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Andrzej Wielowieyski
Wspomnienia
Wstęp

Tak się złożyło, że ja mieszczuch bez większego doświadczenia osiadłem
z moją żoną Anną na wsi oddalonej 200 kilometrów od Warszawy, w dawnym
gospodarstwie moich dziadków. Doznania były wyjątkowe, a doświadczenia niezapomniane. Praca ciężka, a nawet bardzo ciężka. W czasie pobytu często porównywałem swoją sytuację do tamtych sprzed pięćdziesięciu lat. Stąd też pomysł na
przedstawienie zebranych informacji i doświadczeń. A były one odzwierciedleniem 
zmian, które dokonały się na wsi w zeszłym wieku. Tą opowieścią chciałem oddać
hołd przodkom oraz przekazać innym garść informacji o świecie, który przeminął
i nigdy już nie powróci.
Skalę wielkich przemian, jakie przeżyła Polska chłopska ukazuje historia
wsi sąsiadującej z Chełmem. Jak można przeczytać w kronice parafialnej w Rzejowicach, w lecie 1863 r. przybył do wsi kilkunastoosobowy patrol powstańczy i rozsiadł
się w karczmie. Karczmarz zwołał prędko chłopów, którzy wpadli z widłami, zaskoczyli powstańców, rozbroili, związali i odwieźli do cyrkułu w Radomsku.
Partia powstańcza (tak nazywano wówczas powstańcze oddziały) postanowiła wieś ukarać, kogo trzeba – powiesić, co najmniej część wsi spalić. Takich akcji
karnych żandarmeria powstańcza na większą skalę podjęła w całym kraju, co najmniej kilkadziesiąt. Miejscowy proboszcz, powiadomiony o niebezpieczeństwie,
wyprowadził prawie całą ludność wsi z częścią dobytku do lasu, do starego grodziszcza słowiańskiego na Chełmowej Górze obok wsi Chełmo i zaczął negocjacje
z dowódcą partii. Doszło w lesie do spotkania chłopów z powstańcami. Chłopi płakali, padali na kolana i bili się w piersi. Dowódca wygłosił płomienną, patriotyczną
mowę i namawiał chłopów do wstępowania do partii powstańczych. Lecz żaden
z chłopów nie przystąpił do powstania, ale też dzięki proboszczowi – nikogo nie
powieszono.
W siedemdziesiąt sześć lat później, po przegranej kompanii wrześniowej,
ppor. rez. Stanisław Sojczyński, nauczyciel wiejski wrócił do rodzinnego gospodarstwa w Rzejowicach. Nie przypadkiem jego rodzinna wieś stała się od razu głównym ośrodkiem Polskiego Związku Powstańczego i ZWZ, a później AK w powiecie.
Od kilkunastu lat funkcjonowała tam, bowiem dobra siedmioklasowa szkoła z kierownikiem Skubisiem na czele (pochodził z Galicji i ponoć współpracował w Wierz-
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chosławicach z Witosem). W szkole działała coraz liczniejsza drużyna harcerska.
Rzejowice dały Armii Krajowej kilku oficerów, wielu podchorążych i podoficerów
i ponad stu partyzantów.
W osiemdziesiąt lat po powstaniu, w sierpniu 1943 r., miejscowa sklepikarka
Śliwowska doniosła do gestapo na swych sąsiadów. Porucznik ,,Zbigniew” Sojczyński (był wtedy zastępcą dowódcy obwodu) ze swym adiutantem ,,Twardym” siedział
nad ranem w ojcowskiej stodole i pisał raporty, gdy z daleka dostrzegli na polach
otaczającą wieś niemiecką tyralierę. Porwali do toreb dokumenty i przemykając się
między zbożem, ostrzeliwani i ścigani również przez psy, dopadli jednak do oddalonego o kilometr lasu ,,Dąbrowa” (obok Góry Chełmowej).
We wsi znaleziono broń i gazetki. Zabrano ponad pięćdziesięciu mężczyzn,
spalono kilkanaście gospodarstw.
W ciągu czterech dni porucznik ,,Zbigniew” zebrał wszystkich ludzi z bronią, którymi dysponował. Było ich około setki i zajął w nocy dwudziestotysięczne
Radomsko, to znaczy zablokował siedziby żandarmerii, policji oraz rozbił więzienie
i uwolnił (z wyjątkiem jednego) wszystkich więźniów. Wycofał się potem bez strat
do lasów w rejonie Kobiel Wielkich. Pościg niemiecki utknął na rozrzuconych na
szosie specjalnych gwoździach.
Z tych pięćdziesięciu uwolnionych więźniów, którzy nie mogli już wrócić
do domu, powstał pierwszy w tym regionie oddział partyzancki. ,,Zbigniew” przekazał go potem por. Budmiakowi ,,Andrzejowi”, który dał się we znaki okupantom,
a w 1944 r. stanowił trzon najlepszego w 7. częstochowskiej dywizji I baonu 74.
,,Zbigniew” zaś zmienił pseudonim na ,,Warszyc” i utworzył w 1944 r. z podległych
sobie plutonów konspiracyjnych pełny partyzancki batalion, składający się z około
czterystu żołnierzy. Kpt. ,,Warszyc” po skończonej wojnie nie złożył broni. Stworzył dużą organizację podziemną, obejmującą cztery województwa, pod nazwą
,Konspiracyjne Wojsko Polskie – Lasy. Po raz drugi rozbił więzienie w Radomsku.
Stawiał opór nowej władzy, ujawniał zbrodnie i nadużycia, działał przez długie kilkanaście miesięcy do momentu aresztowania w Częstochowie przez funkcjonariu-
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szy płk. Moczara. Wraz ze swym szefem sztabu por. Ksawerym Błasiakiem ,,Albertem” został skazany na śmierć. Nie wiadomo, gdzie ich pochowano. Została tylko
legenda…

Moje początki

W takich oto okolicach i pośród takich ludzi, gospodarował mój dziadek Zbigniew Wielowieyski. Ja natomiast w 1995 r. wystartowałem do przetargu
na dzierżawę okrojonego gospodarstwa mojego dziadka – Gospodarstwa Rolnego Chełmo. Wygrałem przetarg dając najniższy możliwy czynsz dwie – decytony
pszenicy za hektar, nie mając konkurencji (wycofali się), choć zakusy miało wielu.
Sprawa nie była łatwa. Gospodarstwo zastałem kompletnie zaniedbane, ogołocone
z trzydziestoma dwoma budynkami zupełnie zrujnowanymi, ani jednego zwierzęcia w oborze i z perzem na polach. A dookoła mieszkający byli pracownicy PGR. 
Przejdźmy, zatem do historii…

Wieś Chełmo

Miejscowość Chełmo położona jest w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Odległość Chełma od Radomska wynosi 27 km, od Przedborza 12 km od szosy Radomsko – Przedbórz 4 km. Współrzędne geograficzne: 51°
04’ 20” szerokości północnej, 19º 45’ 12” długości wschodniej. Centrum stanowi
szesnastowieczny pałac, który jest położony u podnóża Góry Chełmowej.

Pałac w Chełmie

Pałac został wzniesiony w trzech fazach. Najstarszą część stanowią piwnice korpusu głównego, założone na prostokącie o trójdzielnym symetrycznym podziale wnętrz z sienią przelotową na osi. Ścisła symetria i geometria planu świadczy
o powstaniu budowli na przełomie XVI i XVII w. W piwnicach zachowały się cztery
portale z piaskowca chełmskiego, stanowiące zespół najstarszej kamieniarki występującej w pałacu. W następnym etapie prostokąt po bokach krótszych ujęto w narożach, dobudowując cztery kwadratowe w rzucie alkierze.
W drugiej połowie XVII w. dworek parterowy uległ przebudowie i został
adoptowany jako piwnica nowego pałacu. W nadbudowanej kondygnacji powtórzono podział dawnego parterowego dworu. Przestrzenie między alkierzami zostały
przesklepione w kondygnacji piwnic i otwarte na zewnątrz pełną arkadą. W drugiej nadbudowanej kondygnacji mieściły się pokoje połączone z pomieszczeniami
nadbudowanych skrzydeł. Tak powstały dwukondygnacyjny trzon budynku nakryto czterospadowym dachem. Pałac w Chełmie został powtórnie przebudowany
w latach 40. XIX w. Korpus główny i skrzydła boczne podwyższono nadbudowu-
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jąc niskie piętro. Od strony północnej wybudowano trzykondygnacjową wieżę na
planie kwadratu z klatką schodową prowadzącą na pierwsze piętro pałacu. Wieżę
połączono z pałacem przewiązką-łącznikiem. Od strony południowej dobudowano
parterową półokrągłą rotundę ze schodami prowadzącymi na parter wysoki. Hol
parteru przedzielono ścianą murowaną opartą na sklepieniu piwnicy. Ganki zastąpiono czterofilarowymi portykami z trójkątnymi tympanonami (pole frontonu).
Dach wykonano czterospadowy.
Według najstarszych zapisów w XVI w. Chełmo należało do rodziny Leżeńskich. Nagrobek Jana Leżeńskiego w stylu renesansowym, znajduje się w kościele
parafialnym w Chełmie po prawej stronie. Żona Leżeńskiego była damą dworu na
dworze królowej Bony. Do Chełma przyjeżdżał król Zygmunt August Jagielończyk,
jeżdżąc na polowania do lasów królewskich po drugiej strony Pilicy. Po 1800 r. nowi
właściciele, rodzina Skórzewskich, przebudowała ,,dwór” i między innymi zamontowano okna weneckie, stąd też określano dwór w Chełmie jako willę wenecką.
W 1948 r. pożar zniszczył dach i częściowo górną kondygnację w koronie
murów. Pożar w roku 1975 zniszczył dachy, stropy, schody, w znacznym stopniu,
mury, nadproża i obramienia otworów. Pałac popadł w kompletną ruinę. Wyremontowano go do stanu surowego w połowie lat 80., następnie odrestaurowano w 2001
i 2002 r.

Góra Chełmowa
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Nad wsią Chełmo wznosi się Góra Chełmowa, dawne miejsce obrzędów
i kultów starosłowiańskich. Góra miała znaczenie obronne, gdyż była otoczona
czterema pasami wałów z palisadami jak wykazały badania archeologiczne z lat
1947/1956. Na szczycie, tak zwanym rondlu, była gontyna, a później po chrzcie Polski na jej miejscu wybudowano drewniany kościół (już nie istnieje).
Góra Chełmowa zawsze służyła jako punkt obronny dla tej okolicy. Dawała schronienie podczas najazdów tatarskich, była świadkiem bratobójczych potyczek Floriana Szarego z Majkowic z zawadiaką Bąkiem z pobliskiego zamku z Góry
Bąkowej. Góra Chełmowa stanowi bazę wypadową Piotra Czarneckiego bratanka
hetmana wielkiego (postać występuje w Potopie Henryka Sienkiewicza w oblężonej
Częstochowie) w walce ze Szwedami w czasie potopu Szwedzkiego. W czasie powstania styczniowego jest bazą powstańców i schronieniem dla pobliskich mieszkańców, jest także schronieniem partyzantów w czasie Drugiej Wojny Światowej.
Przez większość czasu była opanowana przez oddział Armii Krajowej i Batalionu
Chłopskiego. Był też oddział Armii Ludowej, który za rozboje, kradzieże i podszywanie się pod oddział AK został zlikwidowany.
Górę przecina droga łącząca wieś Chełmo z Zagórzem. Została ona utwar-
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dzona na polecenie Niemców w czasie wojny w 1940 r. przy pomocy szarwarków
(wozy konne). Niemcy ani razu nie byli na górze, a nawet bali się jeździć tą drogą.
Na skale u podnóża szczytu widnieje tablica upamiętniająca setną rocznicę
śmierci Tadeusza Kościuszki, powstała w 1918 r. z inicjatywy proboszcza z Chełma
i okolicznej ludności. Jest także tablica z 20 sierpnia 1924 r. poświęcona zjazdowi
ziemiaństwa do Chełma. Celem zjazdu było zebranie środków na odnowienie i remont kaplicy na Świętym Krzyżu z trumną Jeremiego Wiśniowieckiego (bohatera wojen polsko-kozackich w XVII w.). W ramach zjazdu zorganizowano odczyty
o klasztorze na Świętym Krzyżu oraz ,,Żywe Obrazy”.
Obecnie góra stanowi prawnie chroniony rezerwat przyrody – drzewostanu
i poszycia leśnego.

Majątek Chełmo

Majątek Chełmo został zakupiony od panien Skórzewskich przez mojego
pradziadka Stefana Wielowieyskiego 8 czerwca 1913 r. za 420 tys. rubli z dużym zadłużeniem. Wcześniej był znany z wielkiej hodowli owiec merineau-precau (ok.70
tys. sztuk). Po wielkim rozwoju hodowli owiec w Australii w latach 1870–1880 hodowla w Kongresówce upadła (opisuje tę sytuację Władysław Reymont w Ziemi
Obiecanej) również i z tego powodu doczekał się upadku majątek Chełmo.
W dniu 17 sierpnia 1918 r. Stefan Wielowieyski darował majątek swojemu
synowi Zbigniewowi, mojemu dziadkowi.
Po przekazaniu serwitutów (grunty obciążone) i należnych służebności
gospodarzom w Chełmie, Kraszewicach, Mariance, Rzejowicach, Leonowie, Gra-
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nicach, Tworowicach, Chilczewie i Kiełbasach – ok. 500 ha, majątek Chełmo po
1932 r. posiadał 1320 ha ziemi ornej, łąk i lasów, w tym 4/5 Góry Chełmowej.
W 1928 r. Zbigniew Wielowieyski wybudował w Chełmie gorzelnię z miedzianą kolumną rektyfikacyjną (projekt i budowa Hipolit Cegielski) w pełni nowoczesną o wydajności do 3 tys. litrów spirytusu gorzelnianego (92–93 proc. alkoholu)
na dobę. Inwestycja ta znacznie wzmocniła ekonomicznie gospodarstwo. Chroniąc
majątek przed ustawą parcelacyjną Zbigniew Wielowieyski przystosował gospodarstwo do charakteru nasienno-hodowlanego. Została podpisana umowa ze Spółką
Nasienną na prowadzenie poletek nasiennych, wysiewanie zbóż elitarnych i sianie
różnych mieszanek paszowych (na dużej części ziemi ornej). Zostało wprowadzone sadzenie ziemniaków elitarnych-przemysłowych (wysokiej wartości skrobi),
pastewnych i jadalnych – Parnasie, Aksersegeny, Juble, Rosafolie itp. – wyłącznie
sadzeniaki. Chcąc uzyskać lepsze wyniki hodowlane duża część pól ornych została
zdrenowana (Zapusty, pod Górą Chełmową, na Dąbrowie i Podolu).
Na polu hodowlanym zostały wprowadzone konie półkrwi – 25 klaczy zarodowych oraz owce rasy merynos (w 1939 r. ok. 2 tys. owiec).

Pracownicy majątku

12

W pałacu przed wojną pracowali: kamerdyner – dawny adiutant dziadka (dziadek był w randze majora) Marcin Kania, jego żona zarządzająca kluczami
(klucznica) Janina Kania, niania – Rozalia Kamieńska, dwie panny służące, kredensiarek (w czasie wojny był nim syn Żyda z Żytna – Salomon, wszyscy o tym wiedzieli, przeżył wojnę), emerytowany gajowy Grzegorz Kania, kucharz lub kucharka,
trzy pomoce w kuchni, pracownik
pompujący wodę ze studni do
zbiornika wody na strychu Pałacu
– Władek Malejka i stróż p. Romańczyk; razem 13 osób. Oprócz
tego w oficynie obok Pałacu mieszkał rezydent Michał Rymkiewicz,
ziemianin z okolic Kowna, który
uciekł przed komunistami na Litwie. Mieszkał w Chełmie w latach
1924–1941.
W gospodarstwie pracowali
Administratorzy p. Kutaj (1920–
–1935), p. Braun (1935–1937), p. Kawecki (1937–1941), p. Donimirski
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(1941–1943), p. Olszewski (1935–1943), p. Januszewski (1943–1945). Leśnicy: p. Piotrowski (1936–1939), p. Józef Kania (1940–1945).
Pracownicy ordynaryjni później nazwani dworskimi, którzy byli na stałe zatrudnieni mieli wiele przywilejów. Otrzymywali dobrą płacę oraz ordynarie i mieszkanie. W ramach odynarii otrzymywali deputaty zbożowe (mąkę, kaszę), ziemniaki,
utrzymanie krowy, świń, kur, kaczek oraz przydział opału.
Klucznik p. Wincenty Stawiarz prowadził spichrz i wszystkie magazyny. Karbowych było pięciu; trzech w Chełmie i dwóch w Granicach. Karbowi w Chełmie p.
Ziemba i p. Wł. Struzik (1936–1945). Następnie pracowali: owczarz p. Olczyk, ogrodnik p. Władysław Roszak, stangret p. Antoni Łączny, stajenny zajmujący się ogierami p. Kierlik, szofer- kierowca samochodowy p. Wincenty Lipieński. Poza tym byli:
oborowy, kowal, stelmach, rymarz. Pod kierownictwem leśniczego, lasy majątku Chełmo obsługiwało pięciu gajowych, z pośród nich dwóch zostało zastrzelonych przez 13
kłusowników, byli nimi p. Wleciał (1928) i p. Cieciura (1937). Zatrudnieni byli także
fornale (powożący pojazdy konne) w Chełmie przed wojną było czternastu między
innymi p. Ignacy Struzik, p. Stanisław Gaik, p. Fiołek, p. Piekarski, p. Krawczyk itd. zaś
w Granicach było dziesięciu fornali. W czasie wojny, gdy główne orki wykonywały już
traktory, w Chełmie było dziesięciu fornali, a w Granicach ośmiu. Fornale, przez to,
że dysponowali czterema końmi mieli do pomocy chłopaków (zatrudnionych dniówkowo), gdy obsługiwali dwoma parami koni, dwa wozy. Gdy była zaprzężona czwórka
koni do jednego wozu, powoził i obsługiwał ją sam fornal.

			

Zwierzęta gospodarskie

Łącznie w Chełmie i w Granicach było 96 koni fornalskich, 8 klaczy cugowych, dwa ogiery, 6 koni wierzchowych, kuc, osioł, 30–40 źrebaków jedno, dwu
i trzy letnich 15–20 remontów (konie 3–4 letnie hodowane dla wojska). Razem ok.
175 koni. W 1939 r. było ok. 2 tys. owiec i powiązana z nimi umowa na dostawę wełny owczej do fabryki w pobliskim Leszczkowie oraz eksport do Wielkiej Brytanii,
20 krów, około 20 cieląt i 30 świń. Krowy i świnie wyłącznie do własnego użytku.
W rejonie Chełma nie było zapotrzebowania na mleko.

Ogród i park przy pałacu

Ogród (3 ha) i park (2 ha) były w gestii pani dworu. Ogród miał za zadanie utrzymać i wyżywić dwór. Zatrudniony tutaj był ogrodnik p. Roszak. Miał do
pomocy od 3 do 7 pracowników dniówkowych. Zajmował się parkiem, ogrodem,
warzywnikiem, trzema sadami, pięcioma stawami rybnymi, cieplarnią i oranżerią.
Żeby zarobić i utrzymać dwór, musiał sprzedawać owoce i jarzyny, chociażby na
pobliskim jarmarku w Przedborzu.

nr 13–14 – 2008

Wspomnienia

14

Park w Chełmie charakteryzuje się różnymi rodzajami drzew, a szczególnie alejami grabowymi, dębami mającymi ok. 500 lat oraz cisem pięćsetletnim, zeszpeconym po wojnie – ucięto wierzchołek. Jest tam też okazała kępa lip, stojąca na
środku kwadratu alei grabowych i parku. Lipy te zostały posadzone ok. 1840 r. przez
rodzinę Skórzewskich, a podanie głosi, że te lipy, dlatego są tak wysokie, bo zostały
posadzone jednocześnie ze świerkami. Wyścig we wspinaniu się do nieba wygrały
lipy i ,,zadusiły” świerki. I dzięki tej konkurencji są niespotykanej wysokości. Sprawa usychania świerków, była według podania, powiązana z ,,długością” życia rodziny Skórzewskich. Rodzina Skórzewskich wkrótce wymarła.
Pamiątką po Skórzewskich zostały herby na frontonie pałacu oraz tapety ze
scenami o wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych(spalone w powojennym pożarze).
W parku stoi figura Matki Boskiej z Lourdes na kopcu-gruzach kapliczki
św. Anny. Figura został sprowadzona bezpośrednio właśnie z Lourdes przez mojego pradziadka Stefana Wielowieyskiego, który wielokrotnie odwiedzał to Sanktuarium. Figura postrzelona przez żołnierza niemieckiego, przetrwała do naszych
czasów.
Również charakterystycznym elementem parku w Chełmie były cztery
kępy tui, po sześć i osiem sztuk, posadzonych w narożach kwadratu, utworzonego
ze szpalerów grabowych, z kępą bardzo wysokich lip pośrodku. Od środka od tych
lip prowadziły alejki do tych kęp tui, ozdobionych funkiami (byliny chińskie o bardzo dużych zielonych liściach) wzdłuż tych alejek oraz rabatami różnych kwiatów.
Przed pałacem, a między lipami, szpaler grabowy na długości 50 metrów w latach
1926–1928, został wycięty, w celu poprawienia widoczności i zwiększenia perspektywy, a na jego miejscu posadzono również funkie, w dwóch rzędach.
Tuż przed pałacem, przy schodach z werandy, a przed alejką idącą wzdłuż
pałacu, w jedną stronę do francuskiego ogródka i stawów w parku i w drugą stronę
ciemnej alei, czerwonego kasztanowca, amerykańskich orzechów i pasieki pszczelej
(20 pni), były posadzone dwa labirynty z bukszpanów. Między tymi labiryntami,
wprost od schodów pałacu, prowadziła alejka do lip, do placyku między lipami i dalej do przeciwległego szpaleru grabowego, odcinającego park od sadu. Przed tym
szpalerem, na końcu alejki był placyk wysypany piaskiem, a w oparciu o ten szpaler
była zbudowana drewniana pergola, obrośnięta pnącymi różami (róże Mareszaniel).
Latem, gdy kwitły róże, było to miejsce na sjesty i podwieczorki. Stały tam ławki,
stoliki i fotele trzcinowe i wiklinowe. Na dużym grabie przy pałacu były wbite haki,
by można było zawiesić huśtawkę, podobnie jak pod lipami. Również pod tym grabem była piaskownica. W czasie II wojny światowej na trawniku pomiędzy ciemną
aleją, cisem i dębami został zbudowany kort tenisowy. Na grubym podkładzie z ka-
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mienia i żwiru, z warstwą gliny z trocinami, posypany drobnym szutrem z cegły
oraz kołobieg (karuzela), według wzoru z rodzinnego majątku Lubcza, z napędem
nożnym.
Za kortem tenisowym, między dębami było boisko do siatkówki. Na okres
lata z cieplarni i oranżerii były wywożone palmy, agawy oraz inne rośliny i krzewy tropikalne do parku oraz stawiane w różnych jego miejscach. Przed wojną były
cztery palmy, które ustawiano na trawnikach przed lipami. Zaś agawy, a było ich
10 sztuk, stały w różnych miejscach parku. Jedna na przykład była ustawiona na
kamiennym postumencie, na którym wcześniej był ustawiony zegar słoneczny, od
strony frontu, przed podjazdem na środku.
Pomiędzy bramą wjazdową, a pałacem był gazon, trawnik w kształcie serca, obsadzony szpalerem z krzewów różanych, ciętych na wysokości około 50centymetrów. Krzewy kwitły w kolorze różowym. Na gazonie-sercu od strony pałacu
były posadzone cztery kępy drzew liściastych, głównie klonów, które przycinano
w kształcie kuli, o średnicy 6metrów, ściętej od dołu przy ziemi. Pomiędzy stajnią
cugową, a parkiem od frontu był staw, na którym zimą było robione lodowisko i rozgrywane były mecze hokejowe.
W 1938 r. przed pałacem na podjeździe były rozgrywane mecze w dwa ognie,
chłopców z dworu, pracowników oraz ze wsi, zaś na gazonie odbywały się mecze
piłki nożnej.
Poza grabami i dębami w parku było kilka dużych jesionów i wiązów oraz
duży czerwony buk, czerwony kasztanowiec i pięć orzechów amerykańskich. Oryginalnymi drzewami są zrośnięte modrzew i jesion rosnące obok figury Matki Boskiej. W starym sadzie, obok stawów rosły grusze kongresówki o ogromnych owo-
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cach (20 cm). W sadzie znajdowało się dużo różnych odmian jabłoni; renety, koksy,
gruchoty i wiliamsy.
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Stroje okolic Chełma

Bardzo charakterystycznym strojem ludowym okolic Chełma był ubiór kobiet, zarówno mężatek, jak i dziewcząt. Zapaska rodzaj pelerynki noszonej na ramionach, spódnica i chusta na głowę, do tego dochodziła koszula, gorset i wysokie
czarne trzewiki, sznurowane do połowy łydki. W tym, najbardziej wyróżniającym się
były: zapaska, spódnica i chustka. Zapaska i spódnica były zrobione z samodziału
w paski, w których dominowały paski w kolorze jasno czerwonym i jasno zielonym.
Chustka na głowę też była w kolorze jasno zielonym w czerwone kwiaty, w specjalny sposób wiązany z tyłu głowy. Te trzy części ubioru były zgrane kolorystycznie.
Spódnica była do połowy łydki, zaś zapaska do połowy uda. Potwierdzeniem charakterystyczności ubioru w okolicach Chełma było to, że na południe od tych stron,
za Pilicą kilkanaście kilometrów od Chełma, były noszone zapaski i spódnice też
z samodziału w paski, ale w kolorach czarnym, brązowym i wiśniowym. Zapaski
były dłuższe, prawie do kolan, zaś chustki na głowę ciemne, a nawet czarne, w kolorowe kwiaty. W okolicach Chełma koszule, bluzki były zawsze białe, gorsety czarne.
Zimą, kobiety okrywały się jeszcze w czasie mrozów, dużymi, grubymi chustami koloru szarego. Mężczyźni starzy i młodzi, nosili surduty (długie marynarki), spodnie,
wpuszczone w wysokie buty do kolan i kapelusze z dużym rondem. Na to, w okresie
zimowym przychodziła czarna sukmana też do kolan. Do tego dochodziła biała koszula zapinana pod szyją, bez kołnierzyka z długimi rękawami, ale bez mankietów.
Spodnie nie zawsze były czarne lecz sztuczkowe w paski czarno-szare. Tak chodził
ubrany senior chłopów p. Nowak z Kraszewc. Dużo mężczyzn nosiło też szare lub
granatowe czapki z daszkiem tak zwane maciejówki.

Dożynki

16

Co roku po żniwach, około połowy września, w sobotę po południu mój
dziadek dziedzic, organizował dożynki. Pracownicy razem z orkiestrą zbierali się
przed bramą wjazdową do Pałacu. Na czele cztery dziewczęta z pode-dworu i czterej
chłopcy, wszyscy ubrani w stroje ludowe, nieśli cztery wieńce (kopczyki z kłosów)
przystrojone kwiatami, wysokości 1 i średnicy 0.5 metra. Wieńce były zrobione z żyta,
pszenicy i owsa. Za nimi szli wszyscy pracownicy gospodarstwa. Idąc od bramy
do pałacu, śpiewali ,,Niesiemy plon, w gospodarza dom…”. Następnie dziewczęta
z chłopcami wnosili wieńce po schodach, aż do drzwi wejściowych. Tam czekała
na nich cała rodzina właścicieli pałacu. Wtedy były odśpiewywanie przez dziewczęta (Emilkę Stawiarzównę i Marysię Chmielewską) przyśpiewki dożynkowe.
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Następnie wręczano
wieńce.
Z kolei dziadek dziękował wszystkim za wkład pracy
i za osiągnięte plony.
Po tym był poczęstunek i tańce przy udziale orkiestry, składającej się ze skrzypiec,
harmonii, bębna, basów i trąbki. Wszystko to odbywało się 17
na podjeździe przed
pałacem. Tańczono
oberka, krakowiaka,
kujawiaka, chodzonego i polkę. Trwało to do dwunastej w nocy, potem wszyscy rozchodzili się do
domów. W czasie dożynek oprócz napoi w postaci lemoniady i wody z sokiem była
też wódka, ale w ograniczonej ilości. Ciekawostką było to, że pijący zarówno mężczyźni jak i kobiety, zwłaszcza pierwszą szklaneczkę nie dopijali do końca, a resztę
wylewali przez ramię za siebie, bo w innych rejonach Polski wylewano, ale z boku
w dół obok siebie.

Wesela

Tuż na wstępie trzeba podać, że wszystkie uroczystości rodzinne chrzty, śluby i wesela oraz pogrzeby, w okolicy Chełma odbywały się w bardzo podobnie jak
opisuje w powieści Chłopi Władysław Reymont, a wynikało to z tego, że autor Ziemi
Obiecanej urodził się i wychował w pobliskich Kobietach Wielkich oddalonych od
Chełma niecałe 10 km.
Do ślubu w kościele pannę młodą prowadzili rodzice, ale też nieraz bywało,
że para młoda do ołtarza szła razem. Do kościoła spod domu panny młodej, jechało
się wozami zaprzężonymi w parę koni, ze śpiewem oraz w towarzystwie konnych.
Po drodze do kościoła, dołączał orszak pana młodego lub spotkanie odbywało się
pod kościołem. Wesela odbywały się zawsze w domu panny młodej. Na powracającą z kościoła młodą parę, przed domem panny młodej, czekali rodzice młodych,
z chlebem i solą. Młoda para całowała chleb i próbowała soli. Według opowiadań
starszych, chodziło się do stajni i obory, pokłonić koniom i bydlętom. Tym wszyst-
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kim obrzędom towarzyszyły śpiewy z orkiestrą. Potem następowała uczta weselna.
Stoły najczęściej były postawione w podkowę, Para młoda siedziała pośrodku, po zewnętrznej stronie. Rodzice siadali różnie. W czasie uczty weselnej i potem w czasie
tańców towarzyszyła orkiestra. Pod koniec biesiady odbywały się oczepiny z przyśpiewkami. Ślub i wesele poprzedzały swaty oraz długie rozmowy na temat wiana
i podziału gospodarstw.
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Stosunki dworu ze wsią

18

Dzięki rozwiązaniu problemu serwitutów, dzięki współpracy przy budowie
remizy strażackiej, budowie drogi utwardzonej Granice–Chełmo, Chełmo–Kraszewice aż po drogowy krzyż Nowaka układy były dobre. Na to złożyły się osobiste
kontakty z poszczególnymi gospodarzami wsi Chełmo i Kraszewice oraz sołtysami. Gorzej było z mieszkańcami Leonowa (kradzieże). Organizowane były oddziały Krakusów, co było rodzajem przysposobienia wojskowego w latach 1926–1939,
z udziałem młodych ludzi dworskich i ze wsi. Dowodzili nimi wachmistrzowie p.
Turek i p. Wilk ze wsi Chełmo.
Duży wpływ na te stosunki miało bezpłatne leczenie przez moją babkę
mieszkańców wsi Chełmo i okolicy. Nierzadko przyjeżdżali ludzie ze wsi oddalonych o kilkanaście kilometrów. W czasie wojny babka pracowała przy leczeniu
z felczerem, panem doktorem „Warwasem” Warwasińskim. W 1941 r. został zorganizowany tajny punkt opatrunkowy ZWZ, a później AK na terenie pałacu w Chełmie.
Wyjątek stanowili żołnierze AL, dla których dwór był wrogiem. Były przypadki,
gdy żołnierze AL strzelali kilkakrotnie do mojej babki i mieszkańców pałacu, na
początku niecelnie. Niestety w późniejszym okresie, gdy nowa władza poczuła się
pewniej, były przypadki śmiertelne.
To wszystko zaowocowało w 1945 r., kiedy w marcu władze PRL postanowiły usunąć moją babkę i mieszkańców pałacu z Chełma. Całe wsie Chełmo i Kraszewice, zgłosiły się by przewieść rzeczy i meble do Radomska. Niestety w Radomsku
większość mebli w tym fortepian i dużą część biblioteki ukradło UB.
Później jeszcze w latach 1946–1950, kiedy dziadkowie mieszkali w Krakowie, parokrotnie przyjeżdżały delegacje z Chełma z żywnością, o którą w tamtych
latach było trudno.

Kościół i plebania

W okresie międzywojennym wybudowano ,,wikariatkę”, w której mieszkał
ksiądz wikary Hereda (pochodził ze Śląska) i organista p. Balcerski. Dom posiadający dwa mieszkania, stoi naprzeciwko kościoła. Na budowę tego domu łożyło
gospodarstwo. W tym czasie na rzecz probostwa, majątek przekazał sad położony
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za kościołem oraz 7 ha ziemi ornej na Księżyznie. Nowa plebania, obecna, została wybudowana po II wojnie światowej w latach osiemdziesiątych zeszłego wieku.
Ksiądz proboszcz Zaremba był Salezjaninem i pochodził z rodziny ziemiańskiej.
Umarł prawdopodobnie w 1941 r. Po nim nastąpił ksiądz Stefan Pomorski, pochodził z okolic Częstochowy. Przybył do Chełma z rodziną; z matką i z dwoma braćmi. Wkrótce jednak zaraz po wojnie umarł na serce. Działał w AK, przeprowadził
w 1943 r. częściowy remont kościoła.
Właściciele Chełma byli kolatorami, co znaczy ofiarodawcami (z jęz. łacińskiego) kościoła. Mieli zatem ławkę największą w prezbiterium, obok wielkiego
ołtarza, po prawej stronie przed balaskami. Już za balaskami też po prawej stronie
była ławka właścicieli sąsiednich Masłowic – Siemieńskich i Zalewskich, a po lewej
stronie też za balaskami właściciele Sokolej Góry i Kocunia – Walińscy i Jasieńscy.
W wielkim głównym ołtarzu są dwa obrazy; św. Mikołaja patrona kościoła 19
i Matki Boskiej wstępującej do Nieba, namalowany przez Laurę Siemieńską z Masłowic.
Kościół w Chełmie poza nagrobkiem Leżeńskich w Kaplicy, ma jeszcze jedną wyjątkową rzecz. W bocznym ołtarzu, po prawej stronie przy wejściu do prezbiterium jest stary krzyż barokowy i ołtarz. Jest to na pewno wyjątkowym krzyż.
Podobny krzyż można znaleźć w bazylice Il Jesu jezuitów w Rzymie.
Pan Jezus na krzyżu ma na wszystkich krzyżach przebite ręce gwoździami
przez dłonie. Natomiast na tym krzyżu ma przebite przeguby gwoździami – powyżej dłoni. I tak było robione przy ukrzyżowaniach w rzeczywistości. Inaczej dłonie
pod wpływem ciężaru ciała zostałyby rozerwane przez gwoździe. Tak było w widzeniach Katarzyny Emerich, tak też przedstawił Mel Gibson w filmie Pasja.
W zakrystii kościoła w Chełmie są dwa ornaty wyhaftowane i uszyte przez
moją babkę; pierwszy biały (z jej sukni ślubnej) z wyhaftowanymi żółtymi różami,
drugi czerwony z wyhaftowanymi czerwonymi różami w podziękowaniu za synów.
Babka moja po przyjeździe z Wielkopolski założyła ochronkę dla dzieci pracow-
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ników dworskich w wieku przedszkolnym. Miało to na celu umożliwienie żonom
pracowników majątku Chełmo, zajęcie się pracą lub w większym zakresie gospodarstwem domowym. Była to pierwsza ochronka w tamtym regionie. Na ochronkę wykorzystano dom stojący za kościołem, po lewej stronie drogi w kierunku na
Leonów. Na wysokim parterze znajdował się pokój ochroniarki p. Stanisławy Major (zakonnica trzeciego zakonu) i salka dla dzieci ze stolikami i ławeczkami. Przy
ochronce znajdował się ogródek z trawnikiem i dużym jesionem dający cień w dni
słoneczne. Pod tym drzewem zbudowano piaskownicę. Ochronka była czynna cały
rok, jej szczególne znaczenie było w okresie żniw, kiedy wszyscy byli zatrudnieni
w polu. W ochronce było do dwudziestu pięcioro dzieci.
Przy kościele było koło Gospodyń Wiejskich, Młodych Polek i Młodzieży
Męskiej, w których bardzo była zaangażowana moja babka. W 1932 r. przystąpiła
do organizowania w Chełmskiej parafii Akcji Katolickiej. Wszystkie te organizacje
działały bardzo czynnie, aż do 1939 r. Babka organizowała zebrania tych kół i czynnie w ich uczestniczyła.

Szkoła w Chełmie

Stara szkoła w Chełmie była położona w centrum wsi, idąc od kościoła
w stronę Granic do skrzyżowania w centrum i w lewo, trzeci dom po prawej stronie.
Obok znajdowała się remiza strażacka. Szkoła była czteroklasowa w bardzo złym
stanie technicznym. Do piątej i szóstej klasy należało chodzić do Rzejowic.
Kierownikiem szkoły w Chełmie był przed wojną i w czasie wojny p. Piotrowski. W 1938 i 1939 r. zarabiał miesięcznie 204 złotych. Ponadto pracowały w niej dwie
nauczycielki. Kierownik mieszkał w szkole, a nauczycielki w domach u gospodarzy.

Karczma

20

Przed I wojną światową karczma w Chełmie stała w miejscu dzisiejszej remizy strażackiej, później obok dom Joska, w którym też był sklep kolonialny. W Chełmie w okresie międzywojennym mieszkały dwie rodziny żydowskie, dwóch braci
Joska i Lewka. Jako konkurencja dla Joska sklepu powstał w 1936/1937 r. naprzeciwko kościoła w Chełmie obok wikariatki sklep spożywczy. Otworzył go Polak, krewny któregoś z gospodarzy. Prowadził również sprzedaż towarów gospodarczych
i narzędzi.
Również w Chełmie na przełomie 1938/1939 r. otworzył sklep i karczmę
p. Loch. Później przejął prowadzenie syn – p. Feliks Loch. Feliks Loch ożenił się
z kucharka dworską p. Czesią Loch. Poznałem ich osobiście. Bardzo mi pomagali
w okresie pobytu w Chełmie. Sklep istnieje do dziś, a państwa Lochów już nie ma
na tym świecie.
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Pan Feliks Loch został skazany na więzienie na początku lat 50., za nielegalny handel żywcem (doniósł na niego jeden z mieszkańców Chełma). Za karę budował Pałac Kultury w Warszawie – ,,Dar Narodu Radzieckiego” przez dwa lata.

Problem żydowski

Podobnie jak w całym kraju niestety w latach 1937–1938 nasiliły się ruchy
narodowe, antyżydowskie, którego centrum w tamtym czasie stanowiła pobliska Sokola Góra. Wybijano szyby w sklepach żydowskich i wypisywano na murach różne
hasła antyżydowskie. Na sklepach ,,nie kupuj u Żyda” lub na ścianach kirkutu (kierkowu) w Radomsku przy ul. Przedborskiej na czerwonym murze był napis ,,uciekaj
Żydzie do Palestyny”. Tak było, ale później było strasznie. W Przedborzu, (w którym stanowili 90 proc.) duża część Żydów zginęła w bóżnicy modrzewiowej, zbudowanej jeszcze przez króla Kazimierza Wielkiego. Zostali spaleni żywcem przez 21
Niemców.
Z bezpośredniego przekazu syna Joska (też Joska), który przyjechał do
Chełma w 1945 r. i odwiedził pałac dowiedzieliśmy się, że obie jego rodziny zginęły w Treblince. On tylko jeden pracując przy piecach krematoryjnych uratował się.
Zimą 1943/1944, późną nocą, w czasie śnieżycy, wybiegł z pomieszczeń przy piecach, wślizgnął się pod wyjeżdżający samochód ciężarowy. Trzymając się elementów
podwozia wydostał się poza obręb Treblinki. Następnie przez okres 1944 r. czynnie
walczył z Niemcami w oddziale partyzanckim na terenie Lubelszczyzny.
Dwór przeciwstawiał się ruchom antyżydowskim, a także jak wcześniej
wspomniałem kilku ich ukrywał. Trzeba tu dodać z dużym naciskiem, że w Polsce
w czasie wojny, w jedynym kraju Europy za pomoc Żydom, groziła kara śmierci.

Życie we dworze

Duża część ziemiaństwa bez względu na poziom bogactwa, jednakowo podchodziła do sposobu życia i wychowania. Eustachy Sapieha w swojej książce Tak
było – Niedemokratyczne Wspomnienia opisuje twarde wychowanie w swoim domu.
Podobnie było we dworze w Chełmie. Sprawa polegała na licznych rygorach i dużej dyscyplinie, która była egzekwowana bez żadnych kompromisów. To dotyczyło
głównie chłopców. Dziewczęta były traktowane łagodniej. Jednocześnie ćwiczono
młodzież w różnych dziedzinach; w spostrzegawczości, zachowań, sposobu bycia w określonej sytuacji, kontroli odruchów, wydawania rozkazów i opanowania.
Bardzo ważnym elementem wychowania była sprawa posiłków i w ogóle jedzenia.
Jeść można było tylko w czasie określonych posiłków, o określonej godzinie i ilości. Nic poza tym. Jednocześnie, jeżeli coś nie było zjedzone w czasie określonego
posiłku, na następnym dostawało się tylko to z poprzedniego posiłku. A jeżeli to
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też nie zostało zjedzone, następny posiłek składał się z tej samej potrawy. Nie było
pardonu. Trzeba było jeść wszystko, bez żadnych grymasów. Również ograniczone
były słodycze. W ciągu roku, w dni powszednie otrzymywało się trochę słodkiego
ciasta na podwieczorek i ewentualnie legumina w czasie obiadu oraz dwa cukierki.
W czasie wielkiego postu i adwentu cukierków nie było. Również w czasie postu do
obiadu nie było trzeciego dania – leguminy. Trochę lepiej było pod tym względem
w niedziele i w święta, a szczególnie na Boże Narodzenie, Wielkanoc oraz imieniny
członków rodziny.
Rygory dotyczyły także: spania, ubierania, chodzenia, przyjmowania postawy, zachowania się i odnoszenia się do osób w otoczeniu, w którym się żyło. Na
przykład sprawa spania: łóżko musiało być równe, poziome, dość twarde i proste.
Poduszka nie była z pierza, a tylko z włosia, twarda o grubości 10 cm. Łóżko pomimo tego, że była służba trzeba było samemu posłać.
Bardzo ważne było i kategorycznie przestrzegane – sposób odnoszenia się
do służby. Za nieodpowiednie zachowanie i złe odniesienie się do służby, niewłaściwe słowa, obraźliwą wypowiedź, była kara. W wieku do 10 lat za przewinienie
trzeba było daną osobę przeprosić i klęczało się w ,,kącie”. W późniejszych latach
oprócz przeprosin kara się zmieniała. Trzeba było na przykład wykonywać czynności, o których było wiadomo, że są nielubiane, bądź kary ograniczeń w zależności
od wielkości wykroczenia. Naturalnie kary o podobnym znaczeniu były stosowane
i przy innych okolicznościach; niewykonania polecenia, spóźnienia, nie odrobieniu
lekcji, kłótniach z rodzeństwem itp.
Oto dzień powszedni w pałacu. Dziadek stosował rygor na wzór wojskowy, bo też taki przeszedł w młodości. Nadzór nad dziećmi sprawowała Niania – p.
Rozalia Kamieńska. Po babce najbardziej szanowana osoba we dworze. Była prostolinijną poznanianką, przyjechała do Chełma w 1927 r. z Błoliszewa majątku p.
Kęszyckich. Była bardzo kochana, dobra i sprawiedliwa, a jednocześnie wymagająca
i twarda. Niania miała do pomocy służącą Joasię.
W 1934 r. przybyła do pałacu nauczycielka p. Bronisława Bielińska. Uczyła
podstaw czytania, pisania, kaligrafii i rachunków. Przede wszystkim jednak uczyła
różnego rodzaju ,,robótek”: wycinania, klejenia wycinanek, składania zabawek na
choinkę, wyszywania serwetek, szycia i cerowania. Po p. Bielińskiej w 1936 r. przyszedł nauczyciel p. Jan Wieczorek. Wtedy już zaczęły się normalne lekcje według
programu szkolnego. W 1938 r. zastąpił go prof. Andrzej Godawa, który później
w czasie wojny uczył młodzież z Chełma i Kraszewic, na kompletach, na poziomie
gimnazjalnym. W tym okresie po zakończeniu każdego roku klasy gimnazjalnej,
zdawało się egzamin z danej klasy przed Komisją Tajnego Gimnazjum w Radomsku. Na egzaminy przyjeżdżało do Chełma 3–4 profesorów. Równocześnie z nauką
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szkolną, uczono języków: francuskiego od 1935 r. pani Melier potem od 1938 r. pani
Dolatka oraz niemieckiego od 1938 r. pan Godawa, a w czasie wojny, rosyjskiego pan
Wrzaliński, a także angielskiego. Oprócz tego uczono rysunków i malowania oraz
gry na fortepianie przez pana Balcerskiego-organistę.
Przedstawię teraz rozkład dzienny w pałacu. Pobudka następowała o godzinie 7–7.15. Śniadanie trwało między godziną 7.40–7.45. O godzinie 8.00 zaczynały
się lekcje, które trwały po 45 min z krótkimi przerwami. Długa przerwa rozpoczynała się o 11.00 na drugie śniadanie i trwała 15 min. Lekcje trwały do obiadu, czyli
do godziny 13.00–13.30. Po obiedzie był wolny czas do podwieczorku do godziny
16.00. Następnie od 16.30 do 19.00 nauka i odrabianie lekcji. O godzinie 19.00 kolacja i o godzinie 20.00 trzeba było być już w łóżku. W okresie od 1933 do 1938 r. po
obiedzie obowiązkowe było wspólne leżakowanie na kanapie. W tym czasie babka,
rzadziej dziadek, czytali różne powieści: Konopnicką, Kraszewskiego i oczywiście 23
Sienkiewicza, a także literaturę francuską. W ciągu tygodnia były przerwy w lekcjach na naukę jazdy konnej na kucu, na czapraku, potem na koniach wierzchowych,
ale też na czapraku, a dopiero później na siodle.
Codzienne menu nie było specjalnie wyszukane. Na śniadanie jadało się
zupy mleczne z lanymi kluskami, pytlowy chleb żytni, masło lub smalec, ser biały, wędliny (kiełbasa, wątrobianka) dżemy i konfitury. W piątek i w czasie wielkiego postu w środę nie było wędlin, a było jajko na miękko. Piło się kawę zbożową
z mlekiem. Drugie śniadanie to jeden albo dwa kawałki chleba pytlowego lub bułki
pszenne z dżemem, konfiturą lub miodem. Obiad natomiast składał się w dzień
powszedni z trzech dań; zupy, drugiego-mięsa, ziemniaków i jarzyny oraz trzeciego
w postaci leguminy, kisielu lub kompotu. W piątki, w czasie wielkiego postu i w
,,suche dni” nie było mięsa, były ryby lub inne potrawy bezmięsne np. kulebiak,
suflet niesłodki, bliny. Tylko w niedzielę i święta były ,,przystawki” po zupie i nieraz
inne dodatki. W dni powszednie do obiadu była zawsze woda w karafce (stała na bufecie).Woda była zimna prosto ze źródełka, o wspaniałym smaku. Dziś to źródełko
znajduje się obok PGR-ego wysypiska śmieci i smak już nie tak dobry.
Tylko w czasie świąt i różnych uroczystości były podawane wino lub miód
pitny trójniak domowej roboty, rzadko wina lub inne alkohole zagraniczne.
Na podwieczorek składały się: kawa lub herbata, placek wielkopolski z kruszonką lub keks albo chleb z dżemem. Kolacja zaś, to najczęściej żur lub też barszcz
w filiżance oraz na przykład gulasz z ziemniakami. Do tego podawano herbatę. Przy
okazji, kiedy mowa jest o posiłkach powiedzmy, co podawano na stół w czasie świąt.
W dniu wigilii Bożego Narodzenia podawano: trzy zupy – rybną, grzybową
i „nic” lub barszcz z uszkami; ryby – karp z ,,wody”, w galarecie i wędzony podawany na gorąco (specjalność domu w Chełmie i moja też), szczupaki, liny, karasie,
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sumy, kompot z suszonych owoców, ziemniaki gotowane-drążone, groch z kapustą
i grzybami, kapusta fioletowa (śledzi nie było, śledzie jadło się tylko w wielki piątek),
legumina: rurki z kruchego ciasta z makiem i bitą śmietaną. Ze słodkości podawane
były też strucle z makiem i powidłami oraz orzechy z bakaliami.
W czasie Świąt Wielkanocnych najważniejsze były: wędliny, baby i mazurki oraz specjalność domu-sernik zwany „serowcem”. Na stołach też był baranek(w
różnych postaciach), donice z zasianą rzeżuchą oraz jajka gotowane: kurze w cebuli
i jajka czajek. Były robione i malowane pisanki. Na ,,rozkładzie” wędlin były: szynka
peklowana gotowana, szynka wędzona (8–10 kg), prosiak pieczony, pęta różnych
kiełbas, wątrobianek i pasztetowych, pasztet, chrzan i majonez (dzisiaj także moja
specjalność). Były zawsze cztery ,,baby” (każda z sześćdziesięciu jaj) polane lukrem,
Również na niektóre święta był ,,dziad”. Osobną grupę stanowiły ,,mazurki”. Było
ich zawsze ok. 40. Najlepsze z nich to ,,cygański”, czekoladowy, orzechowy i kajmakowy.
Szczególną pozycję na stole miał ,,serowiec”. Był zrobiony w kształcie tortu
o średnicy około 30 cm i wysokości 8 cm. Był pieczonym na francuskim cieście,
grubym 1.5 cm. Ser na serowiec według specjalnej technologii, był zbierany przez 6
tygodni i podsuszany w specjalny sposób. Kolejnymi składnikami były; cukier, jaja,
rodzynki oraz szafran. Szafran nadawał serowi specjalny smak i kolor.
Wódka była rzadkością. Właściwie była tylko podawana w czasie polowań
i w małych ilościach. W czasie drugiego śniadania, pod gołym niebem, w czasie polowania na Zapustach i Dąbrowie, do bigosu czy gulaszu było kilka małych kieliszków czystej wódki i potem już wieczorem do kolacji; do przystawek i kanapek – też
było niewiele wódki.

Życie towarzyskie

24

Generalnie trzeba powiedzieć, że życie towarzyskie było bardzo ograniczone. W ciągu tygodnia Dziadkowie byli bardzo zajęci. Dziadek był w stałych rozjazdach poza domem; Radomsko, Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa (miał stały
pokój w hotelu Polonia), Kielce i Jędrzejów (prowadził słodownię Lubicha, której
był głównym właścicielem). Prowadził osobiście całą działalność gospodarczą majątku Chełmo, kierunki rozwoju hodowli, całą sprzedaż oraz wszystkie zakupy
z jednoczesną polityką finansowo-księgową, grał też na Warszawskiej Giełdzie. Jednocześnie jako najstarszy z braci (po śmierci ojca Stefana w 1931 r.) prowadził narady rodzinne, dotyczące szeregu majątków rolnych i leśnych oraz zakładów przemysłowych-tartaków, cegielni i odlewni. Uczestniczył również w różnych związkach,
radzie gminnej, sejmiku powiatowym, w Syndykacie Rolniczym w Radomsku oraz
prezesował w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie i brał udział w organizowa-
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niu Przysposobienia Wojskowego i oddziału konnych Krakusów w Chełmie. Babka
natomiast prowadziła całą gospodarkę związaną z dworem i ogrodem oraz organizowała pracę Gospodyń Wiejskich, Młodych Polek i Akcji Katolickiej. Ponadto
prowadziła bezpłatne leczenie ludzi z całej okolicy. Było to dla niej często zajęcie
na parę godzin dziennie. Niezależnie od tego prowadziła szkolenie młodych ludzi
w zakresie podstaw ogrodnictwa. Praktycznie były wolne tylko niedziele, święta kościelne i państwowe oraz dni imienin lub rocznic rodzinnych.
W każdą niedzielę cała rodzina dworska szła do kościoła na Mszę Świętą na
godzinę dziewiątą zaś w święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc na sumę o godzinie
12.00. W święto Bożego Ciała, jeden z ołtarzy był zawsze budowany na drzwiach
głównych wejściowych do pałacu, a dziadek w czasie procesji prowadził księdza
proboszcza niosącego monstrancję. Często z dziadkiem prowadził księdza p. Nowak z Kraszewic.
25
Co roku w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, cała rodzina
wyjeżdżała wcześnie rano na obiad do Ewy i Jacka Siemieńskich do Żytna (17 km)
lub do Marii Jana Jaskołowskich do Stobiecka Szlacheckiego (28 km, 4 km za Radomskiem). Obie panie były siostrami dziadka.
Natomiast na imieniny dziadka (1 kwietnia) i imieniny babki (30 kwietnia)
przyjeżdżała dość licznie rodzina z różnych stron Polski (w rodzinie W. nie obchodziło się urodzin). Tradycyjnie na imieniny mojej Prababki Jadwigi W. (Buni) (15
października) i rocznicę śmierci Pradziadka Stefana (11 listopada) obowiązkowo
były wyjazdy do Lubczy głównej siedziby rodzinnej (100 km – w powiecie jędrzejowskim, woj. kieleckie). W tych dniach w Lubczy były liczne zjazdy rodzinne.
Również w tych dniach w okresie międzywojennym, obradował zarząd Związku
Rodziny Wielowieyskich z Lubczy założony w 1908 r.
W czasie tych wyjazdów do Lubczy miało zawsze miejsce obowiązkowe
spotkanie. Pierwsze kroki po przyjeździe do Lubczy były kierowane do niewielkiego domu położonego dość blisko dworu, w którym mieszkali stary kucharz Socha
z żoną. W roku 1936 mieli już ponad dziewięćdziesiąt lat. W czasie przywitania mój
ojciec i stryj (mieli 7 i 9 lat) całowali kucharza i jego żonę w rękę. Rodzina Sochów
w Lubczy była związana z rodziną Wielowieyskich od 250 lat i właśnie kucharz Socha, brał udział wraz z moim prapradziadkiem Adamem Wielowieyskim w Powstaniu Styczniowym. W czasie powstania p. Socha uratował życie mojemu prapradziadkowi.
Przy tak bardzo rozwiniętych kontaktach rodzinnych oraz różnorodnej
pracy w majątku i pracy społecznej niewiele zostawało czasu na życie towarzyskie
z okolicznymi dworami W tym ograniczonym zakresie były utrzymywane kontakty z rodziną Malewskich z Odrowąża i Zacisza, rodziną Zalewskich z Masłowic,
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z rodziną Kadeckich z Zakrzewa i Wąglina, panią Longchamps z Pławna oraz rodziną Tymowskich z Ulesia. Pan Jarosław Tymowski był po moim krewnym Jacku
Siemieńskim, szefem ,,Uprawy-Tarczy” na powiat radomszczański. Organizacja
,,Uprawa-Tarcza” była organizacją paramilitarną wspierającą ZWZ i Armię Krajową
oraz Rząd Polski Podziemnej w latach 1940–1944.
Jedną z większych imprez i najciekawszych spotkań, jakie organizował mój
dziadek były polowania. Były one organizowane, co dwa lata i ostatnie odbyło się
16–18 grudnia 1938 r.
Żeby doprowadzić do takich spotkań myśliwskich, na takim poziomie potrzeba było szeregu lat pracy w hodowli zwierzyny. Pomagali w tym dziadkowi leśniczy i pięciu gajowych.
W lasach należących do majątku Chełmo; Zapustach, Chełmowej Górze,
Dąbrowie, Tworowicach, Chylczewie oraz polach przylegających do tych lasów;
Zapustach, pod Górą Chełmową, pod Leonowem, na Podolu i przy lesie Dąbrowa
oraz polach folwarku Granice była następująca zwierzyna; sarny 300 sztuk, zające
5000, króliki 100, dziki w większości przechodnie-kilkadziesiąt sztuk (50), jelenie
wyłącznie przechodnie – kilka sztuk.
Do ptactwa należały przede wszystkim kuropatwy 2000 sztuk, bażanty 200
sztuk (z własnej bażantarni) oraz przepiórki, jarząbki, słonki, cietrzewie, bąki, bekasy i kaczki na Tworowicach. Kaczki były tez na Podemłynku przy stawach. Na
przelotach były też dzikie gęsi. Do doprowadzenia do takiej liczebności zwierzyny
na powierzchni około 2500 ha (dziadek dzierżawił sąsiadujące pola dookoła Chełma w ilości 700 ha) potrzeba było wieloletniej pracy hodowlanej (zakup zajęcy i kuropatw z gospodarstw hodowlanych), dożywianie-zwłaszcza w okresie zimowym,
budowanie budek-karmików, sadzenie na polach remiz (kępy drzew na miedzach
między polami), budowanie solnic dla saren i zajęcy, walka z kłusownikami, zbieranie sideł kłusowników, odstrzał chorych sztuk, odstrzał drapieżników; lisów i jastrzębi. Po ośmiu latach pracy dało to dobre wyniki. Na polowaniach w latach 1934,
1936, 1938, padało przeciętnie; 2200 do 2400 sztuk łącznie zwierzyny. Było między
innymi; zajęcy 1500–1700 sztuk, kuropatw 500–700 sztuk, bażantów 50–70 sztuk,
królików ok. 30 sztuk i 2–3 lisy.
Polowanie trwało dwa i pół dnia. Było organizowane przy udziale ,,nagonki”
–,,pędzenia” na linie strzelców, ale bez organizowania tzw. ,,kotłów”(dziadek uważał ,,kotły” za zbyt krwawe i niebezpieczne, a obecnie są one zakazane). W ,,nagonce” brało udział około czterdziestu naganiaczy – chłopców z Chełma i okolicznych
wsi pod kierownictwem leśniczego i gajowych.
Myśliwych było zawsze 14 lub 15. Byli to trzej lub czterej bracia dziadka;
Adam, Ludwik, Janusz, i Zdzisław (Zych), trzej szwagrowie; Jacek i Tadeusz Sie-
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mieńscy, Jan Jaskłowski oraz Wojciech Michalski (żonaty z cioteczną siostrą Różą
Deskur), kuzynowie; A. i W. Moes i Adam Morawski. Również w polowaniach
brali udział sąsiedzi; bracia Stanisław i Zygmunt Kamoccy, stryjeczni bracia babki;
Zygmunt i Adam Kurnatowscy ora koledzy dziadka z wojska z Korpusu Dowbora;
pułkownik Bistram, rotmistrzowie; Kiełpsz, dwóch Folewiczów i Kobylański. Myśliwi przyjeżdżali na polowanie z żonami tak, więc wieczorem był brydż i tańce do
północy. Rano była pobudka przed 7.00, krótkie śniadanie i wyjazd na dalszy ciąg
polowania.
Od 1934 r. na tych polowaniach królem strzelców był Tadeusz Siemieński
z Czaryża koło Włoszczowej. Miał zawsze na rozkładzie od 180 do 200 sztuk zwierzyny. Również wieczorem królował przy stoliku brydżowym, a także w tańcach,
świetnie tańczył kujawiaka, oberka, mazura i walca.
Na polowanie każdy myśliwy przyjeżdżał ze strzelcem i dwoma dubeltów- 27
kami kalibru 12 i 16 (tzw. siostry). Choć byli też myśliwi, którzy mieli broń śrutową
typu ,,Browning”, jednolufowe, ładowanie nabojami w kolbę (5 naboi). Mimo, że
na polowaniu padała tak duża liczba zwierzyny, nie było problemu z jej sprzedażą.
Kupcy z Radomska i z Łodzi kupowali całość hurtem i przewozili do chłodni. Zdecydowanie większa część była eksportowana za granicę.
Niezależnie od tych „dużych” polowań, dziadek w miarę możliwości i czasu polował sam lub z zaproszonym gościem, który przyjechał do Chełma. Również
jeździł na polowania w ramach rewanżu za polowania w Chełmie. W ramach swoich
polowań, dziadek bardzo dokładnie przestrzegał terminów polowań na daną zwierzynę, zgodnie z kalendarzem myśliwskim obowiązującym w tamtym czasie(różnił
się od obecnego). Głównie polował na jelenie, rzadziej na dziki, lisy, jastrzębie,
kaczki, słonki i cietrzewie. Do polowań indywidualnych na sarny, dziki, lisy były
wybudowane na Zapustach i Dąbrowie ambony(kazalnice) wieże drewniane, służące
do polowań na „zasiadkę”. W wyniku polowań na jelenie miał ich na rozkładzie
sto kilkanaście sztuk. Rogi tych jeleni były rozwieszone na ścianach w przedpokoju
(pokoju przy drzwiach głównych wejściowych do pałacu w Chełmie). Kilka z nich
odznaczało się dużymi rozmiarami i oryginalnym kształtem. Szczególnie rogi zabitego rogacza zabitego w 1930 r. (szóstak) odznaczały się dużymi rozmiarami, grubością i uperleniem. Oprócz tego miał dziadek na rozkładzie kilka ciekawych okazów dzików, jeleni, gęsi-wypchane stały w saloniku na piecu oraz orła kaukaskiego,
który wisiał nad drzwiami wejściowymi.

Ostatnie dni przed wybuchem wojny

Po wystąpieniu ministra Józefa Becka w dniu 8 maja 1939 r. w sejmie i po
wydarzeniach w Gdańsku i Gliwicach oraz wystąpieniach Hitlera, dziadek był prze-
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konany o nieuniknionej wojnie. Jednak liczył na obronę na rzece Wiśle. Naturalnie wtedy jeszcze nie wiedziano o układzie Ribentrop-Mołotow. Stąd zaplanował
wywiezienie całej rodziny za Lublin do Łęcznej. Zostało to zrealizowane w dniach
3 i 4 września 1939 r. Pobyt w Łęcznej potrwał do 10 października 1939 r. Potem
cała rodzina powróciła do Chełma i mieszkała tam do marca 1945 r. Z tego pobytu
już nie powrócił dziadek. Jeszcze 10 września został zmobilizowany w Lublinie(był
w randze majora) i skierowany do Krzemieńca. Nie dojechał tam jednak, ze względu na zbliżające się wojska bolszewickie. Zdążył na szczęście przekroczyć granicę
węgierską w Zaleszczykach, zanim zajęli ją bolszewicy. Na Węgrzech był dowódcą
jednego z obozów Polaków internowanych nad Balatonem. Po zajęciu Węgier przez
Niemców w 1944 r. został uwięziony i przewieziony do oflagu pod Berlinem. Był
tam do końca wojny.

Życie we dworze podczas okupacji

W czasie wojny życie we dworze bardzo się skomplikowało. Już w grudniu
1939 r. przybyła pierwsza grupa rodziny mojej babki wypędzonej z Wielkopolski;
pradziadkowie Kurnatowscy – Stanisław i Elżbieta z Pożarowa, Anna Szczaniecka,
Władysław Kurnatowski, a następnie na początku 1940 r. dwie rodziny: Taczanowskich z Szypłowa i z Zaskocza. Łącznie około 20 osób z rodziny i 10 osób obcych.
Niezależnie od tego, już w listopadzie 1939 r. – cały parter dworu zajęła kompania Wehrmachtu, która tam stacjonowała przez cały 1940 r. Następnie w 1940,
1941, 1942 i 1943 r., dla osłony gorzelni i mleczarni została przydzielona przez dowództwo niemieckie w Radomsku – kompania wojsk pomocniczych Kozackich
i Ukraińskich, a następnie znów Wehrmacht. Tylko w 1944 r. od maja do października nie było żadnych oddziałów niemieckich. W październiku 1944 r. ponownie
nadzór nad Chełmem przejął Wehrmacht i stacjonował do 15 stycznia 1945 r. Wojska sowieckie wkroczyły 17/18 stycznia 1945 r.
W czasie pobytu w Chełmie oddziału Kozaków; Kubańskich, Tierców,
Dońskich i Zaporskich oraz kolejno Ukraińców, każdorazowo oprócz dowództwa
kozackiego czy ukraińskiego było dowództwo niemieckie. Byli to dwaj oficerowieleutenanci, którymi bardzo ostrożnie można, było jednak się dogadywać i uzgadniać sposób na życie. Tutaj dużą rolę odgrywał mój pradziadek Stanisław Kurnatowski, który przed 1900 r. ukończył wyższą szkołę rolniczą w Niemczech i służył
w niemieckim wojsku w randze porucznika. Dzięki temu już w latach 1940–1942
potrafił u Kreislaudwirta w Radomsku uchronić Chełmo przed Liegenschaft’em
– zarządem niemieckim. To jednak wymuszało na majątku ogromne dostawy żywnościowych produktów: zboża, ziemniaków, mleka, świń, bydła i owiec oraz spirytusu gorzelnego, także rośliny koksagiz(służyła do produkcja kauczuku) w ramach
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tak zwanych kontyngentów. Pradziadek Kurnatowski i moja babka, musieli dogadywać się z oficerami niemieckimi. Jesienią 1944 r. jeszcze bardziej się sytuacja skomplikowała, gdy wraz z kompanią Wehrmachtu w pałacu stacjonował sztab gen. Mullera – druga linia wschodniego frontu. A równocześnie, w tym czasie do Chełma
napłynęła duża grupa warszawiaków po upadku Powstania Warszawskiego. W tym
czasie kuchnia dworska w Chełmie wydawała ok. 80 obiadów dla warszawiaków,
rozmieszczonych przez sołtysa po domach we wsi Chełmo. A przecież niezależnie
od tego wszystkiego, majątek Chełmo był obciążony dostawami żywności oraz innych produktów i opodatkowaniem na rzecz Armii Krajowej i władz Rządu Polski
Podziemnej. Babka była zaprzysiężonym członkiem organizacji paramilitarnej-ziemiańskiej – „Uprawa-Tarcza” zorganizowanej prze ziemian na terenie Generalnej
Guberni w latach 1940–1941. W powiecie radomszczańskim dowodzącym „Uprawą” w latach 1940–1943 był nasz krewny Jacek Siemieński z Żytna (przedwojenny 29
poseł na Sejm), a potem p. Jarosław Tymowski z Ulesia (1943–1945).

Okres powojenny

W marcu 1945 r. do majątku wkroczyły służby bezpieczeństwa. Właściciele
musieli wynieść się do innego województwa. Do lat 70. nie wolno im było się zbliżać
do majątku. Byłem niedawno w Łańcucie, gdzie także byłym właścicielom z rodu
Potockich w latach 60. nie pozwolono pokazać wnukom pałacu.
Po wypędzeniu właścicieli Chełma majątek częściowo został rozkradziony.
Gospodarstwo przechodziło różne koleje losu, pałac podpalono, w końcu ze względu na tradycje przedwojenne stworzono w nim gospodarstwo nasienne. Dawny
majątek wszedł w skład Stacji Hodowli Buraka Pastewnego z siedzibą w Krakowie.
W Chełmie była prowadzona produkcja zbożowa oraz poletka doświadczalne i hodowlane różnych odmian zbóż i roślin. Gospodarstwo miało kilku dyrektorów lepszych i gorszych, tym niemniej ściśle związanych z władzą komunistyczną. Oczywiście byli członkami PZPR. Główne decyzje przychodziły z góry, rzadko z korzyścią
dla gospodarstwa. Również niewłaściwe było fałszowanie wyników zbiorów oraz
wkładu do upraw nawozów i materiału siewnego. Czytałem całe stosy sprawozdań
i wyników rocznych, miałem możliwość ich skonfrontowania z rzeczywistością.
Było to wielkie kłamstwo…– poszło z dymem. Ostatnim dyrektorem, którego też
poznałem był p. Andrzej Kutek. Zarządzał gospodarstwem w czasach odbudowy
pałacu w latach 80. Planował po remoncie zamieszkać na piętrze, gdzie miały być
mieszkania dla zarządu. Na parterze zaś miało powstać przedszkole. Lecz remont
pałacu nie został zakończony. Pod koniec lat 80. przestały płynąć dotacje do PGR.
Powoli zaczęto wysprzedawać wszystko, aby zaspokoić żądania płacowe pracowników PGR. Rozpoczęło się rozkradanie wszystkiego, co można było spieniężyć.
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W pierwszej kolejności wyprzedano bydło i trzodę. Potem coraz mniej finansów
przeznaczano na środki ochrony roślin i na nawozy. Jakość uprawy także się pogorszyła. Szybko też pola zaczęły porastać perzem, a budynki gospodarskie zaczęły zamieniać się w ruinę. To był koniec. Gospodarstwo zbankrutowało. A pracownikom
zaczęła bieda zaglądać do oczu.
PGR, który miał powierzchnię 1400 ha i zatrudniał 400 pracowników
(70 w Chełmie), został przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa
w 1992 r. Podzielono go na cztery gospodarstwa Chełmo, Granice, Masłowice
i Krzętów. Pracownikom wypłacono wyprawy i sprzedano mieszkania po bardzo
korzystnych cenach.
A wcześniej powodziło im się bardzo dobrze. Wybudowano im mieszkania
(6 bloków i budynki gospodarcze), w których wszystko praktycznie mieli za darmo;
prąd, opał, mleko, pasze dla zwierząt. Otrzymywali dobre pensje i emerytury. Wysyłano ich na wczasy do Bułgarii. Wszelkie naprawy w domach wykonywała PGR-ska
ekipa remontowa. Można powiedzieć prawdziwa komuna, która trwała 45 lat.

Dzierżawa Chełma

I oto po tylu latach dobrobytu dworskich i wsi, która także dobrze żyła
z PGR-u, przyszły nowe czasy. Przeprowadzono w Agencji WRSP przetarg na dzierżawę. Chełmo wygrałem ja, Masłowice-spółka pracownicza byłego zarządu PGR,
Granice-miejscowy człowiek z podejrzanymi wejściami, natomiast na Krzętów
chwilowo nie było chętnych, dopiero później kupiła to gospodarstwo Amerykanka
– około 100 ha.
Tak, więc przejąłem gospodarstwo w październiku 1995 r. i dotrwałem tam do
maja 2001 r. Liczyło wtedy 500 ha ziemi ornej, 20 ha łąk, 5 ha lasów i 10 ha nieużytków.
W skład wchodziło 35 budynków w tym: pałac, oficyna, gorzelnia, cztery obory, dwie
chlewnie, owczarnia, spichrze, czyszczalnie, magazyny, silosy zbożowe itd.
Gospodarstwo specjalizowało się głównie w produkcji roślinnej tzn. w produkcji zbóż: pszenicy, pszenżyta, jęczmienia browarnego i paszowego, owsa oraz
grochu, a przede wszystkim rzepaku. Obok produkcji roślinnej, gospodarstwo prowadziło hodowlę bydła mięsnego, trzody chlewnej, a także kóz. Mieliśmy także dwa
konie, pięć psów, koty, pszczoły i gołębie.
W gospodarstwie znajdowała się gorzelnia, która pracowała w okresie od jesieni do późnej wiosny. Była w dobrym stanie, trochę zmodernizowana (w porównaniu z 1928 r.), z dobrą miedzianą kolumną rektyfikacyjną. Jej wydajność była do
3000 litrów spirytusu dziennie. Była wyposażona w kadź zacierową, siedem kadzi
fermentacyjnych oraz magazyn spirytusu na 50 tys. litrów. Gorzelnie nadzorowali
urzędnicy skarbowi tzw. akcyza. Przez nich było założonych 360 plomb. Miały one
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zapobiec nielegalnemu upuszczaniu spirytusu. Akcyza bardzo skrupulatnie kontrolowała produkcję, jej pracownicy byli przy każdym ,,nalewie” do cystern samochodowych, przy każdej awarii-byli bardzo ważni. Sama produkcja polegała na procesie
fermentacji zboża, albo ziemniaków. Najlepszy spirytus był z ziemniaków, lecz produkcja jego była trudniejsza i bardziej pracochłonna. Do lat 90. produkcja spirytusu
oparta była na dodawaniu jęczmienia. Wiązało to się z kiełkowaniem jęczmienia
w gorzelni. Aby ułatwić produkcję zaczęto stosować enzymy. Odbiło się to znacznie na jakości spirytusu. Smak jego zmienił się bardzo, oczywiście na niekorzyść
tego późniejszego. Produkcja spirytusu do 1997 r. była opłacalna. Ceny w tamtym
czasie to 2.40zł za litr spirytusu ziemniaczanego, natomiast 2.20 zł za litr spirytusu zbożowego. Po urynkowieniu cen przez p.Balcerowicza ceny spadły do poziomu 1.60 zł za litr. A można było sprzedać spirytus tylko do spółek państwowych
zwanych ,,Polmosami”. Od tamtego czasu liczy się upadek gorzelnictwa w Polsce. 31
W 1985 r. było w Polsce 850, w 2000 r. około 450. Obecnie pracuje niecałe 100. Po
1997 r. sprzedaż spirytusu szalenie się skomplikowała, a terminy płatności znacznie
się wydłużyły. Cysterny jeździły po całym kraju szukając możliwości sprzedaży. Jednocześnie otworzono granice dla spirytusu z importu. Zostaliśmy ,,zalani” niskiej
jakości spirytusem.
Produkcja roślinna była od początku trudna ze względu na zaniedbane pola
i niesprzyjający pod względem pogodowym pierwszy rok. Początkowe lata były też
nieudane, ze względu na zbyt duże rozdrobnienie upraw zbożowych. Dopiero później zaczęły dominować uprawy pszenicy i rzepaku. Na odbiór pszenicy była podpisana umowa z młynem w Piotrkowie Trybunalskim, który własnym transportem
odbierał każdą ilość. Natomiast w przypadku rzepaku zawarto również korzystną
umowę z Zakładami Tłuszczowymi w Bielsku Białej. Rzepak dostarczany był do
pobliskiego punktu skupu własnym transportem do Niechcic (16 km).Rzepak jest
o tyle wymagającą roślina, że łatwo pleśnieje przy wilgotności powyżej 12 proc. Stąd
też należało go suszyć tuż po przywiezieniu z pola do wilgotności 9 proc. Nie było
to trudne w przypadku niewielkich ilości, natomiast my operowaliśmy wielkościami ponad 200 ton, co wymagało niemałego wysiłku, przez kilkanaście dni bez przerwy.
Początki hodowli to kozy, które nie były w połowie lat 90. popularne. Pierwszy kozioł to Antoś, którego otrzymaliśmy w prezencie dla towarzystwa, wtedy samotnej klaczy. Przyjechał, aż z za Mińska Mazowieckiego. Następne dwie kozy to
dar od naszego sąsiada Janka Malewskiego z Odrowąża. Nasze rodziny sąsiadowały
ze sobą prawie 50 lat. Janek nie miał pomysłu na zagospodarowanie kóz w zimie,
a sam mieszka na stałe w Warszawie. Kozy mnożyły się szybko, wkrótce dochowaliśmy się stada 25 sztuk. Mleko wykorzystywaliśmy na własne potrzeby, czasami tez
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piekliśmy sobie koźlaka. Kozy były jak ,,szarańcza”. Wszystko wyjadały. Główne ich
pastwisko to był park wokół pałacu.
Potem były świnki. Dochowaliśmy się 35 macior rasy mieszanej pietrain-duroc oraz trzech knurów. Było sporo z nimi kłopotów, bo zawsze gdzieś weszły i trzeba było ratować. A poza tym nocne proszenia poważnie skracały nam sen. Oczywiście sami tego wszystkiego nie ,,obrabialiśmy”, ale ,,pańskie oko konia tuczy”.
Potem przyszedł czas na byki (35 szt.), a następnie na jałówki (50 szt.).
Pierwszą partię byków potraktowaliśmy jako zdobywanie doświadczenia. Hodowla
jałówek charolaise stała się prawdziwą przyjemnością. Z drugiej strony przerażała
żarłoczność stada no i oczywiście siła. Żadna zagroda nie stanowiła przeszkody, gdy
stado chciało sobie pohasać albo wtedy, kiedy zbyt długo czekało na karmienie.
Po początkowych problemach dorobiliśmy się względnie dobrego sprzętu.
Przede wszystkim był to 8 cylindrowy kombajn amerykański John Deer, pięć polskich
Ursusów w tym duży 1614, dziewięciometrowy siewnik Pomorzanin Kutno, osiemnastometrowy nowoczesny opryskiwacz Pilmet-Wrocław, mieszalnia pasz itd.
Wszystko to niestety nie załatwiało problemu pracowników. Był moment na
początku, że pracowało ponad dwudziestu, przy końcu już tylko sześciu. Rotacja
była duża ci, co wydawało się, że byli uczciwi też nas niestety okradali. Spuszczali
paliwo z ciągników, wykradali zboże, rzepak, nawozy. W końcowym etapie woziliśmy pracowników z miejscowości oddalonej od Chełma prawie 40 km. A zarabiali
całkiem dobrze, bo około 1500 zł netto i byli legalnie zatrudnieni. Ogólna zasada
była taka, że lepsza ,,kuroniówka” niż praca u dziedzica-tak wyglądało bezrobocie.

Stosunki z dworskimi, ze wsią, otoczeniem
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Podstawowym problemem było to, że ,,oni” czuli się właścicielami wszystkiego co było w Chełmie. Stąd, też poza kilkoma wyjątkami i też nie zawsze szczerymi, czuliśmy otaczającą nas nienawiść. Byliśmy zawsze śledzeni no i oczywiście
okradani. Niejednokrotnie wyciągaliśmy do nich otwartą dłoń, ale z reguły brak
było chęci z drugiej strony. Wsparcie mieliśmy od starszych państwa Lochów Czesławy i Feliksa. Pan Feliks zawsze wygrażał swoim sąsiadom, że ,,dziedzic wam jeszcze pokaże”. Pani Czesia (pracowała w pałacu do 1945 r.) mówiła; ,,ciężki los tu was
czeka, bo tu są źli ludzie”. Jak pan Feliks umarł, pani Czesia bardzo uznawana we
wsi, szybko się zebrała i po 50 latach wróciła w swoje strony, do siostry, do Wielkopolski. Mieliśmy dobre stosunki z lepiej sytuowanymi rolnikami. Z nimi też prowadziliśmy różnego rodzaju interesy. Przychylnie odnosili się do nas wójtowie, choć
wynikało to z tego, że liczyli na poparcie w Warszawie.
Dziadek miał przed wojną ponad 1000 ha lasów. O tym też wiedział leśniczy z Masłowic. Jemu zaś, podlegały lasy należące dawniej do majątku Chełmo.
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Z początku leśniczy był bardzo zainteresowany dobrymi stosunkami. Często przyjeżdżał i dopytywał się o moje plany w stosunku do lasów. Proponował swoją pomoc, sugerował, że mógłby zarządzać w moim imieniu lasami majątkowymi. Kilka
razy gościliśmy u niego w domu. Działo się tak do momentu, kiedy sejm ogłosił
upaństwowienie lasów oraz o tym, że lasy nie będą zwracane byłym właścicielom
i ich spadkobiercom. Po tym fakcie leśniczy już nas unikał i skończyła się nasza
znajomość. A leśniczemu się świetnie powodziło. On, jego żona i córka mieli piękne
samochody i dom. Sam mi się kiedyś zwierzył; ,,że zarabia tylko na kawę i papierosy”. Podstawa to drzewo z nielegalnego wyrębu. Często widywałem nieoznakowane
stosy bali drewna.
Bywaliśmy także na posterunku komendanta policji. Komendant nas kilka
razy gościł i opowiadał jak był w ZOMO w Warszawie w ,,stanie wojennym” i rozbijał manifestacje. W niejednej uczestniczyłem tak, więc musieliśmy się wcześniej 33
spotkać, o czym jemu ripostowałem. Byliśmy zapraszani do Prezydenta Radomska,
Przedborza. Gościli nas dyrektorzy PGR i właściciele największych okolicznych gospodarstw. Były to spotkania kurtuazyjne. Tym nie mniej były znaczące, chociaż tak
naprawdę chciano nam się przyjrzeć. Próbowali nas również ,,dopaść” dziennikarze. Byliśmy w tamtym czasie ewenementem oraz dobrym tematem dla czasopism.
Na szczęście udało nam się przed nimi obronić, a byli bardzo natarczywi. Opisali
nas bardzo ogólnikowo.

Stosunki z Kościołem

W trakcie naszego pobytu w Chełmie było trzech proboszczów. Pierwszy
jak tylko przyjechaliśmy zażyczył sobie, abyśmy uprawiali jego pole. Bo tak było
za PGR. Był wielkim zwolennikiem polskiej ligi piłkarskiej. Wszystkich traktował
z góry. Drugi nas lekceważył i rozchorował się, natomiast trzeci ksiądz to naukowiec
,,dr” zapraszał nas na alkohol. Poszukiwał ,,kulturalnego towarzystwa”. Szybko nas
jednak poświęcił dla przyszłego właściciela Chełma, który był ,,gościem z kasą”.
W kościele nie siedzieliśmy już w ławce kolatorskiej. Chociaż niektórzy nam to sugerowali. W kościele zajmowaliśmy tylko pierwszą ławkę.

Polowania

Na terenie Gospodarstwa Rolnego Chełmo działały dwa koła łowieckie
Sokół i Cietrzew. Były to koła łowieckie z Radomska i Masłowic. Do pierwszego
należeli czołowi biznesmeni Radomska, na przykład właściciel zakładu wulkanizacyjnego, lekarze, dziennikarze. Do drugiego komendanci policji oraz okoliczni
gospodarze.
Byliśmy kilkakrotnie zapraszani na polowania, a szczególnie moja żona
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Anna w nich biernie uczestniczyła (nie strzelała do zwierzyny). Braliśmy udział
w kilku ogniskach po polowaniach. Łowy przebiegały raczej skromnie, bo było od
kilku do kilkunastu sztuk zwierzyny, przeważnie zające, natomiast w trakcie ogniska pieczono dzika i jedzono kiełbasy z dzika. Byliśmy raczej przeciwni polowaniom. Tym bardziej, że zwierzyny było mało, a królowało kłusownictwo. W lasach
znajdowaliśmy dużą ilość wnyków i pułapek, które oczywiście usuwaliśmy. Pewnego razu w trakcie takiej wycieczki znaleźliśmy psa złapanego na wnyk. Wezwaliśmy
weterynarza, który zdjął drut z nogi psa, następnie dokarmialiśmy psa przez dwa
tygodnie w miejscu wypadku. Psa tego później spotkaliśmy we wsi, gdzie gospodarze dziękowali nam za uratowanie psa. Z tego, co żeśmy się dowiedzieli, to też
nasz tygrys foksterier został uwolniony z wnyków i powrócił po trzech tygodniach
nieobecności.
Polowania obecne miały już zdecydowanie inny charakter niż dawne. Nie
było to już dbanie o zwierzynę, zwyczaje, ale często przeradzały się w imprezy pijackie. Zdarzały się także, zawody strzelania do butelek po wypiciu przez uczestników alkoholu.

Konie
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Konie do Chełma wróciły po 50 latach. Wcześniej były podstawą pracy
w polu oraz ulubioną rozrywką. Później stały się już tylko przyjemnością po pracy.
Chociaż czasu wolnego było niewiele. W 1996 r. przyjechała prosto z Walewic Jagoda. Stała w stajni przerobionej z garażu przy wadze, blisko pałacu. Klacz półkrwi
skarogniada, miała dobrych przodków i dobry charakter, pomimo tego, że stawiała
,,uszy po sobie”. Gnaliśmy na niej po polach i lasach. Często zdarzało się, że nas
ponosiła. Miała ,,paskudny” wypadek. Wpadła do zbiornika na szambo o głębokości prawie 5 metrów. Przyjechały trzy wozy strażackie, ale bez pasów. Na szczęście
nasz znajomy kowal p. Rusak był niedaleko Częstochowy i uratował sytuację. Klacz
na pasach wyciągnięto drabiną strażacką. Akcja szczęśliwie się udała. Ale ile było
strachu…Potem nadszedł wyjazd do Bogusławie, gdzie zabawiła prawie dwa miesiące i poznała ogiera Lap Beja, potomka El Passo-który został sprzedany do USA za
milion dolarów. Po okresie blisko roku przyszła na świat Jeżyna. Oczywiście w nocy
i z pewnymi kłopotami. Anna spędziła kilka tygodni w stajni, bo trzeba było źrebaka podsadzać do karmienia. Pierwszy spacer odbył się w zimowy dzień po lodzie,
przez całą wieś, ostrym kłusem tuż za matką. Była i jest naszym ,,pupilkiem”.
Poza naszymi końmi, Stado Ogierów z Bogusławic zainstalowało w Chełmie
,,Punkt Kopulacyjny” rasy śląskiej. Stacjonowały u nas dwa ogiery. Trwało to jednak
tylko niecałe dwa lata, gdyż masztalerz p. Zając notorycznie był pijany. Musieliśmy
to zakończyć, bo dyrekcja Stada Ogierów nie miała nikogo na zastępstwo.

Archeologia pamięci

Stroje i zwyczaje

Wcześniej opisywałem stroje i ubiory na wsi z okresu przedwojennego. Stroje te także widziałem pod koniec lat 90. w okolicach Chełma. Jednak widok tych
strojów był niezwykle rzadki. Noszą je już tylko starsze kobiety. Niestety PRL, także walczyła ze starymi ubiorami i … zapaskami. Tępiono zwyczaje i wszelkie organizacje na wsi. Spowodowało to pustkę i kompletną beznadzieję. Ostoją tradycji
i zwyczajów pozostał Kościół. Impulsem do działania na wsi są przede wszystkim
święta kościelne. Ich wystrój i oprawa, zależy od inwencji proboszcza oraz chęci
wiernych. Parafia Chełmo, nie miała szczęścia do księży.
Inną tradycją były spotkania partyjne w remizie strażackiej. Co jakiś czas organizowano egzekutywy miejscowych członków PZPR. Główna atrakcją spotkania
była darmowa wódka.

Moje przekazanie majątku

Już w grudniu 2000 r. wiadomo było, że rozstajemy się z Chełmem. Zerwanie z majątkiem dziadków nie nastąpiło od razu. Pożegnanie odbyło się na raty. Mówiąc prawdę to właściwie z nikim się nie pożegnaliśmy. Żal nam było za to pól, lasów
i zwierząt, z którymi tak bardzo się zżyliśmy. Ja natomiast zgodnie z podpisanym
kontraktem z nowym właścicielem (a został nim właściciel masarni z Niedośpielina),
doglądałem ostatnich zasiewów kukurydzy. Nowy właściciel na wiejskich imprezach
rozdawał za darmo kiełbasy i szybko wybudował wysoki mur otaczający dawną siedzibę królewską w Chełmie. Odizolował się od otaczającego go pospólstwa.

Zakończenie

Chłop polski w Królestwie, któremu powstanie styczniowe nadało status
obywatelski, i który tak jak cały naród sprawdził się dostatecznie w czasie dwóch
wojen światowych, po 1945 r. otrzymał nową szansę: faktycznie zdobył sobie Polskę. A łatwo mu to przyszło, bo zlikwidowano odwiecznie górującą nad nim warstwę-ziemiańską, z którą PRL obszedł się brutalnie. Warstwa, która stanowiła trzon
polskiego społeczeństwa, jedną ustawa została zniszczona. Została zlikwidowana
grupa społeczna, która nadawała ton, a dla nowego układu, była szalenie niebezpieczna. Z musu warstwa ta mocno przetrzebiona została przeniesiona do miast.
Tam mieszając się z tłumem zatraciła swoje dawne wartości i znaczenie. Chłop zaś
objął Ziemie Odzyskane, zaludnił opustoszałe i wyniszczone miasta. Skorzystał
najbardziej na wielkim awansie edukacyjnym. Jednocześnie narzucił życiu społecznemu swoje doświadczenia i cechy ukształtowane od stuleci: wytrzymałość i upór,
ale także odziedziczony po pańszczyźnie częsty brak szacunku dla prawa, dla rzetelnej roboty i dobra publicznego.
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Dopiero Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, zaczął powoli
budzić społeczeństwo z komunistycznego letargu. Demokratyczne i obywatelskie
tradycje i aspiracje zaczęły odżywać. Polski Papież Jan Paweł II, dodał im poczucia
siły i godności. Lecz budzące się społeczeństwo odchodziło już od swej chłopskiej
tożsamości.
Szczególną cechą tego wciąż postchłopskiego społeczeństwa była nabyta od
prawieków umiejętność trwania. Trzeba było przetrwać nieurodzaj, pomór bydła,
głód na przednówku. Trzeba było przetrzymać najazdy i rabunki, bicie i poniewieranie, wiedzieć swoje i przeczekać. Trzeba było wiedzieć, jak oszukać i okradać
zwierzchność. Ta postawa i umiejętności były również przydatne przez całe dziesięciolecia trwania postfeudalnego systemu komunistycznego. Ale zaczynała się
inna epoka, trzeba było już inaczej pracować, budziły się nowe aspiracje. W czasach
gierkowskich ludzie coraz częściej wychodzili ze skorupy dawnych doświadczeń
i nawyków. W ciągu tej dekady, w której warunki bytowe zaczęły się niewątpliwie
poprawiać (niestety głównie obcym kredytom), miało miejsce około większych
i mniejszych strajków. Wiele z nich było wygranych, choć partia komunistyczna
dbała, by jak najmniej o tym wiedziano. Działalność opozycji, a zwłaszcza przyjazd
Papieża w 1979 r., przyspieszyły dojrzewanie społeczeństwa obywatelskiego. Stocznia Gdańska i wielka solidarność – w tym ,,Solidarność Rolników Indywidualnych”
– która wtedy, w roku 1980 ogarnęła cały kraj, to był już dowód, że Polska przestaje
być Polską chłopską, że nie chce tylko trwać i czekać, ale że chce żyć normalnie i być
narodem wolnych obywateli, których prawa są szanowane, a przyszłość powinna zależeć od ich sprawności i wspólnego wysiłku w demokratycznej Rzeczypospolitej.
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Tradycja jagiellońska
a polski Obóz Narodowy w XX wieku1
Polski Obóz Narodowy, był ruchem politycznym stawiającym sobie za cel
obronę stale unowocześnianej spuścizny kulturowej, społecznej i politycznej, wypracowanej przez pokolenia Polaków. W tej wizji Polacy byli ci, którzy identyfikowali się z polskością objawiającą się w rozmaitych kształtach i formach (państwowych
i pozapaństwowych) na przestrzeni dziejów, choć niezmiennie opartą o wartości
transcendentalne. Odwrotnie niż wiele innych nacjonalizmów, przypadek polski
charakteryzował się uznaniem prymatu religii chrześcijańskiej nad ideą narodową.
Ograniczało to radykalizm polskiego nacjonalizmu i zapewniało więzy z tradycją
polską. Najistotniejszym jego elementem był pierwiastek duchowy, nadający mu
charakter chrześcijański. Dominacja charakteru chrześcijańskiego gwarantowała, że
rozmaite nowinki, a w tym przede wszystkim rasizm, były eliminowane, albo przynajmniej nie wychodziły poza sfery werbalne w głównym nurcie idei. Duchowość
nacjonalizmu polskiego charakteryzowała się generalnie tym, że każdy – niezależnie
od pochodzenia – mógł zostać Polakiem, czuć się nim i być za takowego uznany.
Warunkiem była identyfikacja z tradycją polską wyrażaną w chrześcijańskiej formie.
Jednocześnie odejście od tradycyjnego rozumienia polskości oznaczało – w oczach
narodowców (oraz konserwatystów i innych) – dobrowolne zrzeczenie się funkcji
strażnika tradycji narodowej, a więc wyrzeczenie się polskości niezależnie od pochodzenia etnicznego.

Polska i Polacy
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Największą i najważniejszą próbą dla światopoglądu polskich narodowców
była II wojna światowa. Jak zachowali się narodowcy wobec zawieruchy dziejowej,
która przyniosła do Polski z zewnątrz narodowosocjalistyczną i komunistyczną rewolucję? Gremialnie i bez wahania stanęli do obrony niepodległości. Jednocześnie
liczyli na to, że wolna Polska, którą wywalczą, będzie oparta na ideałach, które wyznawali. W okresie od 1939 r. do lat 1948–1950 właściwie wszystkie narodowe środowiska, grupy, organizacje i partie przeszły ewolucję ideową. Druga wojna światowa
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i jej dalekosiężne skutki spowodowały przewartościowanie wielu przedwojennych
postulatów (np. tzw. kwestii żydowskiej) oraz marginalizację innych (np. walki z sanacją). Na czoło wysunęły się dużo bardziej palące zagadnienia: ocalenie biologicznej i kulturalnej substancji narodu.
Naczelny postulat narodowców w okresie 1939–1949 można wyrazić najprościej sloganem: „Polska dla Polaków!” Co to znaczy? W interpretacji propagandystów komunistycznych i lewicowych w ogóle hasło to miało świadczyć o ksenofobii,
nietolerancji, prymitywizmie i rzekomym genetycznie zakodowanym zbrodniczym
i rasistowskim charakterze programu endecji. Stwierdzamy jednak, że taka interpretacja hasła „Polska dla Polaków!” jest w świetle teorii i praktyki nieuprawniona. To
spłycanie skomplikowanego zjawiska. A co z badaniami semantycznymi, opisem
współczesnej kultury politycznej, kontekstem historycznym? Wszystkie te czynniki
– i wiele innych – implikują przecież znaczenie i wydźwięk sloganów propagando- 39
wych. Jest rzeczą oczywistą, że w sytuacjach ekstremalnych zaostrza się retoryka
polityczna, w tym i propaganda. W okresie stabilizacji i prosperity łagodnieją polityczne namiętności i obyczaje, a wraz z nimi również retoryka.
Gdy Polska była pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim; gdy rządzili nią obcy najeźdźcy; gdy wreszcie znalazła się pod okupacją niemiecką i sowiecką, to jak inaczej można było w krótki i pozytywny sposób wyrazić dążenia wolnościowe i niepodległościowe? Hasło „Polska dla Polaków!” oddawało te pragnienia
najlepiej. Chodziło przecież o to, aby w polskiej ojczyźnie gospodarowali, ci którzy
tu od wieków mieszkali, czyli Polacy.
Kto zdaniem narodowców był Polakiem? Krytycy endecji twierdzą, że chodzi o wąską, integrystyczną, etniczną, „rasową” definicję Polaka. Ponieważ jednak
mówimy tutaj o semantyce narodowców, to powinniśmy stosować ich definicję, rozumieć słowo „Polak”, tak jak oni je rozumieli. Pojęcie to odnoszono do etnicznego
pochodzenia, ale nie tylko; było ono tytułem honorowym, komplementem, miało
wydźwięk mityczny, szlachetny, wspaniały. Dla narodowców, w momencie, gdy Polak zdradzał sprawę narodową, przestawał być Polakiem. Stawał się zdrajcą, jurgieltnikiem, targowiczaninem, a więc nie-Polakiem. Dlatego też Volksdeutsche i komuniści,
bez względu na to, czy urodzili się w Polsce i wychowali w polskiej kulturze, odrzuciwszy ją i zdradziwszy ojczyznę przestawali być Polakami. Gdy narodowcy mówili
czy pisali o kimś „Polak” – było to wyrazem uznania nie tyle dla jego etniczności, co
postawy etycznej wyrażającej się dobrowolną służbą dla polskości i sprawy narodowej. Najcelniej ujął to przywódca Narodowej Demokracji, Roman Dmowski:
Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy.
Jestem nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący
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tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok
swoich spraw i interesów osobistych mam sprawy narodowe, interesy
Polski jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić
to, czego dla osobistych spraw poświęcać nie wolno. […].
Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe
i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ
człowieka.2
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Polak to katolik – endecy często używali tego hasła w swojej propagandzie.
Jednak analiza dokumentów wskazuje, że byli otwarci także na inne wyznania i akceptowali jako pełnych Polaków polskich protestantów (np. na Śląsku Cieszyńskim
in toto), muzułmanów (Tatarów na Podlasiu i na Wileńszczyźnie), Ormian (w Małopolsce Wschodniej), czy unitów (grekokatolików na Chełmszczyźnie). Narodowcy mieli w swoich szeregach działaczy wyznania ewangelickiego, a nawet katolików
pochodzenia żydowskiego. Wykluczali jednak możliwość, że Polakami mogliby się
stać wyznawcy judaizmu. Były więc granice akceptacji „Innego”.
Hasło „Polak-katolik” wpisywało się znakomicie w inny mit – o Polsce
piastowskiej. Wynikało z niego, że Polacy-katolicy mieli mieszkać w jednolitej etnicznie Polsce, tak jak za Piastów. Ale przecież, pomijając brak historycznego uzasadnienia tego twierdzenia w odniesieniu do wczesnopiastowskiej Polski3, należy
dokonać rozróżnienia między propagandą a rzeczywistością, w jakiej Narodowa
Demokracja wykuwała swój program.
Po powstaniu styczniowym, w atmosferze powszechnego marazmu politycznego, wielu Polaków uważało sen o wolności za mrzonkę. Tylko nieliczni marzyciele
szukali rozwiązań, na których mogliby oprzeć swój polityczny program odbudowy ojczyzny. Konserwatyści doszukiwali się przyczyn upadku Polski w polskich
wadach narodowych, krytykując szlacheckie elity; romantycy winili wszystkich,
tylko nie Polaków, podkreślając stale moralną czystość sprawy Polski; pozytywiści
skoncentrowali się na działalności gospodarczej, na pracy u podstaw; socjaliści zaś
deterministycznie oczekiwali rewolucji, czyli wybuchu gniewu klasowego uświadomionych mas proletariatu miast i wsi. Każda z tych orientacji poszukiwała źródła
moralnej siły do przyszłej walki politycznej.
Narodowcy – tak jak inni – też szukali źródła potęgi. Kiełkujący ruch narodowy rozglądał się za pozytywnymi przykładami z dziejów Polski, na których mógłby oprzeć swój program. Endecy szukali źródła polskości i znaleźli je w etniczności
Polaków, ich odrębności i wierze. Najwyraźniej narodowcy zrozumieli, że nadeszła
doba polityki masowej. Masy się zaczęły liczyć i było jasne, że jeśli narodowcy nie
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zorganizują ludu i nie pomogą masom stać się Polakami, to socjaliści i inni demagodzy przerobią je na swoją modłę. Co więcej, państwa zaborcze, a Prusy i Rosja
w szczególności, prześcigały się w brutalnej kampanii germanizacyjnej i rusyfikacyjnej swoich polskich poddanych. Tak czy inaczej, lud polski zostałby stracony dla
sprawy polskiej, tak rozumowali narodowcy.
Pamiętajmy też o kontekście ogólnoeuropejskim. Narodowcy doskonale
zdawali sobie sprawę, że najpotężniejsze państwa zachodniej Europy, od czasu rewolucji we Francji w 1789 r., zaczęły się organizować w oparciu o paradygmat etnicznego nacjonalizmu. W tym czasie państwo francuskie przekuwało „chłopów we
Francuzów”4, Wielka Brytania oparła się o „Anglików” (nawet jeśli byli Szkotami,
Irlandczykami czy Walijczykami), w Niemczech pruski model nacjonalizmu służył
pangermanom jako paradygmat unifikacyjny, a we Włoszech północ zjednoczyła się
z południem, narzucając swój styl i władzę, bez względu na poważne różnice kul- 41
turowe i lingwistyczne. Także na terenie dawnej Rzeczpospolitej budziły się konkurencyjne nacjonalizmy: ukraiński (unicki i prawosławny), białoruski (prawosławny),
żydowski (mojżeszowy), łotewski (ewangelicki) i litewski (katolicki). Ci, którzy nie
zostali objęci przez nacjonalizm polski, zostali zagospodarowani przez inne nacjonalizmy. A w nich nie było miejsca na „Innego”. Były to bowiem nacjonalizmy integralne, będące negacją spuścizny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W tym rozumieniu hasło „Polak-katolik” było też i odpowiedzią na integryzm nacjonalizmów
mniejszości narodowych Polski i było zgodne z europejskim duchem czasu.
Co najważniejsze, slogan ten jednoczył Polaków ze wszystkich zaborów.
Odwołując się do tradycji I Rzeczypospolitej, był reakcją na nacjonalizmy zaborców
i mniejszości narodowych. Ponadto hasło to było krzykiem bezbronnych: pozbawionych państwa, podbitych, zniewolonych, prześladowanych, upokarzanych, konfiskowanych, rugowanych, rusyfikowanych, germanizowanych, wieszanych na stokach
Cytadeli i wywożonych na Sybir. Polaków prześladowali obcy: głównie prawosławni
Rosjanie i protestanccy Niemcy. Potem był GUŁag i Konzentrazionslager, Katyń, Palmiry, Piaśnica, Ponary i wołyńskie rzezie, Oświęcim i Kołyma, Mokotów i Wronki, a katami byli pogańscy narodowi socjaliści niemieccy, ukraińscy nacjonaliści oraz sowieccy komuniści i ich tubylczy zwolennicy: Volksdeutsche i komuniści miejscowi oraz inni
kolaboranci. W tym kontekście jasne jest, że przez niemal wiek „Polak-katolik” było
hasłem ofiar, które miały dość bycia bezbronnymi. Chciały się bronić, znaleźć źródło
siły, którym stali się zwykli ludzie, często początkowo nieświadomi swojej polskości.5

Elita i lud

Już pod koniec XIX w. zauważono, że w epoce masowej polityki potęga
leży w jądrze polskości, w ludzie polskim, który pod wodzą endeków miał stać się
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narodem. Dopiero później – po dłuższym okresie negacji, albo przynajmniej indyferencji6 – narodowcy przyznali, że siła polskości tkwi także w chrześcijaństwie,
szczególnie w rzymskim katolicyzmie. Powstało hasło „Polak-katolik”, które złączyło się z mitycznym ideałem Polski piastowskiej. Na ile slogany te były zharmonizowane z głębszymi przemyśleniami narodowców?
Roman Dmowski w Myślach nowoczesnego Polaka pisał:
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Jestem Polakiem – to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia zarówno dziś, jak
w wiekach ubiegłych i w przyszłości; to znaczy, że czuję swą ścisłą
łączność z całą Polską: z dzisiejszą, która bądź cierpi prześladowanie,
bądź cieszy się strzępami swobód narodowych, bądź pracuje i walczy, bądź gnuśnieje w bezczynności, bądź w ciemności swej nie ma
nawet poczucia narodowego istnienia; z przeszłą – z tą, która przed
tysiącleciem dźwigała się dopiero, skupiając koło siebie pierwotne pozbawione indywidualności politycznej szczepy, i z tą, która w połowie
przebytej drogi dziejowej rozpościerała się szeroko, groziła sąsiadom
swą potęgą i kroczyła szybko po drodze cywilizacyjnego postępu,
i z tą, która później staczała się ku upadkowi, grzęzła w cywilizacyjnym zastoju, gotując sobie rozkład sił narodowych i zagładę państwa,
i z tą, która później walczyła bezskutecznie o wolność i niezawisły byt
państwowy; z przyszłą wreszcie, bez względu na to, czy zmarnuje ona
pracę poprzednich pokoleń, czy wywalczy sobie własne państwo, czy
zdobędzie stanowisko w pierwszym szeregu narodów. Wszystko co
polskie jest moje: niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie,
które spada na naród za to co jest w nim marne.7

Cytat ten dowodzi, że sztandarowa postać Narodowej Demokracji, jaką niewątpliwie był Dmowski, przyznawała, że narodowcy akceptowali również spuściznę
jagiellońską, spuściznę wieloetnicznej, ale spojonej nadrzędnością polskiej kultury
Rzeczpospolitej. Kultura polska miała w tym systemie status primus inter pares. Podobnie u endeków pluralizm etniczny, kulturowy i religijny miał być podporządkowany jednej, nadrzędnej kulturze – polskiej. Była to kultura zrodzona z piastowskiego korzenia, zwłaszcza w sensie obyczajowym i prawnym. Rodziła się i tworzyła pod
władzą Piastów, a dojrzałość osiągnęła pod rządami Jagiellonów. Istotną cezurą było
przyjęcie przez Polskę chrześcijaństwa w 966 r., co umożliwiło kulturalne asymilowanie na polskim gruncie dorobku antyku, jak i kolejnych nurtów intelektualnych
z Zachodu. Kultura polska za czasów piastowskich stworzyła wystarczająco silne
ramy, aby następnie pomieścić w sobie nie tylko etnicznych Polaków, ale również
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Rusinów, Niemców, Litwinów, Żydów, Tatarów, Ormian, Holendrów, Szkotów i innych. W Rzeczypospolitej szlacheckiej kultura polska osiągnęła szczyty wolności,
o których na Zachodzie długo się jeszcze nie śniło.8 Bezsprzecznie jednak kultura
polska pozostała dominującą do upadku I Rzeczpospolitej.
Rzeczpospolita szlachecka była ojczyzną wielu grup etnicznych, ale jednego
narodu (natio): szlachty.9 Bowiem bez względu na jej etniczne pochodzenie, szlachta tatarska, wołoska, litewska, ruska, pruska, czy inflancka – a nawet pochodzenia
żydowskiego – była szlachtą polską. To jej przywileje, przyznane wpierw wojom, rycerstwu i możnowładztwu etnicznie polskiemu, piastowskiemu, posłużyły za wzór
dla praw, które Sejm i polscy królowie nadali też bojarstwu, Adeltum i innym obcego
pochodzenia ówczesnym elitom, bez względu na ich korzenie.10
Endecy doskonale rozumieli, że Polacy odziedziczyli spuściznę Jagiellonów
nie tylko w sensie terytoriów i ludów zamieszkujących dawną Rzeczpospolitą, lecz 43
również jagiellońskich Polaków. Wszak to przecież, ci którzy do polskości się poczuwali, rozumieli ją jako obowiązek służenia ojczyźnie, walki o jej wolność i niepodległość. A wywodzili się przede wszystkim z potomków szlachty polskiej, częstokroć o piastowskich korzeniach: Odrowąż-Pieniążków, Tarnowskich, Tęczyńskich,
Zamoyskich, Cieszewskich czy Skwarczyńskich. Ale oprócz tego byli to Polacy
o nazwiskach takich jak Muszyński (uprzednio Mustafa z Tatarów), Chodakiewicz
(wcześniej Fedko-Chod’ko z Rusinów), Naimski (dawniej Naim, czyli po hebrajsku
„ładny”, z neofitów), Erdman (z Krzyżaków), Todtleben (z Kawalerów Mieczowych),
czy Januszajtis (z Litwinów). Szlachta stanowiła około 10 procent społeczeństwa,
a więc całkiem pokaźną część mieszkańców Polski. U nich protonacjonalizm polski
istniał od wieków. To przede wszystkim właśnie potomkowie szlachty nadawali ton
polskiej kulturze i polityce, walcząc o niepodległość przez cały wiek XIX. To potomkowie szlachty otworzyli polską kulturę na obcych, czym w różnych okresach przyśpieszyli polonizację z mieszczaństwa wywodzących się Ormian, jak Dawidowicze,
Bohdanowicze czy Ter-Oganjanie; Żydów, jak Kronenbergowie, Natansonowie czy
Joselewicze; Niemców, jak Wellische/Wellisze, Wolframowie czy Rossmanowie;
Szkotów, jak Shlamer/Czamerowie czy Macleod/Michejdowie; Irlandczyków, jak
O’Rourkowie; Francuzów, jak Deskurowie; Włochów, jak Fabiani, Martini czy Bacciarelli, a także wielu innych cudzoziemców, którzy stali się Polakami.11
W XIX w. elita polska istniała już od dawna; była to elita postjagiellońska.
Wywodziła się głównie ze szlachty oraz z asymilowanego mieszczaństwa, częstokroć cudzoziemskiego pochodzenia. Można szacować, że świadoma swej misji elita
polska pod koniec XIX w. stanowiła około 15 procent społeczeństwa. To prawda, że
nie było wśród nich zgody, nie była to także elita endecka. Istniał już w nich jednak
potencjał, który umożliwiał ukształtowanie elity narodowej w sensie nowoczesnym,
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nacjonalistycznym. Lecz sama elita okazała się siłą niewystarczającą – jak pokazały
powstania 1830 i 1863 r. – aby Polacy mogli zdobyć niepodległość. W dobie polityki
masowej trzeba było wyjść poza środowisko elity, nawet tak dużej jak spadkobiercy szlachty polskiej. Trzeba było mas, które należało oświecić, pokazać im związki
z polską tradycją i kulturą. Tylko dzięki umasowieniu spuścizny narodowej można
było ją ocalić, a potem skutecznie walczyć o niepodległość. Lud trzeba było unarodowić. Zapoczątkował ten proces Tadeusz Kościuszko i jego republikanie, a kontynuował Roman Dmowski i jego narodowi demokraci.
Zadanie było trudne. Po pierwsze, duża część elit wzdragała się przed egalitaryzmem, w tym w jego nacjonalistycznej formie, bo dla wielu jej przedstawicieli
oznaczało to zrównanie chamstwa z panami. To było długo nie do przyjęcia. Ponadto pamiętajmy, że świadomość narodowa w ludzie była bardzo słaba, a w chłopstwie w zasadzie nie istniała. Jednostki z ludu zdolne były jedynie wyjątkowo do
wystąpień patriotycznych, jak Jan Kiliński czy Bartosz Głowacki podczas insurekcji 1794 r. Niestety, były też przykłady wręcz nienawiści międzystanowej, jak Jakub
Szela, który w czasie tzw. rabacji galicyjskiej w 1846 r. dopuścił się bezmyślnej rzezi
elit patriotycznych. Było to groźne memento tego co mogło by stać się w razie zaniechania unaradawiania ludu.
Aby pozyskać chłopów i robotników dla sprawy wolności Polski, trzeba
było do nich przemawiać w sposób prosty, redukcjonistyczny. Temu służyły endeckie slogany „Polak-katolik” czy „Polska dla Polaków!”, które utworzono na użytek
prostych ludzi przecież, a nie wykształconych elit. Nie tłumaczono szczegółowo ludowi – który miał się stać narodem obywatelskim, takim jak przedtem była szlachta – że polskość to również różnorodność jagiellońska. Starano się go uświadomić
o chlubnej kontynuacji tysiącletniej niemal historii Polski, a w tym i tradycji jagielońskiej, interpretowanej w sposób narodowy polski. Skoncentrowano się jednak na
przekazywaniu ludziom, że umiłowanie do własnego narodu i jego tradycji musi być
ograniczone oddaniem się religii katolickiej.
W okresie II RP, a później w czasie II wojny światowej, a także po jej zakończeniu, myśl narodowa oparła się na takich właśnie podstawach.

„Polak”, 1939–1949
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Tak jak przed wojną, w latach 1939–1949 narodowcy stawiali sobie pytanie:
kto jest Polakiem? Generalna odpowiedź istniała, wypracowana przez poprzednie dwa
pokolenia myślicieli endeckich. Ale nowa sytuacja wojny eksterminacyjnej wymagała
definicji adekwatnej do wyzwań tragicznych czasów. Czyli kto był Polakiem w czasie
II wojny światowej i po niej? Konieczność odpowiedzi na to zagadnienie była tym
bardziej paląca, że polskość hartowała się w krwawej walce z dwoma totalitaryzmami.
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Oba systemy – nazizm i komunizm – chciały eksterminować polską, tradycyjną elitę
narodową, a lud zamienić w bydło robocze z kategorii slawische Untermensch lub homo
sovieticus. Polskość miała pozostać jedynie etnograficznym archaizmem. Zrozumiałe
było, że różnego rodzaju życiowi oportuniści czy słabeusze w takich warunkach nie
chcieli być, albo bali się być, Polakami. W sytuacjach ekstremalnych, kiedy aktywny, a nierzadko także pasywny udział w obronie polskości karany był śmiercią, tylko
najlepsze córki i synowie Polski pozostawali wierni ojczyźnie. To oni składając ofiarę
krwi zasługiwali na miano Polaka. I w tym sensie – inkorporując w znaczenie polskości wcześniejsze endeckie przemyślenia o kontynuacji między polską piastowską,
jagiellońską, a współczesną – narodowcy nie dyskryminowali nikogo ze względu na
pochodzenie. Wybór postawy był automatycznie deklaracją narodowości.
Według endeckiego publicysty z podziemia piszącego w 1948 r.: „Polska
walczyła i walczy – walczyła w okresie okupacji niemieckiej. Polacy ginęli wów- 45
czas milionami – Polska walczy i dzisiaj i dzisiaj giną tysiące najlepszych Rodaków
– giną starcy, dzieci, matki, ojcowie, bracia i siostry nasze, bez względu na wyznanie,
wykształcenie, pochodzenie, przynależność partyjną, wiek, giną w bolszewickich
więzieniach w walce o WOLNĄ NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ [podkr. – red., duże
litery w oryg.]”12. Z tego samego powodu jeszcze wcześniej narodowcy obiecywali
– bez rozróżniania etnicznego czy religijnego – „wszyscy prawdziwi, wierni i oddani
synowie Rzeczpospolitej będą mieć w niej jednakowe prawa”.13 W programie Stronnictwa Narodowego z 1945 r. można przeczytać:
Przez naród polski rozumiemy wszystkich Polaków, związanych wspólnym poczuciem narodowym, kulturą, dążeniami, a więc polskich chłopów, robotników, mieszczaństwo, inteligencję, wojsko, itd. W pierwszym rzędzie należą do narodu ci, co chcą Polski, co dla niej walczyli,
pracowali i narażali się dla niej na niebezpieczeństwa, co nie poszli na
służbę wroga. A więc ludność posiadająca wyrobione poczucie narodowe
polskie. Na drugim miejscu do narodu polskiego zaliczają się elementy
o słabszym poczuciu narodowym, przepojone duchem klasowym. Na
trzecim miejscu zalicza się do narodu polskiego wszystkie te plemiona, które są polskiego pochodzenia, ale jeszcze nie mają wyrobionego
polskiego poczucia narodowego, albo w skutek niewoli i na skutek akcji
nieprzyjacielskiej narzucono im obcą narodowość i język.14

W 1943 r. Szaniec pisał o „trzydziestomilionowym narodzie polskim”.15
Warto podkreślić, że według spisu z 1931 r. około 20.5 mln osób deklarowało polski
jako swój język ojczysty oraz rzymski katolicyzm obrządku łacińskiego jako swoją
religię.16 Z tego wynika, że nawet najbardziej skrajna orientacja Obozu Narodowego
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podczas okupacji zaliczała formalnie i zgodnie z jagiellońską tradycją inne grupy
etniczne, czyli Ukraińców (Rusinów), Białorusinów, Żydów, Litwinów i innych,
w skład „narodu polskiego”. Pisano bowiem o wymordowanych przez Hitlera
przedstawicielach „narodu polskiego” i wliczano w to „2 miliony Żydów”.17 Należy podkreślić: żydowskie ofiary zaliczono do narodu polskiego. Można się dziwić,
w jaki sposób narodowcy godzili taką kwalifikację Żydów jako Polaków z antyżydowskimi enuncjacjami dotyczącymi powojennych planów związanych z przymusową emigracją tej mniejszości. Można jednak przyjąć, że był to hołd żydowskiej
ofierze, którą zrównano z polską ofiarą w imię sprawy narodowej. Warto to podkreślić: rasistowski, niemiecki narodowy socjalista nigdy nie odwołałby się do wspólnoty z żydostwem, nawet na poziomie symbolicznym, natomiast ONR-owcy mistycznie apelowali: „Ale nie trwóżmy się o los Narodu, bo ten nie z ciała jest, tylko
z Ducha. Oto miliony dzieci Narodu zginęły, a on przecież żyje, wciąż inny, choć
wiecznie ten sam”.18 Nawet najskrajniejsi narodowcy odrzucali integrystyczną, rasistowską, czyli materialistyczną interpretację narodu, a podpisywali się pod definicją
duchową, zatem otwartą na wszystkich, którzy chcieli wybrać polskość, naturalnie
zdefiniowaną na sposób endeków.
W tym kontekście nie powinno nikogo dziwić, że narodowcy – mimo stale deklarowanego poparcia dla Katolickiego Państwa Narodu Polskiego – chwalili
patriotyzm polskich ewangelików i deklarowali tolerancję dla protestantyzmu.19
Postulowali też otwarcie się na zniemczonych Ślązaków, Łużyczan, Pomorzan i Kaszubów i zgadzali się na odzyskanie ich dla polskości20 (natomiast Niemców – jako
element niezdatny do asymilacji – miano deportować z Polski). O anty-komunistycznych i anty-nacjonalistycznych Ukraińcach (Rusinach) pisano: „To nasi rodacy
w pełnym tego słowa znaczeniu... to prawdziwi genthe [sic! gente] Ruthenus, natione
Polonus”.21 Jednocześnie ostro występowano przeciwko tym, którzy odrzucali tradycję wieloetnicznej Polski jagiellońskiej, a więc głównie ukraińskim i litewskim
integralnym nacjonalistom.22
Bez względu na swoje pochodzenie etniczne, Polak dla narodowców był,
tym który broni tradycji i kultury polskiej przed wszelkimi zagrożeniami, a – w czasie II wojny światowej i po niej – przede wszystkim przeciwko niemieckim narodowym socjalistom i sowieckim komunistom.
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Przypisy:
Fragment wstępu przygotowywanej do druku antologii publicystyki Obozu Narodowego z lat
1939–1948/50, która ma ukazać się w 2009 r.
1
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Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka [w:] Wybór pism Romana Dmowskiego, t. 1 (Nowy Jork:
Instytut im. Romana Dmowskiego, 1988): s. 26–27.
3
Polska Piastów nie była „jednolita etnicznie” w sensie nowoczesnym; w jej ramach zamieszkiwały
nie tylko różne plemiona, klany, ale również przedstawiciele kilku wyznań: katolicyzmu, prawosławia, judaizmu i pogaństwa. Wcześni władcy piastowscy musieli się borykać zarówno z potężnymi
wrogami zewnętrznymi, jak i dynamicznymi siłami odśrodkowymi, które stanowiły poważne zagrożenie wewnętrzne dla młodego państwa polskiego; zob. P. Jasienica, Polska Piastów (Warszawa:
Czytelnik, 1996).
4
E. Weber, Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 1870–1914 (Stanford, CA: Stanford University Press,
1976).
5
Podobne hasła były rozpowszechnione np. w Czechach, mimo że tam Żydzi stanowili zaledwie jeden procent ludności. Według L. Rothkirchen, The Jews of Bohemia and Moravia. Facing the Holocaust
(Lincoln–Jerusalem: University of Nebraska Press, 2005, s. 17: „With the upsurge of nationalism the
growing political pressure soon focused on economy and business: in 1892 a countryside campaign
was launched against German and Jewish merchants and shopkeepers under the slogan of »each to
his own« (Svůj k svému); rioting and looting occurred in towns and villages such as Kladno and Kutná
Hora. Further disturbances occurred in the wake of the 1897 Badeni language ordinances [...]. Two
years later, following the revocation of the Badeni ordinances aimed at pacifying German nationalist
elements, new disturbances instigated by Czech nationalists directed against Germans and Jews broke out in many localities in Bohemia and Moravia. [...] The turmoil in 1897 and subsequently in 1899
generated a popular outpouring of anti-Semitism […] The anti-Jewish slogans, the attacks of the National Liberals (in their mouthpiece Národní listy), and the betrayal of the so-called Mladočeši (Národní strana svobodomyslná) – regarded as natural allies – left the younger wing of the Czech-Jewish
camp bewildered”. Tamże, s. 18: „Masaryk never retreated from his original position and continued to
view the Jews as a distinct element within a nation. […] the radicalization of Czech national politics,
the anti-Semitic outbursts that began in 1892 and swept the country in 1897 and 1899”. Notabene
rozruchy antyżydowskie na dużą skalę miały miejsce też w latach 1918–1920; zob. Tamże, s. 27–28.
6
Zygmunt Balicki, Egoizm narodowy wobec etyki (Poznań: b.w. 1995) – reprint pracy, która ukazała się
prawie sto lat temu).
7
Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka..., dz. cyt., s. 26.
8
The Polish Renaissance in Its European Context, red. S. Fiszman (Bloomington, IN: 1988).
9
Jak stwierdził H. Seton-Watson, Nationalism and Communism: Essays, 1946–1963 (New York: b.w.,
1964): s. 5: „w najstarszych narodach poczucie wspólnoty narodowej było produktem państwa i monarchii”. Taki protonacjonalizm istniał w świadomości właściwie wyłącznie wśród „narodu politycznego” (natio), czyli przede wszystkim szlachty. Głównie oni uczestniczyli w procesie politycznym w szerokim tego słowa znaczeniu. Im liczniejszy naród polityczny, tym naturalnie silniejszy
protonacjonalizm. Tak było np. na Węgrzech, gdzie szlachta liczyła ponad 10 procent społeczeństwa i nazywała się po prostu „narodem węgierskim” (natio Hungarica); Kler katolicki i mieszczanie
królewscy stanowili „lud” (populus); pozostali, czyli przede wszystkim chłopi, zwani byli „biedotą”
(plebs) bądź „biedotą płacącą podatki” (misera plebs contribuens). Protonacjonalizm wyrażał się umiłowaniem, o różnym natężeniu, regionu zamieszkania, państwa i monarchy; podobnie było w Polsce.
Zob. M.J. Chodakiewicz, Ciemnogród? O prawicy i lewicy (Warszawa: Ronim Publ., 1996): s. 58. Natomiast A. Roshwald, The Endurance of Nationalism. Ancient Roots and Modern Dilemmas (Cambridge–New York: Cambridge University Press, 2006) zupełnie odrzuca marksistowskie i postmodernistyczne podejście do narodu, reprezentowane przez takich naukowców jak Eric Hobsbawm czy
2
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Ernest Gellner. Roshwald podkreśla, że zjawisko narodu ma swoje korzenie w zamierzchłej historii,
a swoje poglądy argumentuje głównie przykładami ze starożytności.
10
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tylko powiecie oszmiańskim wśród wywodów szlachectwa (łącznie na 167 stronach) znajdujemy następujący wpis: Dąbrowski Józef herbu Dąbrowski ochrzczony w 1710 r. oraz syn Teodor ochrzczony w 1745 r., „wywód [szlachectwa] 5 Nowembra 1773” – „konstytucyą traktatową titulo restytucya
do czci i szlachectwa neofitów w Wielkim Xięstwie Litewskim”. Następnie: „roku 1773 msca [miesiąca] Nowembra 12 J. PP. Symon oyciec, Jan y Hrehory Dobrowolscy wywod swoy w ziemstwie
prowincyi Orszańskiej uczynili”. Dobrowolscy byli „z neofitów”. Dalej „1740 skryptem testymonialnym od J.P. Józefa Przyszychockiego iż w kościele farnym J XX. Jezuitów Orszańskich Symon
Dobrowolski jest ochrzczony”. I wymieniona podstawa prawna uszlachcenia: „prawem statutowym
W.X. Lit[ewski]ego idique artykuł 6 rozdziału 12, paragraf VItym quinto. 1764 – Konstytucja Tytulo
neoficji”. Zob. „Herbarz Oszmiański” wydany przez Dm. Iv. Dovgiallo [Dymitrii (?) Ivanovicz Dowgiałło], [w:] Istoriko-iuridicheskee materialy, izvlechennee iz aktovykh knig gubernii vitebskoi i mogilevskoi,
khraniachis v’ tsentral’nom arkhiv’ v Vitebskie i izdannye pod’ predaktsieii Dm. Iv. Dovgiallo, vypusk dwadtsat’ os’moi (Vitebsk: b.w., 1900): s. 28, 31.
11
Zob. np. Olgierd Budrewicz, Sagi warszawskie, czyli sensacyjne i powszednie, romantyczne i prozaiczne dzieje trzydziestu wielkich rodów warszawskich (Warszawa: Czytelnik, 1990). Praca ta, niestety, nie
opisuje związku wielu z tych rodów z Narodową Demokracją; zob. choćby nieadekwatną opowieść
o Dynastii Lothów; tamże, s. 327–346.
12
Odezwa – instrukcja walki antybolszewickiej, Narodowy Ruch Antybolszewicki w Kraju: Jednodniówka,
październik 1948 (w zbiorach aut.).
13
Warszawski Dziennik Narodowy, nr 14 (56) z 3 IV 1943.
14
Wytyczne programowe ruchu narodowego w Polsce (program Stronnictwa Narodowego) [1945] (w zbiorach
aut.). 1943.
15
Szaniec, nr 7 (98) z 19 IV 1943.
16
Mały rocznik statystyczny 1938 (Warszawa: 1938); Mały rocznik statystyczny Polski, wrzesień 1939–czerwiec 1941 ([London:] 1941).
17
Szaniec, nr 7(98) z 19 IV 1943.
18
Tamże.
19
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Patryk Tomaszewski
Wychowanie w publicystyce działaczy
Ruchu Narodowo-Radykalnego
W publicystyce powstałego w kwietniu 1935 roku Ruchu Narodowo- Radykalnego, (tzw. „Falangi”) sporo miejsca poświęcano wychowaniu. Traktując te jako
podstawowy element mający wpływać na zmianę osobowości nowego typu Polaka.
Wojciech Kwasieborski pisał: „Uderza nas ogromna dysproporcja miedzy istniejącym a postulowanym przez nas typem życia polskiego. Czynnikiem, który może tę 49
dysproporcję usunąć jest przede wszystkim wychowanie1.
Chęć wychowania młodych pokoleń w nowych ideałach wiązała się z negatywnym zapatrywaniem się ideologów RNR na Polski charakter narodowy, którego żądano przebudowy, ponieważ nie mógł on sprostać zadaniom, jakie miały stać
przed narodem polskim2. Należy dodać, że przywódca „Falangi” Bolesław Piasecki3
zwracał szczególną uwagę na potrzebę „walki” z wadami charakteru narodowego
Polaków, do których zaliczał między innymi głęboko tkwiący w polskiej psychice
oportunizm4. Proponowany przez Piaseckiego nowy typ Polaka miał się charakteryzować „nieugiętą wolą wielkości”5. Często w publicystyce RNR powtarzano tezę
o potrzebie przebudowania społeczeństwa, w formę zorganizowanego narodu, co
przywódca RNR określał mianem „pogłębionego nacjonalizmu”. Aby wprowadzić
go w życie należało według Piaseckiego zdobyć się na „rewolucję wychowawczą”6.
Myśl o stworzeniu odrębnej organizacji, której zadaniem byłoby wychowywanie
młodych Polaków, związana była z wysuniętymi przez przywódcę „Falangi” koncepcjami ustrojowymi, których genezy należy szukać w czasach poprzedzających
powstanie Obozu Narodowo-Radykalnego.
Wzmianki na temat ustroju politycznego przyszłego państwa narodowego
pojawiły się w artykułach Piaseckiego zamieszczanych na łamach pisma Akademik
Polski. W nich to została wysunięta koncepcja, według, której całością życia społecznego Polaków miała kierować monopartyjna Organizacja Polityczna Narodu
(OPN). Miała się ona składać z czterech stopni przynależności. Pierwszy obejmowałby wszystkich obywateli Polski, którzy wcześniej przeszli przez struktury
obowiązkowej Organizacji Polityczno-Wychowawczej Narodu (OP-WN). Ta miała
wychowywać osoby w wieku od 10 do 21 roku życia7. W drugim stopniu miały się
znaleźć osoby z wykształceniem średnim, lub też bez matury, ale z nienagannym
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sprawowaniem w stopniu pierwszym przez 10 lat. Trzeci stopień miał obejmować
osoby z wykształceniem wyższym, bądź też będące, co najmniej przez 10 lat nienagannymi działaczami stopnia drugiego. Najwyższy stopień czwarty, z którego rekrutowaliby się rządzący krajem, był przewidziany dla ludzi o wzorowej postawie,
wyższym wykształceniu i szczególnych osiągnięciach w pracy zawodowej – warunki te mogły być zastąpione nienaganną pracą w strukturach OPN lub 10-letnią przynależnością do stopnia trzeciego8. O przyjęciu do stopnia 1 i 2 decydować miała
lokalna władza OPN. O przynależności do stopnia trzeciego, kolegium powiatowe.
Natomiast o szczeblu najwyższym decydowało kolegium wojewódzkie9. Najniższym szczeblem OPN była drużyna. W każdym powiecie miały działać drużyny
pierwszych trzech stopni. Natomiast na szczeblu województwa powinna znajdować się jedna drużyna stopnia czwartego. Na czele organizacji miała stać Wielka
Rada mająca liczyć maksymalnie 200 członków. Jej pierwszy skład byłby nominowany, a następnie miał być uzupełniany drogą kooptacji ludzi ze stopnia czwartego. Zwierzchność nad OPN Bolesław Piasecki powierzał prezydentowi, z dużym
stopniem niezależności, co przy niejasnych zasadach rekrutacji Wielkiej Rady10,
prowadziłoby najprawdopodobniej do systemu wodzowskiego. Poglądy dotyczące
Organizacji Politycznej Narodu, Bolesław Piasecki powtórzył także w roku 1934, na
łamach Sztafety, gdzie pisał, iż cały naród będzie ujęty w ramy wielkiej organizacji
politycznej, a w celu wychowawczym zostanie powołana przymusowa organizacja
wychowawcza, pracująca w duchu narodowym i katolickim11.
Znacznie dokładniejszy projekt ustroju przyszłej Polski przedstawił przywódca RNR w swojej broszurze programowej „Duch czasów nowych, a Ruch Młodych”. W tej pracy omówił również szczegółowo Organizacje Polityczno-Wychowawczą Narodu (OP-WN), pisząc o niej: „Musi, więc powstać obowiązkowa dla
wszystkich jednostek w wieku wychowawczym organizacja wychowawcza narodu.
Organizacja, która będzie współpracowała z szeregiem innych instytucji, ale która
będzie odpowiedzialna za całokształt wpływów i skutków, które zapiszą się w duszy
młodych pokoleń. Organizacja ta musi stworzyć w narodzie ten wspólny wszystkim
pion moralny i ideowy, który sprawi, że między członkami narodu nie będzie sporów,
co do wartości bezwzględnych, ale jedynie, co do środków do realizacji tych wartości
wiodących”12. Dalej w swoich wskazaniach przedstawił strukturę OP-WN, prezentując następujące cechy tejże organizacji: „Funkcja: do spełnienia zadań wychowawczych wobec młodych pokoleń powołuje się organizację polityczno-wychowawczą
narodu. Obowiązkowość: przynależność do organizacji polityczno-wychowawczej
jest obowiązkowa. Za wypełnianie obowiązków odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. Powszechność: obowiązkowi podlegają wszyscy Polacy w wieku przepisanych. Terytorialność: podlegający obowiązkowi będą grupowani na podstawie tery-
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torialnej z uwzględnieniem planu sieci szkolnej, o ile do szkół jeszcze uczęszczają.
Zakres wieku: obowiązkowi należenia do organizacji polityczno-wychowawczej
podlega się, od dojścia do wieku szkolnego. Hierarchiczność: struktura całej organizacji polityczno-wychowawczej jest hierarchia: wszyscy kierownicy bez względu
na stopień są powołani drogą nominacji jednostkowej. Wytyczne programu: wyróżnia się trzy okresy wychowawcze. Zadaniem pierwszego jest rozwinięcie w dziecku
polskiej dumy narodowej i cech rycerskich: karność inicjatywa, odwaga, ofiarność.
W okresie drugim dochodzi obowiązek poznania, przemyślenia i przedyskutowania
zasadniczych dzieł narodowych pisarzy politycznych. Wytyczną dla okresu trzeciego jest wdrożenie jednostki do twórczej pracy na polu obieranego zawodu dla dobra
cywilizacji Narodowej i polskiej misji dziejowej. Środki, jakimi te wytyczne wprowadzi się w życie będą różnicowane stosownie do warunków lokalnych. Kto wychowuje: pracami organizacji polityczno-wychowawczej kierować będą
a) członkowie organizacji politycznej narodu w stosunku do całości;
b) wybitniejsi i bardziej wychowani członkowie organizacji polityczno-wychowawczej narodu w stosunku do młodszych;
c) element zawodowy w stosunku do najmłodszych
Stosunek do rodziny: Współpraca z polską narodową rodziną jest obowiązkiem organizacji polityczno-wychowawczej. Obowiązek ten znajdzie dogodne warunki realizacji przez fakt udziału rodziców w OPN. Stosunek do kościoła:
Współpraca z Kościołem w dziedzinie wychowania znajdzie swój wyraz w powołaniu kapelanów organizacji politycznej narodu. Stosunek do szkoły: Łączenie wychowania politycznego z nauczaniem jest szkodliwe dla właściwego spełniania tych
zadań; stąd pytanie odmienność zakresu działań szkoły i organizacji politycznej narodu. Ponieważ zaś obie instytucje wkraczają pracą w życie dziecka czy ucznia będą
z punktu widzenia celowości koordynowane w działaniu przez OPN”13.
Rodzi się pytanie jak miało wyglądać wychowanie w projektowanej organizacji wychowawczej. Miało ono kształtować wśród młodych wychowanków dumę
narodową, związać ich z tradycją polską, kult bohaterów i bohaterstwa, wpajany poprzez wybór odpowiednich lektur, organizowanie wycieczki do miejsc historycznie
ważnych w dziejach narodu, a także prezentowanie odpowiednich filmów i sztuk teatralnych. Autor enuncjacji zauważał, że należy strać się, aby wychowanie było pozbawione cech szowinizmu i niechęci do innych cywilizacji. Starsza młodzież, miałaby nie tylko uczyć się historii Polski, ale także rozwikływać kwestie problemowe
dotyczące misji dziejowej Polski, czy też zagadnienia z życia politycznego i społeczno-gospodarczego kraju. Na kresach wschodnich w program wychowawczy miała
być włączona młodzież zarówno ruska (chodziło o Ukraińców) jak i białoruska,
przy czym, kierownikami wychowawczymi miały być także osoby z tych mniejszo-
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ści. Młodzież miała zdobywać także praktyczne umiejętności, odbywać praktyki
w różnego rodzaju organizacjach, ale także w fabrykach, czy też kopalniach14.
Nie wszyscy działacze RNR zgadzali się w pełni z programem OP-WN,
przedstawionym w broszurze „Duch czasów nowych, a Ruch Młodych”, a wcześniej głoszonymi na łamach Akademika Polskiego15. Jeden z czołowych publicystów
Falangi Wojciech Wasiutyński16, w wydanej rok po książeczce Piaseckiego publikacji
Naród rządzący, zastanawiając się nad drogą wychowawczą młodych pokoleń pisał:
„W tej dziedzinie najtrudniejszem jest zharmonizowanie działania różnych, a jednakowo dla narodu cennych instytucyj. Są to przede wszystkiem: rodzina, kościół,
szkoła, wojsko i organizacja polityczna narodu”17. Bolesław Piasecki tworząc swoją
pryncypialną koncepcję nie brał pod uwagę żadnych problemów, jakie można było
przewidzieć tworząc nową organizację, nie tylko ingerującą w wychowanie dziecka
przez rodziców, ale również wchodzącą w pewien sposób w kompetencje szkoły. Co 53
wyraźnie świadczy o myśleniu Piaseckiego, które dalekie było od konserwatywnych
wzorców wychowawczych, opartych na wychowaniu dziecka w rodzinie, a reprezentowanym przez nurt konserwatywny prawicy. Natomiast Wojciech Wasiutyński
nakreślił schemat wychowawczy, w którym zaznaczył, iż w początkowym okresie
życia najważniejsze miejsce młodego człowieka zajmowałaby nadal rodzina, z którą
ściśle musiałby współpracować zarówno Kościół jak i szkoła. Pisząc o szkole wskazywał, że w Polsce nie może być mowy o analfabetyzmie. Podkreślił także, iż każdy Polak powinien skończyć przynajmniej paroletnią szkołę powszechną. Wyrażał
również obawę, że edukacja przy ówczesnych warunkach gospodarczych Polski, dla
wielu osób zakończy się na poziomie szkoły powszechnej18. W momencie ukończenia tejże szkoły uczniowie będą mieli po 10–12 lat. Wtedy to, według Wasiutyńskiego, miał rozpocząć się etap wychowawczy, w którym obok wpływów rodziny
i Kościoła na wychowanie młodego pokolenia zaczęłaby także oddziaływać przez
różnego typu instytucje OPN, a następnie także wojsko. Szczególnie ważne było we
dług Wasiutyńskiego było, aby pomiędzy ukończeniem szkoły, a pójściem do wojska
nie wytworzyła się próżnia wychowawcza. Wasiutyński, w Narodzie rządzącym, nie
zaproponował nazwy, jaką powinna posiadać przyszła organizacja wychowawcza.
Twierdził nawet, że nie była konieczna do celów wychowawczych jedna organizacja, ale „raczej jeden plan wychowawczy”, kształtujący cechy żołnierskie w każdym Polaku19. Zważywszy na istnienie skoordynowanego planu wychowawczego,
proponował, aby do kształcenia w tymże duchu wykorzystać istniejące już związki, które zostałyby przepojone „nowym duchem radykalnej myśli narodowej20. Postulował również, potrzebę utworzenia kadry stojącej na odpowiednim poziomie
moralnym, która mogłaby uczestniczyć w wychowaniu młodych. Szczególnie do
czasu stworzenia takiej kadry zakładał, że plan wychowawczy należało oprzeć na
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organizacjach już istniejących21. Najprawdopodobniej Wasiutyński pisząc o istniejących organizacjach, które mogłyby podjąć się zadaniom wychowawczym, nie miał
na myśli harcerstwa, przynajmniej w formie, jaką ono prezentowało w połowie lat
trzydziestych. W jednym z felietonów z roku 1935 zauważał, iż jedną z podstawowych cech charakteru, jaka jest wyrabiana u harcerzy, to praca nad sobą, a ta postawa
według niego była zbyt egoistyczną22. Natomiast Olgierd Staniszkis, działacz korporacji „Sarmatia”, a jednocześnie członek RNR, zauważał, że ustrój hierarchiczny
nie wykluczał istnienia samorządnych organizacji społecznych, miały nimi być na
terenie akademickim przede wszystkim korporacje akademickie i konfederacie23.
Natomiast pisząc o wychowawcach młodzieży Tadeusz Lipkowski domagał się, aby
ci posiadali jasno wyznaczone prawdy bezwzględne wskazujące człowiekowi „jedyną słuszną drogę postępowania”24. Inny z publicystów, sekretarz redakcji Ruchu
Młodych, Stanisław Kopeć, pisał, iż wychowawcami powinni być ludzi młodzi, tylko
kilka lat starsi od swych podopiecznych, gdyż tylko tacy będą w stanie wytworzyć
atmosferę wzajemnego zaufania i bezpośredniości kontaktów25, podobny pogląd
wyrażał także Wojciech Kwasieborski26.
Istniały, więc jak widzimy pewne różnice programowe pomiędzy Piaseckim,
a Wasiutyńskim, ten ostatni wydaje się, że do spraw wychowania podchodził z większym realizmem, zdając sobie sprawę, że gdyby nawet „Falandze” udało się przejąć
władzę w kraju, trudno byłoby stworzyć od podstaw organizację wychowawczą,
a tym bardziej wykształcić odpowiednią kadrę do pokierowania nią.
W roku 1936 pogląd Wasiutyńskiego zbliżył się już do zapatrywań B. Piaseckiego. Pisząc o wychowaniu na kresach wschodnich Polski zaznaczał, że potrzebna do tego celu będzie organizacja wychowawczo–polityczna. Wówczas już
zrewidował swój pogląd, mówiący o tym, że wychowywać młodzież może więcej
niż jedna organizacja27. Ten sam publicysta wyraźniej nawiązuje do poglądów Piaseckiego w artykule pochodzącym z roku 1937. Stwierdzał w nim już wprost, że poza
szkołą musiałaby istnieć przymusowa organizacja wychowawcza, nad którą miałaby
czuwać OPN. Organizacja ta miałaby w przyszłym ustroju Polski posiadać wyłączność na wychowanie polityczne młodzieży28. Wasiutyński zaznaczał, że organizacja
wychowawcza mająca w przyszłości kształcić młodzież musi mieć rozbudowaną
oraz odznaczającą się dużymi kompetencjami instytucję duszpasterstwa, w czym
również nawiązywał do wskazań Piaseckiego z 1935 roku29, a podkreślali również
inni działacze „Falangi”30. Rodzi się pytanie, czy duchowni będący duszpasterzami
w organizacji wychowawczej mieli być podporządkowani OPN, a jeśli tak to w jakim
stopniu? Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie, choć z programu
RNR wywnioskować można, iż podporządkowanie było prawdopodobne. O relacjach między Kościołem, a Organizacją Polityczną Narodu, najczęściej spotyka się
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wypowiedzi publicystów RNR wyrażone w tonie, który dobrze oddaje przytoczony
poniżej fragment: „[…] Kościół jako przewodnik dusz jest niezbędny dla wielkości
narodu, a dobra moralna organizacja narodu i państwa jest warunkiem pomyślnego
rozwoju Kościoła”31. W zasadzie były to wskazania w znacznym stopniu ogólne
i nie odpowiadały na pytanie, jakie byłyby relacje między monopartią jaką byłaby
OPN a kościołem jako instytucją.
Odzwierciedlenie poglądów RNR na tematach roli organizacji wychowawczej daje punkt dziewiąty opracowanych przez komitet redakcyjny pod przewodnictwem Bolesława Piaseckiego Zasad Programu Narodowo-Radykalnego, w których
stwierdzono, iż Powszechna Organizacja Wychowawcza, współdziałająca z rodziną,
Kościołem, a także armią, będzie odpowiedzialna za stworzenie nowego typu Polaka.
Zadaniem Powszechnej Organizacji Wychowawczej „będzie wychowanie młodego
pokolenia w jednolitym duchu ideowo-politycznym”32. Ponadto jak wzmiankował
jeden z publicystów RNR, każda instytucja ustrojowa ma mieć nie tylko swoje zadania celowe, ale i zadania wychowawcze33.
Najważniejszą cechą wychowania narodowego, która stale się powtarza
w publicystyce „Falangi”, o czym już wspomniano, była chęć wykształcenie nowego typu charakteru narodowego polskiego. Wychowanie narodowe miało ukształtować osobowość na „typ narodowy”, a więc taki, który byłby zespolony z narodem
jako całością i działający na rzecz tej całości34. Podkreślano, że wychowanie nowego
typu osobowości jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed narodem.
Stanisław Cimoszyński na łamach programowego miesięcznika Ruch Młodych pisał:
„Zorganizowany naród ma swoją misję wychowawczą, ma ją na wewnątrz i spełnia
ją w sposób pełny. Jest to atrybut jego istoty. Jako twór, dla którego osobowości jednostki jest podstawą musi dbać o jej rozwój35. Wychowanie miało być prowadzone
w duchu katolickim, ponieważ ideą przewodnią państwa, co wielokrotnie podkreślano miał być katolicyzm36, a przyszły narodowy pogląd na świat miał być oparty
na uniwersalnych prawdach płynących z nauki katolickiej37.
Wychowanie, w myśl wskazań programowych, działaczy RNR miało zmienić przyszłe pokolenie Polaków. W najszerszym stopniu miało odpowiadać za to
wychowanie narodowe a więc takie, które kształtuje odpowiedni stosunek jednostki
do narodu – to ono było traktowane jako pierwotne do wszystkich innych. Miało rozwijać świadomość narodową, „urabiając charakter i dostarczając impulsów
twórczej pracy”38. Warto podkreślić, iż działacze nacjonalistyczni udowadniali, iż
określenie praca nie jest miarodajne i należy to słowo zastąpić sformułowaniem
„twórczość”39. To również poprzez tego typu zabiegi miała być kształtowana osobowość nowego typu człowieka. Przyszłe pokolenie miało, bowiem nie pracować,
ale tworzyć dla dobra własnego, a przede wszystkim narodu.
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Charakter narodowy miał poprzez pracę wychowawczą nabrać cech żołnierskich, takich jak poczucie honoru, lojalność, obowiązkowość. Szczególnie wyraźnie
zwraca na to uwagę Marian Reutt w broszurze: Wychowanie militarne narodu. W niej
to autor stwierdził, to, co wiele lat wcześniej podkreślał przywódca endecji – Romana Dmowskiego. Mianowicie tezę, iż narody ze sobą walczą. Dmowski na ten
temat, w Myślach nowoczesnego Polaka pisał: „Walka jest podstawą życia jak mówili
starożytni. Narody, które przestają walczyć wyrodnieją moralnie i rozkładają się”40.
Natomiast Marian Reutt w swojej broszurze zauważał: „Wojna tedy musi być przygotowana w sferze duchowej, drogą gruntownego wychowania, które ma za zadanie
wyrabianie i maksymalne militarnego typu świadomości”41. Należy jednak dodać,
iż w wspomnianej broszurze autor nie odwoływał się do ideologów endeckich i sięgał do wskazań Marszałka Józefa Piłsudskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego. Było to
najprawdopodobniej podyktowane, małą ilością wzmianek publicystów endecji na 57
temat ważności zagadnienia wychowania młodych pokoleń w duchu żołnierskim42,
a także faktem zbliżenia Mariana Reutta do środowisk prawicy piłsudczykowskiej,
co nastąpiło tuż przed wybuchem II wojny światowej43. Oczywiście nie tylko Marian Reutt zwracał uwagę na zalety wartości żołnierskich, których powinien nabywać cały naród. Wielokrotnie przytaczany Wasiutyński wskazywał, iż zasadniczą
cechą wychowania powinno być, wyrabianie w każdej jednostce cech żołnierskich.
Psychikę, którą miała kształtować szkoła określał on „psychiką oddziału”. Szczególnie cenił ofiarność, uważał wręcz, że poświęcenie dla idei powinno przejawiać
się nawet gotowością oddania za nią życia44. Dokładnej odpowiedzi, czym miało
być wychowanie wojskowe, daje Marian Reutt. Wskazywał, iż postulatem ideowym
polskiego wychowania powinno być tworzenie zdobywczej i twardej psychiki45.
Cechami tej psychiki powinna być: inicjatywa, odpowiedzialność, świadomość
poglądów46. Pojawia się w tym miejscu pytanie, jakie cechy posiadać miał charakter żołnierskich? Otóż Reutt wymienił następujące: odwaga, obowiązkowość, odpowiedzialność, karność. Natomiast karność dzielił Reutt jeszcze na następujące
elementy składowe: wnikliwość, ambicję, inicjatywę, posłuszeństwo47. Przez posłuszeństwo rozumiał on również podporządkowanie się „narodowej hierarchii”48.
Pisząc o wychowaniu militarnym narodu Reutt zwracał uwagę na istotne elementy,
które miały kształtować ideę wychowawczą. Były to według publicysty - symbole,
które Reutt nazywa ideami. Według niego takimi ideami była idea ojczyzny, narodu,
czy też idea żołnierza49. W tych twierdzeniach Reutta można doszukać się myślenia
deterministycznego.
Należy w tym miejscu przypomnieć, iż to właśnie środowisko przede
wszystkim środowiska „Falangi” i „ABC” (do pewnego momentu) oraz związane
ze Związkiem Młodych Narodowców, podkreślało szczególną rolę armii w życiu
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narodu, to również te środowiska szukały realizacji tych postulatów współpracując
z Edwardem Rydzem-Śmigłym50.
Jak już wspomniano główny ciężar wychowania spoczywałby według publicystów RNR, na Organizacji Polityczno-Wychowawczej Narodu, którą z czasem zaczęto w publicystyce „Falangi” nazywać Powszechna Organizacją Wychowawczą51.
Wśród metod wychowawczych, istotna rolę odgrywałoby wychowanie fizyczne, działacze RNR, doceniali szczególnie jego zalety ze względu na to, że jak
pisano - sport ma również za zadanie w pewnym stopniu „przygotować wojennie
społeczeństwo”52. Wiec również organizacje sportowe w projektach RNR miały
przekazywać swoim członkom „ideę związaną ściśle z dążeniami i celami narodu”53.
Według programu zawartego w miesięczniku Ruch Młodych, wychowanie sportowe
miało być podporządkowane Organizacji Sportu, ta zaś Organizacji Politycznej Narodu. Wychowanie fizyczne byłoby częścią programu Organizacji Wychowawczej
Narodu, a w odniesieniu do osób starszych odbywałoby się w odpowiednikach klubów sportowych – nazwanych przez autora Związkami sportowymi54.
W procesie wychowawczym istotną rolę odgrywałaby szkoła, której jednak
zadań nie przeceniano ze względu na to, że jak stwierdzał W. Kwasieborski: „Zasadnicze nastawienie szkoły pozostanie nadal intelektualistycznym, obliczonym na
kształcenie przede wszystkim umysłu”55. Nie oznaczało to oczywiście, że w szkole
nie miano wychowywać nowego typu Polaka, oczywiście także jej przypadało takie
zadanie, tylko w mniejszym zakresie.
Zanim jeszcze powstał RNR. Na łamach pisma Akademik Polskiego, do którego pisywała znaczna część późniejszych działaczy „Falangi”, Wasiutyński przedstawił swój pogląd na temat wychowania. Uważał wówczas, że w szkole średniej olbrzymią rolę wychowawczą odgrywa nauczyciel, ponieważ to on kształtuje postawy
i poglądy uczniów w sposób bezpośredni. Celem, do którego miał dążyć nauczyciel
w procesie wychowawczym uczniów, miało być kształcenie podopiecznych w duchu kultury polskiej, patriotyzmu oraz „odgradzane go (ucznia – P. T.) od wpływów
rozkładowych”56. Aby chronić uczniów przed owymi „wpływami rozkładowymi”,
jakie, według Wasiutyńskiego, mogli mieć nauczyciele żydowskiego pochodzenia,
postulował on pozbawienie możliwości nauczania Polaków przez nauczycieli tejże narodowości57. Wasiutyński podobnie jak wielu innych narodowców uważał,
że Żydzi nie będą wychowywać młodzieży w duchu polskim, a przeciwstawienie
się udziałowi tychże w życiu naukowym traktował jako obronę kultury polskiej58.
W kilka lat później o usunięciu ze szkoły nauczycieli żydowskiego pochodzenia pisał W. Kwasieborski59. Jeżeli chodzi o uczelnie wyższe to w roku 1933, Wasiutyński,
w swoich rozważaniach dotyczących wychowania państwowego, twierdził, iż powinno ono spocząć w rękach samorządu studenckiego, nad którym wyłączną kon-

Artykuły

59

nr 13–14 – 2008

Wychowanie w publicystyce działaczy Ruchu Narodowo-Radykalnego

60

trolę mieliby mieć profesorowie60. To samorząd miał przygotowywać studentów do
przyszłego życia państwowego61. Wykluczenie z uczelni nauczycieli akademickich
pochodzenia żydowskiego oraz zezwolenie na prowadzenie działalności wychowawczej przez samorząd, czyli np. Bratnie Pomoce, byłoby w ówczesnych warunkach
równoznaczne z faktem, przejęcia wpływów na kształcenie postaw studentów przez
narodowców, bowiem w latach trzydziestych to przedstawiciele tego nurtu politycznego piastowali poważne funkcje w różnego rodzaju kołach naukowych, czy też
studenckich organizacjach samopomocowych. Wasiutyński, zastanawiając się nad
wychowaniem państwowym, skonstatował, że jest ono oczywiście częścią wychowania narodowego, ponieważ „państwo jest formą, treścią jest naród”62. Natomiast
w czasach działalności RNR zaznaczano jasno, że szkoła również musi przestrzegać
pewnej „harmonii”, która miała się przejawiać „jednym poglądem na świat”63. Kwasieborski daje również wyraźne wskazówki jak miały się układać stosunki pomiędzy
Powszechną Organizacją Wychowawczą, a szkolnictwem. Twierdził on, iż Organizacja Wychowawcza, będzie jako pion należała do pionu szkolnego – kierownikiem
obydwu instytucji według Kwasieborskiego miał być minister wychowania narodowego. Pomiędzy szkołą,a POW mimo teoretycznej odrębności miała zachodzić
ścisła współpraca. Jak pisał Kwasieborski „Organizacja będzie wiązać teoretyczną
wiedze zdobytą w szkole z rzeczywistością życia narodowego i będzie wydobywać
z tego powiązania twórcze wychowawczo przeżycia64.
Wart zwrócić uwagę, że wychowanie w duchu narodowym miało przyczynić
się również do wychowania nowego typu świadomości gospodarczej wśród Polaków.
Jak pisał na łamach Ruchu Młodych Wiesław Zaorski: „W dziedzinie gospodarczej najistotniejszą jest organizacja psychiki osiągana przez wychowanie”65. Na zakończenie warto wspomnieć, iż pisząc o wychowaniu, w kręgach RNR zwracano również
uwagę na środki masowego przekazu. Wspominany wielokrotnie Wasiutyński pisał,
aby państwo kontrolowało film, prasę i radio, ponieważ odbiorca powinien otrzymywać „wartościowy pokarm duchowy”66. Z tej tezy jasno wynikało, że jeszcze przed
powstaniem programu RNR, który można śmiało określić totalnym – Wasiutyński
brał już pod uwagę możliwość istnienia cenzury. W zbiorze artykułów „Z duchem
czasu” wcześniej publikowanych w tygodniku „Prosto z Mostu”, stwierdzał on, iż
radio powinno stać się „narzędziem do kierowania kulturą społeczną”. Był, więc
zwolennikiem kreowania przez radio wzorców wychowania zaczerpniętych z kultury podporządkowanej ideologii narodowo–radykalnej. W programach radiowych
zaś, według Wasiutyńskiego, znajdowałoby się miejsce, zarówno dla muzyki jak
i literatury, z tym, że takiej, która byłaby nośnikiem „wyraźnie ukształtowanych
narodowych celów”67. Wasiutyński uważał, że taką rolę odgrywało radio w ZSRR,
Włoszech, czy też Niemczech. Twierdził z przekonaniem: „Radio – pogódźmy się
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z tym pasuje tylko do państwa podporządkowanego jednej władczej idei, do państwa totalnego”68.
Działacze Ruchu Narodowo-Radykalnego w okresie działalności tej organizacji, główne założenia ideologiczne czerpali z wskazań przywódcy ruchu, choć
sami ten program w pewnym stopniu modyfikowali oraz rozwijali. Na tym tle, wyróżniały się szczególnie poglądy Mariana Reutta oraz w pewnym okresie dyskusji
polemicznych z Bolesławem Piaseckim – Wojciecha Wasiutyńskiego.
W kwestiach oceny zarówno charakteru narodowego, jaki w programie
wychowawczym zmierzającym do przebudowy osobowości młodzieży polskiej,
poglądy ideologów RNR różniły się w znaczącym stopniu od programów innych
organizacji tzw. „potomstwa obozowego”, charakter tego typu wychowania można
określić mianem „totalnego”.
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Artykuły

Arkadiusz Meller
Koncepcje gospodarczo-agrarne
Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”
Powstały w połowie lat 30. XX w. nurt narodowo-radykalny (RNR) był na
ówczesnej scenie politycznej zjawiskiem o wyjątkowym charakterze. Sam Obóz
Narodowo-Radykalny w formie legalnie istniejącej partii politycznej działał zaledwie dwa miesiące, lecz czołowym politykom, myślicielom związanym z tym nurtem ideowym przejście do działalności w „podziemiu” nie przeszkodził w formu- 65
łowaniu własnych, oryginalnych koncepcji politycznych. Ten stan rzeczy dotyczył
dwóch odłamów ONR, czyli ONR-„ABC” (biorącego swoją nazwę od dziennika
znajdującego się pod kontrolą osób związanych z tą częścią narodowych-radykałów)
oraz powstałego w 1935 r. Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, kierowanego
przez Bolesława Piaseckiego.
RNR skupiał głównie studentów, byłych członków Oddziału Akademickiego Obozu Wielkiej Polski, Wydziału Młodych Stronnictwa Narodowego, z kolei
jego przywódcy byli związani z komitetem redakcyjnym Akademika Polskiego. Niemożność legalnego oddziaływania na społeczeństwo była rekompensowana przez
obydwa odłamy bogatą działalnością publicystyczną oraz ideowo-wychowawczą.
Należy zauważyć, że zainteresowanie osób zawiązanych z Ruchem Narodowo-Radykalnym koncentrowało się na kwestiach dotyczących ustroju, kultury, gospodarki, mniejszości narodowych, pojęciu narodu.
Problematyka zaprezentowana w poniższym tekście nie został dotąd w sposób wyczerpujący omówiona w literaturze przedmiotu. Kwestie gospodarcze poruszane w publikacjach Ruchu Narodowego-Radykalnego były przez badaczy tematu
przeważnie marginalizowane.1 Z kolei myśl agrarna jest w zasadzie nieobecna w dotychczasowych opracowaniach programu „Falangi”. Niniejszy artykuł będzie próbą
przedstawienia wspomnianych zagadnień na podstawie publikacji prasowych, zamieszczanych w tytułach prasowych związanych ideowo z RNR.2 Ich uzupełnienie
stanowią broszury programowe, w których interesujące nas zagadnienia były szerzej
poruszane.
Myśl ekonomiczno-rolną RNR-„Falanga” można rozpatrywać na dwóch
płaszczyznach: negatywnej oraz pozytywnej. Wprowadzenie powyższej dystynkcji
jest o tyle uprawnione, że narodowi radykałowie związani z Bolesławem Piaseckim
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nie ograniczali się, jak błędnie twierdzi Szymon Rudnicki (powołując się na ustalenia Urszuli Doroszewskiej3), do negowania istniejących stosunków społeczno-gospodarczych, lecz także proponowali swoją własną, alternatywną wizję stosunków
ekonomicznych (jest to ów wymiar pozytywny koncepcji gospodarczych). Taką też
formę przybierze poniższy tekst.
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Niewątpliwie znaczący wpływ na kształt poglądów ekonomicznych polityków i publicystów związanych z RNR-„Falanga” miało doświadczenie kryzysu
gospodarczego lat 30. oraz powstawanie zarówno za wschodnią, jak i zachodnią granicą Polski państw totalitarnych, stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla dalszej
egzystencji narodu i państwa polskiego.
Wielki kryzys gospodarczy w latach 30. postrzegano jako epokę przejściową między starym systemem polityczno-gospodarczym, a nową, jeszcze nie do
końca ukształtowaną formą stosunków społecznych. Jak pisał jeden z czołowych
myślicieli i polityków „Falangi” Marian Reutt4 (nota bene wielki admirator myśli
Mikołaja Bierdiajewa oraz tłumacz jego pracy Nowe Średniowiecze): „Jest to epoka
chaosu, nie ustabilizowania i przeżywania się pewnych form etycznych, prawnych,
obyczajowych, gospodarczych, ustrojowych. Stanowi ona okres przejściowy, w którym z gmatwaniny skłóconych elementów społeczno-gospodarczych i naruszonej
równowagi wyłoni się świat nowej rzeczywistości”.5 Dla Bolesława Piaseckiego cechą znamionującą zamierający okres dziejów Europy była, deformacja pojęć i panujący chaos ideowy, który miał wyrażać się w próbie dopasowywania nowych idei
w stare, upadające formy.6 Egzemplifikacją owych twierdzeń na płaszczyźnie ustrojowo-politycznej miało być powstawanie tzw.: „dyktatur demokratycznych” (czyli
ustrojów próbujących łączyć ludowładztwo z ideą silnej władzy), z kolei na polu
ekonomicznym powstawanie teorii próbujących godzić liberalizm gospodarczy (będący znakiem „starej epoki”) z interwencjonizmem państwowym (będący symptomem nadchodzącego „nowego” okresu).7
Jednocześnie kryzys postrzegano nie tylko jako jedno z wielu załamań koniunktury gospodarczej, gdyż takie sytuacje miały powtarzać się cyklicznie co 6–11
lat8, lecz jako walkę dwóch różnych światopoglądów9: materialistycznego i idealistycznego (chrześcijańskiego): „W epoce, gdy jedna cywilizacja wali się w gruzy, gdy
chwieją się jej podstawy, gdy narody wielkie toczą walkę o nowe oblicze jutra, dwa
są czynniki, dwie potęgi, między którymi rozegrać się musi bój decydujący. Jednym
jest pogański materializm, drugim katolicki ruch narodowy”.10 Zdaniem Mariana
Ruetta kryzys dotknął głównie sfery ducha, metafizyki i był konsekwencją odrzucenia przez nowożytność teistycznego sposobu myślenia na rzecz antropolatrii (by
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posłużyć się określeniem Erika von Kuehnelt-Leddihna).11 Źródeł takiego stanu rzeczy dopatrywał się, podążając tropem Mikołaja Bierdiajewa, w rozroście indywidualizmu i odrzuceniu wszelkich autorytetów.12

Stosunek do kapitalizmu

Zdaniem członków RNR krach gospodarczy dowiódł ostatecznego upadku kapitalizmu i gospodarki opartej na zasadzie całkowitej, niczym nieskrępowanej
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wolności gospodarczej.13 Krytyka wysuwana względem liberalizmu ekonomicznego
miała charakter wielowymiarowy, lecz wydaje się, że można pokusić się o pewną
próbę usystematyzowania zarzutów kierowanych wobec wspomnianego systemu
gospodarczego. Można je podzielić na dwie kategorie – pierwsza to zastrzeżenia
względem ekonomii wolnorynkowej z uwagi na jej nieetyczny charakter, czyli krytyka kapitalizmu z powodu niszczenia: tradycyjnej, chrześcijańskiej aksjologii oraz
wspólnotowego wymiaru życia narodu. Z kolei drugą grupę uwag można zakwalifikować jako zastrzeżenia natury „pragmatycznej”, w tym wypadku koncentrowano
się na wykazywaniu nieskuteczności, nieefektywności liberalizmu gospodarczego
jako systemu ekonomicznego.
Fundamentalnym błędem liberalizmu ekonomicznego, zdaniem jednego
z członków Ruchu Narodowo-Radykalnego, było mechaniczne przeniesienie zasad
rządzących naukami przyrodniczymi na grunt ekonomii14, która stanowi część nauk
społecznych. Ów błąd, który by można nazwać błędem pozytywistycznym, zakłada
jedność świata przyrodniczego, fizycznego ze światem społecznym. Zdaniem autora
takie założenie jest fałszywe, gdyż traktuje człowieka w sposób materialistyczny, odbierając mu tym samym wolną wolę, podczas gdy „człowiek […] w swojej działalności
realizuje swobodnie zamierzone przedsięwzięcia, kierując się swoimi upodobaniami, wierzeniami i pragnieniami. Na jego postępowanie składają się przede wszystkim elementy woli kierowanej przez rozum lub uczucie, a najbardziej przez wiarę,
będąc wynikiem skomplikowanych procesów wewnętrznych mało lub wcale nie zależnych od czynników materialnych”.15 To człowiek sam tworzy rzeczywistość, a nie
jest – jak zakłada liberalizm i marksizm – zniewolony przez rzeczywistość16, której
winien się podporządkować. Tym samym działacze „Falangi” zrównywali kapitalizm
i komunizm, traktując oba systemy jako wyraz tego samego materialistycznego, wrogiego chrześcijaństwu światopoglądu.17 Zdaniem Mariana Reutta ekonomia nie jest
(i nie może być) nauką pozbawioną odniesień do aksjologii o charakterze chrześcijańskim: „Ekonomia, to ogół zasad postępowania w dziedzinie produkcji i wymiany
dóbr, którymi kieruje się uspołeczniona jednostka, mająca na uwadze obowiązujące
normy moralne i prawne. […] Ekonomia musi być systemem norm, organizujących
określoną dziedzinę życia – stosunki gospodarcze”.18
Powyższe przekonanie było bliskie temu, co prezentował inny działacz Ruchu Narodowo-Radykalnego Jan Grabowski. Jego zdaniem ekonomia jest jedynie
środkiem mającym służyć człowiekowi w osiągnięciu zbawienia. Dlatego też nie
można rozpatrywać gospodarki jedynie pod względem jej użyteczności.19 Według
autora wartości, na których zbudowana jest współczesna gospodarka są sprzeczne
z etyką katolicką, gdyż wolna konkurencja sprowadzająca się do bezwzględności
w osiąganiu sukcesu zabija ewangeliczną zasadę miłości bliźniego.20 Ponadto kapita-
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lizm powoduje „nieograniczoną możliwość bogacenia się, nieograniczone używanie
dóbr doczesnych w postaci własności kapitalistycznej, swobodę bogacenia się cudzą
pracą bez własnego wysiłku”21, tym samym odciąga człowieka od jego transcendentalnego celu jakim jest zbawienie. Negowanie systemu wolnorynkowego z pozycji
jego braku odwołań do aksjologii chrześcijańskiej przez Ruch Narodowo-Radykalny było zbieżne ze stanowiskiem zajmowanym przez Obóz Narodowy. Tacy ekonomiści związani z Narodową Demokracją, jak Stanisław Głąbiński czy Roman Rybarski także dokonywali krytyki kapitalizmu z powodu rugowania przez liberalizm
ekonomiczny wartości chrześcijańskich z procesów gospodarczych.
Liberalizm ekonomiczny dokonywał także przebudowy tradycyjnych wartości, które były charakterystyczne dla okresu średniowiecza. I tak na przykład osoba
trudniąca się pożyczaniem wysoko oprocentowanego pieniądza z osoby pogardzanej w czasie wieków średnich zyskuje nobilitację w systemie wolnorynkowym i staje 69
się osobą, od której życie gospodarcze jest wręcz uzależnione.22 Jednocześnie kapitalizm doprowadził do zniszczenia rodziny poprzez masowe zatrudnianie kobiet
w przemyśle23 oraz zlikwidowanie rodzinnych warsztatów pracy: „zamiast prawdziwej rodziny żyjącej przy swym warsztacie pracy pojawiła się niby rodzina, w której
ojciec pracuje w jednym przedsiębiorstwie, matka w drugim, starsze dziecko jest na
posługi w trzecim, a młodsze wychowuje się w żłobku”.24
Działacze Ruchu Narodowo-Radykalnego krytykowali kapitalizm za rugowanie duchowego i wspólnotowego wymiaru pracy ludzkiej, gdyż zadaniem Stanisława Cimoszyńskiego istotą pracy nie jest wyłącznie osiągnięcie indywidualnego
zysku, co zakłada liberalizm ekonomiczny (który traktuje pracę jako jeden z wielu
towarów przeznaczonych na sprzedaż25), lecz działanie na rzecz wspólnoty i dążenie do osobistego rozwoju duchowego.26 Niwelowanie spirytualistycznego wymiaru pracy odbywa się poprzez jej mechanizację, która zabija inwencję twórczą
i odrzucenie przez kapitalizm personalizmu na rzecz traktowania osoby ludzkiej
jako zależnej od działania mechanizmu gospodarczego. W efekcie prowadzi to do
powstania nowej formy niewolnictwa: „w związku z podziałem pracy, ze specjalizacją, nabrała ona (tj. praca – przyp. A. M.) charakteru bezdusznego i mechanicznego, rozbijając skomplikowane zespoły działań, mogące zaangażować całą fizyczną
i duchową istotę ludzką na prymitywne części składowe. Każdy robotnik wykonuje
jeden lub kilka wystudiowanych, szybkich i celowych ruchów, ale tak zabójczych
przez swą monotonię dla rozwoju duchowego i fizycznego jednostki. Tym bardziej,
gdy wykonuje je robotnik w takt maszyny, która podporządkowuje go, czyni zeń
swą własną dodatkową część i do roli tej części latami ujarzmia”.27
Kapitalizm jest także niebezpieczny, bowiem rozbija wspólnotę polityczną,
jaką jest naród. Liberalizm gospodarczy – opierając się na egoistycznym zaspakaja-
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niu potrzeb materialnych – sztucznie, zdaniem autorów, doprowadza do rozbicia
narodu na konkurujące ze sobą partykularne klasy społeczne, które są zainteresowane wyłącznie walką o zaspokojenie własnych egoistycznych celów.28 Naród zamiast
być zjednoczoną wspólnotą dążącą do realizacji uniwersalnych celów zostaje rozbity poprzez gospodarkę wolnorynkową na dwa konkurujące ze sobą obozy wytwórców i właścicieli środków produkcji:
Charakterystyczną cechą ustroju kapitalistycznego była walka między
uczestnikami procesu wytwórczego o część osiągniętych z produkcji
dochodów. Walka ta dzieliła społeczeństwo kapitalistyczne na wrogie
obozy, które zajmowały w procesie produkcji odmienne stanowisko.
Obóz pierwszy – to właściciele narzędzi produkcji, czyli kapitaliści.
Obóz drugi – to pracownicy, pozbawieni własności narzędzi wytwarzania, czyli tzw. proletariat.29

Kapitalizm obarczono winą za powstanie klasy robotniczej, gdyż poprzez
wprowadzenie podziału produkcji wydzielił tę grupę społeczną z narodu. Zdaniem
autorki komunizm jedynie twórczo rozwinął problem klasowości, którego pierwszym twórcą był liberalizm gospodarczy.30 Należy zauważyć, że autorzy nie dostrzegali faktu, iż każdy system produkcji wymaga podziału pracy i specjalizacji, w wyniku czego naturalnym staje się powstawanie klas społecznych.
Równie wiele krytycznych uwag poświęcono analizie wolnorynkowego systemu ekonomicznego z powodu jego nieefektywności. W powyższy nurt wpisuje
się opinia Mariana Reutta, że cykle koniunkturalne, na których oparty jest system
kapitalistyczny nieuchronnie muszą prowadzić do powstawania kryzysów gospodarczych, prowadzących wprost do anarchizacji życia narodu: „Okresy pomyślno-
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ści i depresji, zjawisko nieodłączne od kapitalizmu, przyczyniają się do anarchizacji
życia społecznego, do upadku moralności, do głodu i nędzy mas pracujących, tych
mas inteligentów i robotników, które stanowią rdzeń narodu, jego elitę”31 oraz do
niezaspokojenia rudymentarnych potrzeb życiowych.32 Zdaje się, że autor nie zauważał, iż cykle koniunkturalne są nie tylko przynależne do systemu kapitalistycznego, lecz są w ogóle nieodłączne dla gospodarki, rozwijającej się sinusoidalnie a nie
linearnie.
Zdaniem „falangistów” system gospodarczy oparty głównie na rachunku
ekonomicznym dokonuje inwestycji jedynie w te dziedziny gospodarki, które są
najbardziej opłacalne nie zwracając uwagi na dobro społeczne. Jak pisał jeden z publicystów Kuźnicy:
Kapitał prywatny nie ogarnia całości, dostrzega on zaledwie te odcinki życia gospodarczego, które są „opłacalne”, czy inaczej „rentowne”,
mówiąc językiem popularnym. Przykładem tego choćby budownictwo mieszkaniowe w Polsce. Kapitał prywatny buduje nawet dużo
w niektórych miastach Polski (Kraków), korzystając z niskich kosztów robocizny i tanich materiałów. Dostarcza on jednak mieszkań,
które nie mogą zaspokoić potrzeb mieszkaniowych szerokich mas
ani złagodzić nędzy mieszkaniowej, wzrastającej z roku na rok (przyrost ludności). Jest to budownictwo dla potrzeb nie licznych warstw
plutokracji żydowskiej, wyższej biurokracji i bogatych sfer przemysłowych.33

Gospodarka wolnorynkowa, zdaniem polityka RNR, oparta o swobodę podejmowania decyzji ekonomicznych przez przedsiębiorcę jest nieracjonalna, gdyż
inwestor nie jest w stanie posiadać całości wiedzy na temat sytuacji gospodarczej
państwa czy też jego poszczególnych sektorów. W związku z tym często podejmuje
błędne i nieefektywne decyzje, które kończą się nadprodukcją lub niedoborem towarów na rynku.34 Warto w tym miejscu zauważyć, że systemy gospodarcze oparte
na interwencjonizmie państwa także okazały się nieskuteczne i także generowały
straty i niedobory.
Zdaniem „Falangi” kapitalizm – wbrew obiegowym opiniom – wcale nie
jest oparty o system własności prywatnej, lecz prowadzi do jej zniszczenia, gdyż
jest ona kumulowana w rękach jednostek (posiadaczy środków produkcji), podczas
gdy cała rzesza ludności (wytwórcy) jest jej pozbawiona.35 W systemie kapitalistycznym faktyczne rządy sprawuje jedynie nieliczna grupa najbogatszych, która dokonała scentralizowania własności we własnym obrębie: „Okres kapitalizmu to czasy,
kiedy losami świata rządziło kilka wielkich państw, losami krajów wielkie miasta,
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a losami milionów ludzi, wielcy prezesi i dyrektorzy, nieznani nieraz swym pracownikom, rządzący pieniędzmi nieznanych nieraz sobie ludzi”.36 Efektem tego stanu
rzeczy jest zawieranie zmów monopolistycznych między przedsiębiorcami, którzy
nie chcąc tracić zysków (które muszą ulegać zmniejszeniu w wyniku prowadzenia
konkurencji), zawierają między sobą umowy, na mocy których ustalają wysokość
cen danych towarów, usług przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji, które
wprost przekładają się na mniejsze zarobki pracowników.37 W ten sposób gospodarka liberalna przechodzi ze stadium wolnorynkowego do stadium monopolistycznego. Przejście to, według RNR-„Falangi”, jest wpisane w charakter kapitalizmu.38 Monopole gospodarcze powodują anihilację własności prywatnej i tym samym mają
zgubny charakter dla całej wspólnoty:
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Kartel zgniecie tych drobnych wytwórców, którzy do niego nie przystąpią, lub których nie dopuści do siebie, a potem naznacza ceny, jakie
mu się podoba i zaczyna regulować zbyt. Zamyka te warsztaty, które
mogłyby szkodzić wysokim cenom, nie troszcząc się o pracowników.
Jedynym hamulcem dla kartelu jest, gdy ludzie przestaną kupować
jego wyroby, nie mogąc płacić zbyt wysokich cen. Ale to zdarza się
rzadko. Wyzysk kartelu może krępować rząd drogą nacisku i groźbą
podatkową, ale częściej kartel krępuje rząd groźbą zamykania przedsiębiorstw, wyrzucaniem pracowników i nie płaceniem podatków.39

Stwierdzenia o koncentracji kapitału w rękach nielicznej grupy „wybranych”
nie przeszkadzały popadać niektórym autorom w niekonsekwencję. Jednocześnie
pojawiały się bowiem stwierdzenia, że cechą charakterystyczną systemu kapitalistycznego jest rozproszenie kapitału: „W dzisiejszym wielkim przedsiębiorstwie
pracują setki albo tysiące ludzi, ale nie oni są właścicielami. Rządzą dyrektorzy, ale
nie oni są właścicielami. Najważniejsze postanowienia należą do członków Rad, ale
nie oni są właścicielami. Właścicieli nie ma. Właścicielami są kawałki zadrukowanego papieru, które wędrują z rąk do rąk. Pracownik nie wie, u kogo pracuje, bo tych
akcjonariuszy, którzy byli wczoraj, może już nie być dziś”.40
Kolejnym zarzutem wysuwany pod adresem kapitalizmu była jego anonimowość. Sprawiała ona, że rodzima gospodarka zamiast być kontrolowana i służyć
narodowi staje się narzędziem w rękach międzynarodowego, anonimowego kapitału, który nie jest zainteresowany pomyślnością i rozwojem gospodarczym Polski,
lecz dąży jednie do eksploatacji ekonomicznej państwa polskiego.41
Przedstawione zastrzeżenia względem liberalnej gospodarki wykazują dużą
zbieżność z zarzutami, jakie względem kapitalizmu w okresie międzywojennym
były wysuwane przez brytyjskich dystrybucjonistów, których reprezentowali: Gil-
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bert Keith Chesterton, Hilaire Bellock, Harold Massingham. Twierdzili oni – podobnie jak polscy narodowi radykałowie – że ówczesny system ekonomiczny opierał
się na koncentracji własności w rękach nielicznych, podczas gdy ogół społeczeństwa
był jej pozbawiony. Dlatego też nie mógł on uchodzić za kapitalistyczny, gdyż nie
doprowadził do upowszechnienia własności, lecz raczej powinien być nazywany
procesem proletaryzacji społeczeństwa, gdyż pozbawił je własności prywatnej. Efektem owego „parakapitalizmu” jest monopolizacja gospodarki. Zdaniem zwolenników dystrybucjonizmu możliwością wyjścia z owej sytuacji jest upowszechnienie
(dystrybucja) środków produkcji poprzez tworzenie związków jednoczących pracowników i pracodawców w formie spółdzielni, syndykatów tworzonych na wzór
średniowiecznych cechów, gildii.42
Także w niektórych publikacjach członków Ruchu Narodowo-Radykalnego,
podobnie jak w przypadku dystrybucjonistów, pojawiała się apologia systemu go- 73
spodarczego panującego w średniowieczu. Przeciwstawiono go kapitalizmowi, który „powstał na gruzach porządku średniowiecznego”.43 Panujący wówczas system
gospodarczy miał opierać się na: „zrzeszeniu wielkiej ilości właścicieli i pracowników niewielkich warsztatów w cechu”.44 Zdaniem Mariana Reutta system polityczno-gospodarczy średniowiecza wyróżniał się w dziedzinie ustrojowej hierarchią
społeczną, a w dziedzinie gospodarczej planowością.45 Cechy rzemieślnicze były,
zdaniem autora, monopolistycznymi organizacjami skupiającymi wyspecjalizowanych wytwórców, których działalność przebiegała na trzech płaszczyznach. Mianowicie – związki rzemieślnicze organizowały zarówno system produkcji, a więc
określały sposób wyrobu i ilości danego produktu; pracy, czyli były odpowiedzialne
za przyjmowanie nowych członków, ich proces kształcenia, ilość godzin pracy itd.,
jak i organizację zbytu danego dobra, czyli ustaleniu jego ceny, kosztów produkcji,
miejsca sprzedaży itp.46 Kolejną cechą charakteryzującą system ekonomiczny panujący w okresie średniowiecza był fakt, że własność nie miała, tak jak w przypadku
kapitalizmu, charakteru niczym nieograniczonego. Delimitację w jej korzystaniu
stanowiło dobro powszechne, którego wyrazem był interes suwerena.47 Jednak tym
co najbardziej odróżnia gospodarkę nowożytną (liberalną) od średniowiecznej (narodowej) jest rugowanie przez kapitalizm „czynników etycznych ze wszystkiego,
co określamy mianem gospodarowania”.48 W tym punkcie wracamy do zastrzeżeń
wobec liberalizmu ekonomicznego, które miały charakter natury etyczno-moralnej, a które stanowiły jeden z powodów odrzucenia zasad wolnorynkowych. Mimo
pozytywnej oceny średniowiecznego systemu gospodarczego należy zauważyć, że
Ruch Narodowo-Radykalny, w przeciwieństwie do np. Adama Doboszyńskiego,
nie zamierzał dokonać restytucji porządku ekonomicznego panującego w wiekach
średnich.
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Jednocześnie warto wspomnieć o tym, że pojawiały się publikacje, na podstawie których można uznać, iż odrzucenie liberalizmu ekonomicznego nie miało
charakteru substancjalnego, lecz akcydentalny.49 Posługując się swoistego rodzaju
historycyzmem Marian Reutt twierdzi, że: „Ekonomia liberalna kiedyś miała swoje
uzasadnienie. W pewnych warunkach była historyczną koniecznością, wynikającą z określonych ideałów i światopoglądów. Dziś jest anachronizmem”.50 Z kolei
Wiesław Zaorski wspomina, że „Zasada ta (tj. ideologii narodowej – przyp. A. M.)
wyklucza możność zastosowania na czas najbliższy zasad gospodarki liberalistycznej”.51 Na podstawie powyższych wypowiedzi można stwierdzić, że kapitalizm nie
był odrzucany en bloc jako ze swej natury całkowicie błędny i zły, lecz był krytykowany jedynie z powodu swej historycznej nieaktualności, nieprzydatności w okresie
kryzysu gospodarczego, który wymagał podjęcia odmiennych działań niż te, które
proponowała gospodarka wolnorynkowa. Można by się pokusić o stwierdzenie, że
liberalizm ekonomiczny był oceniany w przeważającej mierze ze względów pragmatyczno-utylitarnych, niż ze względu na jego ontologiczny charakter.
Na marginesie poniższych uwag można wskazać, że krytyka gospodarki wolnorynkowej szła w parze z krytyką demokracji, gdyż – jak wskazywał jeden z autorów: „Istnieje daleko idąca zgodność ustroju gospodarczego z politycznym, spowodowana źródłem z jakiego one wypływają, z idei dominującej w psychice jednostek, te
ustroje tworzących, tę zgodność wzmaga daleko idące związanie tych obu dziedzin.
Liberalizm ekonomiczny miał swój odpowiednik w ustroju demokratycznym”.52

Ocena komunizmu
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System komunistyczny ze strony członków RNR-„Falanga” spotkał się
z krytyką, która dotykała jego różnorodnych wymiarów. W poniższym tekście ograniczymy się jedynie do przedstawienia zastrzeżeń wobec marksizmu, wysuwanych
jedynie wobec jego ekonomicznego wymiaru i negatywnego wpływu na wspólnotę
narodową. Można zauważyć, że refleksja nad komunizmem nie była aż tak dominująca jak w przypadku kapitalizmu.
Publikacje „falangistów” podkreślały wiele analogii między liberalizmem
ekonomicznym a komunizmem. System marksistowski był uważany, jak wcześniej
wspomniano, jako wyraz tego samego materialistycznego światopoglądu, którym
charakteryzuje się kapitalizm. Komunizm i kapitalizm mają znajdować się w opozycji wobec katolickiej wizji rzeczywistości.53 W tym punkcie stanowisko Ruchu
Narodowo-Radykalnego znajdowało punkt styczny ze stanowiskiem Adama Doboszyńskiego, zdaniem którego komunizm i kapitalizm są wrogie chrześcijańskiemu światopoglądowi. Według autora Gospodarki Narodowej zarówno marksizm, jak
i liberalizm gospodarczy są tą samą materialistyczną ideologią, która niszczy wspól-
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notę narodową, prowadzi do dehumanizacji pracy człowieka oraz poprzez monopolizację własności w rękach „nielicznych” niszczy pojęcie własności prywatnej.54
Jednym z głównych zarzutów kierowanych wobec marksizmu było, obok
jego materialistycznego charakteru, oskarżenie o zniszczenie więzi wspólnotowych.
Zdaniem czołowego publicysty Kuźnicy55 Pawła Musioła komunizm: „odrywa człowieka od związku z ziemią, warsztatem pracy, czyni zeń pyłek zagubiony w morzu
ludzkim, nastawiony na jakieś społeczeństwo ogólnoświatowe”.56
Podkreślana przez marksizm walka klasowa, zdaniem jednej z działaczek
RNR, doprowadzała do wyodrębnienia z wspólnoty narodowej klasy robotniczej,
której interesy są przeciwstawiane interesom narodowym. Jak zaznacza Maria Staniszkis owa sytuacja nie jest tworzona przez komunizm, lecz jest jedynie kontynuacją
procesu zapoczątkowanego przez kapitalizm: „Marksizm pogłębia stworzoną przez
kapitalizm klasowość interesów ludzkich i tym bardziej wyodrębnia z Narodu ro- 75
botników, aby ich, jako zorganizowaną zawodowo grupę społeczną użyć do swych
celów politycznych. Marksizm odbiera przez to robotnikowi przyrodzoną łączność
każdej jednostki z narodem, nie dając mu nic w zamian prócz fikcji »solidarności
międzynarodowej«”.57 Podkreślano także obcy charakter komunizmu względem
kultury polskiej uważając, że został stworzony przez Żydów.58
Krytykowano komunizm ze względu na jego błędne założenia, na których
się opiera. Jak zauważa jeden z publicystów Sztafety: „Hasło walki klas jest z gruntu
fałszywe ponieważ: 1) między grupami społecznymi istnieje solidarność narodowa,
2) nie odpowiada rzeczywistości. […] Wszyscy właściwie przedsiębiorcy należą, według twórcy socjalizmu i komunizmu – Marxa, do wrogów klasowych robotnika.
[…] Marx uznał inteligentów za wrogów klasowych robotnika, mimo, że ci pracują
na ogół na cudzym warsztacie pracy. Dzisiejszy socjalizm – mimo to – ma w swoich szeregach inteligentów. […] W socjalizmie powstało nader ciekawe rozróżnienie.
Skromnie uposażony urzędnik – jest przyjacielem klasowym robotnika, lepiej uposażony dyrektor departamentu – już wrogiem”.59
Komunizm, podobnie jak kapitalizm, miał opierać się na rządach nielicznej
grupy monopolizującej własność, podczas gdy pozostała część narodu miała być jej
pozbawiona. Tym samym marksizm nie zmieniał wad systemu kapitalistycznego,
lecz je zachowywał: „System komunistyczny zachowuje rządy wielkich prezesów
i dyrektorów, zachowuje bezdomne masy, pełniące ciężką i bezmyślną pracę w halach fabrycznych i biurach. Tylko wielkim kapitalistą, zamiast nieznanych akcjonariuszy i nielicznych bogaczy zostaje państwo, czyli właściwie ludzie rządzący państwem, dygnitarze komunistyczni”.60
Krytykowano system komunistycznym za zniszczenie własności prywatnej
i zastąpienie jej wszechobecną własnością państwową. Ogromne fabryki państwowe
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zastępowały tradycyjne, na ogół rodzinne, warsztaty pracy. Całość gospodarki przybiera charakter odgórnie sterowanej przez urzędników państwowych, co prowadzi
do niewydolności i ogromnego bezrobocia. Skutkiem nacjonalizacji ziemi staje się
powszechny głód. Zniesienie własności prywatnej, zdaniem autora, jest skierowane
przeciw narodowi, gdyż: „Wraz ze zniesieniem własności prywatnej, nastąpi zniesienie rodziny, Kościoła, wyrżnięcie znacznej części ludności. Komunizm niszczy
kulturę narodową, stara się zniszczyć sam naród”.61
Co znamienne, działacze „Falangi” nie dostrzegali zasadniczej różnicy
między komunizmem a socjalizmem.62 Jedyną różnicę dostrzegano w sposobie realizacji zamierzenia upaństwowienia wszelkiej własności prywatnej. Socjaliści jako
niedysponujący dynamiką działań, którymi wykazywał się komunizm „poprzestają na wchodzeniu do rządów mieszanych, lub do sejmowej opozycji i rządzeniu
związkami zawodowymi”.63
Jeden z czołowych działaczy RNR Olgierd Szpakowski zastanawiając się nad
przyczyną powodzenia wśród mas społecznych ideologii komunistycznej stwierdza, że jest nią próba docenienia i dowartościowania znaczenia grupy społecznej
do tej pory przez kapitalizm upośledzonej i tym samym niedowartościowanej, czyli
klasy robotniczej: „Ten punkt programu, wysuwający proletariat […], nie odgrywający żadnej roli, prócz roli mięsa dla armat w dzisiejszym liberalno-kapitalistycznym świecie, ten punkt programu stawiający temu proletariatowi ambicję stania się
solą ziemi, stawiający przed nim możliwość rządzenia i urządzenia świata stanowi
już atrakcję dość silną”.64 Oprócz tego czynnika jest, zdaniem autora, jeszcze jeden
powód popularności ideologii komunistycznej. Jest nim trafna ocena kapitalizmu
jako systemu ekonomicznego całkowicie skompromitowanego i niezdolnego do zapobieżenia skutkom kryzysu gospodarczego.65
Powyższe stwierdzenie miało swoje poważne implikacje. Zgadzając się z komunistyczną oceną, co do tego, że kapitalizm jest już zamierzchłą przeszłością oraz
co do oceny istniejącej rzeczywistości społeczno-gospodarczej autor broszury pt.
Polska przeciw marksizmowi formułuje niezwykle ważne wskazanie, którym powinni
kierować się narodowi radykałowie w tworzeniu własnych propozycji rozwiązania
kryzysu gospodarczego. Według Olgierda Szpakowskiego ruch nacjonalistyczny nie
powinien odrzucać w całości propozycji rozwiązania problemów ekonomicznych
proponowanych przez marksistów, lecz miał przejąć ich hasła społeczne, by tym samym pozyskać dla ideologii narodowo-radykalnej dotychczasowych zwolenników
marksizmu przyczyniając się tym samym do osłabienia ruchu komunistycznego:
Drogą represji policyjnych, drogą, chociażby najbardziej ostrego
zohydzenia doktryny Marksa, drogą najplastyczniejszych obrazów
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„sowieckiego piekła”, drogą przeczenia można walczyć jedynie i tylko przeciw komunistom. Życie wymaga walki o komunistów, o tych
Polaków, którzy pędzeni beznadziejnością dnia dzisiejszego znaleźli
się w ich szeregach, o tych, którzy się tam znajdą jutro, o naród, który w odruchu rozpaczy gotów jest zwrócić swą siłę przeciw samemu
sobie, zniszczyć samego siebie, wraz ze swymi ciemiężycielami. […]
Na nic nie zdadzą się mądre wywody o zgubnych skutkach etatyzmu,
gdy słucha ich człowiek, umierający z głodu w pełnym rozwoju wolnej konkurencji.66

Wizja nowego ładu gospodarczego

Powyższe stwierdzenie Olgierda Szpakowskiego wraz z przekonaniem o nieuniknionej konfrontacji ze Związkiem Sowieckim i III Rzeszą67 pozwalają lepiej zrozumieć koncepcje gospodarcze Ruchu Narodowo-Radykalnego. Zdaniem osób 77
związanych z „Falangą” w okresie zagrożenia ze strony państw totalitarnych „Polska
nie może […] pozwolić sobie na luksus przypadkowego, nieregulowanego i ślamazarnego, bo celowo hamowanego i paczonego procesu społecznego i politycznego”.68
Równie silne wśród „falangistów” było przekonanie o konieczności podjęcia nowych, radykalnych działań w celu przebudowy społeczno-gospodarczej, gdyż
„nowe czasy” wymagają podjęcia „nowych rozwiązań”69, których nie może już zaproponować upadająca demokratyczno-liberalna epoka.
Na marginesie należy zauważyć, że według narodowych radykałów interesy
państwa i narodu mają być ze sobą tożsame. Naturalną konsekwencją powyższego
stwierdzenia było uznanie, że gospodarka, stanowiąc element życia społecznego,
musi być podporządkowana nie partykularnym interesom jednostek, lecz celom
ogólnonarodowym.70 Jak stwierdził Bolesław Piasecki „Wszelkie interesy gospodarcze muszą być podporządkowane interesom moralnym i politycznym Narodu”.71
Państwo, według „falangistów”, nie może spełniać funkcji arbitra w przypadku sporów społecznych, bowiem nie wyraża żadnego interesu klasowego, lecz
jedynie interes narodu. Dlatego też powinno ingerować w proces wytwórczy. Uważano, że system gospodarczy ma służyć powstaniu wielkiego, potężnego narodu,
dlatego też „państwo narodowe będzie czuwać i opiekować się gospodarstwem narodowym, żeby ono było środkiem do szczęścia dla wszystkich Polaków, a nie dla
drobnej garstki wybrańców losu”.72
Gospodarka w projektowanym nowym porządku społeczno-politycznym
miała zostać zaprzęgnięta do realizacji rozprzestrzeniania w Europie (zwłaszcza
środkowo-wschodniej) idei chrześcijańskiego nacjonalizmu – miała to być, według
określenia Bolesława Piaseckiego, „misja dziejowa Polski”.73 Celowi temu, a także
zabezpieczeniu kraju na wypadek wojny, miało służyć podporządkowanie systemu
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ekonomicznego państwa narodowo-radykalnego rozbudowie armii i systemu obronnego. Jak zauważa jeden z publicystów Kuźnicy: „najistotniejszym celem gospodarowania jest obronność państwa”.74 Podobny cel systemowi gospodarczemu wyznacza Marian Reutt: „Polityka gospodarcza państwa narodowego musi tak, jak to ma
miejsce w Italii lub Niemczech, stawiać cele do zrealizowania swemu gospodarstwu,
zgodnie z tymi założeniami polityki zagranicznej, które stanowią istotę postępowania państwa wobec innych państw, zgodnie z planami sztabu generalnego na wypadek wojny itp., zgodnie z powziętym zamiarem zwalczania bezrobocia etc.”.75
Według koncepcji Ruchu Narodowo-Radykalnego kwestie organizacyjnoadministracyjne związane z projektowaniem życia gospodarczego miały być realizowane przez sekcje zawodowe Organizacji Politycznej Narodu.76 Zasady programu
narodowo-radykalnego bardzo ogólnie wspominały o kompetencjach owej organizacji, ograniczając się do stwierdzenia, że „sekcje zawodowe Organizacji Politycznej
Narodu kierować będą polityką gospodarczą, stać na straży moralności i planowości
w gospodarce”.77 Z kolei według Bolesława Piaseckiego: „Grupy zawodowe Organizacji Politycznej Narodu będą przeprowadzały aktualne plany gospodarcze w sposób bezwzględnie obowiązujący wszystkie jednostki gospodarujące”.78 Znacznie
więcej informacji podaje Maria Staniszkis. Otóż sekcje miały skupiać członków
Organizacji Politycznej Narodu, która miała być zhierarchizowaną instytucją obejmującą swym zasięgiem wszystkich członków narodu79, według ich przynależności
zawodowej. W ich skład mieli wchodzić zarówno pracownicy, jak i ich (obecni) nadzorcy. Miały one być zorganizowane na zasadzie wertykalnej w przeciwieństwie do
np. związków zawodowych, które są zorganizowane na wzór horyzontalny. Miejsce
zajmowane w hierarchii sekcji będzie uzależnione od takich czynników jak: „charakter, zdolność organizacyjna i fachowość człowieka, nie zaś zasób jego środków
materialnych”.80 Jednocześnie instytucja ta stanie się szansą dokonania swoistego
rodzaju „awansu społecznego” dla grup społecznych upośledzonych i niwelowanych przez system kapitalistyczny. Najniższą jednostką organizacyjną sekcji będą
członkowie danego zakładu pracy, którzy zarazem będą członkami lokalnych struktur Organizacji Politycznej Narodu. Na podstawowych jednostkach organizacyjnych sekcji zawodowej będą spoczywać nie tylko zadania polegające na prostej implementacji decyzji podjętych przez kierownictwo, lecz także będą realizować cały
szereg innych celów m.in.: „będą urzeczywistniały właściwy stosunek lojalności
wewnątrz warsztatu pracy, będą organizowały opiekę nad pracą, normowały płacę
zgodnie z planem ogólnym i warunkami miejscowymi, kontrolowały wydajność, organizowały szkolnictwo”.81 Ponadto sekcje będą wyposażone w bardzo istotną kompetencję polegającą na możliwości składania wniosku do sądu (autorka nie podaje
do jakiego rodzaju) o wywłaszczenie „szkodliwego właściciela” oraz będzie im przy-
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sługiwać prawo do zwalniania także „szkodliwego” pracownika.82 Zastosowanie tak
ogólnej terminologii pozwala sądzić, że pod kategorię osób „szkodliwych” byłyby
podciągany cały szereg osób, dość arbitralnie uznawanych za „wrogów” narodu.
Mimo dość szerokich kompetencji odżegnywano się od kontroli przez powyższe
instytucje całości życia pracownika stwierdzając, że „Wysiłek sekcji zawodowych
Organizacji Politycznej Narodu nie może być skierowany na kontrolę uczciwości
i sumienności obywateli, spełniających funkcje gospodarcze, lecz przede wszystkim
na ujmowanie ich inicjatywy i pracy w zorganizowane ramy”.83
Organem kierowniczym (wykonawczym) sekcji zawodowej Organizacji Politycznej Narodu będzie Narodowa Organizacja Pracy. Do jej zadań będzie należało
określenie ogólnego planu gospodarczego, który miałby być wcielany poprzez działalność jej sekcji84, a także ustalanie warunków pracy, dokonywanie redystrybucji
dóbr. Ponadto będzie organizować życie towarzysko-kulturalne zrzeszonych w niej 79
członków tak by ostatecznie przekreślić rozbieżności kulturowe zachodzące między poszczególnymi grupami społecznymi.85 Narodowa Organizacja Pracy oprócz
jej hierarchicznej struktury będzie wyróżniać się od związków zawodowych także
tym, że w przeciwieństwie do nich będzie obejmować obszar całego kraju. Według
Mariana Reutta Organizacja będzie „dzielić się na Organizacje Wojewódzkie, Powiatowe, Gminne (miejskie i wiejskie) i w najniższym szczeblu na Fabryczne Załogi
Robotnicze, obejmujące robotników umysłowych i fizycznych oraz na Wiejskie Załogi Gromadzkie, obejmujące Gromadę Wiejską wraz z załogami Robotników Folwarcznych, nie wyłączając administracji lub zarządów dóbr czy folwarków. Całością kieruje kierownik Nar. Org. Pracy wraz z Naczelną Radą Pracy, w województwie
kierownik Wojewódzki wraz z Wojewódzką Radą Pracy itd.”.86 Celem powyższego
ułożenia stosunków panujących w „świecie pracy” była chęć zniesienia antagonizmów klasowych na rzecz wprowadzenia solidaryzmu narodowego.87 Odnajdujemy
tam odniesienia do korporacjonizmu. Zwłaszcza w wymiarze zjednoczenia w jednej
organizacji zarówno pracodawców, jak i pracowników.
Jak już wspomniano w koncepcji „Falangi” całość życia gospodarczego
miała zostać podporządkowana państwu. Stąd też zarówno sekcje zawodowe, jak
i Narodowa Organizacja Pracy miały być podporządkowane ośrodkowi stricte politycznemu – Organizacji Politycznej Narodu.88 To właśnie ta instytucja miała koordynować i kształtować rzeczywistość gospodarczą państwa narodowo-radykalnego
na zasadzie planistyczno-etatystycznej89, gdyż – jak zapewniał jeden z polityków
RNR – gospodarka „zorganizowana w planowe formy ustroju, kierowana w jednolitym ośrodku dyspozycji – zapewni dostateczną produktywność i, co za tym idzie,
dostateczny dochód społeczny”.90 Zdaniem Bolesława Piaseckiego powierzenie
kontroli nad procesami gospodarczymi Organizacji Politycznej Narodu, składają-
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cej się ze wszystkich pracujących Polaków podzielonych na sekcje zawodowe miało
być efektywniejsze od dotychczasowego państwowego planowania gospodarczego,
które poprzez oddalenie od „świata pracy” nie potrafiło trafnie zinterpretować potrzeb gospodarczych narodu.91 Brak planowości, która wyznaczałaby najważniejsze
cele ekonomiczne w początkowym stadium kształtowania się niepodległego państwa polskiego zaowocowało, zdaniem Aleksandra Modesa, słabością gospodarczą
Polski oraz marnotrawstwem pieniędzy publicznych. Jednocześnie autor związany
z „Falangą” dokonywał rozróżnienia na inwestycje produkcyjne oraz inwestycje
konsumpcyjne. Zdaniem autora te pierwsze mają pozytywny wpływ na rozwój życia gospodarczego, gdyż przekładają się na całość życia społecznego oraz powodują
wzrost koniunktury. Przykładem takiego typu inwestycji jest rozbudowa infrastruktury. Z kolei inwestycje konsumpcyjne mają charakter jak najbardziej negatywny,
gdyż nie przynoszą żadnych korzyści społecznych. Przykładem takim może być
rozbudowa gmachów urzędów publicznych, która – poza chwilowym wzrostem koniunktury gospodarczej – nie powoduje korzyści ekonomicznej, a przynosi jedynie
marnotrawstwo finansów publicznych.92
Państwo jako organizacja nierozłącznie związana z narodem i realizująca
jego cele miała objąć swoim oddziaływaniem bardzo szeroki zakres rzeczywistości
gospodarczej. Jednym z najważniejszych problemów, z jakim borykała się gospodarka lat 30. było bezrobocie. Dlatego też według narodowych-radykałów głównym zadaniem „gospodarki jest zapewnienie bytu każdemu Polakowi”.93 Stanowisko to zostało powtórzone w Zasadach programu narodowo-radykalnego, w którym pracę wręcz
nazywano obowiązkiem „jednostki wobec Narodu”, a osiągana w niej efektywność
miała decydować o miejscu zajmowanym przez jednostkę w strukturze Organizacji
Politycznej Narodu.94
Według „Falangi” źródłem dochodu powinna być jedynie wykonywana osobiście praca95 (kierownicza lub wykonawcza), realizowana nie tylko dla osiągnięcia
własnej korzyści, ale przede wszystkim dla dobra narodu.96 Dlatego też wielki przemysł, który nie opiera się na osobistej pracy jednostki miał zostać upaństwowiony.
Problem nacjonalizacji przedsiębiorstw będzie dotyczył zwłaszcza tych zakładów
pracy, które opierają się na „obcym i anonimowym kapitale”. Na własność państwa
miały więc przejść wszystkie spółki akcyjne, przedsiębiorstwa górnicze, hutnicze,
zajmujące się produkcją na rzecz obronności kraju97 oraz elektrownie, a także „zakłady użyteczności publicznej”. Wyłączną własnością państwa miały stać się również wszystkie surowce mineralne.98 Powyższe działania miały przyczynić się do
wzrostu uprzemysłowienia kraju. Industrializacja państwa miała przynieść dwa
skutki. Pierwszym miało być zwiększenie wartości majątku narodowego, a drugim
likwidacja bezrobocia.99 Wyrazem dążenia do powszechnego uprzemysłowienia
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było głoszone przez „falangistów” hasło „samochód dla wszystkich”. Realizacją
tego sloganu miało zająć się państwo, które powinno stwarzać dogodne warunki
do rozwoju motoryzacji, a więc powinno wspierać budowę rodzimego przemysłu
samochodowego, poprzez tworzenie odpowiednich zakładów pracy i rozbudowę
systemu dróg. Ponadto państwo miało, poprzez specjalny system ulg i zwolnień
podatkowych, zachęcać obywateli do zakupu samochodów. Kolejnym czynnikiem
mającym spowodować wzrost motoryzacji w kraju była niska cena paliwa.100
Propagowana przez narodowych-radykałów industrializacja kraju była dość
zbieżna ze stanowiskiem przedwojennej „Zadrugi”, która wzorując się na dokonaniach poczynionych w tym zakresie w Związku Sowieckim także domagała się przeprowadzenia dogłębnej zmiany stosunków gospodarczych w celu uprzemysłowienia
Polski. Neopoganizm propagowany przez Jana Stachniuka i jego akolitów miał wyrażać się w „zdolnościach” panowania człowieka nad światem materii i podporząd- 81
kowania go swoim celom. Istnienie cech wspólnych między „Zadrugą”, a RNR nie
świadczy o tym, że oba ruchy polityczne były ze sobą tożsame czy też identyczne.101
Głoszona przez „Falangę” konieczność przejęcia przez państwo kontroli nad rozwojem infrastruktury, budowy przemysłu obronnego, oraz dążenie do unarodowienia
gospodarki, a także ochrony interesu państwa nad celami jednostkowymi zbliżała
„falangistów” do etatystycznych rozwiązań gospodarczych głoszonych przez część
środowiska piłsudczykowskiego, które reprezentował m.in. Obóz Zjednoczenia
Narodowego, Eugeniusz Kwiatkowski czy środowisko skupione wokół czasopisma
Gospodarka Narodowa.102 Z kolei głoszona przez „Falangę” nacjonalizacja przemysłu
spotykała się z opozycją ze strony ugrupowań konserwatywnych, które uważały za
podstawę gospodarki własność prywatną oraz sprzeciwiały się ingerencji państwa
w procesy gospodarcze.103
Nacjonalizacji, według RNR, miał podlegać także handel hurtowy. Uzasadnieniem tej decyzji było twierdzenie, że pozostawienie systemu hurtowego w gestii
prywatnych przedsiębiorców powoduje jedynie wzrost cen towarów, bowiem poprzez pośrednictwo wydłuża się jedynie droga między sprzedającym a kupującym.
Ponadto handel hurtowy stał się źródłem uzyskiwania nadmiernych zysków.104 Wobec powyższego powinien ulec likwidacji poprzez przejmowanie jego dotychczasowych zadań przez spółdzielnie, a jeśli takie rozwiązanie okazałoby się niemożliwe
to do jego wprowadzenia państwo miało przejąć kontrolę nad hurtowniami poprzez
ich nacjonalizację. Przewidywano jednak, że system dystrybucji towarów powinien
zachować swój dotychczasowych charakter, czyli powinien znajdować się w gestii
prywatnych przedsiębiorców, a nie do państwa.105
Mimo sprawowania kontroli przez państwo nad procesami ekonomicznymi
Ruch Narodowo-Radykalny przewidywał, że podstawą gospodarki będzie własność
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prywatna, z której każda jednostka będzie mogła czerpać wymierną korzyść. Jednocześnie uważano, że istotą jej nie powinno być dążenie do wyzysku innych osób,
które jej nie posiadają, lecz działanie na rzecz wspólnoty. Dlatego też twierdzono, że
własność posiada funkcję społeczną, której głównym celem jest działanie na rzecz
narodu.106 Jak czytamy w Zasadach programu narodowo-radykalnego „własność jest
użytkowaniem rzeczy z ramienia Narodu”.107
Pozbawieni prawa do posiadania własności prywatnej mieli zostać wrogowie
narodu polskiego – Żydzi. Jak argumentowała publicystka Ruchu Młodych „Żydzi
są niezdolni ze swej istoty do służenia dobru Narodu polskiego, a więc nie mającym
żadnych danych na dobre sprawowanie tej funkcji społecznej, jaką będzie własność
prywatna w przyszłej Polsce”.108 Dlatego też powinni zostać z Polski „usunięci, a majątki ich odebrane drogą ustaw”.109 „Usuniecie” Żydów z Polski powinno być poprzedzone konfiskatą ich majątków (bez możliwości wypłat rekompensat110), które miały
przejść w posiadanie narodu.111 Mniejszość żydowska zostałaby objęta zakazem:
posiadania nieruchomości, wywozu za granicę dewiz, pracy w polskich, państwowych instytucjach publicznych. Ponadto nacjonalizacji uległyby wkłady pieniężne
żydowskich instytucji finansowych działających w Polsce. Wykonywanie przez Żydów tzw. wolnych zawodów powinno zostać ograniczone wyłącznie do ich własnej
grupy narodowościowej. Celem powyższych działań, zdaniem autorki, powinno
być zmuszenie Żydów do emigracji, a opuszczone przez nich miejsca pracy zajęliby
Polacy.112 Jak można zauważyć RNR ograniczał swe antyżydowskie nastawienie do
walki ekonomicznej, która niekiedy – jak w przypadku możliwości odebrania mienia
– przybierała formę radykalną, lecz nigdy nie posuwała się do propagowania hasła
fizycznej walki z Żydami, czy też ich fizycznego unicestwienia. Poprzez propagowanie walki ekonomicznej zamierzano zmusić Żydów do emigracji z Polski. Powyższy punkt programu „Falangi” znajdował punkt styczny z żydowskimi syjonistami,
którzy także domagali się emigracji swoich współwyznawców do Palestyny, bądź
innego państwa, w którym stworzyliby jednolity narodowościowo kraj.
Według Ruchu Narodowo-Radykalnego swoboda dziedziczenia majątku
powinna zostać obwarowana pewnymi ograniczeniami. Mianowicie każda osoba
może swobodnie przekazywać (tzn. sprzedawać, dziedziczyć) swoje mienie, ale jedynie „osobom dającym gwarancję sumiennego wypełnienia obowiązków, związanych z własnością”.113 Z takiego prawa zapewne zostaliby wyłączeni Żydzi.
Jak już wspomniano wszystkie działania związane z użytkowaniem własności miały być podporządkowane interesowi narodowemu. Stąd też wypływała
konieczność podporządkowania prywatnej własności planowi gospodarczemu,
ustanowionemu przez państwo oraz zakaz jej marnotrawienia. Kontrola ze strony
państwa nad użytkowaniem własności prywatnej, czyli m.in. także nad prowadze-
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niem działalności gospodarczej, miała mieć charakter negatywny tzn. ograniczenia
się do czuwania „nad tym, by indywidualna działalność gospodarcza nie przekroczyła ram interesu narodowego”.114 Według „falangistów” sposobem na określenie
jaki rodzaj działalności gospodarczej powinien znajdować się w gestii państwa,
a jaki w gestii jednostki (która miała by prawo do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa) była skuteczność w osiąganiu najlepszych rezultatów dla narodu, czyli jak
zauważał Włodzimierz Sznarbachowski: „tam gdzie najlepszym sposobem wykorzystania dóbr jest osobista wykonawcza praca właściciela np. na roli, w warsztacie,
tam powinna być własność drobna, upowszechniona, z zakazem nadmiernego rozdrabniania. Tam zaś gdzie wymaga tego dobro produkcji lub społeczeństwa – własność wielka”.115
Celem zmian gospodarczych miało być upowszechnienie własności, gdyż
tylko w ten sposób, jak uważała „Falanga”, można pozbyć się nierówności spo- 83
łecznych i dominacji jednych klas społecznych nad drugimi. W ten sposób, jak sądzono, odebrano by argumenty komunistom w ich idei walki klasowej.116 Drogą do
upowszechnienia własności byłoby tworzenie małych, rodzinnych warsztatów rzemieślniczych, o wiele bardziej wydajnych od dużych przedsiębiorstw, tak charakterystycznych dla systemów kapitalistycznych i komunistycznych. Małe przedsiębiorstwa, zdaniem RNR, są jednocześnie odporne na kryzysy gospodarcze, spadki
koniunktury oraz pozbawione wszystkich wad związanych z nadmierną biurokracją,
na którą cierpią duże zakłady pracy.117 Ponadto małe warsztaty powodowałyby odbudowę tradycyjnych wartości takich jak: uczciwość, pracowitość, poczucie związku z własną rodziną ponadto dawałyby poczucie stałości i zakorzenienia w życiu
wspólnoty Narodowej.118
Według Ruchu Narodowo-Radykalnego, kontroli państwa powinna podlegać
wysokość osiąganych przez jednostkę dochodów, gdyż jak deklarowano: „Naczelną
zasadą gospodarki narodowej jest sprawiedliwy podział dochodu społecznego”.119
Uważano za konieczne określenie przez państwo wysokości płacy minimalnej, która by pozwalała utrzymać pracującemu mężczyźnie swoją rodzinę.120 Wprawdzie nie
domagano się wprowadzenia egalitaryzmu majątkowego121, lecz uważano za niesprawiedliwą sytuację społeczną, w której panuje zbyt duża rozpiętość w osiąganych
dochodach przez jednostki bez uwzględniania wartości jej pracy dla dobra narodu:
„[…] w podziale bogactw musi być zachowana miara sprawiedliwości! Bogaceniu się
trzeba zakreślić granice. Słabszym gospodarczo członkom narodu – zorganizowany
naród musi okazać pomóc, odpowiednią do ich pożyteczności. Nie może być, by
jeden miał za dużo, drugi za mało, aby żyć! Nie może górnik pracować pod ziemią
za sto z czymś złotych, a jego dyrektor pobierać 900 tys. złotych rocznie (a takie
pensje na Śląsku istnieją)”.122 Jednocześnie stwierdzano, że w przypadku całkowite-
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go nie zlikwidowania bezrobocia niemożliwe jest uzyskiwanie przez kogokolwiek
wyższych dochodów niż wspomniane minimum.123
Narodowo-radykalny ustrój gospodarczy miał być także odpowiedzialny
za wyrównywanie szans życiowych grup społeczny, które poprzez system kapitalistyczny był ich pozbawione. Drogą do realizacji tego przedsięwzięcia miało być upowszechnienie oświaty oraz kultury.124 Niezbędny czynnik stanowił także solidaryzm
narodowy, polegający na poczuciu odpowiedzialności warstw społecznych zajmujących wysoką pozycję w hierarchii narodowej nad tymi znajdującymi się niżej. Miało dojść do swoistego rodzaju współpracy między młodą (narodową) inteligencją,
a robotnikami. Czynnikiem mającym ich łączyć było wspólne poczucie krzywdy,
upokorzenia doznanego ze strony systemu kapitalistycznego.125 Ów solidaryzm miał
się wyrażać w wspólnym, ogólnonarodowym wysiłku przebudowy całości życia gospodarczo-społecznego. Jednocześnie najlepszym, zdaniem RNR, gwarantem możliwości zmiany swej pozycji społecznej była własna praca, która poprzez gradacyjny
system Organizacji Politycznej Narodu umożliwiała awans społeczny.126
Kwestie rolnicze w publikacjach i deklaracjach programowych Ruch Narodowo-Radykalnego były zdecydowanie bardziej skromne niż problematyka przemysłu. Według „falangistów” problematykę agrarną należy rozpatrywać łącznie
z programem całościowej przebudowy gospodarki.127 Gospodarka narodowa ma
rozwijać się harmonijnie nie pomijając żadnych elementów i żadnych nie traktując jako mniej wartościowe od pozostałych.128 Największym problemem, zdaniem
publicystów związanych z RNR, z którym boryka się wieś polska i który musi być
jak najszybciej rozwiązany to kwestia przeludnienia, szacowanego na 5 mln.129 Wyjścia z tej sytuacji upatrywano w uprzemysłowieniu rolnictwa, mającym polegać na
tworzeniu warsztatów rzemieślniczych, handlowych. W ten sposób, jak przypuszczano, nastąpi zmiana struktury zawodowej na wsi na korzyść osób zatrudnionych
w innych gałęziach gospodarki niż rolnictwo.130 Drugą możliwość w zmniejszeniu
przeludnienia wsi upatrywano w prowadzeniu polityki zmierzającej do usunięcia
Żydów z życia gospodarczego. Przewidywano, że emigracja ok. 4 mln osób przynależnych do mniejszości żydowskiej spowoduje spadek bezrobocia, a miejsce dotychczas przez nich zajmowane w gospodarce miejskiej zajmą chłopi. Tym samym,
jak sądzono, nastąpi pogodzenie dwóch głównych problemów ekonomicznych Polski, czyli przeludnienia wsi i bezrobocia.131
Drugim poważnym problem, z którym borykało się polskie rolnictwo okresu międzywojennego to reforma rolna. „Falanga” stała na stanowisku, że podstawą
ustroju rolnego ma być samodzielne gospodarstwo rolne pozwalające utrzymać się
z pracy na nim całej chłopskiej rodzinie.132 Odrzucając istnienie zarówno małych,
karłowatych gospodarstw jako nieefektywnych, jak i dużych latyfundiów jako ro-

Artykuły

dzących nadmierne dysproporcje społeczne133 uważano, że gospodarstwo rolne powinno liczyć ok. 6 ha.134 Z kolei Bolesław Piasecki określał wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego na mieszącą się między 5 a 10 ha.135 Widziano dwie drogi
prowadzące do upowszechnienia własności na wsi. Pierwsza to przeprowadzenie
reformy rolnej.136 Warto w tym miejscu zauważyć pewną ewolucję stanowiska „falangistów” wobec problemu odszkodowań za dokonywanie parcelacji. O ile w artykule z roku 1936 przewidywano tylko trzy przypadki, w których wywłaszczenie
będzie miało charakter bezodszkodowawczy137, to już w Zasadach programu narodowo-radykalnego z 1937 r. znajdujemy informację, że „zostanie przeprowadzona parcelacja bez odszkodowania”138 bez podania wyjątków od tej reguły. Stąd też można
sądzić, że reforma rolna miała przebiegać bez możliwości wypłaty rekompensaty.
Aczkolwiek sytuację nieco komplikuje fakt, że w tym samym punkcie programu
pojawia się enigmatyczna wzmianka, że „dotychczasowym właścicielom zostanie 85
zapewniony byt”.139 Pomijając owe sporne kwestie należy stwierdzić, że parcelacji
miały podlegać wielkie majątki rolne, które były źle zarządzane.140 Reformie rolnej miały nie podlegać (bez względu na ich powierzchnię): lasy, państwowe majątki
doświadczalne, specjalistyczne gospodarstwa wysoko uprzemysłowione, gospodarstwa wzorcowe.141 Nie podawano jednak wielkości, od której majątki ziemskie miały
ulegać parcelacji. Podkreślano jednak nieskuteczność przebudowy struktury rolnictwa w oparciu o samą reformę rolną z powodu coraz mniejszej ilości ziemi, która
mogłaby ulec parcelacji.142 Dlatego drugą drogą prowadzącą do uzdrowienia polskiego rolnictwa miała być komasacja gruntów. Komasacja miała być odpowiedzią
na specyficzną, rozdrobnioną strukturę polskiego rolnictwa i na brak wystarczającej
ilości ziemi, którą można by przeznaczyć do parcelacji. Jak wyliczano: „Przeciętnie
komasacja daje w Polsce przyrost powierzchni 3–9%, zaś porównanie gospodarstw
skomasowanych i rozczłonkowanych daje wzrost produkcji o 50% do 120% w gospodarstwach skomasowanych”.143
Według koncepcji „Falangi” zużytkowane miały zostać obszary słabo zaludnione. Miały one zostać skolonizowane przez specjalnie wyznaczonych do tego
kolonistów. „Pionierzy” kolonizujący do tej pory nieużytkowaną ziemię mieli być
zorganizowani na wzór syndykalistyczny tzn. mieli wspólnie dokonywać niezbędnych prac rolnych, takich jak np. melioracja, a w przypadku zakończenia „kolonizacji” danego obszaru mieli wspólnie decydować o podziale między sobą zysków
płynących z danej uprawy.144 Przewidywano, że miejscem takiej „kolonizacji” mogłoby być Polesie. Według autora „Osuszenie Polesia da możność osadzenia 200 tys.
rodzin to jest około miliona kolonistów”.145
Zdaniem Ruchu Narodowo-Radykalnego powodzenie przebudowy struktury rolnej Polski zależało od tego, czy uda się zmienić świadomość polskiego chłopa.
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Przebudowa jego psychiki miała polegać na wzbudzeniu poczucia przynależności
do narodu oraz podporządkowanie swojej pracy celom wspólnoty narodowej. Cel
ten miano osiągnąć poprzez system powszechnej edukacji obejmującej nie tylko
młodzież (która miała obowiązkowo podlegać powszechnemu, narodowemu systemowi wychowawczemu), ale i dorosłych, którzy nie ukończyli żadnej edukacji.
System oświatowy, oprócz kwestii czysto dydaktycznych, miał także obejmować
szkolenia zawodowe, powodujące wytworzenie w rolniku wielu zdolności rzemieślniczych.146
Niektóre prezentowane przez „falangistów” koncepcje przebudowy polskiej
wsi wykazywały zbieżność ze stanowiskiem Obozu Zjednoczenia Narodowego. Podobnie, jak Ruch Narodowo-Radykalny OZN domagał się: przeprowadzenia reformy rolnej, prowadzenia akcji osadniczej na obszarze Kresów Wschodnich. Celem
tych wszystkich działań miało być „unarodowienie” wsi.147 Z kolei program RNR
stał w opozycji do programu rolnego reprezentowanego przez środowiska konserwatywne, które gremialnie wypowiadały się przeciw reformie rolnej.148

Drogi realizacji przebudowy dotychczasowej struktury
gospodarczo-rolnej

Według „Falangi” powodzenie przebudowy gospodarczej kraju według
przedstawionych powyżej zasad będzie możliwe po dokonaniu przez państwo monopolizacji systemu bankowego149 oraz odejściu od dotychczasowej tj. kapitalistycznej polityki finansowej. Państwo narodowo-radykalne powinno prowadzić ekonomię opartą o popyt wewnętrzny. Dlatego też należy zwiększyć liczbę pieniądza na
rynku, a będzie to możliwe jeżeli państwo będzie odpowiedzialne za system bankowy. Państwo dzięki temu będzie mogło swobodnie kontrolować i sterować systemem
kredytowym, zwiększając tym samym, w zależności od potrzeb, liczbę pieniądza
w obiegu. Jednak samo przejęcie przez naród systemu bankowego nie jest wystarczające. Należy zerwać z dotychczasowym parytetem złota150, gdyż – jak zauważył
jeden z publicystów Ruchu Gospodarczego – „pieniądz jest paliwem uruchamiającym
pracę”151, a uzależnianie emisji pieniądza od ilości zgromadzonego przez państwo
złota jest błędem ponieważ: „1) nie zabezpiecza stałości cen i 2) nie umożliwia dostosowania kredytu do ustalonych potrzeb życia gospodarczego”.152 Z kolei Bolesław
Piasecki przewidywał, że waluta oparta o obniżony w stosunku do dotychczasowego parytetu złota byłaby przeznaczona do prowadzenia rozliczeń zagranicznych
transakcji finansowych, podczas gdy waluta przeznaczona do wewnętrznego użytku
krajowego oparta byłaby „przede wszystkim na zaufaniu we wzbudzone przełomem
siły Narodu, a w mniejszym na złocie”.153 Ów „wewnętrzny” pieniądz w przewidywaniu Bolesława Piaseckiego miał umożliwić stworzenie „wielkich inwestycji prze-
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mysłowych”.154 Według RNR również prowadzenie wielkich robót publicznych
przez państwo miało zapewnić zwiększenie popytu krajowego.155 Jak się wydaje
„falangiści” nie dostrzegali faktu, że odejście przez państwo od parytetu złota mogłoby skutkować niekontrolowanym wzrostem inflacji. Jak można zauważyć celami
finansowymi państwa, proponowanymi poprzez „Falangę”, miało być kreowanie
popytu wewnętrznego poprzez: wzrost ilości pieniądza na rynku oraz finansowanie
przez państwo robót publicznych. W tym punkcie program narodowych radykałów
zbliżał się z koncepcjami ekonomicznymi propagowanymi przez Keynsa, który także domagał się interwencjonizmu państwowego i finansowania przez państwo robót
publicznych. Działania te miały przyczynić się do wzrostu konsumpcji, co miało
doprowadzić w efekcie do spadku bezrobocia. Jednakże powyższa polityka w długim okresie czasu nie przyczyniła się do rozwiązania problemów gospodarczych,
lecz doprowadziła do powstania nowych m.in. pojawienia się wysokiej inflacji oraz 87
spadku produkcji.
„Falangiści” zdawali sobie sprawę z radykalizmu prezentowanych przez
siebie koncepcji przebudowy życia gospodarczo-społecznego, stąd też uzależniali
powodzenie wprowadzenia swoich pomysłów od powodzenia „przełomu narodowego”156, który dokona całościowej przebudowy społeczno-politycznej. Miał on zerwać z systemem demoliberalnym157 na rzecz hierarchicznej wspólnoty narodowej
w postaci Organizacji Politycznej Narodu. Wyrazem zerwania z nowożytnym dziedzictwem demokracji miało być zastąpienie haseł rewolucji francuskiej na inne wyrażające, nową narodową duchowość: „Na miejsce bezdusznych i szkodliwych haseł
»wolności, równości, braterstwa« postawmy hasła »obowiązek, hierarchia, solidarność narodowa”, a zniknie przeciwstawienie jednostka – państwo«, bo jednostka
poczuje się częścią, a państwo stanie się organizacją narodu i oba te czynniki będą
dla jego wielkości istniały”.158 Jak zauważa, jeden z publicystów Ruchu Młodych Tadeusz Lipowski, powodzenie przebudowy ustrojowo-gospodarczej będzie uzależnione
od aktywności całego narodu i od dokonania zmian dotychczasowych cech psychologicznych, które rzutują na polski charakter narodowy: „wszystkie te reformy, sięgające nie tylko w podstawy ustroju, ale i w pojęcia dzisiejszego człowieka, nie dadzą
pożądanych rezultatów, o ile nie zostaną poprzedzone wstrząsem, powodującym
głębokie zmiany w psychice Polaka i zmuszającym go do wewnętrznej wytężonej
pracy przy budowie potęgi gospodarczej państwa”.159 Ów „wstrząs” nie miał polegać na dokonaniu rewolucji w konstruktywistycznym tego słowa znaczeniu, lecz
na rozbudzeniu w jednostce uczuć altruistycznych, które będą powodować, że jej
aktywność na polu gospodarczym będzie automatycznie przekładać się na pracę na
rzecz narodu. Dojdzie do swoistego rodzaju zjednoczenia osobistych, jednostkowych, egoistycznych celów z celami narodu-państwa.160 W ten sposób państwo nie
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będzie musiało kontrolować całości życia gospodarczego, lecz ograniczy się do wyznaczenia ogólnych ram, które będą realizowane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i przedsiębiorstwa państwowe.161

nr 13–14 – 2008

Uwagi końcowe

88

Koncepcje gospodarcze-agrarne RNR-”Falanga” były wprawdzie kreowane
już po kulminacyjnej fali wielkiego kryzysu gospodarczego, ale niewątpliwie proponowane zmiany w strukturze przemysłowej i rolnej były tworzone w cieniu owego
dojmującego doświadczenia jakim był światowy krach gospodarczy przełomu lat
20. i 30. Drugim ważnym czynnikiem, którym miał niebagatelny wpływ na kształt
tworzonych koncepcji to groźba konfliktu militarnego ze strony III Rzeszy i ZSRS.
W odpowiedzi zarówno na możliwość zaistnienia owego konfliktu, który groziłby
Polsce anihilacją, jak i przed groźbą wystąpienia w kraju rewolucji komunistycznej,
która oznaczałaby zniszczenie zarówno państwa, jak i narodu polskiego tworzone
były przez „Falangę” wspomniane koncepcje.
Zdaniem Ruchu Narodowo-Radykalnego w obliczu upadku systemu kapitalistycznego i wobec zagrożenia, o którym była mowa wyżej jedyną szansą ratunku
było inkorporowanie tego wszystkiego, co nie jest sprzeczne z katolicką nauką moralną, a co głosi największy wróg ideowy – marksizm, bo wciąż groźny (w przeciwieństwie do kapitalizmu) i osadzenie tych koncepcji w osoczu narodowym. W ten
sposób będzie możliwe oderwanie słusznie sfrustrowanych mas społecznych, upośledzonych przez kapitalizm od komunizmu na rzecz idei narodowej.
Wszystkie kwestie ekonomicznie rozpatrywano jedynie pod względem ich
przydatności dla rozwoju narodu. Rozwój gospodarki i rolnictwa miał służyć osiągnięciu takiego poziomu, który jednocześnie uniezależniałby gospodarczo Polskę od
innych państw162, jak też pozwaliby jej na prowadzenie „misji dziejowej” polegającej
na rozprzestrzenianiu w Europie Środkowo-Wschodniej idei nacjonalizmu chrześcijańskiego. Co nie zmienia faktu, że niektóre z głoszonych poglądów ekonomicznych nie były do końca ściśle skorelowane z ówczesną nauką społeczną Kościoła
(jak np. pominięcie w rozważaniach gospodarczych kwestii subsydiarności).
Niektóre z koncepcji gospodarczych były zbliżone do pomysłów ekonomicznych Obozu Zjednoczenia Narodowego, „Zadrugi”, czy też pokolenia „młodych” Stronnictwa Narodowego. Mimo pewnych cech wspólnych nieuzasadnione
jest twierdzenie jakoby koncepcje gospodarczo-agrarne RNR były identyczne z którymkolwiek z wspomnianych ruchów politycznych.
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Hubert Kuberski
Południowosłowiański „bękart Wersalu”
Polityka zagraniczna Królestwa (SHS) Jugosławii
Sukcesy dyplomacji serbskiej podczas Konferencji Pokojowej w Wersalu
doprowadziły do uznania legitymizacji Belgradu jako opiekuna Słowian Południowych z których miało ukształtować się Królestwo SHS, na dziesięć lat później Jugosławia. Niezręczne metody Serbów nie zaskarbiły im przyjaciół pośród Chorwatów,
Słoweńców, ani u krajów ościennych. Wielu sąsiadów liczyło na szybki rozpad jugo- 97
słowiańskiej wspólnoty pod berłem Karadjojeviciów.
Radykalny rozpad Austro–Węgier oraz przykład Czechów, Słowaków i Polaków doprowadził 5–6 października 1918 r. do utworzenia w Zagrzebiu Rady Narodowej Słoweńców, Chorwatów i Serbów (Narodno vijece Slovenaca, Hrvata i Srba
– NV SHS)1. Stało się to na sześć tygodni przed rozpoczęciem rozmów pokojowych
w Paryżu. Prezesem został Słoweniec Anton Korošec, a wiceprezesami Chorwat Ante
Pavelić (sr) oraz Serb „prečanski” Svetozar Pribićević. Nikt już nie słuchał mrzonek
cesarza Karola z 16 października o państwie federalistycznym bazującym na c.k.
monarchii. Odpowiedzią na plany trialistyczne było oświadczenie Rady z 19 października, ze „od tego momentu, na podstawie gwarancji mocarstw (tzn. 14 punktów Wilsona) zostaje przyznana prowadzenie polityki narodowej w ręce przedstawicieli wszystkich
narodowych partii i grup politycznych”. Dzień po wycofaniu się Austro–Węgier z wojny,
29 października 1918 r. Sabor proklamował corpus separatum z Węgrami. Jednocześnie zgodnie z propozycja Pribićevicia i Pavelicia (sr) parlament wydal deklaracje, ze
„Dalmacja, Chorwacja, Slawonia z Rijeką są całkowicie niepodległym państwem”.
Zjednoczone państwo chorwackie miało niezwłocznie wejść w skład wspólnego suwerennego Państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów. Sabor przekazał cala władze
Radzie Narodowej, która 31 października poinformowała Ententę o powstaniu nowego państwa i gotowości do zjednoczenia z królestwami Serbii i Czarnogóry2.
Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca–SHS) powstałe 1 grudnia 1918 r., napotkało na opór ze strony Chorwatów3. Dodatkowo politycy zagrzebscy i ljubljańscy znaleźli się w trudnej sytuacji, gdyż rozpoczęła
się inwazja włoska w Dalmacji, Istrii i zachodniej Krajinie. Włosi zajęli kilka portów
dalmatyńskich z Zadarem i Splitem, stacjonowali w Boce Kotorskiej i Rijece. NV SHS
daremnie protestowała, nie dysponując poważnymi siłami zbrojnymi. Państwo SHS
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było traktowane jako wróg Ententy na równi z pozostałymi terenami byłej monarchii
habsburskiej. Rzym powoływał się na układ londyński z 1915 r. oraz układ rozejmowy Ententy z Austro–Węgrami z 3 listopada 1918 r., zajmując zbrojnie obiecane mu
tereny po wschodniej stronie Adriatyku4. Armia włoska przeciwdziałała aktywizacji
ludności słowiańskiej, oraz przejęła całą administrację mogąc stosować wszelkie środki „przeciwdziałające zewnętrznemu zagrożeniu interesów lub prestiżu Włoch”5.
Jedynym ratunkiem mogła być pomoc armii serbskiej. Rada Narodowa SHS
wysłała 5 listopada delegację do serbskiego dowództwa, prosząc o wejście jej armii
do Chorwacji – Slawonii. Początkowo Serbowie przestrzegali zasady wykorzystywania mniejszych jednostek, gdyż większe oddziały (jače snage) mogły wywołać
wrażenie okupacji wojskowej kraju. Serbia zadośćuczyniła prośbie i większość obszarów została spacyfikowana siłą do końca listopada. Działania serbskie wiązały
się faktyczną okupacją ziem dawnej monarchii habsburskiej. Jednak wobec koncentracji kolejnych jednostek armii włoskiej na granicy z nowopowstającym państwem
Słowian Południowych, prezydent Wilson zastosował radykalne środki. Włoskie
aspiracje ostudziło zmobilizowanie amerykańskiej floty na Morzu Śródziemnym6.
Włosi zajęli Rijekę, nie licząc się z kwestiami narodowościowymi. W odpowiedzi
jugosłowiańska polityka zagraniczna posługiwała się – w stopniu nieporównanie
większym od innym państw regionu – paryskimi kontaktami lożowymi dla urabiania opinii miarodajnych kół francuskich7.
Po rocznych negocjacjach doszło 12 listopada 1920 r. do podpisania układu
pokojowego w Rapallo pod presją brytyjską i francuską. Dla Królestwa SHS Było to
niekorzystne rozwiązanie. Zadar, część słoweńskiego Littoralu (Lošinj, Cres), Lastovo, Palagruža, Istria z wyjątkiem Kastava, południowe obrzeża Karyntii pozostawały
przy Włochach8. Jednocześnie młoda państwowość jugosłowiańska zaprezentowała podobną zaborczość względem słabszej Albanii. Kryzys terytorialny pomiędzy
tymi państwami trwał od 7 lipca do 18 listopada 1921 r. Wielkoserbski rząd Pašićia
planował podporządkowanie Albanii i zajął nawet obszar Škodry. Ale ostatecznie
doszło do uznania Albanii (9 listopada 1921 r.) za niepodległe państwo, choć z małymi poprawkami na korzyść monarchii Karađorđeviciów. Królestwo SHS było
faworyzowane przez dyplomacje mocarstw zachodnich, uważały, że państwo stanowi silnego sojusznika o prowadzącego politykę antyniemiecką i antyaustriacką.
Negocjacje granic z pozostałymi sąsiadami wypadły praktycznie po myśli dyplomacji jugosłowiańskiej. Kolejne traktaty powersalskie, ustaliły granice Królestwa SHS
z Austrią, Bułgarią i Węgrami. Jedyne kłopoty terytorialne sprawiał przebieg linii
granicznej z Grecją w Tracji i Rumunią w Banacie9.
Sprawa jugosłowiańska stanowiła element zapalny pomiędzy zwycięskimi
mocarstwami, szczególnie, że Włochy czuły się pomijane w swych aspiracjach na
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konferencji pokojowej w Wersalu. Stąd włoskie opanowywanie dalmatyńskich portów. Rywalizacji oficjalnej sekundowali wolnomularze. Wielki Wschód Włoch przejmował warsztat „Sirius” w Rijece, podlegający dotychczas Wielkiej Loży Węgier.
Dlatego Paryż stał się miejscem rozwiązywania konfliktów, tamtejsze loże środowiskami bardzo pomocnymi w urabianiu opinii publicznej oraz załatwianiu swoich
interesów. Już od przełomu 1918 i 1919 roku stolica Francji stała się współczesnym
Babilonem i Mekką – wypełniała się jak monumentalny jarmark, metropolia nadziei
i świątynia próżności. Jednak przeważała myśl o zaspokojeniu egocentrycznych
aspiracji narodowopaństwowych, poszerzenia własnych terytoriów, zmniejszenia
siły sąsiadów i w podobnym duchu. Tymczasem środowiska lożowe były bardzo
aktywne w tym czasie. Włosi podjęli pierwsi ofensywę poprzez specjalne posiedzenie nadzwyczajne loży „Fraternité de Peuples” dla uroczystego powitania włoskich
wolnomularzy. Wielka Loża Włoch uzasadniała „włoski punkt widzenia w kwestii 99
Adriatyku”. Kontrakcja serbsko-chorwacka szła dwiema drogami: poprzez wypowiedzi polityków (np. Vasilije Jovanović) czy apel członków warsztatu „Cosmos”,
zawierający streszczenie memoriału delegacji Królestwa S.H.S. złożonego Konferencji Pokojowej. Wysłannicy Belgradu umiejętnie wykorzystywali swoje wpływy
w Paryżu, m. in. u serbofila, wielkiego mistrza Wielkiej Loży Francji, gen. Paula
Peignégo. Sędziwy Peigné wykorzystywał na rzecz sprawy południowych Słowian
swoje koneksje u uczestników Konferencji, za co był przez przeciwników również
ze środowiska lożowego, ostro krytykowany. Włosi, grając antyserbsko, wykorzystywali w tym celu emigrację czarnogórską, rozwijali ich lożę w Rzymie. Świat Wolnomularski radośnie świętował przypadającą na 23 czerwca uroczystość św. Jana,
zaś 27 czerwca 1919 r. wolnomularski obchód pokoju miał miejsce w Royal Albert
Hall. To tam obradowała Wielka Loża Anglii pod przewodnictwem zastępcy wielkiego mistrza, lorda Arthura Ampthilla z przedstawicielami „sztuki królewskiej”
z innych krajów anglosaskich10.
Królestwo SHS doprowadziło do szybkiego wzmocnienia swojej pozycji
jako elementu porządku wersalskiego. Stało się to za sprawą umowy sojuszniczej
z Czechosłowacją (z 14 sierpnia 1920 r. wymierzoną w Węgry) i analogicznego traktatu z Rumunią (7 czerwca 1921 r. o współdziałaniu przeciw Bułgarii). Dla podniesienia prestiżu kraju, regent Aleksander Karađorđević został 16 sierpnia królem,
zastępując swego ojca na tronie. Belgrad zdyskontował sojusze z Mariańskich Łaźni
i Bukaresztu i stał się filarem trójstronnego paktu podpisanego w Sinaia. U źródeł
porozumień Jugosławii z Czechosłowacją i Rumunią leżała, poza utrzymaniem
porządku wersalskiego, również niechęć do restauracji Habsburgów na Węgrzech.
W ten sposób w lipcu 1923 r. powstała Mała Ententa, powiązana z polityką francuską w tej części Europy. Jej naturalnym uzupełnieniem było podpisanie 11 listopada
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1927 r. w Paryżu sojuszu francusko–jugosłowiańskiego. Dalszym rozwinięciem ładu
wersalskiego na Bałkanach miało być zwoływanie od 1929 r. corocznych Konferencji Bałkańskich, mających być odpowiednikiem regionalnej unii11.
Stosunki Królestwa SHS z Włochami nie układały się pomyślnie z powodu
hegemonistycznej polityki Mussoliniego. Ponadto Chorwaci sprzeciwiali się i blokowali ratyfikację układów z Nettuno, które wynegocjowała dyplomacja zdominowana przez Serbów. Brak regulacji uniemożliwiał włoskie inwestycje w sąsiednim
państwie, a w szczególności Dalmacji. Włochy czuły się sprowokowane do rozpoczęcia wrogich działań dyplomatycznych. Efektem tej polityki było podpisanie
traktatów „okrążających” Królestwo SHS: z Albanią 27 listopada 1926 r. i Węgrami
5 kwietnia 1927 r.12
Zmagania króla Aleksandra I z parlamentaryzmem i demokratycznymi planami Chorwatów zbiegły się w czasie kulminacją światowych trudności ekonomicznych. Kraje bałkańskie nie stworzyły wspólnego rynku wymiany gospodarczej, nawet
w obliczu „Wielkiego Kryzysu”. Cła, ustanowione w marcu 1925 r. w Królestwie SHS,
ograniczyły dotychczasowy eksport i import. Jugosłowiańskie regulacje celne wzrosły z 10% do 20% na plony rolne oraz do 70–170% na produkty przemysłowe. Taka
polityka ekonomiczna miała prowadzić do osiągnięcia lepszej pozycji w negocjacjach
handlowych. Skutki izolacjonizmu ekonomicznego dały się odczuć pod koniec lat
dwudziestych. Rozwój przemysłu w peryferyjnych gospodarce jugosłowiańskiej
odbywał się w formie prostej substytucji importu (głównie przemysłowych dóbr
konsumpcyjnych). Konsekwencją takiej ekonomii był wzrost importu dóbr inwestycyjnych i surowców przemysłowych, niedostępnych na rynkach lokalnych. Państwa
dolnodunajskie miały nadprodukcję zboża, a dodatkowo nie potrafiły konkurować
z zamorskim (amerykańskim) eksportem o obniżanych cenach. Jedyną szansą dla
Europy Południowo–Wschodniej mogły się okazać się Niemcy, które były odpowiednio dużym rynkiem zbytu dla Jugosławii (choć ta nie była w stanie zaspokoić
wszystkich potrzeb Republiki Weimarskiej, a później III Rzeszy)13.
Kłopoty krajów rolniczych spotęgował krach giełdowy na Wall Street
(24 i 29 października) w 1929 r. Jednak przede wszystkim spowodował zastopowanie amerykańskich inwestycji w Europie, będąc bodźcem do wystąpienia depresji
gospodarczej i ekonomicznej w Europie. Trudności wystąpiły z opóźnieniem na
„starym kontynencie”. Krótkotrwałą pomocą dla Jugosławii okazała się pożyczka
stabilizacyjna uzyskana 8 maja 1931 r. po licznych zabiegach. Kwota 1.025.000.000
franków w złocie pozwoliła ustabilizować pozycję dinara w oparciu o parytet złota. Jak się okazało przyczyny zapaści gospodarczej tkwiły poza granicami Jugosławii. Jeden z największych i najważniejszych banków Europy Środkowej, wiedeński
Österreichische Kredit–Anstalt (późniejszy Creditanstalt) zawiesił w maju 1931 r.
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swą płynność finansową. Ponadto Bank Anglii zrezygnował 21 sierpnia 1931 r. z wypłat dokonywanych w złocie czyli wycofał funta brytyjskiego z parytetu złota14. Te
fakty wpłynęły do ucieczki kapitału, drastycznego spadku obrotu handlu międzynarodowego, produkcji przemysłowej, zatrudnienia, oddziałując katastrofalnie na
gospodarkach państw bałkańskich.
Problemy ekonomiczne Królestwa SHS zbiegły się z kłopotami wewnętrznymi. Król Aleksander wprowadził dyktaturę królewską, proklamowaną w złowieszczym oświadczeniu z 5 stycznia 1929 r. Następnego dnia Aleksander z pomocą wojska, policji i serbskich polityków obalił konstytucję z 1921 r. Premierem został
generał Petar (Pero) Živković, dowódca Gwardii Królewskiej. Jugosłowiański korpus
oficerski przepojony duchem wielkoserbskiego nacjonalizmu oraz ideami „narodno
jedinstva” okazał się czynnikiem stabilizującym dyktaturę króla Aleksandra I. Nie
wiadomo, czy i na ile wolnomularze brali udział w przygotowaniach do przewrotu 101
królewskiego. W każdym razie belgradzka obiedencja pozostawała w bliskich kontaktach z monarchą i generałem Živkoviciem15.
Symptomy zapaści gospodarczej uderzyły Jugosławię nieco później (w latach 1930–1931), lecz za to dotkliwej. Eksport jugosłowiański opierał się na wywozie
żywności (36,6%), zwierząt hodowlanych (13%) oraz surowców (42,8%), a depresja
ekonomiczna dotyczyła przede wszystkim spadku cen produktów rolniczych i zanikającej wymiany gospodarczej. Coraz większe dysproporcje między cenami żywności i wyrobów przemysłowych, postawiły chłopów w tragicznej sytuacji. Wiele gospodarstw upadło lub było na krawędzi bankructwa. Niewiele pomagały inicjatywy
centralnego Banku Rolnego, który pożyczał pieniądze na preferencyjnych zasadach.
Pojawiły się państwowe agencje, które rozpoczęły skup zboża. W latach 1930–1932
liczba bezrobotnych przekroczyła szybko ponad półmilionowy poziom. Plajtowały
średnie i małe firmy (1/5 wszystkich przedsiębiorstw). Dopiero po czterech latach
zaczęły pojawiać pozytywne symptomy w gospodarce Jugosławii. Podobnie było
z zatrudnieniem w sektorze przemysłowym, które wzrosło o 10% w 1933 r. w stosunku do sytuacji sprzed kryzysu światowego16.
Jednocześnie nie powiodły się projekty uzdrowienia sytuacji gospodarczej
regionu południowo–wschodniego. Angielska propozycja unii celnej krajów naddunajskich ze stycznia 1932 r. była nieprecyzyjna i spotkała się ze sprzeciwem Berlina
i Paryża. Plan francuskiego premiera Tardieu z 2 marca 1932 r. również pozostał
niezrealizowany. System preferencji celnych i pomocy gospodarczej dla Bałkanów,
opierający się na jednolitym projekcie angielsko–francusko–włoskim odrzuciły
Niemcy17.
Niedługo potem Republika Weimarska wystąpiła z ofertą zawarcia układów
bilateralnych w drodze wymiany bezgotówkowej (clearing), których zasady zosta-
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ły rozwinięte przez III Rzeszę w ramach niemieckiego samozachowania (Selbsterhaltungstrieb). Nowe formy handlu zagranicznego miały ocalić Jugosławię, choć
w konsekwencji doprowadziły do uzależnienia gospodarek krajów bałkańskich od
Niemiec. Specjalizacja gospodarcza, narzucona przez Niemcy, zakładała nacisk na
uprawę kukurydzy oraz hodowlę wołów, owiec, kóz i jaj w basenie naddunajskim18.
Po przewrocie Aleksander pragnął wzmocnienia swojej pozycji i podjął
się próby zawarcia konkordatu z Watykanem. Uniemożliwiło to działania Wielkiej
Loży Jugosławii, która jednocześnie zaproponowała zjednoczenie wszystkich wyznań chrześcijańskich w kraju w jeden kościół narodowy19. Tymczasem sytuacja
międzynarodowa Jugosławii i innych państw powersalskich stawała się coraz bardziej niekorzystna20. Dlatego doszło do skonstruowania 16 lutego 1933 r. Paktu Organizacyjnego (na bazie Małej Ententy), skierowanego przeciwko ekspansjonizmowi niemieckiemu i włoskiemu21. Jego zadaniem było zabezpieczenie sygnatariuszy
poprzez regularne konsultacje i wspólne akcje na arenie międzynarodowej. Hasła
rewizjonistyczne propagowane oficjalnie przez Niemcy od 1933 r., spowodowały zawarcie 11 stycznia 1934 r. sowiecko–francuskiego porozumienia handlowego22.
Niedługo potem rozpoczęto montować nowe ugrupowanie państw, znajdujących się w orbicie wpływów Francji i Wielkiej Brytanii. W obawie przed Włochami
została zawarta 9 lutego 1934 r. w Atenach Entente Balkanique. W jej skład weszły
Grecja, Jugosławia, Rumunia i Turcja, zaś nie udało się pozyskać Albanii i Bułgarii23.
Już po trzech miesiącach premier Jevtić stwierdził, że Jugosławia nie będzie „dbała” o Ententę Bałkańską, z której Grecja już właściwie odeszła. Skład i charakter
sojuszu nie odpowiadał w zasadzie Jugosławii24. Kwestią dyskusyjną pozostaje fakt
wartości takiego systemu sojuszów w dobie włoskiej próby stworzenia Paktu Czterech (marzec–lipiec 1933 r.) i podpisania Protokołów Rzymskich (17 marca 1934 r.).
Wspomniane akty polityczne składały się na coraz głębszą erozję systemu wersalskiego, choć stanowiły również włoską próbę przeciwdziałania ekspansji Niemiec.
Francuskie plany stworzenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego (Pakt Wschodni i Pakt Dunajski), podjęte przez ministra spraw zagranicznych Louisa Barthou
były bliskie realizacji. Bezpośrednie rozmowy polityka francuskiego wiosną–latem
1934 r. w krajach bałkańskich dawały nadzieję na pomyślną realizację projektu Paktu
Wschodniego25.
Przełomem w dziejach Jugosławii było zabójstwo 9 października 1934 r.
króla Aleksandra I w Marsylii. Po śmierci autorytarnego władcy została ustanowiona Rada Regencyjna z księciem Pawłem (Pavle) Karadjordjeviciem, rządzącym wraz
dr Radenko Stankoviciem i dr Ivo Peroviciem, rządzących w imieniu małoletniego
króla Piotra26. Paweł nie miał dyktatorskich zapędów, gdyż był admiratorem parlamentaryzmu brytyjskiego. Jego głównym zadaniem było utrzymanie państwa ju-
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gosłowiańskiego w całości do czasu osiągnięcia pełnoletności przez Piotra. Regent
spotykał się z krytyką systemu autorytarnego, zaprowadzonego przez brata. W efekcie zamachu marsylskiego doszło do ewolucyjnego modus vivendi w jugosłowiańskiej polityce zagranicznej. Doszło do rozluźnienia stosunków na linii Belgrad–Paryż, co wiązało się z francuskimi dążeniami do zjednania Rzymu27.
Przeobrażenie zasad dyplomacji belgradzkiej wiązało się z osobą nowego
premiera. Stojadinović miał brytyjskie koneksje przemysłowe, przez co początkowo
faworyzował kapitał angielski. Szybko jednak zrozumiał, że państwa dawnej Ententy nie mają dość siły na popieranie istniejącego status quo. Istnienie Jugosławii zależało od balansowania między Włochami, Niemcami i mocarstwami zachodnimi28.
Początkowo polityka brytyjskiego Foreign Office była wzorem do naśladowania
dla regenta jugosłowiańskiego i Stojadinovićia. Jednak Wielka Brytania skompromitowała się spóźnioną i mało znaczącą dyplomacją, faktycznie pozostawiającą bez 103
napiętnowania agresję Włoch na Abisynię29. Nowym przejawem zmian w polityce
Stojadinovicia, ale też sygnałem zachęcającym Chorwatów do dialogu było podpisanie 25 lipca 1935 r. przygotowywanego w tajemnicy konkordatu z Watykanem30.
Również Francja przestawała liczyć w rachubach politycznych Jugosławii,
co niewątpliwie wpłynęło na niepowodzenia starań o utworzenie dunajskiego regionu ekonomicznego31.
W razie niebezpieczeństwa wojny Jugosławia nie mogła liczyć na realną pomoc dotychczasowych sojuszników. Na taką ocenę sytuacji wpłynęła zmiana francuskiej polityki zagranicznej pod kierunkiem Lavala i Flandina, którzy zignorowali
zajęcie okręgu Saary oraz demilitaryzację Nadrenii przez III Rzeszę. Nowy ambasador jugosłowiański Aleksander Cincar–Marković miał polecenie doprowadzenia
do zbliżenia i ożywienia relacji z III Rzeszą. Odejście od polityki sojuszu z Francją
premier Stojadinović argumentował defetyzmem polityki francuskiej. Ponadto
Jugosławia nie zgadzała się wziąć udziału w planowanych sankcjach ekonomicznych
oraz operacjach wojskowych przeciwko III Rzeszy (po stratach jugosłowiańskich
wywołanych embargiem abisyńskim, które potentaci masowo omijali). Stojadinović
doszedł do przekonania, że mocarstwom zachodnim nie chodzi o bezpieczeństwo
zbiorowe, ale partykularne interesy32. Skomplikowana sytuacja europejska skłaniała
księcia Pawła do wyboru drogi rzeczywistej neutralności. W rachubach polityków
jugosłowiańskich dobre relacje z III Rzeszą, niezależnie od gwarancji francuskich,
miały stanowić asekurację przed branym pod uwagę niebezpieczeństwem ze strony Włoch. Stojadinović wyznawał zasadę: „między Włochami a Niemcami wybieramy
Niemcy, mając nadzieję, że i Anglia w tym obozie się znajdzie:. Faktyczne odejście dyplomacji jugosłowiańskiej od orientacji francuskiej przejawiło się po bukaresztańskim
spotkaniu (6–9 czerwca 1936) szefów państw Małej Ententy33.
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Początkiem zmian w stosunkach jugosłowiańsko–niemieckich były wizyty w Belgradzie: Hermanna Göringa z 1935 r. oraz Prezesa Reichsbanku, Hjalmara
Schachta w dniach 11–13 czerwca 1936 r.34 Wojskowi jugosłowiańscy przestrzegali
przed sygnowaniem jakichkolwiek porozumień z krajami demokracji zachodnich
oraz rozszerzaniem dotychczasowych zobowiązań wobec Małej Ententy i Ententy
Bałkańskiej35. Ponadto widoczny stał się brak szans na pomoc w obliczu ewentualnej agresji Włoch (czy chociażby ekspansji gospodarczej III Rzeszy) ze strony
Francji i Wielkiej Brytanii. W celu zwiększenia bezpieczeństwa Jugosławia podpisała w Belgradzie (24 stycznia 1937 r.) Pakt o Wieczystej Przyjaźni z Bułgarią.
Jednocześnie był to sygnał słabnięcia więzów łączących Jugosławię i Ententę
Bałkańską36. Porozumienie z Bułgarią stało się preludium i leżało u podstaw parafowania 25 marca traktatu przyjaźni i o nieagresji z Włochami. Dokument zobowiązywał „Układające się Strony” do zaprzestanie wspierania wewnętrznych wrogów.
Włosi zaostrzyli nadzór nad ustaszowskimi uchodźcami. Chorwaci byli internowani, a dane o Ustaszach przekazywali jugosłowiańskiej policji. Stojadinović uznawał
włoskie prawa w Albanii i aneksję Abisynii w zamian za respektowanie granic i pokojowego rozwiązywania sporów. Układ z Rzymem oznaczał ponowne osłabienie
Ententy Bałkańskiej i Małej Ententy. W kwietniu czechosłowacki premier Beneš
interweniował, protestując przeciwko umniejszaniu znaczenia wcześniejszych zobowiązań Jugosławii wobec Małej Ententy. Postępowanie Stojadinovićia zdumiało
także Rumunię37.
Znaczenie Jugosławii w niemieckiej polityce zagranicznej podkreślały wizyty marszałka Rzeszy Hermanna Göringa w Słowenii w maju 1937 r. i o miesiąc późniejsza szefa niemieckiego MSZ, Konstantina Freiherra von Neuratha. III Rzeszy
zależało na rozbiciu Małej Ententy oraz posiadaniu sojusznika, występującego solidarnie przeciwko rysującej możliwości powrotu Habsurgów do Austrii.
Stojadinović złożył deklarację nie przystępowania do jakichkolwiek układów międzynarodowych, skierowanych przeciwko III Rzeszy. Niemcy chętnie zapewniały
Jugosławię o ochronie jej bytu, co było na rękę Belgradowi38. Okazywało się, że każdy partner z bałkańskich sojuszy obronnych próbował realizować politykę zagraniczną na własną rękę, bez konsultacji z pozostałymi sojusznikami. Wytyczną polityki jugosłowiańskiej stało się prowadzenie dyplomacji balansowania, dzięki której
usiłowano wykorzystać sprzeczności między krajami zachodnimi, państwami Osi
i rywalizację niemiecko–włoską na Bałkanach. Jugosławia nadal współpracowała
z demokracjami zachodnimi dla zachowania pozorów, odnawiając w październiku
1937 r. nawet układ z Francją, lecz uchyliła się od bliższych zobowiązań. Po prostu
obawiano się, żeby zerwanie więzów z Paryżem nie skłoniło Francuzów (uwolnionych od balastu jugosłowiańskiego) do zacieśnienia relacji z Rzymem.
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Niedługo potem doszło w dniach 15–23 stycznia 1938 r. do wizyty
Stojadinovićia w Berlinie. Jugosłowiański premier usłyszał 17 stycznia zapewnienia
od Hitlera, że „w związku z kwestią austriacką Niemcy nie mają politycznych aspiracji
sięgających poza obecne granice Austrii i będą respektowały nienaruszalność granic jugosłowiańskich”39. Jugosławia skłaniała się ku popieraniu tezy o skuteczności stosunków
bilateralnych, co przeciwstawiało się francuskiemu systemowi bezpieczeństwa zbiorowego. Stojadinović posunął się nawet do stwierdzenia, że od czasów wojny nic nie
dzieliło od siebie Jugosławii od Niemiec, poza „francuskimi okularami, które od tej
chwili Jugosławia zdjęła”40. Wpływy gospodarcze Niemiec powiększały się w połączeniu z wzrastającymi możliwościami eksportowymi i utrzymującymi się długotrwałymi nadwyżkami, których nie można było skompensować. Clearing powodował dewaluację Reichsmarki, gdyż Niemcy płaciły więcej za importowane towary.
Niemieccy partnerzy z Europy Południowo–Wschodniej potrzebowali wolnych 105
dewiz do handlu z innymi państwami, lecz brak kapitałów ograniczał możliwości
stosunków gospodarczych III Rzeszy z Jugosławią. Jednak faktyczną konsekwencją dalszej możliwości (lub nawet ówczesnego przymusu) handlowania z Niemcami
była faktyczna dewaluacja waluty jugosłowiańskiej. Fortuna est servitus41.
W sferze politycznej doszło nawet do tego, że Ententa Bałkańska zgodziła się w 1938 r. na remilitaryzację Bułgarii. Oczywiście zachowano we wspomnianym dokumencie pięknie brzmiącą formułę „wyrzeknięcia się użycia siły przeciwko
sygnatariuszom porozumienia”. Następstwem nieskoordynowanej polityki państw
zachodnich, dotyczącej postanowień ładu wersalskiego był majowy Anschluss
Austrii z 13 marca 1938 r. Hitler uzyskał kilka milionów nowych obywateli, nowe
bogactwa mineralne i podmioty gospodarcze, które wzmocniły stan posiadania
Niemiec42. Niebezpieczeństwo uzależnienia jugosłowiańskiej gospodarki od handlu z III Rzeszą, spowodowało poszukiwanie nowych kontrahentów. Wzmożona
aktywność Belgradu miała dotyczyć w pierwszym względzie uzbrojenia i materiałów wojennych. Z tych powodów wizyta nowego ministra gospodarki Rzeszy,
Walthera Funka nie dała wielu konkretów. Niemcy były zmuszone do podniesienia
wartości aktywów jugosłowiańskich, mających swe odpowiedniki w niemieckich
markach rozliczeniowych (Clearing–mark–Schecks–mark) oraz cen na produkty
rolne. Jednak Belgrad zdawał sobie sprawę, że to dzięki rozwojowi kontaktów gospodarczych z III Rzeszą, Jugosławia nieustannie podnosiła wskaźniki produktu
narodowego43.
Dalsza erozja systemu wersalskiego przebiegała pod postacią political & eco
nomic appeasement. Pod koniec lat trzydziestych został zanotowany drastyczny spadek jugosłowiańskiego eksportu i importu do Francji i Wielkiej Brytanii. Podobnie
wyglądały relacje polityczne mocarstw zachodnich z dawnymi sprzymierzeńcami
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bałkańskimi, jak i między sygnatariuszami porozumień, stojących na straży ładu
wersalskiego.
Na arenie środkowoeuropejskiej dogorywała fikcja Małej Ententy i Ententy
Bałkańskiej, co zostało podkreślone 22–23 sierpnia kolejną konferencją ministrów
spraw zagranicznych państw Małej Ententy w Bledzie. Próba zahamowania rewizjonizmu węgierskiego, zakończyła uznaniem prawa Madziarów do zbrojeń w zamian
za wyrzeczenie się siły w rozstrzyganiu spornych problemów z Czechosłowacją,
Jugosławią i Rumunią. Faktycznie bledzki układ o nieagresji zneutralizował zobowiązanie Belgradu przyjścia z pomocą Pradze44. Dochodziła do tego dalsza zastanawiająca bierność mocarstw zachodnich na politycznej arenie Europy Środkowej.
W wyniku konferencji monachijskiej przestała istnieć niepodległa Czechosłowacja
i Mała Ententa. Jugosławia oficjalnie zaakceptowała postanowienia Monachium jako
konstruktywną metodę rozwiązywania i zażegnania konfliktów zbrojnych. Rząd jugosłowiański zajął podobne stanowisko w sprawie Niemców sudeckich, co wcześniej w kwestii austriackiej45. Jednak po przeanalizowaniu sytuacji politycznej jugosłowiański Sztab Generalny odszedł od dotychczasowych ustaleń (co do Włoch),
określając, że to Niemcy stały się głównym wrogiem państwa46.
Po konsultacjach Ciano i Ribbentropa doszło do I arbitrażu wiedeńskiego
(1 listopada 1938 r.), który przebiegał pod auspicjami Włoch i III Rzeszy. Węgry
otrzymały fragmenty Rutenii i południowej Słowacji (12.103 km2), co zostało
odebrane w Belgradzie jako niezbędne minimum. Stojadinović wyraził carte blanche dla poczynań węgierskich wobec czechosłowackiego sojusznika47. Działania
dyplomatyczne premiera były coraz bardziej kłopotliwe dla regenta Pawła. Książe
był niezadowolony z zakulisowych negocjacji Stojadinovićia z Włochami na temat rozbioru Albanii, które premier przeprowadził 21 stycznia na stacji kolejowej
Kneževac z Ciano. Te rozmowy stały się bezpośrednią przyczyną upadku 5 lutego Stojadinovićia48. Nowym ministrem spraw zagranicznych w gabinecie Cvetko
vićia został Aleksander Cincar–Marković, dotychczasowy ambasador Jugosławii
w III Rzeszy. Szef jugosłowiańskiego MSZ zapewniał 25–26 kwietnia w Berlinie, że
nie skończył się okres współpracy Belgradu z państwami osi. Belgrad miał dążyć do
pogłębienia dotychczasowych relacji49.
Gdy powoli dochodziło do konsensusu w wielonarodowym państwie jugosłowiańskim dokonał się końcowy rozbiór pozostałości Czechosłowacji czyli
niedawnego sojusznika Jugosławii. Prezydent Emil Hacha uległ ultimatum Hitlera
i zgodził 15 marca na utworzenie Protektoratu Czech i Moraw (Protektorat für
Böhmen und Mähren) oraz Republiki Słowackiej. Trzecia część Czecho–Słowacji,
Karpato–Ukraina (Ruś Podkarpacka) po ogłoszeniu niepodległości przez księdza Augustyna Wołoszyna, została zajęta w ciągu trzech dni przez Węgry50.
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Następnie III Rzesza zaanektowała okręg kłajpedzki, wymuszając ustąpienie
Litwy z terenów, zamieszkiwanych przez niemiecką mniejszość. W odpowiedzi
na niemieckie działania Włosi postanowili rozpocząć ekspansję na Bałkanach51.
Wybór padł na słabą Albanię, która w ciągu dwóch dni (7–8 kwietnia) została
włączona do Królestwa Włoch na zasadach unii personalnej52. Grecja i Jugosławia
były przestraszone, aby otwarcie krytykować włoskie działania. Ponadto niemiecki
ambasador potrafił gwałtowanie oprotestować antyniemieckie działania polityczne i zagrozić represjami gospodarczymi ze strony Berlina53. Dalszą konsekwencją działań agresywnej i ekspansywnej polityki było podpisanie 22 maja „Paktu
Stalowego” przez ministrów Ciano i Ribbentropa54. W tak gorącej atmosferze na
scenie politycznej pojechał do Berlina książe Paweł. Wizyta z 1–6 czerwca 1939 r.
uświadomiła regentowi, że Niemcy pragną zdominować Jugosławię. Hitler wyraził nawet życzenie, aby książe Paweł doprowadził do opuszczenia Ligi Narodów 107
przez swój kraj. Z ust Führera padła też propozycja przystąpienia do paktu antykomniternowskiego. Delegacja jugosłowiańska pozostała nieugięta i zręcznie
broniła swojej neutralności, nadal nie konkretyzując stosunku do państw Osi55.
Jednak pod naciskiem rokowań z Niemcami Jugosławia wyraźnie sformułowała
negatywne stanowisko wobec jakichkolwiek działań dyplomatycznych skierowanych przeciwko Niemcom. Stanowisko Belgradu spowodowało, że Londyn nie
podjął zabiegów o porozumienie polityczne z Jugosławią, która nie była wspominana wśród państw, którym zostaną udzielone angielskie gwarancje56.
Początkowo książe Paweł nie obawiał się zagrożenia w znalezieniu się w sferze niemieckiej ekspansji, co wpłynęło 4 września na ogłoszenie neutralności wobec wojny między Niemcami i Polską oraz Niemcami i mocarstwami zachodnimi.
Jugosławia zajęła podobne stanowisko, jak pozostałe kraje Półwyspu Bałkańskiego57.
Zaskoczeniem i mocnym zaniepokojeniem dla rządu jugosłowiańskiego było zaznajomienie się z treścią „tajnego protokołu” do układu niemiecko–sowieckiego”.
Wysiłki Belgradu zmierzały do listopada 1939 r. w kierunku stworzenia bloku
państw neutralnych. Nie rozwiązane spory regionalne skutecznie uniemożliwiły
realizację tego ambitnego projektu58. Niemcy pozostawiali w basenie śródziemnomorskim i na Bałkanach carte blanche włoskiemu sojusznikowi. Jednak postanowili
zabezpieczyć swoją pozycję gospodarczą i dostawy surowców mineralnych przez
podpisanie 5 października protokołu „Lanfried Abkommen”. III Rzesza wyrażała
zgodę na dostawę uzbrojenia do Jugosławii (m. in.: 100 myśliwców Messerchmitt
Bf-109 E, 120 dział przeciwlotniczych i 250 dział przeciwpancernych) w zamian za
comiesięczne dostawy surowców (miedzi, ołowiu, cynku, cyny i konopi)59. Niemcy
i Włosi uzyskali wiele ułatwień w relacjach gospodarczych i handlowych. Doskonałe
relacje jugosłowiańsko–niemieckie zakłóciła dopiero niemiecka nota wysłana do
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Belgradu 15 czerwca 1940 r., brutalnie uświadamiając rządowi jugosłowiańskiemu
jego „całkowita zależność ekonomiczną od mocarstw Osi”60. Niemcy mogli sobie
pozwolić na takie tworzenie „nowego porządku”, gdyż dominowali w gospodarczym krajobrazie Jugosławii. Książe Paweł popierał do czasu upadku Francji złudny projekt reaktywowania frontu salonickiego, w czym Jugosławia mogłaby wziąć
udział61. Blitzkrieg w Europie Zachodniej zniszczył te nadzieje, zmuszając Belgrad
do przeorientowania swojej polityki w dobie zwycięstw niemieckich w Europie
Zachodniej62. W połowie października rząd jugosłowiański zobowiązał się do dostarczenia olbrzymich dostaw surowców i żywności. III Rzeszy wystarczał spokój
i dostawy w ramach Großraumu, gdy Włosi nadal marzyli o mare nostrum. Dlatego doszło 23 stycznia 1940 r. do spotkanie Ciano z Pavelićiem. Ustaszom zaproponowano
udział w planie, zbliżonym do tego, który proponowano pół r. wcześniej Mačkowi63.
Kolejne rozmowy lidera Ustaszy z ministrem Ciano miały miejsce w maju 1940 r.64
Miesiąc później 66 członków tzw. Chorwackiego Komitetu Narodowego (pod naciskiem Pavelićia) wystosowało memorandum do Ciano. Chorwaci apelowali w nim
o odłączenie swego kraju od Jugosławii i utworzenie chorwackiego państwa pod
włoskimi auspicjami. Inwazja na Francję zahamowała włoski projekt (plan „E”)
uderzenia na Jugosławię, który przełożono na wrzesień 1940 r., a później ponownie
przesunięto na bliżej nieokreślony termin65.
Serbowie stali jeszcze na stanowiskach prozachodnich. Podczas gdy
Chorwaci nie chcieli być zdeterminowani do wystąpienia w konflikcie europejskim
po stronie Francji i Wielkiej Brytanii. Sytuacja na Bałkanach nie sprzyjała zachowaniu neutralności. Dlatego Jugosławia nawiązała 24 czerwca 1940 r. stosunki dyplomatyczne z partnerem Hitlera, Związkiem Sowieckim66. Polityka Niemiec i jego
sojuszników była zorientowana na demontaż systemu wersalskiego na Bałkanach.
Proces został zapoczątkowany korekturami terytorialnymi Rumunii, dokonanymi
pod presją Berlina i Włoch oraz bagnetów Armii Czerwonej na przestrzeni kilku
miesięcy 1940 r.67 Kontynuacja działań manu militari nastąpiła w postaci nieoczekiwanej agresji Włoch na Grecję (28 października), co uświadomiło Belgradowi tragiczne położenie kraju68. Jugosławia nie pomogła sprzymierzeńcowi greckiemu, co
byłoby zgodne z literą układu sojuszniczego. Równocześnie doszło 28 października do konferencji z udziałem księcia Pawła, premiera Cvetkovićia, ministrów
Cincar–Markovićia, Nedićia, Antićia i szefa sztabu generalnego Kosićia w Belgradzie.
W wyniku narady powstała instrukcja, zakładająca znalezienie sposobów na „zabezpieczenie jugosłowiańskich interesów w Salonikach” w oparciu o negocjacje
z Niemcami, ale nie Włochami. Wtedy po raz pierwszy została sformułowana propozycja przekazania portu salonickiego Jugosławii czyli spełnienia jej marzeń o dostępie do Morza Egejskiego69.

Artykuły

Jesienią rozpoczęły się zabiegi dyplomatyczne mające na celu włączenie państw bałkańskich do Paktu Trzech, podpisanego 27 września 1940 r. przez
Japonię, Niemcy i Włochy70. Hitler rozpoczął nieustanny nacisk na Jugosławię,
aby przystąpiła do sojuszu z III Rzeszą i Włochami. Podobne negocjacje Niemcy
prowadziły 12–16 listopada 1940 r. ze swoim sowieckim sojusznikiem71. Po niepowodzeniach negocjacji z Mołotowem, niemieccy dyplomaci usiłowali skłonić regenta Pawła do wstąpienia w szeregi Osi od listopada 1940 r. Belgradowi dwukrotnie
udawało się odwlekać swój akces do Paktu Trzech. Pierwsze spotkanie w tej sprawie miało miejsce 28 listopada, kiedy to minister Cincar–Marković w rozmowie
z Hitlerem w obecności von Ribbentropa zobowiązał się do podpisania Paktu Trzech
w niedługim czasie. Ponadto rozmawiano o wojnie włosko–greckiej, możliwościach niemieckiej interwencji na Bałkanach, możliwości uznania bezpieczeństwa
Jugosławii przez Włochy, rozpoczęcia rozmów na temat paktu o nieagresji pomię- 109
dzy Jugosławią, Niemcami i Włochami, demilitaryzacji Dalmacji i roszczeń jugosłowiańskich względem Salonik72. Rząd jugosłowiański odmówił przemarszu wojsk
włoskich i niemieckich w celu zajęcia pozycji do ataku na Grecję, podobnie jak nie
zadośćuczynił też kilku prośbom swego greckiego sojusznika na podobny temat73.
Odpowiedzią jugosłowiańską na listopadowe propozycje Führera była jedynie zgoda
na projekt paktu o nieagresji pomiędzy Jugosławią, Niemcami i Włochami74. Wpływ
niemieckich sugestii doprowadził do zbliżenia z Węgrami i podpisania 12 grudnia
Traktatu Wieczystego Pokoju i Trwałej Przyjaźni75. Książe Paweł prowadził tez tajne
negocjacje z Włochami. Emisariusz jugosłowiański, Stakić odbył od listopada 1940
do lutego 1941 r. kilka rozmów z Duce i Ciano. Włosi usiłowali przejąć inicjatywę
dyplomatyczna od Niemców, proponując Jugosławii podobną ofertę76. Po listopadowych zapewnieniach doszło 14 lutego 1941 r. do kolejnej wizyty jugosłowiańskich
polityków w Niemczech. Najpierw spotkali się von Ribbentrop z Cvetkovićiem
i Cincar–Markovićiem w Fuschl. Tego samego dnia politycy jugosłowiańscy spotkali się z Hitlerem (w obecności von Ribbentropa) w Berghof77.
Jednocześnie Berlin rozpoczął działania, przygotowujące się do rozwiązania
kwestii chorwackiej. Odpowiednie wysiłku podjęły APA i AA, a konsultacje objęły
emigrantów chorwackich w Niemczech: Branko Benzona, Ivana Brozovićia i Eugena
Kvaternika. Równocześnie Wielka Brytania rozpoczynała swoje działania dyplomatyczno–dywersyjne, których celem było skłonienie państw bałkańskich (w tym
Jugosławii) do nie przystępowania do Paktu Trzech. Dopiero dołączenie Bułgarii
do sojuszu z państwami Osi (1 marca 1941 r.), utwierdziło rządzących w Belgradzie
w przekonaniu, że Jugosławia jest osamotniona. Kraj był nie przygotowany do wojny, miał zacofaną armię. Dyplomaci anglosascy (brytyjski Campbell i amerykański,
Arthur Bliss Lane) próbowali wywrzeć naciski na księcia Pawła w celu utrzymanie
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neutralnego charakteru jego kraju. Jugosławia mogła liczyć tylko na niewielkie dostawy broni z Wielkiej Brytanii, która nie była w stanie wysłać floty na Adriatyk78.
Niemcy zmusili regenta Pawła do (tajnego) spotkania z Hitlerem. Podczas
pięciogodzinnej rozmowy Führer deklarował 4 marca 1941 r. w Berghofie nienaruszalność granic i suwerenność Jugosławii79. Po powrocie do Belgradu książe Paweł
zwołał spotkanie Rady Koronnej (dwaj pozostali regenci: R. Stanković i I. Perović
oraz premier Cvetković, wicepremier Maček, ministrowie Petar Pešić, Kulovec
i Milan Antić). Wszyscy (nawet Maček) byli zdania, że trzeba unikać większego zła,
wybierając mniejsze. Wszyscy poparli akces do Paktu Trzech pod warunkiem nie angażowaniu militarnym Belgradu, otrzymaniu w zamian Salonik i ogłoszenia deklaracji niemiecko–włoskiej o respektowaniu suwerenności i integralności Jugosławii.
Okres trzech tygodni został poświęcony na ustalenie szczegółów porozumienia
Jugosławii z państwami Osi w ramach korespondencji dyplomatycznej, krążącej
pomiędzy Belgradem, Berlinem i Rzymem80. Spośród całego gabinetu rządowego
jedynie trzech ministrów (Budislavljević, Čubrilović, Konstantinović) sprzeciwiło się zbliżeniu z III Rzeszą, co doprowadziło 21 marca do rekonstrukcji rządu81.
Amerykanie i Brytyjczycy nie byli zaskoczeni przebiegiem zdarzeń, ostrzegając
Jugosławię tego samego dnia przed przystąpieniem do sojuszu z państwami Osi82.
Efektem negocjacji z Niemcami i dysput wewnętrzgabinetowych było podpisanie
25 marca w Wiedniu Paktu Trzech przez ministra spraw zagranicznych Aleksandra
Cincar–Markovićia83. Plany ustaszowskie utworzenia niepodległej Chorwacji przestały być aktualne niespodziewanie dla Pavelićia, gdyż państwa Osi wybrały wariant
jugosłowiański.
Długo przygotowywany sojusz Osi z Jugosławią przetrwał dwa dni.
Natychmiast po wieściach o puczu wojskowym w Belgradzie. Hitler postanowił
podporządkować nieposłuszny kraj. Von Ribbentrop próbował odwrócić nieuchronnie zbliżający się konflikt, gdyż zdawał sobie sprawę, że każdy kolejny podbity kraj
zmniejsza znaczenie jego pozycji w III Rzeszy. Jednak perswazja szefa AA nie przeszkodziła w natychmiastowym przygotowaniu planów ataku na niedawnego sojusznika, który określała Dyrektywa nr 25 z 27 marca. Dokument przewidywał zniszczenie wojsk jugosłowiańskich, odcięcie Jugosławii od greckiego sprzymierzeńca.
W tym celu przewidywano uderzenia z Bułgarii przez Macedonię i z drugiej strony od Rijeki i Grazu. Atak miał być przeprowadzony „z bezlitosną gwałtownością”84.
Należy przy tym zwrócić uwagę na zbieżność dat ataku na Jugosławię (6 kwietnia)
z rozpoczęciem 31 marca pierwszej ofensywy afrykańskiej niemieckiego korpusu generała Erwina Rommla (Deutsche Afrika Korps–DAK) oraz zamachem stanu
Raszida Ali el–Kilianiego w Iraku (1/2 kwietnia). Trzeba pamiętać, że w ten sposób III Rzesza posiadałaby kontrolę nad ogromnymi zasobami Afryki Północnej
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z Kanałem Sueskim, Środkowego Wschodu, Półwyspu Bałkańskiego i wschodniej
części Morza Śródziemnego. Zawężając rozważania do Bałkanów, z niemieckiego
punktu widzenia Jugosławia mogła stać bazą wypadową brytyjskiego lotnictwa
(Royal Air Force–RAF) na III Rzeszę i złoża rumuńskiej ropy naftowej w trakcie
przyszłej kampanii rosyjskiej.

Przypisy:
Jako data powołania NV SHS pojawia się też 6 i 8 października, vide: Branko Petranović, Momčilo
Zečević, Jugoslavija 1918-1984. Zbirka dokumenata, (Beograd : Rad, 1985), 83 oraz Stephen Gazi,
A History of Croatia, (New York: Philosophical Library, 1973), 263.
2
Alex N. Dragnich, Serbia, Nikola Pašiæ, and Yugoslavia, (New Brunswick: Rutgers University Press,
1974), 118–121; Ivan Meštroviæ, Uspomene na politièke ljude i dogadjaje,(Zagreb, Matica hrvatska,
1969), 99–102 oraz Željko Sabol, Croatian Parliament, (Zagreb: Parliament of the Republic of Croatia
-Nakladni zavod Globus - Skolska knjiga, 1995), 95–97.
3
Nazajutrz po proklamowaniu Królestwa SHS (którego nazwę rozszyfrowywano jako „Srbin hoće
sve” czyli „Serb chce mieć wszystko”) doszło do rozpowszechniania przez frankowców proklamacji, potępiającej niedemokratyczną naturę unifikacji państwa. Niezadowolenie społeczne osiągnęło
5 grudnia stan wrzenia. Oficerowie oraz żołnierze 25. i 53. pułków piechoty (chorwackich formacji
dawnej c. k. armii) protestowali przeciwko zjednoczeniu. Rebelianci twierdzili, że Chorwaci zostali pokrzywdzeni formą i sposobem ogłoszenia aktu zjednoczeniowego przez regenta Aleksandra.
W walkach z jednostkami lojalnymi wobec NV SHS zginęło 13 (15), a ciężko rannych zostało 17
(21) uczestników buntu. Takie oto początki legły u podstaw państwa Słowian Południowych, vide:
Ivo Banac, The national question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, (Ithaca: Cornell University
Press, 1984), 215–216; Ferdo Culinović, Jugoslavija izmedju dva rata, (Zagreb: Izdavački Zavod JANU,
1961), I, 143–146 i 160–169; A. N. Dragnich, op. cit., ss. 125 i 137–140; Ivo Perić, A history of the Croats,
(Zagreb: Center of Technology Transfer, 1998) 198 oraz B. Petranović i M. Zečević, op. cit., 121–124
(teksty adresów Rady Narodowej i króla Aleksandra).
4
Początkowo Serbia nie sprzeciwiała się włoskiej okupacji wojskowej. Dopiero Trumbić usiłował
przeforsować propozycję, uznającą Jugosłowian z byłych Austro–Węgier za sojuszników Ententy.
Sprzeciw Włoch był jednak nie do podważenia i mocarstwa nie przyjęły tego wniosku. Jednak interwencja Wielkiej Brytanii i Francji zapoczątkowała 3 listopada w Paryżu (później w Genewie) rozmowy Serbów z przedstawicielami Państwa SHS. Mocarstwa wierzyły, że zmusi to Włochy do złagodzenia polityki w kwestii adriatyckiej.
5
F. Culinović, [1961] op. cit., I, 88–90 oraz Jędrzej Paszkiewicz, Włochy wobec Słowian Południowych
przed rozpoczęciem paryskiej konferencji pokojowej, [w:] „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, R. 11-12
(2001), 180 i 183–185.
6
Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Królestwem SHS już w lipcu 1919 r., a pierwszym polskim przedstawicielem był Erazm Pilz.
Amerykańska demonstracja morka nie szła w parze z nieoficjalnymi sygnałami płynącymi do
Rzymu z Waszyngtonu, prezydent Wilson przekazywał: „Zapewnijcie Włochów, że nie mają czego
obawiać się Stanów Zjednoczonych w sprawie Fiume”, vide: F. Čulinović, [1961] op. cit., I, 91–94;
1
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Anna Garlicka, Polska–Jugosławia 1918–1939, [w:] „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” (dalej: „Studia z...”), (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum, 1976), XII, 97; Ludwik Hass,
Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905-1928 (Warszawa:
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984), 165; David Kaiser, Politics and War. European Conflict from
Philip II to Hitler, (Cambridge: Harvard University Press, 1990), 348; oraz Aviel Roshwald, Ethnic
Nationalism & The Fall of Empires. Central Europe, Russia & The Middle East, 1914–1923, (London–New
York: Routledge, 2001), 88.
7
Zajęcia Rijeki (Fiume) dokonał 12 września 1919 r. głośny pisarz i poeta, lotnik w I wojnie światowej, Gabriele D’Annunzio na czele 287 ochotników. Była to „akcja Ronchi”, której inicjatywa wyszła ze środowisk „sztuki królewskiej” – loża „Sirius” zwróciła się w Trieście na posiedzeniu loży
„Oberdan” z prośbą o wprowadzenie do ich miasta kontyngentu wojsk włoskich. Za wiedzą i zgodą
Wielkiego Wschodu Włoch i wielkiego mistrza Dominizio Torrigianiniego, wolnomularze-ochotnicy wzięli udział w wyprawie oddziału D’Annunzio. Dużą rolę w załatwieniu sprawy finansowej wyprawy rijeckiej odegrali związani z prasą włoską wolnomularze Giovanni Marinelli (sekretarz partii
faszystowskiej) i Arturo Castiglione. Dwaj inni adepci dostarczyli 40 samochodów. Sprawę Rijeki dla
Królestwa SHS propagowali w Paryżu: wolnomularz Dusan Tomić wygłosił 4 kwietnia 1922 r. referat
„Jugosławia i pokój” we „Fraternité de Peuples”, a niewolnomularz Miroslav Spalajković przemawiał
30 maja 1923 r. na temat „Liga Narodów i Mała Ententa” przed Wielkim Wschodem. Epilogiem tych
działań było podpisanie porozumienia rzymskiego 27 stycznia 1924 r. Mussolini i Pašić potwierdzali
w nim utratę przez Rijekę statusu wolnego miasta–państwa, vide: F.L. Carsten, The Rise of Fascism
(Berkeley - Los Angeles: University of California Press, 1982), 48–52; L. Hass, [1984], op. cit., 164-165
i 196 oraz Jacques de Launay, Historia tajnej dyplomacji od 1914 do 1945, (Kraków: Wydawnictwo
Literackie, 1970), 129–130.
8
Jedynie przedmieścia Rijeki (Fiume) czyli Sušak (Port Barros) przyznano Królestwu SHS. Ponad
548.000 Słowian znalazło się w granicach Włoch. Wolne Miasto Fiume powstałe w wyniku porozumienia w Rapallo, zostało inkorporowane 27 stycznia 1924 r. do Włoch na mocy umowy rzymskiej.
Kwestie ekonomiczne, etniczne, gospodarcze i prawne regulowały konwencje podpisane w Santa
Margherita (23 października 1923 r.) i Nettuno (25 lipca 1925 r.). Społeczeństwo chorwackie było
niezadowolone z powyższych porozumień, gdyż Serbowie wynegocjowali z Włochami scedowanie
ziem chorwackich. Jugosłowiański parlament ratyfikował konwencję nettueńską dopiero w listopadzie
1928 r. (po śmierci głównego oponenta, Radićia), vide: Documents Diplomatiques Relatifs Aux Conventions
D’Alliance Conclues Par La République Tchécoslovaque Avec Le Royaume Des Serbes, Croates Et Slovenes Et
Le Royaume De Roumanie. December 1919–Aout 1921, (dalej: DDCD’A), (Prague: Ministčre Extérieur
Affaire 1922), dok. 34, s. 81–83; Henryk Batowski, Między dwoma wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001), 55–56; Lavo Cermelj, Life–And–Death
Struggle of a National Minority. (The Jugoslavs in Italy), (Ljubljana: Tiskarna ljudske, 1945), s. 10–13;
Idem, Sloveci in Hrvatje pod Italijo med obema vojnama, (Ljubljana: Tiskarna ljudske, 1965), 21–25;
F. Culinović, [1961] op. cit., kn. I, s. 302–308 i 379–380; Erik Goldstein, Winning the Peace. British
Diplomatic Strategy, Peace Planning, and the Paris Peace Conference, 1916–1920, (Oxford: Clarendon Press
i New York: Oxford University Press, 1991), 1991, 265–269; A. E. Moodie, The Italo–Yugoslav Boundary.
A study in political geography, (London: George Philip and Son, 1945) 203–208; Stevan K. Pavlowitch,
A History of the Balkans 1804–1945, (London–New York: Addison-Wesley Longman, 1999), 227; Idem,
Yugoslavia, (London: Benn Date, 1971), 75; I. Periæ, op. cit., 200; B. Petranović i M. Zecević, op. cit.,
155–158 (Rapallo), 161–162 (kwestia Rijeki); Tomasz Wituch, Terytoria sporne w Europie po 1815 roku,
(Pułtusk: Wy¿sza Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 2001), 182–184 oraz Michał Jerzy Zacharias,
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światowej” [w:] Państwa narodowe Europy Środkowo–Wschodniej w XX wieku red. Wiesław Balcerak,
(Łowicz–Warszawa: MWSH-P w Łowiczu, IH PAN, 2000), 163.
9
Z ziem austriackich Krajina, Maribor (Marburg) i skrawek Karyntii przypadły Królestwu SHS.
Słowiańska ludność Karyntii wybrała (59,04%) w plebiscycie przynależność do Austrii. Belgrad
nie przejął kontroli nad Celovacem (Klagenfurtem). Bułgarię poniżono sposobem i charakterem żądań w pasie nadgranicznym . Jugosławii chodziło o dolinę Strumicy i inne drobne korekty
(w rejonie Bosiljgrada, Caribroda i Timoka). Węgry utraciły Baranję, Bačkę, Prekmurje (Prekomurje),
Prekodravlje, Međimurje i zachodni Banat na rzecz Królestwa SHS. Zaś wschodni Banat trafił do
Rumunii na mocy układu z 24 listopada 1923 r. Kwestię albańską rozwiązał dopiero arbitraż i naciski
Ligi Narodów. Cały spór zakończyła 18 listopada wzajemna akceptacja granic i obietnica nawiązania
przyjacielskich relacji, vide: L. Boban [1993] op. cit., s. 17–19; Michael Brecher i Jonathan Wilkenfeld,
A Study of Crisis. A comprehensive study of the causes and consequences of war in the twentieth century,
(Ann Arbor: University of Michigan Press Michigan, 1997), 245–246; F. Čulinović, [1961] op. cit.,
I, 299–302; E. Goldstein, op. cit., s. 251–252; B. Petranović i M. Zečević, op. cit., 147–149 (Austria),
150–151 (Bułgaria) i 154–155 (Węgry); Witold Szulc, Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii
w okresie międzywojennym (1918–1941), (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1980), 49–50;
Wiesław Walkiewicz, Jugosławia. Byt wspólny i rozpad, (Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2000), 46 oraz
T. Wituch, op. cit., 98–99 i 177.
10
Ludzi spod znaku młotka i kielni raziła kierownicza rola, jaką w Komitecie Narodowym Polskim
w Paryżu i delegacji na Konferencję odgrywali politycy prawicowi z Romanem Dmowskim na czele.
Ten zaś, ogarnięty niechęcią antymasońską, wszędzie widział w wolnomularstwie siłę wrogą Polsce,
czego nie ukrywał w rozmowach. Dlatego ani myślał korzystać z protekcji lóż. Inaczej postąpili
Serbowie (adeptami „sztuki królewskiej” byli m. in.: minister finansów Momčilo Ninčić i zastępca
ministra spraw zagranicznych, Mihajlo Gavrilović) i Czesi (Eduard Beneš i Thomas Masaryk współdziałali z lożami poprzez Milana rastislava Štefanika czy prof. Ernesta Denisa). Słowiańscy pobratymcy wyszli lepiej na rozgrywkach dyplomatycznych, wcześniej częstokroć omawiając kwestie
swoich krajów na posiedzeniach lóż i zyskując poparcie publicystów i naukowców, należących do
wolnomularstwa, L. Hass, [1984], op. cit., 124-126 i 160-164.
11
Początkowo określenie „Mała Ententa” posiadało znaczenie ironiczne (choćby w prasie węgierskiej). Wykorzystanie tego określenia (1 września 1920 r.) przez czeskiego ministra spraw zagranicznych Beneša zyskało mu pozytywne konotacje. Uzupełnieniem sojuszy, podpisanych przez dyplomację jugosłowiańską, była obronna konwencja sojusznicza zawarta 23 kwietnia 1921 roku pomiędzy
Czechosłowacją, a Rumunią. W dalszej konsekwencji powstała Mała Ententa (co jest zaskakujące)
w reakcji na poufne rozmowy francusko–węgierskie, prowadzone przez Maurice’a Paleologue’a i hrabiego Csaky’ego. Francuzi planowali zwrot części Słowacji i Siedmiogrodu, zamieszkałych w przeważającej części przez ludność węgierską. W zamian oczekiwali koncesji gospodarczych, udziałów
w węgierskiej kolei i banku kredytowym. Gdy dowiedzieli się o tym przywódcy czechosłowaccy i jugosłowiańscy, pośpiesznie przygotowali i sojusz wojskowy, do którego przyłączyła się 19 sierpnia
Rumunia. Pierwszą próbą zainicjowania wspólnej polityki państw Małej Ententy była konferencja
w Genui. Jej założenia omówiono na spotkaniach Beneša i Ninčicia w Belgradzie i Bratysławie, choć
Rumuni przyjechali jedynie do Belgradu. Planowano udział w pracach każdej z komisji, odmówienie
uznania Rosji Sowieckiej i pełną kooperację z Francją.
Polska nawiązała kontakty z Małą Ententą dopiero w połowie lat dwudziestych i podpisała 21 listopada 1925 r. „konwencję tranzytową”, umożliwiającą tranzyt wojenny z Francji.
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Statut Małej Ententy został uchwalony po dwudniowych obradach dopiero 27 czerwca
1930 r. w Szczyrbskim Plesie (Strbske Pleso) w Tatrach, vide: AAN, MSZ, t. 5203 (opracowanie MSW poświęconego kwestiom tranzytu południowego z 18 kwietnia 1925 r.); DDCD’A,
dok. 25, 61–63 (traktat między Czechosłowacją, a Królestwem SHS); dok. 65, 145–147 (sojusz między Czechosłowacją, a Rumunią); dok. 72, 161–163 (traktat między Rumunią, a Królestwem SHS);
The Major International Treaties of the Twentieth Century. A History and Guide with Texts, (dalej: MITT)
red. J. A. S. Grenville i Bernard Wasserstein, (London i New York: Routledge, 2001), I, 161 (fragmenty traktatu francusko–jugosłowiańskiego), 164–165 (traktaty: czechosłowacko–jugosłowiański
i jugosłowiańsko–rumuński), 167–168 (dodatkowe porozumienie do traktatu przyjaźni i sojuszniczego pomiędzy państwami Małej Ententy); M. Brecher i J. Wilkenfeld, op. cit., 579–580; Magda Ádám,
The Genoa Conference and the Little Entente [w:] Genoa, Rappallo, and  European Reconstruction in 1922,
red. Carole Fink, Axel Frohn i Jürgen Heideking, (Washington–Cambridge: Cambridge University
Press, 1991) 195–198; Lidia Buczma, Z genezy Małej Ententy, [w:] „Studia z...”, VI, 132 i 141–143; Anna
Garlicka, Polska–Jugosławia 1918–1939, [w:] „Studia z...”, XII, 102; Jacques de Launay, Wielkie spory
współczesnoœci 1914–1945, (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978) 109–110 oraz B. Petranoviæ
i M. Zeceviæ, op. cit., 284.
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W międzyczasie doszło do rozłamu w jugosłowiańskim wolnomularstwie. Zagrzebscy adepci
„sztuki królewskiej” wystąpili z obediencji jugosłowiańskiej, krytykując centralę belgradzką za zajmowanie się polityką, co uznawali za sprzeczne z zasadami wolnomularskimi, H. Batowski, [2001]
op. cit., 138; Ewa Cytowska, Z zagadnień polityki włoskiej w Europie Środkowej w początkach lat trzydziestych (dalej: Cytowska I), [w:] „Studia z...”, VIII, 112–113; L. Hass, [1984], op. cit., 340-341 oraz Joseph
Rothschild, East Central Europe between the Two World Wars. A History of East Central Europe Volume IX,
(Seattle–London: University of Washington Press, 1992), 227–228.
13
Jerzy Chodorowski, Niemiecka doktryna Gospodarki Wielkiego Obszaru (Grossraumwirtschaft) 1800–1945,
(Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum 1972), 189; Klara Romanow–Bobińska, Związki
gospodarcze Jugosławii z zagranicą  w okresie międzywojennym [w:] „Studia z...”, t. XIV, s. 50–52 oraz
Henryk Szlajfer, Nacjonalizm gospodarczy jako problem badawczy [w:] Europa Środkowo-Wschodnia
i Ameryka Południowa 1918-1939: szkice o nacjonalizmie ekonomicznym (Warszawa: PWN, 1992), 104.
14
Upadek austriackiego Kredit–Anstalt był związany z opozycją mocarstw i wycofaniem kapitału francuskiego i czeskiego z Austrii na wieść o planowanej austriacko–niemieckiej unii celnej.
Wpłynęło to na krach finansowy republiki austriackiej, vide: Jerzy Ciepielewski, Irena Kostrowicka,
Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, (Warszawa,
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1971), 385–386; M. C. Kaser i E. A. Radice, The Economic
History of Eastern Europe, 1919-1975 (Oxford: Clarendon Press, 1985), 52–54; Marek Maciejewski,
Powszechne dzieje gospodarcze od końca XV wieku do 1939 roku, (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2000), 202–204; K. Romanow–Bobińska, op. cit. [w:] „Studia z...”, XIV, 53 oraz
W. Szulc, op. cit., 258–259.
15
Dowodem są styczniowe regulacje prawne i proklamacja królewskie (według niektórych źródeł
i opracowań z 6 stycznia) potwierdzające tendencje wielkoserbskie. Pierwszym krokiem dyktatury
było uchwalenie drakońskiego prawa ochrony państwa, a następnym ustanowienie Sądu Centralnego
w Belgradzie, vide: Wiesław Balcerak, Wpływ sytuacji międzynarodowej na kształtowanie się reżimów
dyktatorskich i autorytarnych w Europie Środkowo–Wschodniej (1918–1939), [w:] Dyktatury..., op. cit., 89
i Henryk Bułhak, Rola wojska w przewrotach autorytarnych, [w:] Dyktatury..., op. cit., 149; F. Čulinović,
[1961] op. cit., II, 7–10; ; L. Hass, [1984], op. cit., 341-342; Jan Kofman, Nacjonalizm gospodarczy
w Europie Środkowo-Wschodniej w latach międzywojennych [w:] Europa Środkowo-Wschodnia i Ameryka
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J. Lee, The European Dictatorships 1918-1945, (London-New York: Routledge, 1995), 280–281; Frank
C. Littlefield, Germany and Yugoslavia, 1933-1941: the German conquest of Yugoslavia (Boulder-New
York: East European Monographs-Columbia University Press, 1988), 5; Vladko Maček, Struggle for
Freedom, (New York: Robert Speller & Sons, 1957), 126; B. Petranović i M. Zečević, op. cit., s. 262–263
oraz Marcus Tanner, Croatia: a Nation Forged in War, (New Haven-London: Yale University Press,
1997), 124.
16
Jugosławia była krajem rolniczym, gdyż na wsi mieszkało 87,4% ludności, przy czym 76,6%
utrzymywało się z rolnictwa. Europejskie wskaźniki rozwoju gospodarczego kształtowały się na
poziomie 1,1% w latach 1929–1938. W tym samym czasie analogiczne dane jugosłowiańskie wskazują, że kraj osiągał stały wzrost (od 2,4% do 10,7% w 1936 r.), vide: Berend Ivan Tibor, Central and
Eastern Europe 1944-1993 : Detour from the Periphery to the Periphery, (Cambridge: Cambridge
Univ Press, 1996), 254; Wirginia Grabska, Ekonomiczna ekspansja Niemiec na wschód 1870–1939,
(Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum 1964), 129; M. C. Kaser i E. A. Radice, op. cit., I,
573–576; J.R. Lampe i M.R. Jackson, Balkan Economic History 1550-1950, (Bloomington: Indiana
University Press, 1982) 483 i (tablice) 484–486 oraz 484–486 oraz Jerzy Tomaszewski, Gospodarka
krajów Europy Środkowej i Południowo–Wschodniej w latach międzywojennych, [w:] Dyktatury w Europie
Środkowo–Wschodniej 1918–1939, (dalej: „Dyktatury..”) red. Janusz Żarnowski, (Wrocław-WarszawaKraków-Gdańsk: Ossolineum 1979), 64–65.
17
Decyzja niemiecka była spowodowana zainicjowaniem forsowania własnej koncepcji gospodarczej.
Początkowo clearing był ozdrowieńczy do jugosłowiańskiej gospodarki, choć jak okazało się uzależnieniem od Berlina, vide: I. T. Berend, [1998] op. cit., 235–237; Rondo Cameron, Historia gospodarcza
świata, (Warszawa: PWN, 2001), 382–386; J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski,
op. cit., 399–403; J. Chodorowski, op. cit., 199–200; Irena Stawowy–Kawka, Ekspansja gospodarcza
Trzeciej Rzeszy w Jugosławii i Rumunii (1929–1939), (Kraków: Uniwersytet Jagielloński - Wydział
Historyczny, 1993), 29–30; K. Romanow–Bobińska, op. cit. [w:] „Studia z...”, t. XIV, 53–54 oraz
W. Szulc, op. cit., 177–179.
18
Clearing miał tendencje zmienne w udziale procentowym eksportu i importu jugosłowiańskiego
w latach 1932–1939 (odpowiednio eksport z 74,8% przez 82,8% w 1935 r. do 66,8% oraz import
69.1% do 76,2%). Projekt powiększenia niemieckiego obszaru gospodarczego o region naddunajski pojawił się jako rozwinięcie koncepcji gospodarczej Mitteleuropy. Za jej autorów uznaje się
E. Hantosa, R. Coudenhove–Kalergi, Słabość gospodarczą Jugosławii oddaje liczba zakładów przemysłowych na jej terytorium. W okresie lat 1918–1928 ilość fabryk zwiększyła się z 1.831 do 3.093
(jednak ponad 700 spośród nowo założonych podmiotów działało w branży drzewnej, spożywczej
i tekstylnej, zaś w 1938 r. działało 4.257 zakładów), zaś produkcja zwiększyła się o 40% pomiędzy
1913–1929 rokiem. Kapitał obcy stanowił niewątpliwy czynnik rozwoju przemysłu, choć inwestował tam gdzie mógł oczekiwać szybkiego i łatwego zysku (przemysł wydobywczy boksytu, chromu
i miedzi), vide: J. Chodorowski, op. cit., 209; Bożena Górczyńska–Przybyłowicz, Polityka handlowa
Trzeciej Rzeszy wobec państw Europy Południowo–Wschodniej, Środkowej i Wschodniej w latach 1933–1939,
(Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2002), 113–114; W. Grabska, op.
cit., s. 148–152 oraz Czesław Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945, (Poznań: Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1984), 112–113.
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L. Hass, [1987] op. cit. 217.
20
Jugosłowiańska obiedencja – jak podawało sprawozdanie Wielkiej Loży Jugosławii – skupiała swoje
wysiłki „na tym, by wojnę nie tylko teoretycznie i platonicznie postawić poza prawem, lecz by ją w rzeczywisto-
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ści uniemożliwić”. Wolnomularstwo było cennym sprzymierzeńcem dla króla Aleksandra I. Dlatego
adepci spod znaku młotka i kielni osiągali najwyższe stanowiska w państwie – wspomniany generał
Živković (podejrzewany o członkostwo w loży) został pierwszym premierem po przewrocie królewskim, Tugomir Alaupović był ministrem wyznań religijnych, Radenko Stanković – ministrem szkolnictwa, Ljubomir Tomašić – przewodniczącym Senatu (od 1933 r.), Čedomir Mihajlović – ministrem
zdrowia, a później posłem jugosłowiańskim w Paryżu, zaś Ilja Šumenković – posłem w Szwajcarii
i delegatem w Lidze Narodów, a potem ministrem sprawiedliwości oraz handlu i przemysłu, Ludwik
Hass, Zasady w godzinę próby. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1929-1941, (Warszawa:
PWN, 1987), 94-95.
21
Niemcy sondowali możliwości pokojowej rewizji granic wersalskich. Aleksander I wystąpił 1 czerwca 1933 r. (podobnie jak jugosłowiański minister spraw zagranicznych 30 czerwca) przeciwko jakimkolwiek rewizjom Traktatu Wersalskiego, choć nie przeszkadzało królowi zbliżenie niemiecko–austriackie, vide: Documents on German Foreign Policy, 1918–1945, (dalej DGFP) Series C (1933–1937), I,
(Washington D.C.: Government Printing Office, 1957), dok. 266, 495; dok. 279, 508–512; dok. 345,
617–619; MITT, op. cit., 168–169 (tekst Paktu Organizacyjnego Małej Ententy); H. Batowski, [2001]
op. cit., 211 oraz B. Petranović i M. Zečević, op. cit., 284–285 (Pakt Organizacyjny).
22
Konsekwencją tego zbliżenia było rozpoczęcie jesienią negocjacji nad Paktem Wschodnim i uzyskanie przez ZSRS członkostwa i stałego miejsca w Radzie Ligi Narodów, vide: Bogdan Koszel,
Rywalizacja niemiecko–włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933–1941, (Poznań:
Instytut Zachodni, 1987), 116.
23
Živko Avramovski, The International Isolation of Yugoslavia: An Objective of German Foreign Policy
in the Period from 1933–1939 [w:] The Third Reich and Yugoslavia 1933-1945, (Beograd: Institute for
Contemporary History, 1977), 259; H. Batowski, [2001] op. cit., 212; B. Koszel, op. cit., 117; MITT,
op. cit., 169–171 (tekst Ententy Bałkańskiej); B. Petranović i M. Zecević, op. cit., 285–286 (fragmenty
Ententy Bałkańskiej); Anita J. Prażmowska, Eastern Europe and the Origins of the Second World War,
(London–New York: St. Martins’ Press, 2000), 198 oraz Fred Singelton, Twentieth–Century Yugoslavia,
(London: The Macmillan Press, 1976), 80–81.
24
W przededniu ratyfikacji Porozumienia Bałkańskiego Grecja podkreślała, że zawarty układ miał zagwarantować bezpieczeństwo wyłącznie wewnątrz bałkańskich granic państw sygnatariuszy. Ateny
zabezpieczały się na wypadek jakiegokolwiek konfliktu z wielkim mocarstwem. Jugosłowiański minister spraw zagranicznych, Balugdžić potrafił już po miesiącu stwierdzić, że problem rozbrojenia jedynie dyskutowano podczas negocjacji „Paktu Bałkańskiego”. Minister potwierdzał chęć rozwijania
współpracy gospodarczej z III Rzeszą i stawania w opozycji wobec planów restauracji Habsburgów,
vide: DGFP, C, II, dok. 309, 577–578 oraz Anna Garlicka, Polska–Jugosławia 1934–1939. Z dziejów
stosunków politycznych, (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum, 1977), 38–39.
25
Pakt Czterech potwierdzał expressis verbis aktualność zasady rewizji traktatu wersalskiego w wypadkach „sytuacji mogących doprowadzić do konfliktu”. Inicjatorzy planowali powstanie dyrektoriatu wielkich mocarstw w Europie. Jedynie zdecydowany opór mniejszych państw (Małej Ententy
i Polski) zablokował sfinalizowanie paktu. Ale sama próba jego stworzenia wskazywała na kruchość
podstaw międzynarodowej pozycji Jugosławii.
Protokoły Rzymskie podpisali Mussolini, austriacki kanclerz Dollfuss i węgierski premier Gömbös.
Przedstawiciele dwóch pohabsburskich państw powierzali swe sprawy i oddawali się opiece faszystowskich Włoch.
Pakt Wschodni miał obejmować wszystkie kraje Europy Wschodniej, zaś jego gwarantami byłyby trzy
mocarstwa kontynentu europejskiego (Francja, Włochy i ZSRS) zainteresowane zahamowaniem eks-
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dok. 95,. 177–178; dok. 102, 185–186 (reakcje niemieckie); dok. 105, 191–192; dok. 108, 196; dok. 109,
196–203 (reakcje brytyjskie); dok. 117, 218–219 (reakcje francuskie); dok. 358, 645–646 (włoskie próby przezwyciężenia impasu) oraz dok. 368, 660–661 (o podpisaniu 15 lipca porozumienia na bazie Paktu Czterech, ograniczającego się jedynie do kwestii austriackiej); DGFP, C, II, dok. 147, 273;
dok. 148, 274–276 (o kolejnych propozycjach francuskich podpisania Paktu Wschodniego wymierzonego w Niemcy); dok. 332, 598; (Protokoły Rzymskie); dok. 458, 834–835 (wschodnie Locarno);
dok. 504, 902–904 oraz dok. 505, 904–905 (sprzeciw niemiecki podczas rozmów von Neuratha
z Litwinowem); MITT, op. cit.,. 212 (tekst protokołów rzymskich); H. Batowski, [2001] op. cit.,
177–181 i 228; E. Cytowska, (I) op. cit., [w:] „Studia z...”, VIII, 118–120 oraz Wiesław Balcerak, Wizyty
min. Barthou w Bukareszcie i Belgradzie w prasie europejskiej (czerwiec 1934 r.), [w:] „Studia z...”, VIII,
129–132 (głosy prasy bałkańskiej na podróż min. Barthou).
26
Wolnomularze wydawało się, że wzmocnili swą pozycję po zamordowaniu króla Aleksandra I za
sprawą wieloletniego adepta kielni i młotka Radenko Stankovicia, który został jednym z regentów
nieletniego króla Piotra, zaś Ljubomir Tomasić był przewodniczącym Senatu. Ale kurs zbliżenia na
Włochy i Niemcy, podjęty przez regenta Pawła, prowadził w nieunikniony sposób do konfliktów
ideologicznych i organizacyjnych ze jugosłowiańską „sztuką królewską”, co dało się zauważyć już
podczas premierostwa Bogoljuba Jevticia, L. Hass, [1987], op. cit., 214-215
27
Jugosławia była zaniepokojona i nieufna wobec nowego kursu Quai d’Orsay. Francuzi, mimo przeciwieństw, dzielących ich z Włochami, pragnęli poprzeć starania Mussoliniego w kwestii obrony
niepodległości Austrii. Zmiana pryncypiów dyplomacji francuskiej spowodowała sprzeciw Małej
Ententy. Zbliżenie francusko–włoskie zostało odebrane w Belgradzie jako poświęcenie bez skrupułów interesów środkowoeuropejskich sojuszników, nawet za cenę zgody na restaurację Habsburgów.
Jednocześnie włoska propaganda rozpowszechniała wersję, że autorami mordu w Marsylii byli
wolnomularze francuscy i jugosłowiańscy. Odpowiedzią Wielkiej Loży Jugosławii były oskarżenia
pod adresem rządu włoskiego i Watykanu. Wolnomularze uzyskali od zagorzałego adepta, Dusana
Tomicia, informacje o zabiegach francuskiego ministra spraw zagranicznych Pierre’a Lavala, aby
odpowiednim skompletowaniem składu sędziowskiego nie dopuścić do ujawnienia współudziału
Włoch (i Niemiec?) w zamachu marsylskim, vide: F. Čulinović, [1961] op. cit., II, 71–73; A. Garlicka,
[1977] op. cit., s. 43; L. Hass, [1987], op. cit., 216 Jacob B. Hoptner, Jugoslavija u krizi 1934-1941, (Rijeka:
Otokar Keršovani, 1972), 72–78 oraz A. J. Prażmowska, op. cit., 198.
28
DGFP, C, IV, dok.191, 407–409 (raport polityczny von Heerena z 3 lipca 1935 r. na temat zmian, zachodzących w polityce zagranicznej Jugosławii) oraz Milan M. Stojadinović, Ni rat, ni pakt: Jugoslavija
izmedju dva rata, (Rijeka: Otokar Keršovani, 1970), 296–299.
29
Mussolini wysłał 3 października wojska włoskie do Abisynii (Etiopii), a wojna trwała do 5 maja
1936 r. Trzy dni po rozpoczęciu agresji Rada Ligi Narodów potępiła Włochy, zaś 18 listopada zadecydowała się na zastosowanie antywłoskich sankcji ekonomicznych. Pierrowi Lavalowi i Samuelowi
Hoare’owi udało się wyłączyć z listy surowców, których dostarczanie Włochom jest zabronione:
żelazo, stal, miedź i ropę naftową (co umożliwiło wspieranie agresji włoskiej przez USA, zachód,
jak i ZSRS). Francuski minister spraw zagranicznych, Pierre Laval już 7 stycznia 1935 r. podpisał porozumienie w Rzymie, zakładające rozwiązania wzajemnych różnic w polityce kolonialnej (czytaj:
wolna ręka wobec Abisynii) oraz zainicjowanie rozmów w sprawie wspólnego frontu antyniemieckiego. Cesarstwo Etiopii zostało zaatakowane 7 października 1935 r., a podbój ostatniego niepodległego państwa Afryki (nie licząc Liberii) został zakończony 5 maja 1936 r. Równocześnie ukształtował
się krótkotrwały „front Stresy”, będący brytyjsko–francusko–włoskim porozumieniem przeciwko
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naruszaniu przez Niemcy postanowień traktatu wersalskiego. Kolejnym pomysłem wspomnianych
dyplomatów był plan nazwany od ich nazwisk. Negocjacje na ten temat rozpoczęły się 19 listopada
w Londynie. Ich kompromis przewidywał przyznanie Włochom dwóch trzecich terytorium Abisynii
czyli nieco więcej niż zdobyła armia włoska. Wspomniana propozycja była właściwie uśmierceniem
Ligi Narodów jako platformy zbiorowego bezpieczeństwa. Jednak ta przerażająca hipokryzja dyplomatów zachodnich została ujawniona przez prasę. Brytyjska i francuska opinia publiczna były oburzone dwulicowością polityków, którzy tym samym przypieczętowali swój los i podali się do dymisji
(alfabetycznie: 22 grudnia i 7 stycznia), vide: Documents on British Foreign Policy 1919–1939 (dalej:
DBFP), Series II, (London: Stationery Office Books, 1977) XV, dok. 233, 290–291 (zapis przebiegu rozmów brytyjsko–francuskie z 19 listopada na temat konfliktu wosko–etiopskiego); dok. 253, 312–314
(telegram ambasadora Clerka do ministra Hoare z 25 listopada o przebiegu negocjacji z Francuzami);
dok. 254, 314–316 (dodatkowe sugestie, uzupełniające dok. 253); dok. 258, 318–321 (zapis rozmów
Sir Vansittarta z generałem Garibaldi z 25 listopada o propozycjach brytyjsko–francuskich wraz
z aneksem, zawierającym zarys przyszłego plan Hoare’a–Lavala); dok. 330, 415–417 (telegram Sir
Clerka do ministra Edena z 7 grudnia w sprawie rozmów Hoare–Laval); dok. 336, 425–427 (francuska wersja zapisu rozmów Hoare–Laval); dok. 337, 427–432 (nota Hoarego z 8 grudnia na temat
rozmów z Lavalem); H. Batowski, [2001] op. cit., 232–233; E. Cytowska, (I) op. cit., [w:] „Studia z...”,
VIII, 123–124; J. B. Hoptner, op. cit., 84–85; Paul Kennedy, The Realities Behind Diplomacy: Background
Influences on British External Policy, 1865-1980, (London: George Allen and Unwin, 1981), 283 oraz M.
M. Stojadinović, op. cit., 335–337 i 424–426.
30
Konkordat podpisali dr Ljudevit Auer i kadynał Pacelli. Establishment prawosławny został rozsierdzony przez zgodę na utworzenie katolickiej diecezji w Nišu, zorganizowanie Akcji Katolickiej,
subsydiowanie przez państwo seminariów i szkół katolickich oraz że księża katoliccy (podobnie jak
duchowni innych wyznań) mieli powstrzymać się od polityki. Burzliwe protesty, które rozgrywały się
19 lipca 1937 r. na ulicach Belgradu podczas parlamentarnej procedury ratyfikacyjnej. Niedługo doszło
w sierpniu do ponownych masowych demonstracji Brak poparcia ze strony Mačka (nota bene należał
on do schizmatycznego kościoła starokatolickiego) zmusił Stojadinovićia do znalezienia pretekstu,
umożliwiającego mu wycofanie się z chybionego pomysłu. Mało zaskakująca okazała opozycja senatu (z racji wpływów tam wolnomularzy) w październiku, spowodowała 1 lutego 1938 r. wycofanie
się z dalszych kwestii konkordatowych. Wielka Loża Jugosławii sięgnęła też po swoje kontakty międzynarodowe. Politycy francuscy obiecali zainterweniować w Rzymie, aby przeszkodzić włączeniu
Jugosławii w orbitę Rzymu i Watykanu, vide: Wacław Felczak, Tadeusz Wasilewski, Historia Jugosławii,
(Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum 1985), 462; L. Hass, [1987] op. cit., 218;
Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, (Zagreb: Naklada Pavičić, 2000), 376; Stevan K. Pavlowitch, The
Improbable Survivor. Yugoslavia and its Problems 1918–1988, (Columbus: Ohio State University Press,
1988), 99 oraz Joseph Rothschild, East Central Europe between the Two World Wars. A History of East
Central Europe Volume IX, Seattle–London: University of Washington Press, 1992. 253–254.
31
W niepowodzeniach dyplomacji francuskiej dużą rolę odegrały zabiegi niemieckiego AA, które
wykazywało zwiększone zainteresowanie obszarem południowo–wschodniej Europy od 1934 r.,
vide: DGFP, C, IV, dok. 534, 1100–1101 oraz dok.558, 1130–1131 oraz B. Koszel, op. cit., 180.
32
Stojadinović obawiał się bardziej Włoch. Zajęcie Nadrenii miało miejsce 7 marca 1936 r., podczas
gdy, Włosi podpisali porozumienia gospodarcze z Albanią (19 marca) i uzupełnienia Protokołów
Rzymskich z Austrią i Węgrami (23 marca), co mogło zaniepokoić Jugosławię, vide: DGFP, C, V,
dok. 56, 84; dok. 114, 153; dok. 165, 217–218; dok. 202, 278; dok. 216, 302–303; B. Koszel, op. cit., 201
oraz Ladislav Deak, Jugosławia, a 7 marca 1936 r. [w:] „Studia z...”, VI, 190–191.

Artykuły
AAN, MSZ t. 5222, raport posła RP w Belgradzie R. Dębickiego z dnia 12 listopada 1936 r.; L. Deak,
op. cit., [w:] „Studia z...”, VI, 198–199 oraz S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 8.
34
Wcześniejszą próbą jugosłowiańskiego zorientowania się na Niemcy był układ handlowy z 1 maja
1934 r., podpisany jeszcze za życia króla Aleksandra. W ciągu półtora roku Niemcy ponieśli straty
i powstało zadłużenie Niemieckiej Kasy Rozliczeniowej w Narodowym Banku Jugosławii. Do końca
1935 r. była to suma równa 24,5 miliona marek. Wtedy Göring mianował Franza Neuhausena, swoim
specjalnym reprezentantem w Europie Południowo–Wschodniej. Wówczas powstało przypuszczenie, że „Niemcy świadomie i celowo dopuścili się do powstania nadwyżki. (...) to stałoby się prawdopodobne
istnienie planowej akcji niemieckiej rozwijającej się na starym przedwojennym szlaku ekspansji”.
Później Stojadinović doprowadził do ożywienia wymiany gospodarczej z Niemcami w oparciu
o układ handlowy z 25 października 1938 r. W jej efekcie Niemcy zajęły pierwsze miejsce w jugosłowiańskim eksporcie (z 10% w latach 20–tych do 28,3% w okresie 1936–39) oraz imporcie (z 14%
w połowie lat 20–tych do 34,8% przed wybuchem wojny). Tomaszewski podaje odpowiednio inne
liczby, porównujące stan z lat 1928 i 1937: eksport z 12% do 22%, import z 14% do 32%. Łuczak
wspomina o jugosłowiańsko-niemieckich relacjach importowych i eksportowych w 1939 r. na poziomie (odpowiednio): 50,1% i 49,9%. Technika niewyrównanego clearingu jest jedną z podstawowych
metod ekspansji gospodarczej. Grabska podaje dane za Statistika spolne trhovine Kralevine Jugoslavija
za 1938 hodinu, porównując dane z lat 1929, 1937 i 1938. Niemcy zajmowały wysokie miejsce w eksporcie (odpowiednio: 8, 21,7 i 39,9%) oraz imporcie (15,6, 32,4 i 32,,5%) jugosłowiańskim. Nadwyżki
finansowe Jugosławii w Berlinie były efektem wymiany clearingowej, służącej do wywierania wpływu
na zwiększenie zakupów Belgradu w III Rzeszy. Znacznie gorzej przedstawiały się kwestie wymiany
gospodarczej Jugosławii z Wielką Brytanią (najwyższe wskaźniki eksportu to: 8,7%; a importu: 8,8%)
i Francją (eksport: 5,4%; import: 4,5%). Struktura handlu zagranicznego Jugosławii nie zmieniła się.
Churchill wielokrotnie zwracał uwagę w Izbie Gmin na niepokojącą ekspansję Niemiec i Włoch na
Półwyspie Bałkańskim (Szwajcaria 20%, a Wielka Brytania 16,5%, Francja 12,8%, przy 15.6 % inwestycji III Rzeszy). Podczas, gdy w 1937 r. było to 55 milionów dinarów, to w 1938 r. ta suma podskoczyła do 820 milionów, zaś po okupacji Czech w 1939 r. osiągnęła liczbę 1.270 milionów dinarów.
Najpoważniej zaangażowanymi firmami na rynku jugosłowiańskim były I. G. Farben (powstały na
bazie: BASF, Bayer, Hoechst, AGFA i mniejszych firm) i Krupp.
Bukareszteńska konferencja z 24 czerwca 1930 r. wzniosła preferencyjne cła przeciwko amerykańskiej konkurencji rolnej. Już w sierpniu powstał blok zbożowy, rozszerzający zakres porozumień
czerwcowych. Ale obie formuły nie uzyskały aprobaty mocarstw. Wielka Brytania wyraziła swoje
désintéressement w sprawie projektu Małej Ententy Gospodarczej (tzw. planu Hodžy) sformułowanego późno, bo w 1935 r. Hodža zakładał rozszerzenie oraz zespolenie Austrii i Bułgarii z Małą
Ententą. Brak poparcia ze strony demokracji zachodnich podważył efektywność dyplomacji państw
Europy Środkowej, usiłujących przeciwstawić się niemieckiej ekspansji i w konsekwencji dominacji
gospodarczej. Wielka Brytania usiłowała się porozumieć z Niemcami i przez to podporządkować im
swoją politykę wobec krajów naddunajskich. Południowo–wschodni kierunek ekspansji III Rzeszy
nie budził sprzeciwu Londynu, gdyż ten obszar był uznawany za naturalną sferę zainteresowań
Niemiec. Politycy brytyjscy byli gotowi uznać dominację Rzeszy Niemieckiej na Bałkanach (podobnie jak Francuzi, Włosi), vide: AAN, Poselstwo RP w Budapeszcie, t. 14 (odpis raportu politycznego L. Orłowskiego z dnia 26 czerwca 1937 r.); DGFP, C, II, dok. 318, 586–587; III, dok. 23,
54–56; IV, dok. 105, 143; V, dok. 224, 318–319; dok. 376, 630–632 (o wizycie Schachta w Belgradzie);
dok. 592, 1070–1072 oraz Documents relatifs au conflict Germano–Yougoslave et Germano–Grec (dalej:
DGY), (Berlin: Deutscher Verlag, Auswärtiges Amt 1939/41, N° 7, 1941), dok. 15, 72 (expose ministra
33
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Demetrovicia z 11 maja 1934 r. na temat układu handlowego jugosłowiańsko–niemieckiego); dok. 21,
78–79 (raport von Heerena z 16 maja na temat wizyty Schachta w Belgradzie); Jerzy Chodorowski,
op. cit., 183; Winston S. Churchill, Druga Wojna Światowa, (Gdańsk: Wydawnictwo Phantom Press,
1994), I, 1, 214–215; Leposava Cvijetić, The Ambitions and Plans of the Third Reich with Regard to the
Integration of Yugoslavia Into Its So–called Großwirtschaftsraum, [w:] The Third..., 185; Ladislav Deak,
Jugoslawija kak oružije niemieckoj politiki pri razrusženij francuzskoj sistiemy sojuzow w centralnoj Ewropie
w 30–ch godach, [w:] The Third..., 174; B. Górczyńska–Przybyłowicz, op. cit., 115–126; W. Grabska,
op. cit., 185; George W. Hoffman, Regional Development Strategy in Southeast Europe. A Comparative
Analysis of Albania, Bulgaria, Greece, Romania and Yugoslavia, (New York–Washington–London:
Praeger, 1972), s. 52; J. B. Hoptner, op. cit., ss. 86–90 oraz 124–125; F. C. Littlefield, op. cit., 25–35;
Cz. Łuczak, [1984] op. cit., 128, 150 i 158; A.J. Prażmowska, op. cit., 199; I. Stawowy–Kawka, op. cit.,
52–57, 61 i 67–68.; M. Tanner, op. cit., 131 oraz J. Tomaszewski, op. cit., [w:] „Dyktatury..”, s. 76–78.
35
Ponadto bardzo opornie przebiegały negocjacje gospodarcze pomiędzy Jugosławią, a Stanami
Zjednoczonymi. Rząd amerykański był zaniepokojony wysokimi cłami, broniącymi produkty jugosłowiańskie przed tańszymi kontrpropozycjami amerykańskimi. Jednak nie został uzgodniony konsensus aż do wybuchu wojny, vide: Foreign Relations of the United State.diplomatic papers. (dalej: FRUS),
(Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1954), 817–831 (memoranda, resume i informacje dotyczące negocjacji w okresu 3 grudzień 1935–23 grudzień 1936 r.) oraz 1937, II, 586–595
(dokumenty z okresu 8 lutego–15 grudnia 1937 r.); II, 688–704 (dokumenty z okresu 5 lutego–
–26 listopada 1938 r.) oraz II, 875–884 (dokumenty z okresu 29 sierpnia–28 września 1939).
36
Tekst porozumienia składał się tylko z dwóch artykułów. Pierwszy mówił o wiecznej przyjaźni,
a drugi dotyczył kwestii ratyfikacji. Później sygnatariusza uzgodnili stanowisko, dotyczące wspólnego celu, jakim był dostęp do Morza Egejskiego (Bułgaria do Dedeagacza, a Jugosławia do Salonik),
vide: Ž. Avramovski, [w:] The Third..., op. cit., 273; B. Koszel, op. cit., 225–226 oraz B. Petranović
i M. Zečević, op. cit., 306.
37
Kolejne potwierdzenie zbliżenia jugosłowiańsko–włoskie doszło do skutku 25 października 1936 r.
już podczas podpisania umowy handlowej, normującej stosunki ekonomiczne po okresie sankcji.
Stojadonović potrafił uskarżać się Ciano na francuskie wpływy „żydowskie, masonizujące i komunistoidalne” w Jugosławii. W wyniku traktatu w latach 1937–1939 repatriowano 260 ustaszy do
Jugosławii. vide: Ewa Cytowska, Włochy w Europie Środkowej w drugiej połowie lat trzydziestych (II),
[w:] „Studia z...”, XIII, 130; Ladislav Deak, Pakt jugosłowiańsko–włoski z 1937 r., a państwa Europy
Środkowej, [w:] „Studia z...”, XXIII, 133–137; A. Garlicka, op. cit., 124–126; L. Hass, [1987] op.
cit., s. 265; J.B. Hoptner, op. cit., 291–294; B. Koszel, op. cit., 226–227; F. C. Littlefield, op. cit., 53;
B. Petranović i M. Zečević, op. cit., 306–307 oraz M. M. Stojadinović, op. cit., 417–418.
38
Wizyta marszałka Rzeszy była utajniona i nie zamieszczono na jej temat żadnych informacji w prasie jugosłowiańskiej. Gdy dzienniki zagraniczne poinformowały, że Göringa przyjął 1 maja książe–regent w towarzystwie Stojadinovićia spotkało się to z ostrą krytyką społeczeństwa i zachodniego korpusu dyplomatycznego. Równocześnie doszło do (o wiele mniej ważnych wzajemnych wizyt
składanych wzajemnie przez delegacje jugosłowiańskie i polskie (polska eskadra lotnicza 6–10 maja
1937 r. w Belgradzie, a Mehmed Spaho 16–24 maja w Warszawie), vide: AAN, MSZ t. 5976, raport
posła RP w Belgradzie R. Dębickiego z dnia 12 maja 1937 r.; DGY, dok. 24, 82 (fragment wypowiedzi von Neuratha z 7 maja 1937); Henryk Batowski, Dyplomacja niemiecka 1919–1945. Zarys informacyjny, (Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1971), 50; A. Garlicka, op. cit., [w:] „Studia z...”, XII,
116 i Idem, Jugosławia między Włochami, a Niemcami, [w:] „Studia z...”, XIV, 111–112; J. B. Hoptner,
op. cit., s. 132–133 oraz W. Felczak, T. Wasilewski, op. cit., 466.

Artykuły
DGY, dok. 28, 84–86 (relacja z wizyty Stojadinovicia w Berlinie 17 stycznia 1938 r.); Ž. Avramovski,
[w:] The Third..., op. cit., 274; Vojimir Kljaković, The German–Italian Agreement of Spheres of Influence in
the Balkans with particular reference to Yugoslavia, [w:] The Third…, 132–133.
40
Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (dalej ADAP), (Frankfurt a.M.- Göttingen - Baden-Baden:
Archiv des Auswärtigen Amts - Keppler-Verlag - Vandenhoeck & Ruprecht, 1969), Serie D, Bd. V, 1,
dok. 163, 192 oraz M. M. Stojadinović, op. cit., 454–456.
41
AAN, MSZ, t. 5997, raport polityczny R. Dębickiego z dnia 8 września 1938 r. oraz J. Chodorowski,
op. cit., 341–345.
42
„Kwestia austriacka jest wewnętrzną sprawą Niemiec” – stwierdził ambasador Cincar–Marković,
vide: DGY, dok. 29, 86 (deklaracja rządu jugosłowiańskiego z 14 marca na temat Anschlussu);
H. Batowski, Rok 1938–dwie agresje hitlerowskie, (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1985), 382;
DGFP, D, I, dok. 351, 573 i dok. 363, 583–584 oraz D, V, dok.185, 259–260; B. Koszel, op. cit., 248.
43
Jugosławia bogata w rzadkie metale o znaczeniu strategicznym była świadoma swojej pozycji
przetargowej i korzystniejszych warunków wymiany handlowej z mocarstwami, co było wykładnią nacjonalizmu ekonomicznego. Masowy odpływ kapitałów zagranicznych podczas „wielkiego
kryzysu” na Bałkanach (1930–1935) nie uchronił polityków jugosłowiańskich (przede wszystkim
Stojadinovicia) od błędów w postaci uzależnienia od III Rzeszy. Niemcy nie były związane z ośrodkami finansowymi świata: Londynem, Nowym Jorkiem, Zurychem, Paryżem i Brukselą). Im bardziej
Jugosławia była politycznie i ekonomicznie podporządkowana Niemcom, tym bardziej odwoływała
się do haseł samodzielności ekonomicznej (pod postacią nacjonalizmu gospodarczego, który jedynie
ukrywał realną sytuację). Jugosłowiański import z III Rzeszy wzrastał lawinowo (w milionach marek niemieckich): 33,8 (1933), 31,5 (1934), 36,9 (1935), 77,2 (1936), 134,4 (1937), 144,6 (1938) i 181,3
(1939), vide: AAN, MSZ, t. 5997, raport polityczny Dębickiego z dnia 17 marca 1938 r.; H. Batowski,
Koniec Małej Ententy, [w:] „Przegląd Zachodni”, 1951, nr 3–4, 427–446; Anna Garlicka, Bałkany i rywalizacja mocarstw zachodnich w latach trzydziestych, [w:] Państwa bałkańskie w polityce imperializmu
niemieckiego w latach 1871–1945, red. Antoni Czubiński, (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1982),
217; B. Górczyńska–Przybyłowicz, op. cit., 126–130; M. C. Kaser i E. A. Radice, op. cit., 1, 573–576
oraz J. Kofman, op. cit [w:] Europa Środkowo-Wschodnia i Ameryka Południowa 1918-1939: szkice o nacjonalizmie ekonomicznym, 239–244.
44
Jednocześnie Węgry podpisały deklaracje mniejszościowe z Jugosławią i Rumunią, dotyczące
węgierskich skupisk w tych krajach. Identyczny akt odnoszący się do Bułgarii został uchwalony
31 sierpnia 1938 r. w Salonikach przez państwa Ententy Bałkańskiej, vide: AAN, MSZ, t. 5997, raport polityczny posła Dębickiego z dnia 14 i 15 września 1938 r. DGFP, D, V, dok. 221, 300–301;
A. Garlicka, [1977] op. cit., 160 oraz B. Koszel, op. cit., 260.
45
Jugosławia zamierzała wystąpić po stronie Czechosłowacji jedynie w przypadku agresji węgierskiej.
Jednocześnie Stojadinović podkreślał, że kwestie Niemców Sudeckich są wewnętrznym problemem
Niemiec, vide: DGFP, D, II, dok. 463, 747–749; dok. 492, 803; D, V, dok. 229, 311–312; B. Koszel,
op. cit., 268–269 oraz MITT, op. cit., 220–221 (tekst porozumienia monachijskiego).
46
„... czynniki oficjalne tutejsze” podkreślały, że w razie nasilenia ekspansji niemieckiej również i w kierunku Adriatyku Jugosławia będzie broniła swego stanu posiadania z nie mniejszą siłą niż w 1914 r.,
vide: AAN, MSZ t. 5077, raport posła R. Dębickiego z dnia 17 marca 1937 r.; DGFP, D, II, dok. 675,
1014–1016 (tekst porozumienia monachijskiego z aneksem i deklaracjami); A. Garlicka, [1977]
op. cit., 151; B. Koszel, op. cit., 260–266 oraz B. Petranović i M. Zečević, op. cit., 310.
47
DGFP, D, IV, dok. 99, 118–127 (I arbitraż wiedeński); H. Batowski, [1971] op. cit., 57 oraz
M.M. Stojadinović, op. cit., 434–435.
39
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Stojadinović pretendował do przejęcia kontroli nad Skadarem (Škodrą), który był już raz tymczasowo przejęty przez Jugosławię. Churchill twierdził (czyżby chodziło o machinacje wyborcze?!),
że Stojadinović został zmuszony do rezygnacji po przegranych wyborach. Sam zainteresowany
stwierdzał, że książe Paweł zaczął obawiać się wpływów swego premiera oraz korpus oficerski był
nieufny wobec niego, vide: W. S. Churchill, op. cit., III, 1, 155; Ferdo Čulinović, [1965] op. cit., 17;
E. Cytowska, (II) op. cit., [w:] „Studia z...”, XIII, 139; A. Garlicka, op. cit., [w:] „Studia z...”, XIV,
116–117 oraz M.M. Stojadinović, op. cit., 514–520.
49
Jugosłowiańscy politycy u wojskowi zapewniali Zachód o swoich dalszych związkach z Francja
i Wielką Brytanią, vide: ADAP, D, VI, dok. 205; DGFP, D, V, dok. 291, 390–391 DGY, dok. 34, 88–89
(o wizycie Cincar–Markovićia w Berlinie 7 lutego 1939 roku); DBFP, III, vol. IV, dok. 100, 102–104
(telegram posła Campbella i załącznik attache wojskowego, podpułkownika Stronge’a do ministra,
księcia Halifaxa z 10 lutego 1939 roku o rozmowach z generałem Simonoviciem); Galeazzo hrabia
Ciano, Pamiętniki 1939–1943, (Warszawa: Wydawnictwo Libra 1991), 22–24; H. Batowski, [1971]
op. cit., 62 oraz A. Garlicka, op. cit., [w:] „Studia z...”, XIV, 120–121.
50
„... jakie by nie były zasady reorganizacji Królestwa Jugosławii, niewątpliwie doprowadzi ona do osłabienia zwartości państwa”, vide: AAN, MSZ t. 5989, raport posła R. Dębickiego z dnia 17 marca
1939 r.; DGFP, D, IV, dok. 229, 270–271 (deklaracja Hitler–Hacha); dok. 236, 275–276 (deklaracja
niepodległości Karpato–Ukrainy); dok. 246, 283–286 (proklamacja protektoratu) oraz Marian Kamil
Dziewanowski: War at any price. World War II in Europe, 1939-1945, (Englewood Cliffs: Prentice-Hall,
1987), 50–51.
51
DBFP, III, vol. IV, dok. 379, 352 (telegram Campbella do Halifaxa z 23 marca 1939 roku o szukaniu
przez Mussoliniego pretekstu do zajęcia Słowenii, gdy jednocześnie Duce zapewniał księcia Pawła
o włoskim zainteresowaniu w utrzymaniu silnej i zjednoczonej Jugosławii oraz mowa o niemieckiej
aktywności w Chorwacji i Słowenii); dok. 426, 388 (telegram Campbella do Halifaxa z 19 marca
o rozmowie z księciem Pawłem, poświeconej trudnej sytuacji Jugosławii) oraz Appendix IV, 620–621
(memorandum Foreign Office na temat sytuacji po absorpcji Czecho–Słowacji i polityki rządu Jego
Królewskiej Mości z 29 marca).
52
H. Batowski, [2001] op. cit., 341–342 oraz M. Brecher i J. Wilkenfeld, op. cit., 247–249.
53
DBFP, III, vol. V, dok. 92, 136–138 (telegram Halifaxa do ambasadora Phippsa w Paryżu z 8 kwietnia
na temat braku reakcji Jugosławii na agresję włoską na Albanię); dok. 94, 138–139 (telegram Halifaxa
do ambasadora Ryana w Durazzo z 8 kwietnia o niechęci Jugosławii na apele Albanii przyjścia jej
z pomocą, co byłoby w interesie całego Półwyspu Bałkańskiego); dok. 95, 140 (telegram Halifaxa
do ambasadora w Rzymie, księcia Perth z 8 kwietnia, wspominający o wiedzy na temat włoskich
propozycji gwarancji dla Jugosławii) oraz DGFP. D, IX, dok. 176, 250–251 (telegram von Heerena do
AA z 27 kwietnia).
54
Doszło do tego po negocjacjach, odbywających się na początku maja w Como. Układ sojuszniczy szczegółowo określał zasady współpracy Niemiec i Włoch: prowadzenie wspólnej polityki,
utrzymanie stałego kontaktu politycznego i wystąpienie po stronie drugiego z kontrahentów, gdyby został wciągnięty do wojny. Były omawiane też kwestie jugosłowiańskie (Włosi niedowierzali Cvetkovićiowi po majowych rozmowach w Rzymie), vide: MITT, op. cit., 226–227 (tekst Paktu
Stalowego); W.S. Churchill, op. cit., I, 1, 420–421; J. B. Hoptner, op. cit., 237–238 oraz B. Koszel,
op. cit., 297.
55
Dyplomata polski zwracał uwagę, że mimo dobrych stosunków z III Rzeszą, plan niemiecki obejmował zdobycie dla swoich potrzeb bogatego w surowce i płody rolne terytorium Jugosławii i żadne
zobowiązanie czy zapewnienie przyjaźni nie uratuje jej od wzmożonego wpływu Niemiec.
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Artykuły
Jugosławia rozpoczęła w połowie lutego negocjacje w sprawie dostawy sprzętu wojskowego i uzbrojenia (200 bombowców, 100 myśliwców, 70 haubic 150mm, 120 dział przeciwlotniczych). Niedługo
potem doszło do podpisania 5 lipca 1939 r. „tajnego protokołu” o dostawach broni niemieckiej,
obejmujące zamówienia samolotów (100 Do–17, 100 Bf–109, 34 Fi–156 [istniała wersja mówiąca
o 50 Klemmach]) dział (108 dział przeciwlotniczych i 200 przeciwpancernych), czołgów (120 sztuk),
który nie został zrealizowany. Dowodzą tego kolejne prośby przesyłane drogą dyplomatyczną, vide:
AAN, MSZ t. 5978, raport posła R. Dębickiego z dnia 21 marca 1939 r.; ADAP, D, VI, dok. 245, 253;
dok. 438, 488; dok. 620, 720–722; dok. 683, 784; DGFP, D, V, dok. 296, 396–397; D, VI, dok. 683; 785;
D, VII, dok. 81, 92; dok. 102, 110–111; dok. 240,. 256; dok. 241, 256–257; dok. 274, 288; dok. 318,
32–324; DGY, dok. 35, 89 (zapis adresu Hitlera do ks. Pawła z 1 czerwca), dok. 36, 90 (odpowiedź
ks. Pawła z 1 czerwca); F. Čulinović, [1965] op. cit., 57–58; David Irving, Marszałek Rzeszy Hermann
Göring 1893–1946. Biografia, (Warszawa: Wydawnictwo Muza), 2001, 275 oraz B. Koszel, op. cit., 294.
56
Regent Paweł wybrał się z wizytą do Wielkiej Brytanii, w której przebywał od 17 lipca do 2 sierpnia,
vide: DBFP, III, vol. VI, dok. 393, 437–439 (telegram Halifaxa do Shone’a 21 lipca 1939 roku na temat
rozmów z księciem Pawłem); F. Čulinović, [1965] op. cit., 64–65 oraz Anna Garlicka, Wysiłki Wielkiej
Brytanii w celu stworzenia w Europie Środkowej i Południowo–Wschodniej frontu antyniemieckiego, [w:]
„tudia z...”, XXII, 145–147.
57
Decyzja o neutralności Jugosławii została podjęta już 1 września, vide: DGFP, D, VII, dok. 532,
508; Živko Avramovski, Pokušaj formiranja neutralnog bloka na Balkanu, [w:] „Vojnoistorijski glasnik”
(dalej: VG), Beograd 1970, 1, 166–167; A. Garlicka, op. cit., [w:] „Studia z...”, XII, 124; Eadem,
Bałkany wobec konfliktu polsko–niemieckiego (lato–jesień 1939 r.), [w:] „Studia z...”,. XV, 105–106 oraz
Jerzy Hankiewicz, Próby utworzenia bloku państw neutralnych na Bałkanach (wrzesień–listopad 1939 r.),
[w:] „Studia z...”, XVII, 116–119.
58
Belgrad został poinformowany o układzie „Ribbentrop–Mołotow” kanałami dyplomatycznymi
przez Departament Stanu USA, choć sowiecki ambasador w Londonie, Majski zaprzeczył temu
w rozmowie z posłem jugosłowiańskim, Subotićiem, vide: Ž. Avramovski, op. cit, [w:] „VG”, 1, 156
oraz Jerzy Hankiewicz, op. cit., [w:] „Studia z...”, XVII, 123 i 132–135.
59
Jugosławia podpisała dogodne dla Włochów porozumienia dotyczące wykupu majątków i nieruchomości obywateli włoskich w Dalmacji (19 maja 1939 r. i 29 marca 1940 r.). Większe przywileje
uzyskali Niemcy: rezygnacja z ceł i podatków dla pilzneńskiej Škody (14 marca), ułatwienia dla niemieckich statków na Dunaju (15 marca), zrównanie opodatkowania obywateli niemieckich (23 sierpnia) i uprzywilejowanie podatkowe Towarzystwa „Signal” (11 grudnia). „Lanfried Abkommen” zwiastowało memorandum Dyrektora Polityki Ekonomicznej w niemieckim MSZ, Wiehla, vide: DGFP,
D, VIII, dok. 117, 116–117; dok. 497, 586–587 (telegram von Heerena do AA) oraz dok. 560, 691
(instrukcje Göringa dla konsula Neuhausena w sprawie pozorowania dalszych kroków przy podpisywaniu porozumienia o dostawie broni do Jugosławii); F. Čulinović, [1965] op. cit., 35–36 oraz
K. Romanow–Bobińska, op. cit. [w:] „Studia z...”, XIV, 55.
60
ADAP, D, IX, dok. 442, 475 oraz DGFP, D, IX, dok. 442, 577.
61
Ostatnie próby promowania orientacji proalianckiej podjęli się zastępca wielkiego mistrza, prof.
Vladimir Čorović, który wybrał się do Paryża i Londynu w grudniu 1939-lutym 1940 r. Zabiegał on
pomoc (dostawy broni) dla Jugosławii, ale poza górnolotnymi deklaracjami niczego nie uzyskał.
Po powrocie do Belgradu został objęty inwigilacją, DGY, dok. 42, 95 (fragment telegramu generała
Weyganda do francuskiego Ministerstwa Wojny z 3 września 1939 roku na temat utworzenia frontu
salonickiego); dok. 46, 97 (telegram gen. Gamelina do gen. Weyganda z 10 września na temat wojsk
w Lewancie); dok. 52, 101 (telegram ambasadora Brugere z 5 grudnia 1939 r. o ewentualnej współ-
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pracy Jugosławii z mocarstwami zachodnimi); dok. 57, 105 (list attache wojskowego Mersona do
gen. Weyganda z 29 marca o deklaracji współpracy ze strony ministra Nedićia), dok. 58, 105–106 (telegram ambasadora Brugere z 16 kwietnia o podobnej treści); dok. 60, 107 (telegram attache wojskowego Mersona do ministerstwa wojny na temat tajnych negocjacji w sprawie współpracy wojskowej
jugosłowiańsko–francuskiej) oraz L. Hass, [1987] op. cit., 265-266.
62
DGFP, D, X, dok. 121, 133–136 (raport polityczny von Heerena do AA z 5 lipca poświęcony polityce zagranicznej Jugosławii) oraz J. B. Hoptner, op. cit., 184–185.
63
„Pavelić jest to człowiek zdecydowany i spokojny, który wie, dokąd dąży i nie obawia się przyjęcia na siebie
odpowiedzialności niezbędnych do wykonania takiego projektu. Ustaliliśmy główne punkty przygotowania
i wykonania akcji kroackiej”, vide: G. Ciano, op. cit., 166; B. Koszel, op. cit., 286 oraz B. Petranović
i M. Zečević, op. cit., 380–381.
64
Ciano sprecyzował plany względem ustaszy: „powstanie, opanowanie Zagrzebia, przyjazd Pavelićia.
Prośba o interwencję włoską, utworzenie królestwa Chorwacji, zaofiarowanie jego korony królowi Włoch”,
vide: Ladislaus Hory, Martin Broszat, Der Kroatische Ustascha–Staat 1941–1945, (Stuttgart: Deutsche
Verlags-Anstalt, 1964), 34 et passim
65
Plan opracowywał generał Roatta o czym dowiedział się wywiad niemiecki w sierpniu 1940 r., vide:
DGFP, D, IX, dok. 343, 481–483.
66
Jugosławia zmieniła swe skrajnie antykomunistyczne nastawienie, co było zaskakującym novum
w polityce Belgradu. Pierwsze kontakty gospodarcze jugosłowiańsko–sowieckie doszły do skutku
jeszcze 21 kwietnia. Mołotow ignorował pierwsze nieśmiałe próby podjęcia negocjacji, których celem
mogłoby być podpisanie sojuszu jugosłowiańsko–sowieckiego. Inne opracowania podają 25 czerwca
jako datę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Jugosławią, a ZSRS. Sowieckim ambasadorem w Belgradzie (przybył na placówkę 7 lipca 1940 r.) został Płotnikow, vide: DGFP, D, X,
dok. 215, 282–283 (raport polityczny von Heerena do MSZ z 23 lipca 1940 r.); I. Avakumovic, op. cit.,
I, 178–179; F. Čulinović, [1965] op. cit., 39–41; M. K. Dziewanowski, op. cit., 152; J. B. Hoptner,
op. cit., 188; F. C. Littlefield, op. cit., 77–78 oraz A. J. Prażmowska, op. cit., 202.
67
Jugosławia była zaniepokojona rozwojem sytuacji w Europie Środkowo–Wschodniej, podkreślając
swoją wolę dalszego rozwoju stosunków z mocarstwami Osi, vide: DGFP, D, X, dok. 395, 546–547
(telegram von Heerena do AA z 26 sierpnia 1940 r.); Molotov Remembers. Inside Kremlin Politics.
Conversations with Felix Chuev, red. Albert Resis, (Chicago: Ivan R. Dee, 1993), 8–10 oraz A. Garlicka,
op. cit., [w:] „Studia z...”, XIV, 122.
68
Już we wrześniu Jugosławia wyrażała zaniepokojenie wzrostem napięcia na linii Rzym–Ateny.
W październiku rozeszły się pogłoski o możliwości przeprowadzenia puczu przez serbskich generałów i zastąpieniu regenta przez młodego króla. Włoski ambasador w Belgradzie poinformował 24 października ministra Cincara–Markovićia, że włoska koncentracja wojsk w Albanii nie jest wymierzona
w Jugosławię. Jednak kilka dni później (5 listopada) lotnictwo włoskie zbombardowało macedońską
Bitolję. Jugosławia złożyła protesty w Atenach, Londynie i Rzymie, odnosząc się w ten sposób do prób
włączenia jej do konfliktu włosko–greckiego. Pośrednim efektem tego incydentu było zdymisjonowanie
ministra wojny, Milana Nedićia i zastąpienie go przez generała Petara Pešićia za: Documents on American
Foreign Relations, July 1939-June 1940, (Boston: World Peace Foundation, 1940), III, 650–651; DGFP,
D, X,, dok. 232, 300–301 (telegram von Heerena do AA z 26 lipca o atakach prasy włoskiej niepokojących stronę jugosłowiańską) oraz D, XI, dok. 110, 189 (telegram von Heerena do AA z 26 września
w sprawie włoskiego zagrożenia); dok. 229, 394 (telegram von Heerena do AA w sprawie informacji
Ciano); dok. 231, 396 (telegram von Heerena z 25 października w sprawie pogłosek o puczu armii);
Michael Bloch, Ribbentrop, (London: Abacus, 2003), 334; M. Brecher i J. Wilkenfeld, op. cit., 400–402;
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F. Čulinović, [1965] op. cit., 98–99; A. Garlicka, op. cit., [w:] „Studia z...”, XIV, 123–124; B. Koszel, op.
cit., 326–327 oraz 330–331; Bogdan Krizman, Yugoslavia’s Accession to the Tripartite Pact, [w:] The Third...,
op. cit., 399; Branko Petranović i Nikola Žutić, 27. Mart 1941. Tematska Zbirka Dokumenata, (Beograd:
Nicom 1990), 36–37 oraz Elżbieta Znamierowska–Rakk, Sytuacja międzynarodowa na Bałkanach po I i po
II wojnie światowej. Próba porównania, [w:] Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy
Środkowo-Wschodniej 1918–1945. Materiały z sesji naukowej w Instytucie Historii PAN 23–24 października
1995 r., pod red. Andrzeja Koryna, (Warszawa: IH PAN, MWSH-P, 1996), 125.
69
„W interesie Jugosławii jest siedzieć cicho”- wspominał 15 października Duce w Palazzo Venezia, vide:
DGFP, D, XI, dok. 320, 525 (memorandum polityczne von Heerena do AA z 11 listopada w sprawie
jugosłowiańskich żądań w stosunku Salonik); dok. 334, 573–574 (raport polityczny von Heerena do
AA z 14 listopada o jugosłowiańskich roszczeniach względem Salonik); dok. 397, 704–705 (telegram
von Heerena do AA na temat sytuacji politycznej Jugosławii) oraz W. S. Churchill, op. cit., II, 2, 219.
70
DAFR, III (July 1940–June 1941), 304–309 oraz MITT, op. cit., 241–242 (tekst Paktu Trzech).
71
DGFP, D, XI, dok. 176, 291–297 (list von Ribbentropa do Stalina z 13 października na temat rozwoju stosunków niemiecko–sowieckich oraz zaproszenia Mołotowa do Berlina); dok. 325, 533–541
(zapis rozmowy von Ribbentropa z Mołotowem 12 listopada); dok. 326, 541–549 (zapis rozmowy
Hitlera z Mołotowem 12 listopada); dok. 328, 550–562 (zapis drugiej rozmowy Hitlera z Mołotowem
13 listopada); dok. 329, 562–570 (zapis finałowej rozmowy von Ribbentropa z Mołotowem 13 listopada); dok. 404, 714–715 (telegram von Schulenburga do von Ribbentropa z 26 listopada z odpowiedzią
Mołotowa) oraz Henry Kissinger, Dyplomacja, (Warszawa: Philip Wilson, 1996), 387–393.
72
Minister jugosłowiański wyjechał 26 listopada potajemnie na spotkanie do Bergofu, zaś dzień
przed audiencją u Hitlera doszło przypuszczalnie do spotkania obu szefów MSZ w Fuschl. Nawet
jugosłowiański ambasador nie wiedział nic o podróży Cincara–Markovićia. Po powrocie z Berlina
szef MSZ przedyskutował propozycje niemieckie z regentem Pawłem, premierem Cvetkovićiem, wicepremierem Mačkiem i ministrem Korošecem, vide: DGFP, D, XI, dok. 417, 728–735 (zapis rozmowy Hitler– Cincar–Marković 28 listopada) oraz F. Čulinović, [1965] op. cit., 102–103.
73
DGFP, D, XI, dok. 465, 803–804 (telegram von Heerena do AA z dnia 7 grudnia 1940 r.).
74
Grudniowa odpowiedź von Ribbentropa określała, że pakt o nieagresji nie jest tym czego spodziewała się strona niemiecka. III Rzeszę interesowało jedynie przystąpienie Jugosławii do Paktu
Trzech. Jugosłowiański respons stwierdzał, ze propozycja trójstronnego paktu o nieagresji wyszła
od Hitlera i kwestia dołączenia Jugosławii do Paktu trzech pozostaje nadal otwarta, vide: DGFP, D,
XI, dok. 467, 805–806 (telegram von Heerena do AA z 7 grudnia 1940 r. w sprawie jugosłowiańskiej
propozycji paktu o nieagresji); dok. 469, 807–808 (drugi telegram von Heerna do AA z 7 grudnia);
dok. 549, 927–928 (telegram AA do von Herena z 21 grudnia); dok. 551, 930 (telegram von Heerena
do AA z 23 grudnia).
75
Układ z Węgrami został ratyfikowany 27 stycznia 1941 r. Traktat przetrwał do 11 kwietnia, kiedy wojska węgierskie uderzyły na Jugosławię, wspierając działania niemieckiego Wehrmachtu.
Węgierski premier hrabia Pal Teleki, sygnatariusz porozumienia, popełnił samobójstwo, gdy dowiedział się, że 2 kwietnia sztab generalny potajemnie zgodził się na udział wojsk Honvedu w operacji
przeciwko Jugosławii. W liście pożegnalnym do regenta Horthy’ego stwierdził: „Podeptaliśmy nasz
honor. Stanęliśmy po stronie zbrodniarzy. Staniemy się narodem szakali, najgorszym z narodów. Czuję się
winny”; ADAP, D, XII, 1, dok. 267, 379 oraz dok. 306–307, 423–424; DGFP. D, XI, dok. 478, 824
(telegram von Ribbentropa do ambasady niemieckiej na Węgrzech o sugestiach w sprawie traktatu);
D, XII, dok. 267, 458–460 (telegram Erdmannsdorffa do AA z 5 kwietnia o motywach samobójstwa Telekiego); Dokumenti o spoljnoj politici Socjalističke Federativne Republike Jugoslavije 1941–1945,
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(Beograd: 1988), I, dok. IX, 424–425; Franz Halder, Dziennik wojenny, (Warszawa: Wydawnictwo
MON, 1973), II, 417 (zapis z 4 kwietnia) oraz 418 (zapis z 5 kwietnia); Stephen D. Kertesz, Between
Russia and the West. Hungary and the Illusions of Peacemaking 1945–1947”, (South Bend: University
of Notre Dame Press, 1984), 109–111; Bogdan Krizman, [1977] op. cit., 401; Dušan Lukac, The Final
Stage in German–British Diplomatic Struggle for the Balkans, [w:] The Third…, 52 oraz Jerzy Robert
Nowak, Węgry 1939–1969, (Warszawa: Wiedza Powszechna 1971), 35.
76
Propozycje włoskie obejmowały: demilitaryzację Dalmacji, rozszerzenie porozumienia z 1937 r.,
tak aby doprowadziło ono do podpisania Paktu Trzech przez Jugosławię. Belgrad pragnął uzyskać
Saloniki i w zasadzie zgadzał się na dalsze negocjacje w oparciu o porozumienie z 1937 r., vide: DGFP,
D, XII, dok. 15, 23–24.
77
Do wizyty doszło po liście Danilo Gregorićia, redaktora gazety „Vreme”, który powiadomił
Niemców o stanowisku rządu wobec Niemców, podkreślając największe niebezpieczeństwo dla
dialogu jugosłowiańsko–niemieckiego ze strony ministra sprawiedliwości Konstantinovićia (probrytyjskiego i prosowieckiego adepta „sztuki królewskiej”). Na lutowych spotkaniach politycy
jugosłowiańscy postulowali zaprowadzenie pokoju na Bałkanach po zakończeniu konfliktu włosko–greckiego. Jednocześnie wyrażali obawę o brytyjską interwencję na półwyspie. Hitler nadmieniał, że „interesy nowego ładu w Europie i Jugosławii są zbieżne” i „szybkie przystąpienie do Paktu Trzech jest
ostatnią szansą dla Jugosławii”, vide: DGFP, D, XI, dok. 708, 1192–1194 (list Gregorićia z 25 stycznia
1941 r.); dok. 730, 1224 (zaproszenia Hitlera dla Cvetkovićia do Berghofu); D, XII, dok. 20, 34–35
(telegram von Ribbentropa do ambasady w Belgradzie z 6 lutego o zaproszeniu do złożenia wizyty
w Berghofie); dok. 47, 79–88 (zapis rozmowy w Fuschl); dok. 48, 88–96 (zapis rozmowy w Berghof);
F. Čulinović, [1965] op. cit., 110–116; B. Krizman, [1977] op. cit., 403 oraz Aprilski rat 1941. Zbornik
dokumenata (dalej Aprilski...), red. Antun Miletić, (Beograd: Vojnoistorijski Institut, 1988), 2, dok. 25,
77–84 i dok. 26, 85–93.
78
Amerykanie wcześniej nie przejmowali się losem Jugosławii. Wyjątkiem był apel pokojowy prezydenta Franklina Delano Roosevelta z 15 kwietnia 1939. Dokumentem tym prezydent zwracał się
do Hitlera z zapytaniem i prośbą o zapewnienie swoich pokojowych obietnic względem wszystkich
krajów europejskich. Najbardziej zależało im na spłacie zadłużenia przez Jugosławię, co było przedmiotem ożywionych negocjacji dyplomatycznych (12 grudnia 1939 i 6 czerwca 1940 roku). Zapewne
wcześniejsza kwestia ceł zaporowych dla towarów amerykańskich i wspomniane trudności w spłacie długów wpłynęły na nie udzielenie Jugosławii pożyczki na zakup broni przez rząd amerykański. W zasadzie Jugosławia był bez wyjścia. Nie mogła liczyć na żadną pomoc wojskową ze strony
Wielkiej Brytanii. Jednak minister spraw zagranicznych Anthony Eden rozpoczął 12 lutego podróż
po Bliskim Wschodzie i basenie Morza Śródziemnego Jej celem było zaktywizowanie wysiłków przy
organizacji antynazistowskiego bloku na Bałkanach. Premier Churchill, słynący ze swoich dykteryjek, określił sytuację regenta Pawła jako „człowieka w klatce z tygrysem, nie prowokującego bestii, gdy
zbliżała się pora obiadu”, vide: DAFR, Vol. II, (July 1939–June 1940), Boston 1940, 540; FRUS, 1939,
Vol. II, 885–901 (negocjacje na temat udzielenia Jugosławii pożyczki na zakup broni); John Colville,
„The Fringesof Power. Downing Street Diaries 1939–1955”, (London–Sydney–Auckland–Toronto:
Hodder and Stoughton, 1985), 337; D. Lukac, op. cit., [w:] The Third..., 56; Eugeniusz Rafalski,
Polityka Watykanu w przededniu II wojny światowej (na tle głównych akcji dyplomatycznych, (Warszawa:
PWN, 1978), 198–200 oraz Cyprian T. Sawicki, Agresja na Polskę w świetle dokumentów, (Warszawa:
Polski Instytut Wydawniczy, 1946), I, 246–250.
79
Książe Paweł wyruszył na spotkanie z Hitlerem jako „specjalny kurier” i poruszał się kabrioletem
Mercedes–Benz, vide: DGFP, D, XII, dok. 60, 111–112 (telegram von Ribbentropa 16 lutego do amba-
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sady w Belgradzie w sprawie przygotowań do przyjazdu księcia Pawła do Niemiec); dok. 84, 157–158
(telegram von Heerena do AA z 25 lutego potwierdzający tajną wizytę księcia Pawła w Berghof);
dok. 124, 218–219 (telegram von Ribbentropa do ambasady w Rzymie z 5 marca o poinformowaniu
Włochów na temat spotkania w Berghof); dok. 130, 230–231 (telegram von Ribbentropa z 7 marca do
ambasady w Belgradzie o rozmowach w Berghof); F. Čulinović, [1965] op. cit., 120–131; A. Garlicka,
op. cit., [w:] „Studia z...”, XIV, 129; B. Krizman, [1977] op. cit., 405; Aprilski..., op. cit., II, dok. 39, 164;
dok. 49, 194; dok. 52, 201; dok. 53, 202–203 oraz B. Petranović i M. Zečević, op. cit., 386.
80
DGFP, D, XII, dok. 131, 232–233 (telegram von Heerena do AA z 7 marca o posiedzeniu Rady
Koronnej); dok. 138, 247 (teleks Schweimera do ambasady w Rzymie z 8 marca o jugosłowiańskich
zastrzeżeniach); dok. 144, 255–256 (telegram von Ribbentropa do ambasady w Belgradzie z 9 marca o zgodzie na jugosłowiańskie zastrzeżenia dotyczące jej udziału w agresji na Grecję); dok. 145,
257–258 (telegram von Heerena do AA z 10 marca z jugosłowiańską odpowiedzią o obawach włączenia kraju do wojny z USA i ZSRS); dok. 149, 269–270 (telegram von Heerena do AA z 11 marca o dalszym braku zgody Belgradu); dok. 156, 281–281 (telegram von Heerena z 12 marca z kolejnym propozycjami Belgradu dla rozładowania impasu w negocjacjach: możliwość pozostawienia Jugosławii
poza wojskowymi strukturami Paktu Trzech); dok. 165, 291–294 (telegram von Ribbentropa do ambasady w Belgradzie z 14 marca zgoda na propozycje Jugosławii); dok. 173, 303–304 (telegram von
Heerena do AA z 17 marca na temat akceptacji wcześniejszego pisma von Ribbentropa); F. Čulinović,
[1965] op. cit., 131–137 oraz A. Garlicka, op. cit., [w:] „Studia z...”, XIV, 129–130.
81
DGFP, D, XII, dok. 187, 323.
82
Prezydent Roosevelt wysłał przed 11 marca osobiste listy do Cvetkovićia, Mačka i Kuloveca, aby ci
politycy oparli się niemieckiej presji. Niemcy wiedzieli o próbach nacisku, które pojawiły się 24 marca podczas spotkania amerykańskiego konsula w Zagrzebiu z sekretarzem HSS, inż. Košutićiem,
vide: Aprilski..., op. cit., II, dok. 106, 306–307; DGFP, D, XII, dok. 131, 232–233 (telegram von Heerena
do AA z 7 marca o spotkaniu Rady Koronnej); F. Čulinović, [1965] op. cit., 138–142 oraz Bogdan
Krizman, [1977] op. cit., 411.
83
W tajnych uzupełnieniach paktu z Osią, Jugosławię zapewniano o poszanowaniu jej suwerenności i integralności terytorialnej (choć Niemcy nie wystosowali gwarancji granic, co podkreślał von
Ribbentrop w rozmowie z węgierskim ministrem spraw zagranicznych, Bardossy’im: „w każdym
wypadku nasi sojusznicy z poprzedniej wojny są nam bliżsi od dawnych wrogów”). Dodatkowo Niemcy
zgodzili się nie wykorzystywać terytorium sojusznika do prowadzenia działań wojennych, rozmieszczania baz wojskowych i tranzytu wojsk przez jej terytorium. Nowy sojusznik Niemiec miał
nie uczestniczyć w ataku na niedawnego, greckiego sprzymierzeńca. Jugosławia zgłaszała zainteresowanie regulacjami granicznymi, a w szczególności dostępem do Morza Egejskiego (podniosła aspiracje do Salonik) oraz żądała ochrony przed rewindykacjami włoskimi, vide: Aprilski.., op.
cit., II, dok. 108, 308–311; dok. 110, 315; dok. 112, 321; dok. 113, 322; DAFR, III, 324–325; DGFP,
D, XII, dok. 172, 302 (memorandum von Wiezsäckera o z 17 marca węgierskich żądaniach rewizji granic z Jugosławią i niemieckich zapewnieniach wobec Sztojay’a); dok. 205, 353 (adres von
Ribbentropa do Cvetkovićia z 25 marca); dok. 206, 353–354 (adres Cvetkovićia do von Ribbentropa
z 25 marca); dok. 207, 354–357 (zapis rozmów Hitlera z Cvetkovićiem w obecności von Ribbetropa
i Cincar–Markovićia), dok. 208, 357–361 (zapis rozmowy Hitlera z Ciano 25 marca w Wiedniu);
DGY, dok. 68, 115 (protokół z przystąpienia Jugosławii do Paktu Trzech); dok. 69, 115; dok. 70,
116; dok. 71, 116 (trzy noty von Ribbentropa z 25 marca); DSFRJ, I, 7–11; M. Bloch, op. cit., 350;
F. Čulinović, [1965] op. cit., 199–210; J. B. Hoptner, op. cit., 237–239 i 294–296; B. Krizman, [1977]
op. cit., 421; F. C. Littlefield, op. cit., 104–105; V. Maček, op. cit., 196 et passim.; Mario Montanari,
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L’esercito italiano nella campagna di Grecia Roma, (Roma: Stato Maggiore dell’Esercito Ufficio Storico,
1991), 672; M. Tanner, op. cit.,. 137 oraz Michal Jerzy Zacharias, Jugoslawia w polityce Wielkiej Brytanii
1940 – 1945, (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum, 1985), 25.
84
Konferencja na temat napaści na Jugosławię odbyła się 27 kwietnia. Von Ribbentrop próbował
przekonać Hitlera o błędnych przesłankach akcji militarnej przeciwko Jugosławii. Jego argumenty
sygnalizowały, że przewrót wojskowy nie stanowiły zagrożenia dla niemieckich interesów i junta
Simovićia szybko potwierdzi status Jugosławii jako satelity Niemiec. Jednocześnie górzysty teren
Jugosławii prowokował do wystąpienia długotrwałej partyzantki po zwycięskiej kampanii. Istniejąca
guerrilla miała wpływać negatywnie na dotychczasową pokojową eksploatację jugosłowiańskich
złóż mineralnych. Hitler gwałtownie odrzucił sugestie swego ministra spraw zagranicznych, co
Ribbentrop przypłacił rozstrojem nerwowym (doprowadzony do wściekłości z powodu nadszarpnięcia jego wpływów). Uzupełnienie decyzji z 27 kwietnia stanowiła Dyrektywa nr 26 z 3 kwietnia, poświęcona zaangażowaniu i współdziałaniu sojuszników Osi w ataku na Jugosławię. Niemcy
powoływali się na represje wymierzone w niemiecką mniejszość, mieszkającą w Jugosławii, vide:
Aprilski..., op. cit., II, dok. 126, 346–350; DGFP, D, XII, dok. 215, 369–371 (zapis rozmowy pomiędzy Hitlerem, a Sztojay’em 28 marca); dok. 216, 371–372 (zapis rozmowy Hitlera z Draganowem
z 28 marca); dok. 217, 372–375 (zapis przebiegu konferencji z 27 marca); dok. 223, 395–396 (dyrektywa nr 25 z 27 marca); dok. 224, 397–398 (teleks Hitlera do Musssoliniego z 27 marca); dok. 225,
398–399 (telegram von Heerena do AA z 28 marca o deklaracjach przyjaźni Simonovićia względem
Niemiec); dok. 235, 421–422 (telegram von Heerena do AA z 30 marca o poszanowaniu przez rząd
Simonovićia zasad paktu Trzech); DGY, dok. 91, 130 (informacja OKW dla AA o zabójstwach
Niemców w Jugosławii 29 marca); dok. 93, 131, dok. 94, 131; dok. 95, 131 (trzy raporty dr Carstanjena
na temat Niemców wypędzonych z Jugosławii); dok. 97, 133–136 (raport Feinego do AA z 2 kwietnia
o represjach wobec ludności pochodzenia niemieckiego od 27 kwietnia); DSFRJ, t. I, dok. I, 413–415;
dok. II, 415–417; M. Bloch, op. cit., 351; F. Culinović, [1961] op. cit., II, 203–210; David Irving, Wojna
Hitlera, (Warszawa: Prima, 1996), 322; Slavko Odić i Slavko Komarica, Yugoslavia in the German Plans
of Conquest, [w:] The Third…, 447–448; L. Hory, M. Broszat, op. cit., 131 oraz Kurt Tippelskirch, Istoria
wtoroj mirowoj wojny, (Sankt Petersburg: Liki Rossii, 1994), I (1939–1943), 139.
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Arkadiusz Karbowiak
„Z wiarą w Boga – Wolność lub śmierć!”
Generał Dragoljub „Draža” Mihajlović i serbscy Czetnicy
w okresie II wojny światowej
Wojna partyzancka tocząca się w Jugosławii w latach 1941–1945 w powszechnej świadomości wiąże się z istnieniem komunistycznego ruchu partyzanckiego,
kierowanego przez agenta Kominternu Josipa Broz ps. „Tito”. Niestety niewiele osób
wie, że obok „Tity” z niemieckim okupantem walczyły również serbskie antykomu- 129
nistyczne formacje partyzanckie zwane czetnikami. Ich dowódcą był Dragoljub Mihajlović ps. „Draža”. To czetnicy byli pierwszymi organizatorami antyniemieckiego
ruchu oporu w okupowanej Jugosławii. Warto dziś o tych faktach przypomnieć. Poniższy artykuł prezentuje działalność ruchu czernickiego w latach 1941–1945.
Królestwo Serbów, Słoweńców i Chorwatów powstałe po zakończeniu
I wojny światowej należało z pewnością do beneficjentów owego konfliktu. Jego powierzchnia uległa kilkakrotnemu powiększeniu w porównaniu z obszarem przedwojennego państwa serbskiego. Początkowej euforii towarzyszącej powstaniu nowej
struktury państwowej z biegiem czasu zaczęło towarzyszyć rozczarowanie. Królestwo, które miało być wspólnym domem wszystkich zamieszkujących go narodów
zostało zawłaszczone przez Serbów, co negatywnie wpłynęło na wewnętrzną stabilizację i przyczyniło się do wzrostu konfliktów etnicznych. Wraz z wybuchem II wojny światowej ujawniły one swe mordercze oblicze.
Polityka zagraniczna Jugosławii w okresie międzywojennym była nastawiona na współpracę z państwami zachodnimi, oraz krajami. Małej Ententy i Ententy Bałkańskiej. Jej podstawowym założeniem było utrzymanie powojennego
wersalskiego status quo. Trudności w realizacji tego celu pojawiły się w latach 30.
w momencie aktywizacji polityki zagranicznej faszystowskich Włoch i narodowosocjalistycznych Niemiec. Państwa te zmierzały do podważenia ładu terytorialnego,
panującego w Europie po 1918 r. Bałkany stanowiły obszar znajdujący się w strefie zainteresowań Włoch. Upadek Francji w czerwcu 1940 r. i skierowanie ekspansji
III Rzeszy na wschód spowodował wzrost znaczenia tej części kontynentu. Okazało
się, że z uwagi na silne tendencje prozachodnie w większości państw bałkańskich
zaistniała konieczność ich zneutralizowania poprzez przyciągnięcie do systemu
sojuszy skonstruowanych przez III Rzeszę. O ile w przypadku Grecji ten zabieg
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się nie udał z powodu ataku Włoch 22 października 1940 r., o tyle w Jugosławii,
rząd Dragiši Cvetkovicia zgłosił akces do koalicji państw „Osi”. Ten niewątpliwy
sukces berlińskiej dyplomacji trwał jednak bardzo krótko. Już 27 marca 1941 r. grupa oficerów dowodzonych przez generała lotnictwa Dušana Simovicia, wspierana
przez angielskie służby specjalne dokonała zamachu stanu obalając rząd regencję
księcia Pawła. Był to w ówczesnych warunkach nie tylko krok desperacki, ale i jak
się później okazało – samobójczy. Wystawiał on bowiem państwo jugosłowiańskie
na nieuchronny atak. Dlatego też rząd, licząc się z ówczesnym modus faciendi nie
wyrzekł się przynależności do Paktu Trzech. Jugosławia nie zaoferowała pomocy
Grecji, walczącej z Włochami. Perspektywa i możliwości brytyjskiej pomocy były
raczej niewielkie. Biorąc pod uwagę olbrzymią dysproporcję sił oraz poważne napięcia występujące na tle narodowościowym, nie trudno było przewidzieć konsekwencje podjętych posunięć. Przebywający w tym czasie na emigracji w Londynie znany
polski publicysta Stanisław Cat-Mackiewicz po uzyskaniu informacji o przewrocie
skwitował ją krótko: „Mamy kolegów samobójców”.1
Szóstego kwietnia 1941 r. niemiecki Wehrmacht rozpoczął realizację planu
ataku na Jugosławię (Dyrektywa nr 25) i Grecję (Fall Marita). Obrona jugosłowiańskiej
państwowości trwała krótko. Przewaga wojskowa agresorów była przygniatająca. Oddziały armii jugosłowiańskiej, szczególnie te złożone z Chorwatów, na ogół dezerterowały nie podejmując walki. W dniu 17 kwietnia były minister spraw zagranicznych
Aleksander Cincar–Marković oraz generałowie Radivoje Janković i Danilo Kalafatović podpisali w Belgradzie w obecności generała Maximiliana Freiherra von Weichsa
i pułkownika Luigi Buonafati akt bezwarunkowej kapitulacji armii jugosłowiańskiej.
Małoletni król Piotr II wraz ze swym rządem udał się na emigrację chcąc kontynuować walkę u boku państw alianckich. Jugosławia została podzielona i znalazła się pod
okupacją. Niemcy przyłączyli do Rzeszy północną Słowenię i Dolną Styrię, zamieszkałe przez mniejszość niemiecką. Ponadto Wehrmacht okupował obszar całej Serbii
wraz z Belgradem (tzw. Militärverwaltung in Serbien), na którym powołano Rząd Ocalenia Narodowego (Vlada Nacionalnog Spasa), zaś część Vojvodiny (Banat) znalazł się
pod bezpośrednią kontrolą Niemiec – rządzony autonomicznie przez zamieszkującą
tam mniejszość niemiecką, choć formalnie pozostał częścią Serbii. Włochy zajęły tereny południowej Słowenii, część Primorja chorwackiego, Czarnogórę, Sandžak, zaś
Kosovo i Metohiję, część północno-zachodnią Macedonii włączono do Wielkiej Albanii. Na obszarach Chorwacji, Slawonii, Syrmii (Śremu), Bośni, Hercegowiny oraz
większej części Dalmacji (z Dubrownikiem) utworzono NDH czyli Niepodległe
Państwo Chorwackie. Węgrom przyznano Bačkę, Baranję, Prekmurje i Medjimurje,
natomiast Bułgaria otrzymała południowo-wschodnią część Macedonii do Ochrydy,
część Kosova i skrawki południowo-wschodniej i wschodniej Serbii.2
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Większość terytorium Jugosławii stanowią tereny górzyste, wymarzone do
prowadzenia walki partyzanckiej. Ważną rolę – sprzyjającą rozwojowi partyzantki
– odgrywała również serbska tradycja walk narodowo-wyzwoleńczych, których geneza sięgała powstań antytureckich. Istotną rolę w owych insurekcjach odgrywali
serbscy partyzanci – czetnicy. To właśnie do tej tradycji postanowili nawiązać ci oficerowie byłej armii jugosłowiańskiej, którzy nie chcąc się pogodzić z klęską, poniesioną wiosną 1941 r. przeszli w góry by tam prowadzić dalszą walkę z okupantami.
Decyzję o kontynuowaniu oporu podjął również oficer sztabowy jugosłowiańskiej
2. Armii ppłk Dragoljub Mihajlović.3 Jego oddział pod koniec kwietnia 1941 r.,
przeprowadził pierwszą kolejową akcję sabotażową niszcząc tory na linii Zavidovici–Han Pijesak.4 Po tym zdarzeniu ppłk Mihajlović, umykając przez kilkanaście dni
niemieckim jednostkom pościgowym, dotarł rankiem 13 maja 1941 r. wraz 31 ludźmi w okolice Ravnej Gory. Swą kwaterę założył we wsi Strugannik, w domu jednego 131
z podkomendnych mjr. Aleksandra Misicia.5
Proces tworzenia organizacji podziemnej rozpoczęto od nawiązywania kontaktów z ukrywającymi się oficerami byłej armii jugosłowiańskiej. Owocem tych zabiegów było przybycie do Strugannika Pavla Panticia, Dragoslava Pavlovica, Radoslava
Djuricia, Bosko Todorovicia, Nesko Nedicia, Vucko Ignatovicia, Dragutina Keserovicia, Nikoli Kalabicia, Predraga Rakovicia, Rudolfa Perhinka, Zvonimira Vuckovicia,
Milosa Glisicia, i wielu innych znanych później dowódców.6 Podczas jednej z narad
podjęto decyzję o utworzeniu ogólnokrajowej organizacji czetnickiej. Na polecenie
Draży Mihajlovicia z Ravnej Gory wyjechali emisariusze z zadaniem stworzenia we
wszystkich regionach okupowanego kraju komórek nowej struktury podziemnej.
Pod koniec czerwca 1941 r. organizacja czetnicka liczyła już kilka tysięcy członków.
Początkowo jej pełna nazwa brzmiała: Czetnickie Oddziały Jugosłowiańskiej Armii.

Orzeł serbski z wizerunkiem trupiej czaszki, symbolem śmierci dla Ojczyzny – noszony przez formacje czetnickie
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Po awansie Dragoljuba Mihajlovicia na ministra wojny rządu emigracyjnego ostatecznie przyjęto nazwę Jugosłowiańska Armia w Ojczyźnie – JVUO (Jugoslovenska vojska
u otadžbini), często spotyka się nazwę Jugosłowiańskie Wojska Ojczyźniane).7
Zgodnie z instrukcją nr 5 formacje czetnickie składały się z trzech kategorii
grup. Pierwszą stanowiły mobilne operacyjnie oddziały, złożone z ludzi przeważnie
młodych w wieku 20–30 lat, prowadzące akcje o charakterze partyzanckim. Drugą
kategorię stanowiły grupy złożone z osób w wieku 30–40 lat dokonujących głównie
aktów sabotażu na wyznaczonych przez dowództwo obiektach (drogi, mosty, linie
komunikacyjne). Trzecią kategorię miały stanowić grupy złożone z ludzi starszych
w wieku 40–50 lat, znajdujących się w swych miejscach zamieszkania. Ich zadaniem
miało być wsparcie logistyczne oddziałów partyzanckich i grup sabotażowych oraz
zapewnienie porządku na terenach wiejskich. Podstawowymi jednostkami bojowymi były czety, czyli kompanie liczące od 50 do 200 ludzi, następnie bataliony liczące
od 2 do 4 kompanii i brygady liczące od 2 do 5 batalionów.8 Wzrost sił czetnickich
pozwalał na powołanie także korpusów.
W przeciwieństwie do komunistycznych, czetnickie struktury partyzanckie
były związane na ogół na stałe z konkretnymi obszarami swego działania. Mankamentem tego rozwiązania była ich mała mobilność. Miało to istotne znaczenie
z uwagi na konieczność szybkiego przemieszczania się na tereny zagrożone przez
działalność komunistów. Ci, swobodnie przechodząc w poszczególne rejony kraju, mogli w dowolnym miejscu stworzyć odpowiednią przewagę nad swymi antykomunistycznymi rywalami. Istotną cechą czetnickiej organizacji była dość luźna
struktura wewnętrzna i stosunkowo duża autonomia poszczególnych dowódców,
co w konsekwencji przekładało się na słabą kontrolę przywódcy ruchu nad poczynaniami swych podwładnych.
Słabym punktem ruchu czetnickiego był również brak odpowiedniego programu politycznego. W sierpniu 1941 r. powołano – obok struktury wojskowej – także ciało doradcze o charakterze politycznym. Był to Centralny Komitet Narodowy,
który jednak nie prowadził zbyt aktywnej działalności. Głównymi jego reprezentantami byli: Dragiša Vasić, przedwojenny wiceprezes Serbskiego Klubu Kulturalnego;
prawnik Stevan Moljević i dr Mladen Zujović.9 Dragisia Vasić z ramienia komitetu
znalazł się – obok płk. Dragoslava Pavlovicia i mjr. Jezdimira Dangicia – w gronie
trzech najbardziej zaufanych doradców Draży Mihajlovicia.
Podstawowe założenia programu politycznego powstały pod koniec 1941 r.
w oparciu o ustalenia konferencji Młodych Czetnickich Intelektualistów z Czarnogóry, która odbyła się we wsi Sahovici w Sandżaku. Znacznie radykalniejsza w treści była wydana przez ravnogorski sztab instrukcja z 20 grudnia 1941 r. Czytamy
w niej m.in.: „Cele naszych oddziałów: 1) Walka o wolność całego naszego narodu
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pod berłem Jego Królewskiej Mości Króla Piotra II, 2) Stworzenie Wielkiej Jugosławii a w niej Wielkiej Serbii, etnicznie czystej w granicach Serbii–Czarnogóry–Bośni–Heregowiny–Śremu–Banatu i Bački….3) Walka o włączenie w nasz państwowy
byt także wszystkich jeszcze nie wyzwolonych terytoriów pod panowaniem włoskim i niemieckim (Triest–Gorica–Istria–Koruszka) 4) Oczyszczenie terytorium
państwowego ze wszystkich mniejszości narodowych 5) Stworzenie bezpośrednio
– wspólnych granic między Serbią i Czarnogórą, jak i Serbią i Słowenią poprzez
oczyszczenie Sandžaku z elementu muzułmańskiego i chorwackiego żywiołu”.10
Z treści tego dokumentu widać wyraźnie, iż podstawowym celem ruchu czetnickiego było odbudowanie Królestwa Jugosławii i powrót na tron dynastii Karadjordjeviczów. Dominującą rolę w przyszłym państwie mieli odgrywać Serbowie. Niewątpliwie kwestią kontrowersyjną był postulat przeprowadzenia czystek etnicznych.
Wynikał on stąd, iż znacząca część serbskich polityków oraz dowódców polowych, 133
prezentowała poglądy radykalnie nacjonalistyczne. Korespondowały z nimi często
radykalne pomysły rozwiązania problemów etnicznych w przyszłym państwie jugosłowiańskim poprzez oczyszczenie kraju z mniejszości narodowych.
Ważną instytucją udzielającą poparcia serbskiemu podziemiu niepodległościowemu był kościół prawosławny. Duchowni angażowali się aktywnie w różnorakie
formy pomocy. Dr Djura Djurović – Sekretarz Generalny Centralnego Narodowego
Komitetu – w trakcie składanych po wojnie przed komunistycznym sądem zeznań
stwierdził: „3/4 kościoła prawosławnego wspierało „Dražę” Mihajlovicia. Natural-
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nie ta pomoc nie miała charakteru jawnego, głównie dlatego by nie sprowadzać na
kościół niemieckich represji. Ale i bez wspierania czetników kler uważany był za
wrogi”.11 Inna naturalnie sytuacja panowała na terenach Czarnogóry opanowanej
przez Włochów, gdzie nie było represji skierowanych przeciw cerkwi prawosławnej.
Kościół prawosławny był tam postrzegany przez okupantów jako partner i sojusznik w walce z komunizmem.
Istotnym elementem dotyczącym funkcjonowania serbskiej konspiracji
była kwestia przyjęcia odpowiednich założeń taktycznych. Powstałe wiosną 1941 r.
czetnickie oddziały partyzanckie prowadziły działalność zbrojną o zdecydowanie
defensywnym charakterze, podejmując głównie akcje sabotażowo-dywersyjne.12
Przyjęcie takich zasad taktycznych wynikało z narodowo-konserwatywnych poglądów Dragoljuba „Dražy” Mihajlovicia. Przekładały się one na krytyczne nastawienie wobec koncepcji aktywizacji walki zbrojnej. Według przywódcy czetników
pierwszoplanowym zadaniem serbskiego ruchu oporu miało być zachowanie substancji narodowej i nie narażanie jej na niepotrzebne straty oraz oczekiwanie z „bronią u nogi” do momentu lądownia aliantów na Bałkanach.
Początkowo defensywna koncepcja czetników współgrała z oczekiwaniami
rządu Wielkiej Brytanii oraz jugosłowiańskiego rządu na uchodźstwie. Brytyjczycy
nie widzieli potrzeby aktywizacji działalności ruchu oporu w formie zbrojnego powstania, dostrzegając słusznie, że przedwczesne wystąpienie mogłyby spowodować
jego zniszczenie. Wskazywali natomiast na potrzebę rozwoju sieci organizacyjnej,
gotowej do powstania na sygnał dany z Londynu. Brytyjskie Kierownictwo Operacji
Specjalnych (Special Operations Executive - SOE) widziało możliwości wykorzystania
czetników do działań wywiadowczych. Rząd jugosłowiański ogłosił 22 lipca 1941 r.
na falach BBC deklarację wzywającą ludność do cierpliwego znoszenia trudów okupacji, podtrzymywania wiary w zwycięstwo aliantów oraz unikania walki zbrojnej.
Sugestie te zostały powtórzone w przemówieniu radiowym wygłoszonym 12 sierpnia 1941 r. przez premiera Dušana Simovicia. Podobne akcenty zawarte były w wystąpieniu wicepremiera Jovanovicia.13
Istotną sprawą w działaniach serbskiego podziemia było nawiązanie łączności z rządem emigracyjnym oraz Brytyjczykami. Ustanowiono ją dopiero 14 września 1941 r.14 Dodatkowo do sztabu czetnickiego skierowana została misja wojskowa,
której członkami byli mjr Zaharije Ostojić, mjr Mirko Lalatović oraz kpt. Duane
Hudson.15 Misja znalazła się na terytorium Jugosławii 20 września 1941 r.

Wybuch powstania

W dniu 22 czerwca 1941 r. nastąpił atak Rzeszy Niemieckiej na ZSRS. Tego
samego dnia w godzinach wieczornych, kierownictwo Kominternu wysłało do władz
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Komunistycznej Partii Jugosławii (Komunistička partija Jugoslavije - KPJ) dyrektywę
nakazującą podjęcie walki z okupantami. Odpowiadając na ten apel 27 czerwca
1941 r. KPJ powołała Główny Sztab Narodowowyzwoleńczych Oddziałów Partyzanckich Jugosławii. Na jego czele stanął mało znany wówczas agent Kominternu
i NKWD oraz sekretarz generalny KPJ, Josip Broz ps. „Tito”. W kilka dni później
4 lipca 1941 r. Biuro Polityczne KPJ podjęło decyzję o rozpoczęciu walki zbrojnej.
Ogłoszono w związku tym odezwę do narodów Jugosławii w której pisano: „[…]
Stańmy do walki, bo winniśmy to narodom sowieckim, które walczą również o naszą wolność”.16 Ze słów zawartych w deklaracji widać było wyraźnie, że decyzje
podejmowane przez KPJ były w pewnej mierze podyktowane chęcią dopomożenia
„ojczyźnie światowego proletariatu” w walce ze swym wczorajszym sojusznikiem.
Jednym z pierwszych terytoriów, na których doszło do powstańczych wystąpień była – znajdująca się pod włoską okupacją – Czarnogóra. W kierownictwie 135
Włoch długo zastanawiano się nad statusem tego obszaru. Ostatecznie uznano,
że najlepszym rozwiązaniem będzie ustanowienie tam monarchii konstytucyjnej
i włącznie jej do tworzonego przez Benito Mussoliniego imperium. Dwunastego
lipca 1941 r. powołane przez Włochów przy udziale separatystów czarnogórskich
tzw. „zelenaši” Sekula Drljevicia sześćdziesięciopięcioosobowe Zgromadzenie Narodowe ogłosiło deklarację niepodległości państwa czarnogórskiego.17 Spontaniczne
powstanie wybuchło 13 lipca 1941 r. Akcję rozpoczęto od rozbrajania posterunków
żandarmerii w okolicach Niksicia.18 Oblężone zostało Cetinje, siedziba włoskich
władz okupacyjnych. Po kilkudniowych walkach poddał się powstańcom włoski
garnizon w Berane. Podobnie było w Bjeljo Polje. 19 lipca 1941 r. skapitulował garnizon w Danilovgradzie, a kilka dni później w Kolašinie. Na skutek tych zwycięstw
szeregi partyzanckie szybko się powiększały. W trakcie powstania trafiło do nich od
5 do 32 tys. ludzi.19 Na terenie Czarnogóry istniało kilka nielicznych grup czetnickich, dowodzonych przez mjr. Djordje Lašicia, mjr. Bajo Stanišicia i kpt. Pavle Djurišicia. Początkowo w momencie wybuchu powstania czetniccy dowódcy próbowali
nie dopuścić do jego rozszerzenia się na cały obszar Czarnogóry, słusznie przewidując, iż powstańcy nawet na skutek początkowych sukcesów nie będą w stanie go
utrzymać. Ten zamiar w związku z niesamowitą spontanicznością powstania nie
powiódł się i czetnickich komendantów porwał wir wydarzeń.20 W drugiej połowie
lipca 1941 r. Włosi przystąpili do kontrataku. 18 lipca 1941 r. na rozkaz dowódcy
włoskiej 9. Armii operację pacyfikacji Czarnogóry rozpoczął XIV. Korpus Armijny,
złożony z pięciu dywizji. Włosi dysponowali olbrzymią przewagą i do 10 sierpnia
1941 r. udało im się odbić wszystkie uprzednio zajęte przez partyzantów miasta.
Na rozkaz Benito Mussoliniego utworzono 3 października 1941 r. protektorat, nominalnie określany jako Królestwo Czarnogóry. Gubernatorem został 23 lipca gen.
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Principe Alessandro Pirzio Biroli. Niewielki udział we władzy przewidziano dla separatystów tworząc Biuro Spraw Cywilnych. Tymczasem w odwecie za udział w powstaniu podjęto represje, w ramach których internowano ok. 26 tys. osób.21
Obok Czarnogóry, terenem aktywnej działalności powstańczej stała się
również Serbia. Podczas festiwalu religijnego w miejscowości Bela Crkva 7 lipca
1941 r. zostało zabitych dwóch serbskich żandarmów. Był to pierwszy mord bratobójczy dokonany przez komunistycznych partyzantów.22 Czyn ten stał się sygnałem
do wybuchu powstania. Około 8 tys. ochotników skupionych w oddziałach partyzanckich rozpoczęło działania, które przyniosły „wyzwolenie” olbrzymich połaci kraju. W walkach współpracowały ze sobą formacje komunistyczne i czetnickie.
Symbolem współdziałania stał się atak na Gornij Milanovac. Miasto to – obsadzone
przez niemiecką załogę okupacyjną złożoną z żołnierzy 920. batalionu Landschutzu
– zostało zdobyte szturmem w nocy z 28 na 29 września 1941 r. Niemieccy obrońcy,
bojąc się poddać komunistom, w wyniku negocjacji, zdecydowali się oddać w ręce
biorącego udział w operacji oddziału czetników, dowodzonego przez por. Zvonimira Vuckovicia.23
Niejako obok akcji powstańczej rozpoczętej 27 lipca 1941 r. serbska rebelia wybuchła także na terenach włączonej do NDH Bośni i Hercegowiny. Jeszcze
na przełomie maja i czerwca 1941 r., w odpowiedzi na eksterminacyjne działania
formacji ustaszowskich, dokonujących masowych zbrodni, serbscy chłopi chwycili
za broń. Ten spontanicznie zorganizowany opór wymagał ujęcia w karby organizacyjne. Próbując nadać zorganizowany charakter akcjom serbskiej samoobrony, lider

Artykuły

czetników „Draža” Mihajlović skierował na te obszary swoich doświadczonych oficerów: mjr. Jezdimira Dangicia i mjr. Bosko Todorovicia. Ich głównym zadaniem
była ochrona serbskiej substancji etnicznej zagrożonej eksterminacyjną polityką
ustaszy. Bez żadnych rozkazów, na fali sprzeciwu wobec niebywałych zbrodni, do
tworzenia serbskich grup samoobrony przystępowało wiele osób. Tworzyli je – we
wschodniej Bośni – prawosławny ksiądz Sava Bozić, rolnik Radoje Kerović, w zachodniej i centralnej Bośni prawosławny ksiądz Ilja Rodić, nauczyciel Uros Drenović, kupiec Radolav Radić, oficer rezerwy Ilja Desinica. W Dalmacji serbski ruch
oporu organizowali prawosławny ksiądz Momcilio Djuić i Pajo Popoić.24 Masowy
terror ustaszowski doprowadził do ucieczki 104 tys. osób do Serbii. Wysiedlenia
z okupowanych przez Bułgarię i Węgry obszarów Baczki i Macedonii skutkowały
pojawieniem się dodatkowej liczby 57 tys. uchodźców. Znacząca część z nich zasiliła
oddziały partyzanckie. Zwracał na to uwagę szef niemieckiej okupacji wojskowej 137
w Serbii (Chef der deutschen Militärverwaltung in Serbien), SS-Gruppenführer dr Harald Turner w raporcie kierowanym do wojskowego dowódcy Odcinka Południowy
Wschód (Wehrmachtbefehlshaber im Südosten), feldmarszałka Wilhelma Lista. Pisał:
„Ludzie ci, w niezliczonych wypadkach byli naocznymi świadkami bestialskiego
mordownia swoich krewnych, nie mieli nic do stracenia. A jako że ich wysyłka odbywała się bez jakiegokolwiek powiadamiania, nie zdołano ich przejąć i rozlokować,
dlatego też udało im się przyłączyć do komunistów”.25
Dowództwo niemieckie na Bałkanach było zaskoczone rozmiarami powstania. Znajdujące się na terenie Serbii trzy niemieckie dywizje (704., 714. i 717.),
okazały się niewystarczające do opanowania sytuacji. Żołnierze tych jednostek
pochodzili ze starszych roczników, a poza tym nie były to formacje przygotowane do prowadzenia aktywnych działań antypartyzanckich. Pierwsza niemiecka
ofensywa przeciw partyzantom była efektem Dyrektywy 31a i ruszyła 28 września
1941 r. Wzięły w niej udział dwie dywizje piechoty 113. DP (z frontu wschodniego)
i 342. DP (z Francji), ściągnięte na Bałkany. Niemcy, z uwagi na brak większej ilości jednostek, próbowali zdusić powstanie za pomocą bezprzykładnego okrucieństwa, stosując tzw. kodeks zakładników. Na rozkaz niemieckiego dowództwa OKW
z dnia 16 października 1941 r. miano rozstrzeliwać 100 zakładników za 1 zabitego
niemieckiego żołnierza i 50 za 1 rannego. Ten drakoński rozkaz znajdował swe realne
zastosowanie. Dwudziestego października 1941 r. oddziały Wehrmachtu wkroczyły do Kraljeva, bowiem w czasie czetnicko-partyzanckiego ataku na miasto zginęło
30 niemieckich żołnierzy. Niemcy w odwecie rozstrzelali 1736 osób. Podobnie było
w Kragujevacu, gdzie okupanci zamordowali 2300 osób. Wśród rozstrzelanych pewną część stanowili studenci, a nawet uczniowie miejscowego gimnazjum. Według
różnych szacunków w trakcie tłumienia powstańczej rewolty jesienią 1941 r. Niem-
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cy rozstrzelali w odwecie za działalność partyzantów 35 tys. zakładników. Większość zamordowanych stanowiły osoby wywodzące się z klasy średniej, popierające
ruch czetnicki (dużą grupę ofiar stanowiły osoby pochodzenia żydowskiego). Paradoksalnie mordowanie w ramach egzekucji odwetowych monarchistycznych sympatyków, będących w istocie zaporą dla komunistycznej rewolucji, tworzyło dla komunistów sytuację komfortową i de facto służyło ich interesom. Tak oto, nie po raz
pierwszy w tej wojnie, niemiecka machina zagłady kreowała warunki dla rozwoju
i umocnienia komunistycznych wpływów. W ten sposób zaistniała swoista symbioza pomiędzy komunistami, którzy prowokowali Niemców do masowego odwetu,
a Niemcami chętnie wykonującymi rolę bezlitosnych katów. 26

138

Rząd Milana Nedicia

Na obszarach Serbii pod niemieckim zarządem wojskowym (Militärverwaltung in Serbien), Wehrmacht zdecydował się na utworzenie rządu kolaboracyjnego.
Początkowo, w maju 1941 r. została powołana serbski Zarząd Komisaryczny pod
kierownictwem Milana Aćimovicia. Jej funkcjonowanie nie trwało długo.
W dniu 29 sierpnia 1941 r. został utworzony rząd pod przewodnictwem gen.
Milana Nedicia – polityka o poglądach narodowo-konserwatywnych. Niemieccy
okupanci liczyli, że Milan Nedić, posiadający spory autorytet w serbskim społeczeństwie, zapewni spokój, zneutralizuje i odciągnie środowiska czetnickie od udziału
w powstaniu. Praktycznie następnego dnia po objęciu urzędu 400 najbardziej znanych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki wystosowało apel do narodu
serbskiego wzywający do poparcia rządu gen. Milana Nedicia.27 Jedną z organizacji,
wspierających rząd, był „Zbor” – przedwojenne nacjonalistyczne ugrupowanie, kierowane przez Dimitrije Ljoticia. Ugrupowanie wyznawało serbski paternalizm, religijną ortodoksję prawosławną, monarchizm i lojalność Karadjordjeviciom, autorytaryzm, korporacjonizm państwowy i jugoslawizm. Ljotić głosił hasła antyliberalne,
antydemokratyczne, antypartyjne, antymasońskie, antysemickie, antysowieckie i antyniemieckie, co nie przeszkadzało mu współpracować z Niemcami. Tak w skrócie
wyglądał program najbardziej ekstremistycznej serbskiej formacji politycznej i wojskowej w czasie II wojny światowej. Powstała więc w Serbii sytuacja analogiczna do
tej, mającej miejsce we Francji, gdzie również zdecydowanie antyniemiecka Action
Française przystąpiła do wspierania kolaborującego z Niemcami rządu kierowanego
przez Marszałka Philippe Petaina.
Obejmując funkcję szefa rządu Milan Nedić postanowił utworzyć na bazie
wywodzących się z tej organizacji ochotników oddziały wojskowo-policyjne. Jednym
z nich był Serbski Korpus Ochotniczy (Srpski Dobrovoljački Korpus – SDK), liczący
ok. początkowo 3.500 ludzi, a wkrótce 12 tys. członków (w tym 150 Chorwatów!).
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Jego dowódcą został płk. Konstantinem Mušickim (Serb „prečanski”, b. oficer armii
austro-węgierskiej i germanofil).28 Zbrojnym ramieniem rządu zostały również Serbska Straż Państwowa (Srpska državna straža - SDS), a także Serbska Straż Graniczna
(Srpska pogranična straža). Te dwie ostatnie formacje liczyły początkowo 17 tys. i podporządkowane były burmistrzowi Belgradu Jovanoviciovi.29 W 1943 r. ich liczebność
wzrosła do prawie 37 tys. ludzi. Ochotnicy służący w tych jednostkach nosili serbskie
uniformy z oznakami królewskimi oraz składali przysięgę na wierność królowi.
Powstanie rządu Milana Nedicia było niewątpliwie na rękę dowódcy serbskich czetników. Obu przywódców wiele łączyło, choć dzieliła ich taktyka. Już
w sierpniu 1941 r. wysłannik gen. Nedicia – ppłk Zivjin Djurić spotkał się z Drażą
Mihajloviciem. Przekazał wówczas pismo zapraszające lidera czetników do Belgradu. Do bezpośredniego spotkania jednak nie doszło. Mihajlović, bojąc się zasadzki, odmówił wyjazdu wysyłając na rozmowy do stolicy swoich przedstawicieli: 139
płk. Dragoslava Pavlovicia i mjr. Aleksandra Misicia. Na spotkaniu w Belgradzie
3 września 1941 r. szef rządu przedstawił przywódcy czetników następujące propozycje: skierowanie oddziałów czetnickich do Bośni i Hercegowiny celem obrony
przed terrorem ustaszy; przekazanie funduszy przez rząd serbski na rzecz czetników Mihajlovica; wycofanie się czetników z działań na terenie Bośni, w zamian za
otrzymanie pomocy w postaci uzbrojenia. Ponadto generał zachęcał czetników do
wycofania się z obszarów, gdzie podlegające mu formacje aktywnie zwalczały siły
komunistyczne. Trudno nie dostrzec, że składającemu te propozycje premierowi
zależało na tym, by czetnicy zakończyli swą współpracę z partyzantką Josipa Broz
ps. „Tito”, co jego zdaniem mogłoby się przyczynić do wstrzymania represji wobec
serbskiej ludności cywilnej. Dragoljub „Draža” Mihajlović nigdy nie udzielił odpowiedzi na przedstawione propozycje.30
Kontakty pomiędzy czetnikami, a serbskimi quslingowcami obserwowała
strona niemiecka. Niemcy od początku nie mieli złudzeń, co do stopnia zaangażowania serbskich oddziałów kolaboracyjnych w walce z czetnikami. Niemiecki poseł
pełnomocny w Belgradzie Felix Benzler 12 sierpnia 1941 r. informował: „Współpracy dowództwa czetników i partyzantów »Tity« dotychczas nie stwierdzono…
W razie połączenia się czetników z partyzantami »Tity« użycie serbskiej żandarmerii nie będzie możliwe”.31 Pierwszy pełnomocny generał dowodzący w Serbii oraz
dowódca LXV. Wyższego Dowództwa do zadań specjalnych (Hoheres Kommando zur
besonderen Verwendung LXV), gen. Franz Böhme w rozkazie z 8 października 1941 r.
całkowicie zakazał prowadzenia jakichkolwiek negocjacji zarówno z komunistami,
jak i czetnikami. Zakaz kontaktów obejmował także rząd Milana Nedicia.32 Pomimo tej decyzji trwała wzajemna współpraca na niższych szczeblach administracji
rządowej, a także w jednostkach wojskowo-policyjnych. Należy dodać, że praktycz-
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nie wszystkie instytucje rządu serbskiego były poddane infiltracji czetników, co
przekładało się na niepisane pakty o nieagresji, które jednak nie zawsze były respektowane. Czasami owa współpraca polegała na wymianie informacji, nierzadko o decydującym znaczeniu. Tak było w trakcie jesienno-zimowej ofensywy niemieckiej,
kiedy to Mihajloviciovi z niewielką grupką współpracowników udało się umknąć
obławie tylko dzięki przesłanym na rozkaz płk. Kosty Mušickiego przez kpt. Dimitra Djordjevicia informacjom o niemieckim ataku. Sam Kosta Mušicki poniósł konsekwencje tego kroku – 9 grudnia 1941 r. został aresztowany przez gestapo i skazany
na karę śmierci. Wyroku nie wykonano tylko dzięki osobistemu wstawiennictwu
gen. Nedicia. W kwietniu 1942 r. Mušickiego zwolniono z więzienia i przywrócono
pod koniec 1942 r. na stanowisko dowódcy SDK.33
Należy podkreślić, że stosunki nediciowców z czetnikami nie zawsze były
dobre. Czasami dochodziło pomiędzy obiema stronami do starć zbrojnych. I tak
chociażby czetnicy dokonali zamachu w 1943 r. w centrum Belgradu, w wyniku
którego został zastrzelony szef gabinetu Nedicia Miodrag Mesalović. Tylko w przeciągu czterech miesięcy, pomiędzy sierpniem a grudniem 1943 r., z rąk czetników
zginęło ok. 100 żołnierzy serbskiego korpusu. Zdarzało się, że w walce ginęli również wyżsi oficerowie. W wyniku ataku czetników płk. Dragutina Keserovicia zginął
28 września 1943 r. dowódca IV. batalionu ochotniczego. w Kruševacu mjr Dušan
Markocić. Jedenastego lutego 1944 r. zginęło 25 czetników atakujących pociąg szpitalny korpusu, na linii Lazarevac–Mladenovac. Wśród zabitych serbskich ochotników znalazł się kpt. Miloš Vojnović Lautner, dowódca III. batalionu ochotniczego.34
Na przełomie roku 1943/1944 liczba incydentów, do jakich dochodziło pomiędzy
obiema stronami wyraźnie zmalała. Zwaśnionych serbskich niepodległościowców
pogodził zbyt późno zalewający kraj komunistyczny „potop”.
Obok premiera Milana Nedicia aktywną współpracę z Niemcami podjął
w sierpniu 1941 r. Kosta Pećanac, lider przedwojennego stowarzyszenia czetników. Na początku kwietniowej kampanii był on animatorem czetnickich grup dywersyjnych, działających początkowo w Kosovie przeciwko Albańczykom. Potem
przeniósł ciężar swych działań do południowej Serbii. W dniu 31 sierpnia 1941 r.
podporządkował się rządowi Milana Nedicia.35 Ten krok ostatecznie przekreślił jego
możliwości rywalizacji z „Dražą” Mihajloviciem o przywództwo nad ruchem czetnickim. Początkowo, stosunkowo znacząca liczba partyzantów Pećanaca znalazła
się w dowodzonych przez niego strukturach ze względu na autorytet, jakim cieszył
się będąc przedwojennym przywódcą tego ruchu. Niemcy doceniali jego zaangażowanie w walce z komunistami. Wyrazem tego był raport sporządzony 3 grudnia
1941 r. przez SS-Gruppenführera Haralda Turnera: „Pećanac do dziś trzyma się zadeklarowanej linii politycznej i oddał do dyspozycji generała pułkownika Nedicia. Jego
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czetnicy odnosili sukcesy w walce z komunistami. Operowali podzieleni na mniej
więcej 20 grup, niedostatecznie umundurowani, źle uzbrojeni i zaopatrzeni w niewystarczającą ilość amunicji”.36 Formacje czetników Pećanaca liczyły 7.963 czetników, w tym 72 oficerów na dzień 17 stycznia 1942 r. Trzeba jednak pamiętać, iż
znaczącą grupę wśród nich stanowili zwolennicy Dragoljuba „Dražy” Mihajlovicia.
Jesienią 1941 r. niektórzy dowódcy czetnickich oddziałów m.in. Predag Raković,
Miloš Glisić, Vučko Ignjatović, Nikola Mladenović – znajdując się często w sytuacji
bez wyjścia, nie mogąc utrzymać się w terenie – legalizowali swoje grupy rejestrując
je jako formacje pomocnicze.37 Administracja Milana Nedicia podchodziła do tych
posunięć ze zrozumieniem. Niemcy z kolei mając doskonałą wiedzę o istnieniu cichej aprobaty dla ravnogorskich czetników ze strony serbskiego aparatu rządowego,
przejęli je pod własną komendę, chcąc nie dopuścić do powrotu tych oddziałów
pod dowództwo „Dražy” Mihajlovicia. Rozkaz w tej sprawie wydał Kommandieren- 141
de General in Serbien (od 6 grudnia 1941 r.), gen. Paul Bader dnia 10 kwietnia 1942 r.
Od tej chwili wszystkie grupy otrzymały kryptonimy kodowe. Kryptonimy od D-1
do D-19 nadano oddziałom ochotniczym Ljoticia (czyli przyszłemu SDK). Oznaczenia C-20 do C-38 przyznano legalizowanym jednostkom czetników ravnogorskich, natomiast kryptonimy od C-39 do C-101 przydzielono oddziałom Pećanaca.
Liczebność podległych mu żołnierzy osiągnęła w maju 1942 r. liczbę 13.400 ludzi.
Legalizacja przez Niemców oddziałów czetników ravnogorskich, jak się
okazało, posłużyła im tylko do ich likwidacji, rozpoczętej we wrześniu 1942 r. Na
masową skalę przeprowadzono tę operację pod koniec 1942 r. Wówczas to zostało
rozbrojonych 12 tys. partyzantów. Oficerowie otrzymali status jeńców wojennych
i skierowani zostali do obozów jenieckich. Część z żołnierzy trafiła do SDS lub jednostelk Ljoticia lub wróciła do domów. Jednak połowa przyłączyła się czetników
ravnogorskich. Ostatnie grupy rozwiązano wiosną 1943 r. Sam Kosta Pecanac był
przez pewien czas internowany przez władze serbskie. Po zwolnieniu, w związku
z informacjami które dotarły do gen. Dragoljuba „Dražy” Mihajlovicia, iż lider
przedwojennych czetników chce go wydać okupantom za 700 tys. marek, generał
nakazał jego likwidację. W dniu 25 maja 1944 r. trójka likwidacyjna dowodzona
przez dowódcę korpusu czetnickiego mjr. Branimira Petrovicia porwała Pećanaca
we wsi Nikoliniec i zastrzeliła.

Wybuch wojny domowej

Wybuch powstania wywołanego przez komunistów i zajęcie przez nich 2/3
terytorium Serbii spowodowało, iż płk Mihajlović został zmuszony do zweryfikowania swoich wcześniejszych poglądów dotyczących sposobu prowadzenia działań
partyzanckich. Zmianie uległa koncepcja trwania w biernym oporze do momentu
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lądowania aliantów na terytorium Jugosławii. W obliczu powstania pasywne oczekiwanie na rozwój wydarzeń stało się niemożliwe. Oddziały czetnickie, które znalazły się w ogniu walk spontanicznie przystąpiły do konfrontacji z okupantami.
Próba przeciwdziałania ich akcesowi do powstania mogła zakończyć się masowym
przejściem czetnickich partyzantów do szeregów komunistycznych. Dlatego ravnogorski lider chcąc nie chcąc musiał wyrazić zgodę na przystąpienie do powstania. Wymuszona akceptacja Mihajlovicia nieco przygasła w sytuacji, gdy do jego
kwatery zaczęły docierać informacje o masowych egzekucjach przeprowadzanych
przez Niemców na serbskiej ludności cywilnej. Ich ofiarami padały osoby należące
do grup społecznych, wśród których wódz czetników cieszył się największym poparciem. Te wydarzenia zbiegły się z rozmowami jakie toczyły się pomiędzy partyzantami a czetnikami.
Do pierwszego spotkania doszło jeszcze 19 września 1941 r. we wsi Struganik w pobliżu Užic. Uczestniczyli w nim „Draža” Mihajlović i „Tito” Broz. W trakcie rozmów obaj przywódcy zadeklarowali wolę politycznej i wojskowej współpracy
przeciw Niemcom. Deklaracje te nie były w stanie osłabić napięcia, jakie narastało
pomiędzy czetnikami a komunistami. Owe pogarszające się relacje były pokłosiem
rozbieżności interesów istniejących pomiędzy obiema stronami. Zasadniczą różnicą była kwestia taktyki wobec okupantów. Mihajlović – widząc, że akcje partyzantów w konsekwencji powodują brutalny niemiecki odwet na ludności serbskiej
– sprzeciwiał się komunistycznej taktyce aktywizacji działań zbrojnych uważając,
że jest ona sprzeczna z serbską racją stanu. Zupełnie inny punkt widzenia w tej
materii mieli komuniści. Liczyli, że rozprzestrzeniając ogień zbrojnej rewolty na
obszar całej Jugosławii doprowadzą do wzrostu liczby ochotników we własnych
szeregach. Elementem napędzającym była stosowana przez władze okupacyjne zasada odpowiedzialności zbiorowej. Eksterminacja polegająca na masowych egzekucjach zakładników oraz akcje palenia wsi wraz z zamieszkującą je ludnością cywilną
w konsekwencji tworzyły tysiące osób szukających zemsty, będących doskonałymi
kadrami dla komunistycznej partyzantki.
Do kolejnego spotkania doszło 26 października 1941 r. w miejscowości
Branjce. Atmosfera była napięta, bowiem kilka dni przed spotkaniem miała miejsce masakra serbskich cywili w Kragujevacu i Kraljevie. „Draža” słusznie obarczał
„Tito” odpowiedzialnością za śmierć tych ludzi. Rozmowy zakończyły się fiaskiem.
Moment rozpoczęcia zbrojnej konfrontacji był już tylko kwestią czasu. Tym bardziej,
że sformułowane przez kierownictwo KPJ cele polityczne, takie jak: przejęcie władzy, dokonanie rewolucji społecznej, obalenie monarchii Karadjordjeviczów jasno
wskazywały, że dla komunistów głównym wrogiem nie byli okupanci, ale właśnie
czetnicy.
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W nocy z 1 na 2 listopada 1941 r. doszło do pierwszych starć zbrojnych.
W okolicach Uzić siły komunistyczne zaatakowały czetnickie oddziały mjr. Milana
Glisicia i por. Vucka Igniatovicia. Tej samej nocy starł się z nimi w okolicach Ivanjici
oddział por. Bose Cosovicia. W przeciągu kilku następnych dni doszło kilku zbrojnych konfrontacji. W toczących się walkach, komuniści okazali się być stroną przeważającą. Ich sukcesy stworzyły realne zagrożenie dla sztabu czetnickiego znajdującego się na Ravnej Gorze. Widząc niebezpieczeństwo zniszczenia swych oddziałów
płk. Mihajlović zaproponował „Ticie” zawieszenie broni. Propozycja została zaakceptowana.38 Zawarty rozejm trwał jednak bardzo krótko. W grudniu 1941 r. walki
przybrały na sile, rozprzestrzeniając ogień wojny domowej na cały kraj.
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Tymczasem w Serbii Niemcy kontynuowali rozpoczętą jeszcze we wrześniu
1941 r. operację antypartyzancką, znaną też jako pierwsza ofensywa „Šumadia”. Jednostki niemieckie wspierane były przez serbskie oddziały ochotnicze Ljoticia oraz
formacje wojskowe NDH. W sumie siły te liczyły ok. 80 tys. ludzi. Komunistyczne formacje broniły się zaciekle, ale wobec zdecydowanej przewagi materiałowej
i sprzętowej przeciwnika, musiały wycofać się do Bośni i Sandżaku. Czternastego
listopada 1941 r. w miejscowości Divici k. Valjeva rozpoczęły się tajne rozmowy
Draży Mihajlovicia z Niemcami. Przystąpienie do nich spowodowane było względami taktycznymi. Lider czetników zdając sobie sprawę, że nie może walczyć jednocześnie z Niemcami i komunistami postanowił z tymi pierwszymi zawrzeć pakt
o nieagresji. Ze strony niemieckiej w rozmowach brali udział: kpt. Josef Matl, oficer
belgradzkiej placówki Abwehry oraz płk Albert Kogart. Niemcy zażądali od przywódcy czetników bezwarunkowej kapitulacji, zapewniając jednocześnie przyznanie partyzantom statusu jeńców wojennych. Przedstawione warunki uświadomiły
przywódcy czetników, że jakiekolwiek porozumienie jest niemożliwe. W związku
z tym odrzucił przedstawione propozycje.39 W dniu 29 listopada 1941 r., Niemcy zajęli siedzibę sztabu naczelnego partyzantki komunistycznej w Uzicach. W kilka dni
później pododdziały 342. DP ruszyły w kierunku ravnogorskiej siedziby czetników.
Pomimo dramatycznej sytuacji, a w szczególności braku amunicji czetnicy przebili
się przez pierścień obławy ponosząc olbrzymie straty.40 W ręce niemieckie wpadli
dwaj wyżsi oficerowie sztabu płk. Mihajlovicia: mjr Aleksander Misić i Ivan Frengl.
Obaj po przesłuchaniach zostali rozstrzelani. Dragoljub „Draža” Mihajlović przedostał się do Bośni.
Bezpośrednio po zakończeniu pierwszej fazy walk z czetnikami w Serbii,
doszło w lutym 1942 r. w Belgradzie do rozmów z przywódcą czetników we wschodniej Bośni mjr. Jezdimirem Dangiciem. Wzięli w ich udział: płk Erich Kewisch, gen.
Paul Bader, poseł Felix Benzler, SS-Gruppenführer Harald Turner i premier Milan
Nedić. Dowódca czetnickich oddziałów był oficerem żandarmerii wysłanym przez
sztab czetników ravnogorskich do wschodniej Bośni celem udzielenia swym rodakom pomocy w walce z ustaszowskim terrorem. Mjr Dangić początkowo współpracował z komunistami, by po wybuchu wojny domowej podjąć z nimi bezpardonową
walkę. Od tego momentu otrzymywał on regularne wsparcie od administracji rządu
gen. Nedicia. Podlegające mu oddziały liczyły około 10 tys. ludzi. W wyniku podpisanego 2 lutego 1942 r. układu Jezdimir Dangić miał sprawować kontrolę nad obszarami leżącymi na granicy niemiecko-włoskiej strefy wpływów w NDH nad rzeką
Driną.41 Jednak wspomniane porozumienie nie zostało zaakceptowane przez gen.
Waltera Kuntze – (nowego Wehrmachtbefehlshaber im Südosten). Gwałtowny sprzeciw
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wnieśli również poseł III Rzeszy w Zagrzebiu Siegfried Kasche oraz przedstawiciele administracji NDH. W efekcie nieudanych negocjacji mjr. Jezdimira Dangicia
aresztowano i osadzono w obozie jenieckim.42

Kolaboracja z Włochami

Wybuch wojny domowej w listopadzie 1941 r. spowodował, iż płomień wewnętrznego konfliktu dotarł również do Bośni. Od 1 października 1941 r. jej wschodnia część była objęta porozumieniem czetnicko-partyzanckim. Powołano nawet
sztab wspólnych operacji i ośrodek zarządzania wyzwolonymi terytoriami. Jednak
w wyniku walk, już 16 listopada 1941 r. struktury te zostały rozwiązane. Czetnicy
postanowili utworzyć własną administrację w postaci Tymczasowej Administracji
Wschodniej Bośni.43 Te posunięcia spowodowały szybką reakcję komunistów. Ich
intencje przedstawia treść rozkazu, skierowanego do partyzanckich brygad: „Musi- 145
cie uciec się również do represji wobec czetników. Musicie palić znane domy zatwardziałych zbrodniarzy i rozbójników, a obowiązkowo wszystkie domy czetnickich
wodzów i przywódców. Wszystkie ich majątki należy konfiskować. Dopóki nie zlikwidujecie czetników, rezygnujcie walki z Włochami i przyjmujcie ją jedynie wtedy,
gdy nie będziecie mogli jej uniknąć lub kiedy będziecie pewni, że zdobędziecie łupy
w postaci materiałów i broni”.44
W efekcie tych i innych rozkazów doszło do szeregu aktów terroru skierowanych przeciw politycznym rywalom na obszarze wschodniej Bośni. Jeszcze
w lutym 1942 r. został złapany i zamordowany przez partyzantów mjr Bosko Todorović dowódca sił czetnickich w Bośni i Hercegowinie. Znaleziono przy nim tajne
dokumenty świadczące o prowadzonych pertraktacjach z Włochami.45 W tym samym czasie najlepsze z szeregów z „Tito” - 1. i 2. Brygady Proletariackie zaatakowały
zgrupowania czetnickie w rejonie Vlasenicy, Bartunaca, Srebrenicy. Pomimo silnego
nacisku udało się serbskim antykomunistycznym formacjom przetrwać ofensywę
„czerwonych” partyzantów.
Początek 1942 r. przyniósł gwałtowną aktywizację działalności komunistycznego ruchu oporu, co z niepokojem obserwowali włoscy generałowie. Duże straty
własne oraz brak umiejętności prowadzenia akcji antypartyzanckich spowodowały,
iż Włosi zaczęli rozglądać się za sojusznikami, pomocnymi w walce z partyzantami
spod znaku czerwonej gwiazdy. Wybór czetników wydawał się najbardziej oczywisty. Oni sami po wybuchu wojny domowej – nie mogąc prowadzić walk na kilku
frontach jednocześnie – zostali zmuszeni do podjęcia współpracy z okupantami. Polityczne realia wskazywały, iż partnerem tym raczej nie mogą zostać Niemcy. Berlin
bowiem jako priorytetowe uważał swoje relacje z NDH. Krytyczne opinie o reżimie
Ante Pavelicia formułowane przez niektórych dowódców wojskowych, takich jak
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choćby gen. Edmunda Glaise von Horstenau, były ignorowane. Niemieccy decydenci przyznawali Serbom stygmat śmiertelnych wrogów Rzeszy Niemieckiej.
Inaczej kwestie jugosłowiańskie były widziane z perspektywy Rzymu. Włochów będących przez lata sponsorami chorwackiego ruchu ustaszy, od momentu podpisania wymuszonych porozumień rzymskich z maja 1941 r., postrzegano
w Zagrzebiu jako wrogów. Należy podkreślić, że do tak radykalnej zmiany w ocenie
wczorajszych protektorów przyczyniła się włoska polityka anektowania części terytoriów uważanych za czysto chorwackie. Wódz ustaszy, choć nie potrafił się skutecznie przeciwstawić posunięciom Rzymu, usiłował nawiązać ścisłą współpracę
z Berlinem, upatrując w III Rzeszy – państwie nie mającym apetytów terytorialnych
na Bałkanach – lepszego protektora dla interesów niepodległej Chorwacji. Jednak
wbrew oczekiwaniom Zagrzebia polityka ta nie przyniosła pożądanych efektów, nawet w odniesieniu do problemu serbskiego. Berlin, choć krytycznie nastawiony do
proczetnickich poczynań włoskich towarzyszy broni, przez długi czas nie potrafił
zmusić ich do przerwania tej współpracy. Hitler nie chciał doprowadzić do otwartego konfliktu z Królestwem Włoch w kwestii czetników. Reżim NDH co prawda należał do najwierniejszych sojuszników III Rzeszy, ale nie mógł oczekiwać, że zostanie potraktowany jako partner ważniejszy niż Włochy. Potencjał jakimi dysponowali
Chorwaci był nieporównywalnie mniejszy od możliwości włoskich sprzymierzeńców. Dlatego mając do wyboru Królestwo Włoch i NDH Hitler wybierał Włochów.
Ci zaś ze względu na własne interesy i „ochłodzone” relacje z ustaszami postanowili
wspomagać serbskich czetników na okupowanych przez siebie terytoriach.
Jako pierwsi współpracę z Włochami zainicjowali czetnicy czarnogórscy.
Stosowne porozumienie zawarli kpt. Pavle Djurisić i gen. Principe Alessandro Pirzio
Biroli. Następną umowę podpisał 17 lutego 1942 r. płk Bajo Stanisić z dowódcą włoskiej 48. Dywizji Piechoty „Taro” gen. Gino Pedrazzoli. Ten sam oficer czetnicki
6 marca 1942 r. zawarł podobny układ z gen. Pirzio Biroli. Dokumenty te zaakceptował 24 lipca 1942 r., gen. Blazo Djukanović, dowódca wszystkich sił czetnickich
w Czarnogórze.46 W podpisanych porozumieniach czetnicy zobowiązywali się do
uczestnictwa we wspólnych akcjach antypartyzanckich, natomiast strona włoska nakładała na siebie obowiązek dostarczenia walczącym czetnikom stosownych ilości
broni i amunicji oraz żywności. Dalekosiężnym celem Włochów było zmniejszenie
swych kontyngentów wojskowych w nadzorowanych strefach okupacyjnych i podzielenie się na tych obszarach władzą z serbskimi antykomunistami. Te pomysły
spotkały się z kategorycznym sprzeciwem władz NDH, które uważały, że przejęcie
lokalnej administracji przez czetników na ziemi chorwackiej może nastąpić tylko
w szczególnych okolicznościach i przy potwierdzeniu faktu przynależności tych
terenów do państwa chorwackiego. Naturalnie ten krytyczny osąd dotyczył także
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ekscesów jakich się dopuszczały wobec cywilnej ludności chorwackiej i muzułmańskiej oddziały czetnickie.
Formacje czetników działające w włoskiej strefie okupacyjnej włączono do
Antykomunistycznej Milicji Ochotniczej (Milizia Volontaria Anticomunista - MVAC).
Według stanu z 28 lutego 1943 r. siły MVAC liczyły 29.627 żołnierzy. Co ciekawe
w jednostkach tych służyli zarówno prawosławni, katolicy, jak i muzułmanie. Do
najbardziej znanych lokalnych dowódców czetnickich – oprócz wcześniej wymienionych współdziałających z Włochami na obszarach Dalmacji, Liki, Bośni-Hercegowiny – należeli: Ilija Trifunović - Birčanin, Dobrosav Jevdjević, Momčilo Djuić,
Petar Bacović. Należy wspomnieć, że osobą która po stronie włoskiej patronowała
współpracy z serbskimi antykomunistami był dowódca włoskiej 2. Armii ( przemianowanej wkrótce na – Supersloda – Comando Superiore FF. AA.”’Slovenia-Dalmazia”)
– gen. Mario Roatta.
147
Owa kooperacja szczególne żywo i owocnie rozwinęła się na terenie Dalmacji. Podjął ją tam Momcilo Djuić, przedwojenny duchowny prawosławny. Już latem
1941 r. rozpoczął on formowanie oddziału czetnickiego, który przyjął nazwę pułku
im. Petara Mrkonjicia. Jednostkę tę włączono następnie do MVAC. Pop Momčilo
Djujić w 1943 r. stanął na czele związku taktycznego noszącego nazwę Czetnicka Dywizja Dinarska (Dinarska Cetnicka Dywizija). Serbskim oficerem, który współpracował
z Włochami na terenie Słowenii był mjr Karlo Novak. W sierpniu 1942 r. został dowódcą Legionu Śmierci (Legija Smrti), liczącego 1.600 czetników i nie bez słuszności
określanego najlepszą antypartyzancką jednostką (w każdym razie niepokonaną przez
partyzantów). Formacje słoweńskich czetników nazywane były potocznie Błękitna
Gwardia (Plava Garda). Po zajęciu Jugosławii przez wojska ni. Dramat gwardzistów
nastąpił we wrześniu 1943 r. w momencie kapitulacji Włoch. Centralny Oddział
Jugosłowiańskiej Armii Czetnickiej w liczbie prawie 100 insurgentów został skierowany do wioski Grčarice koło Kocevja, gdzie czekał na przybycie posiłków. Miał to
być oddział mjr. Bjelajca z Liki, liczący 600 czetników. „Mobilizacja” wiązała się to
z rzekomym lądowaniem sił alianckich na Istrii. Czetnicy mieli się przyłączyć do Anglosasów i wspólnie „wyzwolić” Słowenię. Jednak zamiast sojuszników pojawiła się
komunistyczna 14. Dywizja Partyzancka, która zaatakowała 10 września i zniszczyła
oddział czetnicki. Ta klęska wstrzymała rozwój ruchu czetnickiego w Słowenii, który
nie reprezentował odtąd siły zdolnej do przeciwstawienia się komunistom. 48
Niektóre z oddziałów czetnickich brały udział w ofensywach antypartyzanckich podejmowanych przez jednostki włoskie. Jedną z nich była rozpoczęta w październiku 1942 r. operacja Alfa przeprowadzona w północno-zachodniej i środkowej
części rzeki Neretwy. Uczestniczyło w niej 3 tys. serbskich partyzantów pod wodzą Petara Bacovicia i Dobrosława Jevdejevicia. Dowództwo czetnickie zamierzało
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przerzucić swe siły do Bośni, tzw. „marsz do Bośni”. Włoska armia miała zapewnić
zaplecze logistyczne w trakcie tej operacji. Ukrytym zamierzeniem akcji było, poza
zniszczeniem sił komunistycznych, ustanowienie tzw. wyzwolonego obszaru, który
mógłby okazać się przydatny w momencie lądownia aliantów na wybrzeżu adriatyckim. Pieczę nad realizacją tych operacji miał sprawować wysłannik gen. Mihajlovicia mjr Zaharje Ostojić.49 Jak wiadomo, ze względu na dokonanie przez aliantów
wyboru innych miejsc do lądowania na kontynencie (Włochy i Prowansja), plany te
nie doszły do skutku.
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W końcu 1942 r. przywódcy państw Osi rozważali przeprowadzenie kolejnej antypartyzanckiej ofensywy, która doprowadziłaby do zniszczenia formacji partyzanckich na terytoriach Bośni i Chorwacji. Problem ten był poruszany w czasie
spotkania Hitlera z Ante Paveliciem w Wilczym Szańcu 23 września 1942 r. Jednym
z ważnych dyskutowanych wówczas zagadnień była kwestia rozbrojenia czetników.
Zgodnie z uzgodnieniami, mieli oni zostać rozbrojeni na obszarze NDH i Czarnogóry. Do realizacji tych zamierzeń konieczna była uprzednia akceptacja Włochów.
W tym celu doszło w listopadzie do rozmów (od stycznia) Głównodowodzącego na
Południowym-Wschodzie i Grupą Armii „E” (Oberbefehlshaber Südost und der Heeresgruppe E) gen. Alexandra Löhra z włoskim gen. Roattą. W styczniu negocjacje dowódcy kontynuowali w Zagrzebiu, w rezultacie czego osiągnięli porozumienie. Jednak
w praktyce, szczególnie w części dotyczącej czetników, nie było ono realizowane.
W rozpoczętej 20 stycznia 1943 r. operacji Weiss I wzięły udział niemieckie dywizje:
7. SS-Freiwillige-Gebirgs-Div. „Prinz Eugen”, część 187. Res.Div., 369. Inf.Div. (kroat.),
714. i 717. Inf.Div. oraz Panzer-Abt. 202, Panzer-Kp. z.b.V. 12 oraz wspraciem Luftwaffe.
Włosi wystawili trzy dywizje : 12. DP „Sassari”, 13. DP . „Re” i 57. DP „Lombardia”
wspieranych przez Reggia Aeronautica. Skromniejszy kontyngent wysłali Chorwaci,
który skierowali do Bośni: doborowe 2. i 3. Brygady Górskie oraz VII., IX. i XI.
grupy artyleryjskie, I. i III. Brygady Ustasza z samolotami chorwackimi z sarajewskich 2. i 3. Grupy Lotniczej i banjaluckiej 6. Grupy Sił Lotniczych NDH (Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatske - ZNDH). Wspomina się o 12–15 tys. legalnych
czetników oraz z Dywizji Dinarskiej, podlegających Włochom. Najważniejszym
punktem zmagań była bitwa nad Naretvą, w której brały również udział jednostki
MVAC. Pomimo poważnych strat, obliczanych na 11.915 zabitych, 616 rozstrzelanych i 2.506 do niewoli oraz 3.370 zabitych cywilów i 1.256 zamarzniętych, zadanych NOViPOJ (Narodowowyzwoleńcza Wojska i Oddziały Partyzanckie Jugosławii - Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije) nie były one w stanie
zatrzymać przebijających się oddziałów komunistycznych.
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W marcu 1943 r. rozpoczęła się na terenie Czarnogóry i Sandżaku Unternehmen Weiss II. Wzięło w niej udział 119 tys. żołnierzy państw „Osi”. W fazie operacji
wzięły udział dwie grupy – 7. SS-Freiwillige-Gebirgs-Div. „Prinz Eugen”, 369. Inf.Div.
(kroat.), 717. Inf.Div., 15. DP „Bergamo“ i dwie czetnickie „leteće“ brygady – i 718.
Inf.Div, chorwacka 2. Brygada Górska, ustaška bojna grupa „Bugojno”, czetnicki „udarni korpus” oraz włoski 6. Korpus Armijny (18. DP „Messina”, 32. DP „Marche”, .
Równocześnie z niemiecką ofensywą 29 marca 1943 r. Centralny Komitet KPJ wydał instrukcję nakazującą zniszczenie sił czetnickich i wytworzonych przez nich
ogniw administracyjnych.50
W cieniu toczących się zmagań militarnych, trwała konfrontacja polityczna.
Niemcy coraz bardziej natarczywie domagali się rozbrojenia oddziałów czetnickich.
W czasie spotkania w Rzymie z udziałem Generalleutnanta Waltera Warlimonta i szefa niemieckiego MSZ Joachima Ribbentropa, strona niemiecka przedstawiła „dowo- 149
dy zdrady” w postaci odkodowanych depesz kierowanych przez gen. Mihajlovicia
do swoich podwładnych, w których nakazywał on przygotowanie sił czetnickich do
wsparcia lądowania aliantów na wybrzeżu adriatyckim oraz podjęcia działań zbrojnych przeciw włoskim jednostkom w Dalmacji. Wobec ujawnienia takich faktów
Włosi wyrazili zgodę na rozbrojenie serbskich towarzyszy broni. Starano się jednak
odwlec w czasie wykonanie tej decyzji. Była ona brzemienna w skutki, bowiem likwidując czetników Włosi pozbywali się swych sojuszników sprawdzonych w walkach z komunistami. Nie posiadali oni również rezerw mogących zrównoważyć
ubytek oddziałów czernickich. Te niuanse doskonale wyczuwali włoscy dowódcy
wojskowi. Wkrótce okazało się, że realizacja zatwierdzonych planów spotkała się
z ich stanowczym sprzeciwem.
W konsekwencji wydanych rozkazów oddziały partyzanckie przystąpiły
do akcji. W obliczu zagrożenia gen. Mihajlović wezwał czetników do mobilizacji
i obrony. W odpowiedzi na to wezwanie przybyły na terytorium Czarnogóry dwa
czetnickie korpusy dowodzone przez płk. Keserovicia i mjr. Rakovicia. Niestety
pojawienie się na tym obszarze znaczących sił niemieckich zmusiło czetnickich
dowódców do wycofania swych oddziałów do Serbii. Jeszcze w czasie trwania
operacji Weiss II zaplanowano kolejną ofensywę antypartyzancką. Gen. Löhr
przedstawił 3 marca 1943 r. Hitlerowi plany zniszczenia sił czetnickich w Czarnogórze. Ich liczebność określano na 15 tys. ludzi. Hitler obawiając się lądowania
wojsk alianckich w Jugosławii, chciał oczyścić z czetników tereny stanowiące ważne obszary strategiczne.
Nim podjęto kolejną ofensywę – 11 marca 1943 r. – doszło w Gornij Vakuf
do zaskakujących rozmów pomiędzy liderami komunistycznej partyzantki a Niemcami. Stronę komunistyczną reprezentowali Milovan Džilas i Vladimir Velebit, zaś

nr 13–14 – 2008

„Za króla i Ojczyznę –- Wolność lub śmierć!”

150

niemiecką gen. Benignus Dippold dowódca 717. Inf.Div., stacjonującej w Sarajewie.51
Głównym powodem rozpoczęcia negocjacji była kwestia wymiany jeńców. Jednak
w praktyce komunistom najprawdopodobniej chodziło o zawarcie paktu o nieagresji, który pozwoliłby im nabrać oddechu i stworzyłby warunki do podjęcia zdecydowanych akcji antyczetnickich. Istnieje także hipoteza wskazująca, iż dla „Tito”
najważniejszym stało się zniszczenie wroga ideologicznego, a nie biologicznego
(Reprezentanci Josipa Broza nie wzbraniali się przed opowiadaniem niemieckiemu
generałowi, że mogliby walczyć z desantem brytyjskim, gdyż realnie wierzyli, że jeśli
Anglosasi wylądują, to będą wspierać czetników). Stąd wynikały zapewne nieoczekiwane zmiany frontu i negocjacje wysłanników Josipa Broza z okupantami. „Tito”
był nieufny wobec sojuszników zachodnich, którzy oficjalnie wspierali czetników
i rząd królewski. Na jego poglądy wpływał aksjomat „kominternowskich legend”
o angielskich spiskach i poglądy Broza w zasadzie cechowała nieufność w stosunku
do sojuszników anglosaskich, mimo, że jego strategia podsycania krwawej wojny
partyzanckiej była na rękę SOE. Jakiekolwiek nie byłyby plany Josipa Broz ps. „Tito”
próby zawarcia formalnego porozumienia spełzły na niczym. Uniemożliwił je Hitler, przeciwny wszelkim rozmowom z partyzantami komunistycznymi.
Jedenastego maja 1943 r. ruszyła operacja Schwarz. Przeciwko partyzantom
ruszyły duże siły: (niemieckie) 7. SS-Freiwillige-Gebirgs-Div. „Prinz Eugen”, 1. Gebirgs.Div., część 369. Inf.Div. (kroat.), 118. Jäger.Div. I część „Brandenburg” i 72. Rgt.;
(włoskie) 1. DGór. „Taurinense” 19. DP „Venezia”, 23. DP „Ferrara”, 32. DP „Marche”, 151. DP „Perugia” i 154. DP „Murge” wspieranych przez Reggia Aeronautica.
Chorwaci, skierowali do Czarnogóry jedynie 4. Brygadę Jäger, zaś Bułgarów reprezentowały 61 . i 63. pułki piechoty pod kontrolą 369. Inf.Div. (kroat.). Ich celem było
wyeliminowanie partyzantów komunistycznych i czetników operujących na terenie
Czarnogóry. Pomimo zgody Rzymu włoscy wojskowi niższych szczebli sabotowali próby rozbrajania formacji czetnickich. Zdarzało się, że również niemieccy dowódcy byli przeciwnikami tego typu rozwiązaniom. Dostrzegano, iż jednostki te,
działające pod auspicjami Włochów, są bardzo użyteczne w walce z komunistami.
Przykładem prób podejmowania czetnicko-niemieckiej współpracy było spotkanie
ppłk. Heinza, dowódcy pułku „Brandenburg“ z ppłk. Pavle Djurišiciem dowódcą
oddziałów czetnickich działających w ramach MVAC w Czarnogórze, do którego
doszło jeszcze przed rozpoczęciem operacji Schwarz. Jego konsekwencją było przyjęcie przez Pavle Djurišicia niemieckiej oferty współpracy. Jedynym zastrzeżeniem
pułkownika była konieczność zachowania tego faktu w tajemnicy.52 Jednak zawarte
porozumienie nie zostało zaakceptowane przez gen. Rudolfa Lütersa, dowodzącego
wojskami niemieckimi w Chorwacji (Befehlshaber der Deutsches Truppen in Kroatien).
Czternastego maja 1943 r. we wsi Kolašin liczący 2 tys. osób oddział Pavle Djurišicia
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został otoczony i rozbrojony bez walki. On sam został wywieziony do obozu dla
jeńców wojennych w Stryju, skąd udało mu się uciec. Po powrocie do Czarnogóry
stanął na czele Czarnogórskiego Korpusu Ochotniczego.53 Los rozbrojonego w Kolašinie oddziału Djurišicia podzieliły inne jednostki czetnickie. Pierwszego czerwca
1943 r. w Hercegowinie gen. Sandro Piazzoni wydał rozkaz rozbrojenia sił MVAC.
Łącznie liczba rozbrojonych przez Niemców i Włochów czetników w Czarnogórze
oraz Bośni i Hercegowinie wyniosła ok. 7 tys.54
Rozbrojenie nie wszędzie się udało. Spośród partyzantów MVAC prawie
8 tys. uciekło w góry dołączając do partyzantki czetnickiej.55 Podsumowując wyniki
operacji Schwarz można stwierdzić, iż Niemcy teoretycznie odnieśli sukces. Był on
jednak tylko połowiczny. Zmuszone do opuszczenia Czarnogóry i rozbite oddziały
komunistyczne dość szybko powróciły w drugiej połowie roku 1943 r. na te tereny,
niszcząc ostatecznie znajdujące się tam formacje czetników.
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Zbrodnie czetników

Wojna, która rozpoczęła się na Bałkanach w kwietniu 1941 r. szybko przekształciła się w zbrodniczy konflikt, w czasie którego obie strony nie respektowały
podstawowych zasad jej prowadzenia zawartych przepisach prawa międzynarodowego. Obok okupantów niemieckich, włoskich, bułgarskich i węgierskich w znaczącą rolę w rozkręceniu spirali mordów dokonywanych na serbskiej ludności cywilnej,
odegrali chorwaccy ustasze. Zbrodnie przez nich popełnione musiały z natury rzeczy
budzić określone reakcje. Niestety pozostaje faktem, że serbski odwet skierowany
został nie tylko na sprawców tych okrutnych rzezi, ale również dotknął ludność cywilną zarówno muzułmańskiego, jak i chorwackiego pochodzenia. Do pierwszych
egzekucji doszło już w kwietniu 1941 r. i dokonały ich oddziały czetnickie stanowiące wówczas integralną część armii jugosłowiańskiej (co mogło być wykorzystane
jako pretekst podczas planowania chorwackich masakr).
W dniach 11–13 kwietnia 1941 r. w trakcie wycofywania się z Derventy formacje te zamordowały 17 chorwackich cywilów. We wsi Sivirić 11 kwietnia 1941 r. zabito 3
kobiety oraz nieletnią dziewczynę. W dniach 13–15 kwietnia w okolicach Čapljina zamordowano 20 Chorwatów i 5 muzułmanów paląc przy okazji 40 należących do nich
domów.56 Analizując pierwsze akty serbskiego terroru należy stwierdzić, że stanowiły one odwet za postawę Chorwatów i muzułmanów w kwietniu 1941 r. Postrzegano
ich wówczas jako głównych winowajców upadku Jugosławii. Powstanie w kwietniu
1941 r. niepodległej Chorwacji i realizacja koncepcji oczyszczenia chorwackiego terytorium z mniejszości narodowych stworzyło klimat i warunki do podjęcia przez
władze NDH decyzji o częściowej eksterminacji ludności serbskiej.57 Liczba ofiar
w pierwszych miesiącach istnienia NDH wyniosła kilkanaście tysięcy zabitych.
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W odpowiedzi na antyserbskie pogromy doszło do działań odwetowych.
Należy jednak podkreślić, że posunięcia te nie były tylko i wyłącznie odruchową
reakcją na ustaszowskie gwałty, ale także konsekwencją konstruowanych przez serbskich nacjonalistów programów politycznych. Zapowiadały one oczyszczenie ziem
przyszłej Jugosławii z mniejszości narodowych. Taką zapowiedź czystek etnicznych
niosła za sobą wspomniana już instrukcja z 20 grudnia 1941 r.
Jednym z pierwszych miejsc, gdzie serbskie grupy samoobrony dokonały
masowego mordu na osobach pochodzenia chorwackiego była miejscowość Bosansko Grahovo. 27 lipca 1941 r. zginęło tam 62 Chorwatów, w tym 5 kobiet i 9 dzieci
(wśród zamordowanych był też katolicki ksiądz). Domy ofiar splądrowano i spalono. Do kolejnej zbrodni doszło 5 września 1941 r. w Kulen Vakuf, gdzie zamordowano 1 tys. muzułmanów i Chorwatów.58 W tym samym czasie 14 Chorwatów i 12 muzułmanów zamordowano w Varkar Vakuf, a w Glacom dalszych 45 muzułmanów
i 2 Chorwatów. Jak się okazało te zbrodnie stanowiły zapowiedź, tego co dopiero
miało nastąpić. Skala mordów znacząco wzrosła w okresie od grudnia 1941 do lutego 1942 r.
Oddziały czetnickie wkroczyły wówczas do wschodniej Bośni i Hercegowiny znajdującej się w rękach włoskich. W efekcie ok. 5 tys. osób zamordowano
w Fočy i Goražde. Tysiąc zginęło w Srebrenicy, a 2–3 tys. w Vlasenicy. Obok zabójstw na porządku dziennym były rabunki i gwałty. Sto tysięcy Chorwatów i muzułmanów opuściło te obszary uchodząc przed czetnikami.59 Kolejna faza zbrodni
rozpoczęła się w drugiej połowie 1942 r. Dziewiętnastego sierpnia 1942 r. po raz
kolejny w ręce czetników wpadła Foča, gdzie znajdowało się 8 tys. muzułmanów,
z których 5 tys. udało się uciec. Tych, którzy pozostali spotkał tragiczny los. Piątego
września 1942 r. płk Petar Bacović raportował gen. Mihajloviciovi: „1.200 ustaszy
[tj. najczęściej kobiet i dzieci chorwackich- przyp. aut.] zabito i 1000 muzułmanów
przy naszych stratach 4 zabitych i 5 rannych”.60 Liczby te jednoznacznie wskazywały, że mordowano głównie cywilów. Płk Bacović raportował 23 października 1942 r.:
„[…] w trakcie operacji w okolicach Pozoru zabito 2 tys. Chorwatów i muzułmanów. Żołnierze wracają”.
Włosi, pomimo owocnej współpracy z czetnikami, nie byli zainteresowani
masakrami Chorwatów, choć przyznać należy, że nie potrafili zmusić do opamiętania swych serbskich sojuszników. Włoskie dowództwo doskonale rozumiało, że
krwawe akty terroru wykorzystywane są przez Niemców, stanowczo domagających
się zaprzestania współpracy z czetnikami. Niestety orgia mordów trwała nadal. Dowodem depesza płk. Pavle Djurišicia do gen. Mihajlovicia z 13 lutego 1943 r. opisująca dokonania jego oddziału. Wynikało z nich, że dowodzeni przez niego czetnicy
zabili 1.200 chorwackich ustaszy (mężczyzn) i zmasakrowali 8 tys. kobiet, starców
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i dzieci. Straty czetników poniesione w trakcie tych operacji wyniosły 22 zabitych
i 32 rannych.61 Według niemieckich danych na obszarze sześciu dystryktów wschodniej Bośni i czterech dystryktów Bośni centralnej zamordowano 32.800 cywilów
(8.400 Chorwatów i 24.400 muzułmanów).62
Obok masowych zbrodni na ludności cywilnej częstą praktyką, stosowaną
przez czetników było brutalne traktowanie wziętych do niewoli partyzantów chorwackiego i muzułmańskiego pochodzenia. Dowodzi tego chociażby raport popa
Momčilo Djujicia, w którym duchowny stwierdza, iż w czasie operacji przeciw
partyzantom przeprowadzonej 21 grudnia 1943 r., wzięto do niewoli 140 jeńców,
z których 7 okazało się Serbami i tych zwolniono, a resztę – głównie chorwackiego
pochodzenia – zamordowano.63 Według znanego historyka Vladimira Žerjavicia minimalna liczba zamordowanych przez czetników Chorwatów wyniosła ok. 32 tys.
oraz 33 tys. muzułmanów.64 Przytoczone tu liczby wskazują, że konflikt na Bałka- 153
nach nie miał jednowymiarowego charakteru, gdzie po jednej stronie byli chorwaccy
zbrodniarze, a po drugiej wspaniali serbscy partyzanci. Prawda była znacznie bardziej skomplikowana. W reakcji na zbrodnie ustaszy nastąpiły zbrodnie czetników.
Potem już spirala terroru nakręcała się już samoczynnie. I nikt nie był w stanie jej
zatrzymać, ani nad nią zapanować.

Kapitulacja Włoch

Wycofanie się Włoch z wojny nie pozostało bez wpływu na serbskie siły
„Dražy”. Na skutek większej aktywności komunistów znacząca ilość uzbrojenia
włoskiej Superslody znalazła się w rękach oddziałów „Tito”, co zwiększyło i tak
istniejące dysproporcje pomiędzy partyzantami, a ich czetnickimi rywalami.65 Tymczasem jednostki czetnickie przystąpiły do działań dywersyjnych na rozkaz gen.
Mihajlovicia, oczekującego na lądowanie aliantów w Jugosławii. Na początku
października 1943 r. zniszczyły one na terenie Serbii cztery mosty kolejowe. Największym sukcesem było zniszczenie mostu kolejowego koło Višegradu o długości
150 metrów, który łączył Serbię z wybrzeżem adriatyckim. Jego wysadzenie stało się
możliwe dopiero po przełamaniu zaciętej obrony prowadzonej przez dwie kompanie ustaszy i jedną niemiecką. Ceną było 22 zabitych i 37 rannych. Przerwa w ruchu
trwała dziewięć miesięcy.66 Według danych JVUO, w okresie pomiędzy wrześniem
a grudniem 1943 r. jugosłowiańskie wojska ojczyźniane zlikwidowały 1.009 Niemców, 332 Bułgarów, 236 ustaszy, 210 żołnierzy SDK oraz zniszczyły: 5 mostów, 35 ciężarówek, 4 lokomotywy, 8.850 metrów trakcji kolejowych, oraz 210 pociągów.
O tych osiągnięciach Londyn był skutecznie dezinformowany. Wpływ na to
miała obecność w brytyjskim wywiadzie wielu sowieckich szpiegów. Sowieci byli
znakomicie zorientowani w bałkańskich planach sojuszników zachodnich. Norman
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John „James” Klugman pracował od 1942 r. w jugosłowiańskiej sekcji SOE w Kairze,
gdzie awansował do stopnia majora. Był najcenniejszym agentem Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego (Narodnyj Komissariat Gosudarstwiennoj Bezopasnosti–NKGB) w SOE. Później Klugman służył od kwietnia do sierpnia 1945 r.
w Jugosławii w brytyjskiej misji przy sztabie Josipa Broz ps. „Tito”.
Nie powinno dziwić, że pomimo wielu interwencji w Londynie „Draža”
Mihajlović ze złością musiał wysłuchiwać płynących z radia BBC kłamliwych informacji, przypisujących czetnickie sukcesy komunistycznym partyzantom. Siódmego października 1943 r. generał wysłał do króla wiadomość, w której informował,
iż partyzanci po kapitulacji Włoch podjęli zdecydowane działania ofensywne wobec czetników, w wyniku czego zmusili ich do zakończenia akcji antyniemieckich
i przejścia do obrony. Nie zawsze miała ona szczęśliwy finał. Na skutek ofensywy
komunistycznej, przeprowadzonej w październiku 1943 r. w Czarnogórze zostały
okrążone sztaby dwóch dowódców JVUO. Pomimo zaciętego oporu w monastyrze
Ostrorog, 22 października 1943 r. gen. Mihajlović został zmuszony do wysłania do
króla depeszy o następującej treści: „generał Blazo Djukanović i pułkownik Bajo
Stanišić oraz 27 oficerów po 6 dniach walki w obronie monastyru Ostrorog zostało
wziętych do niewoli a następnie rozstrzelanych przez komunistów”.67

Współpraca z Niemcami

154

Sytuacja, jaka wytworzyła się w wyniku kapitulacji państwa włoskiego doprowadziła do radykalnego wzmocnienia sił komunistycznych w Jugosławii. Niemcy nie mieli już wątpliwości, że głównym zagrożeniem na Bałkanach są komuniści.
Upadek Włoch postawił na porządku dziennym problem braku rezerw zdolnych
do zastąpienia włoskich sił okupacyjnych. Natomiast desant na Sycylii uświadomił, że lądowania aliantów na jugosłowiańskim wybrzeżu adriatyckim prawdopodobnie nie będzie. Wszystkie te fakty pozwoliły z nieco innej perspektywy spojrzeć na serbskich czetników. Dla wielu niemieckich dowódców siły JVUO jawiły
się jako ewentualny sojusznik w walce z komunistyczną partyzantką. Konstatacja
ta nieraz wyrażała się sabotowaniem realizacji pewnych zleconych przez władze
zwierzchnie zadań. Tak było w odniesieniu do rozkazu aresztowania dowódcy
Czetnickiej Dywizji Dinarskiej popa Momčilo Djujicia. Został on po aresztowaniu zwolniony, bowiem uznano, że jego działalność stanowi poważną barierę
hamującą rozwój wpływów komunistycznych na terenie północnej Dalmacji.68 Jesienią 1943 r. zawarto szereg porozumień taktycznych na szczeblu lokalnym. Znajdujący się w kleszczach pomiędzy coraz silniejszymi komunistami, a niemieckimi
okupantami przy bardzo słabym wsparciu z zewnątrz dowódcy czetniccy nie mieli
wielkiego wyboru.
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Nowa koncepcja polityczna dla Bałkanów powstała i została ogłoszona
30 października 1943 r. Pomysłodawcą jej był Herman Neubacher, sprawujący
od sierpnia funkcję Specjalnego Pełnomocnika MSZ dla obszarów południowowschodnich (Sondebe-vollmächtigter des AA für den Südosten) z siedzibą w Belgradzie.
Neubacherowi podlegały Albania, Czarnogóra, Kosowo, Grecja, Rumunia, Sandžak,
Serbia i Węgry. NDH pozostało poza jurysdykcją Neubachera, choć jak okazało
się później wiele jego decyzji odnosiło się pośrednio do działań wojennych toczonych w Bośni, Chorwacji i Hercegovinie. Neubacher otrzymał zadanie jednolitego
sterowania walką z komunizmem na Bałkanach we współdziałaniu z dowódcami
wojskowymi poszczególnych obszarów. Działania niemieckiego dyplomaty charakteryzowały się elastycznością, prowadzącą do zmobilizowania, jak największych sił
autochtonów przeciwko komunizmowi, ZSRS i Anglosasom. Neubacher zdawał
sobie, że istnieje możliwość wykorzystania szerokiego antykomunistycznego frontu 155
złożonego ze wszystkich ugrupowań politycznych bez konieczności akcentowania
kwestii wspierania reżimu narodowosocjalistycznego w jego wojnie totalnej69
Feldmarszałek Maximilian von Weichs wydał specjalną instrukcję w kwestii prowadzenia rozmów z czetnikami. Na jej podstawie lokalne pakty o nieagresji
z Niemcami zawarli Nikola Kalabić, Vojislav Lukačevic i Jevrem Simić-Ješa. Należy
jednak przyznać, że pomimo podpisania wspomnianych dokumentów, dowódcy
czetniccy często ich nie przestrzegali atakując niemieckie wojska okupacyjne. Skutkowało to z kolei operacjami antypartyzanckimi skierowanymi przeciwko siłom
JVUO. W odwecie za antyniemieckie akcje 4 marca 1944 r. w Belgradzie aresztowany został mjr Rudolf Perhinek.70 W trakcie niemieckich działań prowadzonych
w Serbii centralnej i środkowo-południowej w marcu 1944 r. zabito 81 serbskich partyzantów, a 913 wzięto do niewoli. Inne doniesienia wskazywały, iż straty czetników
w okresie pomiędzy 16 marca a 16 kwietnia 1944 r. kształtowały się na poziomie
182 zabitych i 127 wziętych do niewoli. Zwiększająca się aktywność komunistów,
mająca na celu zniszczenie sił JVUO, wykluczała możliwość prowadzenia przez nie
w dłuższej perspektywie czasowej działań antyniemieckich i tworzyła warunki do
współpracy czetników nie tylko z Niemcami, ale również z Serbskim Korpusem
Ochotniczym. Potwierdzeniem tego była depesza wysłana przez jednego z oficerów
korpusu płk. Tatalovicia do gen. Hermanna Felbera podkreślająca dobrą wzajemną
współpracę.71

Polityka Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania była żywotnie zainteresowana kontrolą obszarów położonych w basenie Morza Śródziemnego. Dbałość o swe interesy nakazywała jej utrzymać znaczące wpływy na Bałkanach. Dzięki temu przy pomocy brytyjskich służb
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specjalnych udało się Londynowi doprowadzić do odwrócenia niekorzystnej sytuacji politycznej, jaka powstała po podpisaniu przez Jugosławię Paktu Trzech. Obalenie rządu regenta ks. Pawła i przywrócenie na tron małoletniego króla Piotra II oraz
powołanie rządu Dušana Simovicia było olbrzymim sukcesem brytyjskiej polityki.
Niestety dla Jugosławii była to zapowiedź nadchodzącej katastrofy, o czym rząd
w Belgradzie miał się przekonać kilka tygodni później. Poniesiona w czasie kwietniowej kampanii klęska spowodowała, iż część jugosłowiańskich polityków udała się do
Wielkiej Brytanii tworząc tam ośrodek władzy na uchodźstwie. Starał się on od momentu uzyskania informacji o powstaniu czetnickiego ruchu oporu nawiązać z nim
łączność. 20 września 1941 r. wylądowała w okolicach miejscowości Petrovac misja,
w której składzie znajdował się brytyjski oficer łącznikowy kpt. Duane T. Hudson.
Jego pojawienie się miało istotne znaczenie dla „Dražy” Mihajlovicia, który chciał
go wykorzystać dla uzyskania pomocy w dostawach broni dla czetnickiej partyzantki. Na emigracji zabiegi w tej kwestii podjął rząd Dušana Simovicia. Brytyjczycy dokonali pierwszego lotniczego zrzutu 9 listopada 1941 r. Dostarczana ilość broni nie
zaspokajała potrzeb czetników. Skromne rozmiary udzielanego wsparcia – oprócz
problemów natury logistycznej – wynikały z tego, iż brytyjscy politycy oraz wojskowi byli niechętnie nastawieni do aktywizacji działań antykomunistycznych
uważając, że prowadzą one zmniejszenia efektywności operacji na podejmowanych
odcinku antyniemieckim – dyskusyjna teza. Moja propozycja – popierali strategię
podsycania krwawej wojny partyzanckiej. Wypadkową tej strategii było powstanie
SOE, planującej „podpalić Europę”. Dlatego też Brytyjczycy, którzy zmienili po
Teheranie front, rozpoczęli otwarte wspieranie komunistów. Początkowo kosztem
czetników, a w końcu pozbawiając wsparcia oddziały antykomunistyczne, brytyjski
pragmatyzm ponownie wybierał, to co najlepsze dla Korony. Praktycznie od początku wybuchu konfliktu czetników z partyzantami Londyn wywierał presję na króla
Piotra II, by zmusił „Dražę” do porozumienia z komunistyczną partyzantką. Rząd
emigracyjny uznał fakt odbycia rozmów lidera czetników z „Tito” za spełnienie żądań brytyjskich. Oczywiście pomimo sugestii Londynu wypracowanie modus vivendi okazało się niemożliwe.
W styczniu 1942 r. doszło do zmian w strukturach emigracyjnych. Dotychczasowego premiera Dušana Simovicia, zastąpił Slobodan Jovanović. Członkiem
jego rządu został Dragoljub „Draža” Mihajlović, awansowany do rangi generalskiej
i dowódcy JVUO oraz funkcji ministra ds. wojskowych. Slobodan Jovanović zabiegał, aby – obok Wielkiej Brytanii i USA – poparcie dla ruchu czetnickiego wyraził
także ZSRS. Moskwa, po początkowej aprobacie, szybko obrała wobec czetników
kurs zdecydowanie wrogi. Miało to oczywiście związek z wspieraniem w toczącej
się wojnie domowej sił komunistycznych.
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Na początku 1942 r. wydawało się, że czetnicy cieszyli się opinią najwartościowszych alianckich sojuszników na Bałkanach. Przełożyło się to na zwiększenie
częstotliwości udzielanej pomocy. Pasywna taktyka czetników w działaniach skierowanych przeciw okupantom nie oznaczała całkowitej bierności. W sierpniu 1942 r.
w związku z trudną sytuacją militarną Brytyjczyków w Afryce, siły JVUO podjęły
szereg akcji dywersyjnych na liniach komunikacyjnych. Szczególnie ważne okazały
się dywersje na węzłach kolejowych w okolicach Belgradu, a także zniszczenie mostów w Počekovinie i w Stopanje. W ten sposób przecięte zostały szlaki, którymi
dostarczano materiały wojskowe dla wojsk Osi, walczących w Afryce. Te posunięcia
spotkały się jednak z krwawymi represjami ze strony niemieckich okupantów. We
wschodniej Serbii w miejscowości Zagubnica w odwecie za zabicie 6 Niemców rozstrzelano 250 sympatyków Mihajlovicia. W samym Belgradzie zginęło 3 tys. osób
w wyniku egzekucji odwetowych.72
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Zaangażowanie bojowe podwładnych „Dražy” okupione śmiercią tysięcy cywilów nie przełożyło się na utrzymanie poparcia politycznego dla ruchu czetnickiego.
W Londynie myślano o zmianie strategii na Bałkanach. Przywódcy Wielkiej Brytanii
byli zainteresowani jeszcze większą intensyfikacją działań partyzanckich w Jugosławii, co uznawali za konieczność z początkiem 1943 r. Te zmiany wpłynęły na relacje
Brytyjczyków z Mihajloviciem i rządem emigracyjnym. Nowa brytyjska strategia
była zbieżna z koncepcją walki, jaką na tym obszarze realizowali komuniści. Stąd też
nawiązano z nimi kontakty. Wzrost intensywności działań partyzanckich powodował
utrzymywanie przez władze okupacyjne na terenie Jugosławii coraz większej liczby
jednostek wojskowych, które nie mogły być użyte na froncie afrykańskim, włoskim,
czy wschodnim. Krótkowzroczność wspierania komunistów Josipa Broz ps. „Tito”
przyczyniała się do wzmocnienia niebezpieczeństwa utrwalenia na Bałkanach monopartyjnej hegemonii kompartii, co raczej nie leżało w interesie Brytyjczyków. W przypadku zwycięstwa sił antykomunistycznych można było oczekiwać kontynuowania
probrytyjskiej polityki Belgradu. Objęcie władzy przez komunistów szansy takiej
nie dawało. Chcąc zapobiec realizacji takiego scenariusza Londyn musiał przekonać
do ewentualnej operacji lądowania na wybrzeżu adriatyckim swych amerykańskich
sojuszników. Jak wiadomo prezydent Franklin Delano Roosevelt pozostał głuchy na
ważne argumenty natury politycznej wiążące się z tym przedsięwzięciem i postanowił by lądowanie odbyło się we Włoszech. Brytyjczykom nie pozostawało nic innego
jak tylko dalej wspierać antykomunistyczną partyzantkę. Tego jednak nie uczyniono. Wielka Brytania postanowiła przyłączyć się do obozu zwycięzców w toczącej się
wojnie domowej. Tymi zaś okazali się być komuniści.73 Przyszłość pokazała, że była
to błędna polityka, która niczego – poza przyłożeniem ręki do zniszczenia swych
serbskich sojuszników – Brytyjczykom nie przyniosła.
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Naturalnie Dragoljub „Draža” Mihajlović obserwował politykę Londynu
z coraz większym rozdrażnieniem. Dał temu wyraz na spotkaniu Gornoje Lipovo,
gdzie wygłosił słynne przemówienie, atakujące politykę Wielkiej Brytanii.74 Ostre
słowa, które w nim padły miały tym większe znaczenie, iż zostały wypowiedziane w obecności szefa brytyjskiej misji wojskowej. Stało się to przyczyną napięć
w stosunkach pomiędzy rządem emigracyjnym, a Brytyjczykami. Z upływem czasu
wzrosły żądania Foreign Office. Zmierzały one w kierunku zmuszenia króla Piotra II
i jugosłowiańskiego rządu do zdymisjonowania Mihajlovicia. W maju 1944 r. została całkowicie wycofana ze sztabu czetników misja brytyjska.75 Wbrew przedstawianym sugestiom, premier Božidar Purić nie widział potrzeby rewizji swych relacji
z gen. Mihajloviciem. Był on przekonany, że trzeba przeczekać brytyjskie naciski do
momentu lądowania aliantów w Jugosławii, kiedy to wzajemne stosunki ulegną normalizacji. Ta naiwność wskazywała, że emigracyjni politycy nie wiedzieli o tym, że
Jugosławia została wydana na łaskę komunistów. W tym kontekście należy oceniać
przekonanie Puricia o wsparciu jakiego miały rzekomo udzielić czetnikom USA.
Nadzieje na pomoc Waszyngtonu wzmogły się po wyrażeniu pozytywnej oceny ruchu czetnickiego i samego Draży Mihajlovicia przez wysłanników amerykańskiego
OSS, przebywających na Bałkanach. Skonstruowano nawet amerykański plan pomocy czetnikom. Wzbudził on negatywne reakcje w brytyjskich kołach rządowych
i szybko OSS wycofał się z niego. Brytyjczycy doprowadzili do zdymisjonowania 17
maja 1944 r ostatniego suwerennego rządu jugosłowiańskiego na uchodźstwie Božidara Puricia. Jego następcą został Ivan Šubašić (ban Chorwacji w okresie sporazum),
który był już tylko angielską marionetką. Król Piotr II, choć zaakceptował pod presją tę nominację, był jej w zdecydowanie przeciwny. Ivan Šubašić zawarł w drugiej
połowie 1944 r. porozumienie na wyspie Vis z Josifem Broz ps. „Tito”. Patronem
umowy był Winston Churchill, który zdawał się nie zauważać konsekwencji, jakie
przynosiły demokratycznemu systemowi Jugosławii. Pragnął gestu, gdy tymczasem
pozostawiał samotnego polityka prodemokratycznego na pastwę komunistów (co
przypominało losy Stanisława Mikołajczyka). Zgoda z Vis prowadziła do legalizacji
i międzynarodowego uznania 7 marca przez Wielką Trójkę rządu premiera „Tito”
z ministrem spraw zagranicznych Šubašiciem i nieznacznym udziałem nie-komunistów. Umowę Šubašić – „Tito” można bez przesady określić mianem kapitulacji. Dla
podtrzymania złudzeń w sztabie czetnickim pojawiła się jeszcze w sierpniu 1944 r.
misja amerykańska z płk. Johnem MacDowellem na czele. Przebywała ona tam do
listopada 1944 r., kiedy to została ewakuowana.
Oceniając politykę aliantów na Bałkanach trzeba stwierdzić, że była ona
prowadzona nieudolnie i bez żadnej wyobraźni. Cenę za to zapłacili mieszkańcy
krajów, które na skutek owych błędnych decyzji zmuszeni zostali przez ponad pół-
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wieku do życia w niewoli komunistycznej dyktatury. Tysiące z nich doznało z tego
tytułu rozlicznych cierpień, a kolejne tysiące utraciło życie.

Tragiczny finał

Ugrupowania antykomunistyczne zainaugurowały rok 1944 Kongresem
Świętej Sawy, który miał być odpowiedzią na 29-30 listopada 1943 r. program polityczny na II Sesji AVNOJ w bośniackim Jajce, na którym „Tito” i jego zwolennicy proklamowali powstanie komunistycznej Jugosławii. Kongres Świętej Sawy
odbył się w dniach 25-28 stycznia 1944 r. w miejscowości Ba, kilka kilometrów
od Ravnej Gory. Jego głównym celem było przygotowanie i ogłoszenie programu
politycznego serbskich środowisk niepodległościowych w obliczu nadchodzącego końca okupacji kraju. Głównym organizatorem kongresu był Centralny Narodowy Komitet. Składał się on z przedstawicieli niekomunistycznych środowisk 159
politycznych, identyfikujących się z ruchem czetnickim. Wśród przybyłych 280
delegatów byli obok Serbów także Chorwaci, Bułgarzy i muzułmanie oraz przedstawiciele innych mniejszości narodowych. Jedną z ważniejszych proklamacji
została ogłoszona deklaracja o walce w celu restauracji monarchii Karadjordjeviczów. Przyszła niepodległa Jugosławia wg postulatów z Ba miała być państwem
federacyjnym. Przed sądem miały zostać postawione osoby odpowiedzialne za
popełnienie zbrodni wojennych.76
Rozwój wypadków wojennych, mających miejsce wiosną 1944 r. stanowił
dla serbskich antykomunistów zwiastun nadchodzącej katastrofy. Komuniści przymierzali się do podjęcia próby zdobycia Serbii, będącej kolebką ruchu czetnickiego.
Politycznym tłem tej operacji była chęć ostatecznego wyeliminowania głównych
przeciwników w walce o władzę. Dla nikogo nie było tajemnicą, że zajęcie Serbii
– matecznika monarchistycznej partyzantki – spowoduje nieodwracalną klęskę
czetników. Świadomość wagi utrzymania tego terytorium w swoich rękach posiadał także „Draža” Mihajlović. Niestety wiosną 1944 r. nie dysponował on siłami
zdolnymi pokonać komunistów. Co gorsza, równocześnie czetnicy zostali pozbawieni i tak skromnej pomocy ze strony Brytyjczyków. Jeszcze w listopadzie 1943 r.
„Draža” Mihajlović próbował naprawić swe nienajlepsze z nimi stosunki, wysyłając
do alianckiego dowództwa we Włoszech osobistego przedstawiciela Zimko Topalovicia. Czetnicki emisariusz przybył z sugestią bezpośredniego podporządkowania
alianckiemu sztabowi 50 tys. czetnickich partyzantów. Jak można było przypuszczać, przedstawiona oferta pozostała bez odpowiedzi.77
Tymczasem przywódca jugosłowiańskich komunistów zdawał sobie sprawę
z niemożności zrealizowania swych planów zajęcia Serbii. Główną przeszkodą była,
słabość militarna partyzantów i niemożność podjęcia skutecznej walki z regularnymi
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siłami niemieckimi. Dlatego o pomoc poproszono Stalina. Sowiecki dyktator wyraził
zgodę na złożoną propozycję. Armia Czerwona wkroczyła od strony Rumunii na
terytorium Jugosławii 6 września 1944 r. Paradoks sprawił, iż pierwszymi oddziałami
partyzanckimi, które zetknęły się z armią sowiecką były formacje czetnickie dowodzone przez Dragę Vodopivacia i Antona Pučko.78 W trakcie toczących się walk nierzadko dochodziło do wojskowego współdziałania grup czetnickich z Armią Czerwoną. Tak było w Kruševacu, zdobytemu dzięki wspólnemu czetnicko-sowieckiemu
uderzeniu na miasto. Jednak perspektywa stale rozwijającej się kooperacji została
szybko przekreślona. Stało się tak na skutek nacisków KPJ. Oddziały sowieckie rozpoczęły akcję rozbrajania formacji JVUO. Pomimo tych trudności czetnicy wyzwolili samodzielnie niektóre serbskie miasta takie jak Požega, Kraljevo czy Čačak.
W obliczu niekorzystnego rozwoju wydarzeń, gen . Dragoljub „Draža” Mihajlović 1 września 1944 r. wydał rozkaz przeprowadzenia mobilizacji i wywołania
powstania. Na skutek tego stan sił JVUO wzrósł do 78 tys. partyzantów, zgrupowanych w kilkunastu korpusach.79 Odzew mobilizacyjny był znaczący, ale brak broni
spowodował, że nie można było przyjąć wszystkich ochotników. Posunięciem pozbawionym szansy na sukces okazała się być decyzja o wywołaniu powstania. Rozkaz ten nie został wcielony w życie ze względu na okoliczności, które uniemożliwiły jego wykonanie. Król Piotr II 29 sierpnia 1944 r. rozwiązał Naczelne Dowództwo
JVUO i Mihajlovicia pozbawił stanowiska w Naczelnym Dowództwie (a jeszcze
w maju teki zdymisjonował „Dražę” ze stanowiska ministra armii, marynarki i lotnictwa w rządzie na uchodźstwie). W tej sytuacji pozostawiony samemu sobie lider
czetników nie miał już innego wyjścia, jak tylko próbować porozumieć się z innymi
serbskimi antykomunistycznymi środowiskami politycznymi. We wsi Razani pod
Užicami 20 sierpnia 1944 r. doszło do spotkania z premierem Milanem Nediciem.80
W trakcie obrad głównym postulatem zgłaszanym przez Dragoljuba „Dražę” Mihajlovicia było żądanie dostarczenia jego oddziałom broni i amunicji. Premier przy
poparciu Neubachera wystąpił do władz Rzeszy z propozycją stworzenia pod auspicjami niemieckimi jednolitego frontu antykomunistycznego. Niestety Hitler
te propozycje odrzucił, nadal uważając czetników i Serbów w ogóle za śmiertelnych wrogów III Rzeszy.81 Pewien wpływ na tę decyzję miał fakt, iż niemieckie organa wojskowe krytycznie wyrażały się na temat zdolności czetników do realnego
przeciwstawiania się komunistom. Ta surowa, choć zapewne prawdziwa ocena, nie
przekreśla faktu, że to właśnie na czetnikach spoczywał główny ciężar walk z komunistycznymi partyzantami.82 Należy jednak podkreślić, że pomimo wzajemnej
niechęci Niemców i czetników zajęcie Serbii przez Armię Czerwoną spowodowało,
że obie strony były siebie skazane. Dylematy serbskich partyzantów przedstawiał
w jednym ze swych raportów Neubacher: „Także porzuceni przez aliantów czetnicy
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starali się dzięki tym paktom wyjść z wojny na dwa fronty, przeciwko Wehrmachtowi i partyzantom, i w miarę możliwości uzyskać od Wehrmachtu pomoc przeciwko
wrogowi nr 1, a przede wszystkim wejść dzięki tej polityce w posiadanie uzbrojenia,
którego potrzebowali do ostatecznej rozgrywki z »Titą«„.83
Opanowanie coraz większych połaci kraju przez komunistów i brak skutecznych możliwości przeciwdziałania, skłaniały niektórych czetnickich dowódców polowych do krytyki posunięć „Dražy” Mihajlovicia. Efektem tego były próby
podejmowania samodzielnych inicjatyw politycznych. Znamienny jest tu przykład
mjr. Vojislava Lukacevicia. Major sam na własną rękę postanowił za pośrednictwem
Brytyjczyków nawiązać kontakt – jako równorzędny partner – z komunistami. Dość
szybko się okazało, że przedstawiona przez niego oferta nie znalazła zainteresowania. Dramatyczny finał tej propozycji miał miejsce w sierpniu 1945 r. na sali sądowej
przed komunistycznym trybunałem wojennym, który skazał Vojislava Lukacevicia 161
na śmierć.84
Pod koniec października 1944 r. cała Serbia została zajęta przez jednostki
Armii Czerwonej i partyzantów komunistycznych. Dragoljub „Draža” Mihajlović
wydał swym oddziałom rozkaz opuszczenia serbskiego matecznika.

Dramat Czarnogórskiego Korpusu Ochotniczego

Początek 1945 r. był okresem powstawania różnorodnych koncepcji politycznych, których celem było niedopuszczenie do zajęcia Jugosławii przez siły komunistyczne. Przywódca serbskiego Zboru Dimitrji Ljotić proponował przedarcie się do
Słowenii i utworzenie tam swoistej twierdzy antykomunistycznego oporu. Słoweńskie Domobranstvo , mimo spektakularnych dymisjach Mihajlovicia z maja-sierpnia
1944 r. nadal uznawala otwarcie lub potajemnie „Dražę” jako naczelnego wodza.
Miało to zmusić aliantów zachodnich do udzielenia pomocy i stworzyć warunki dla
powrotu króla Piotra II.85 Koncepcja Ljoticia została zaakceptowana przez „Dražę”,
choć nie wierzył on w jej powodzenie. Sam generał postanowił z wiernymi sobie
oddziałami powrócić do Serbii. Tymczasem gen. Miodraga Damjanovicia wysłał do
jednostek, znajdujących się w Słowenii. Objął on 23 marca 1945 r. dowództwo nad
wszystkimi znajdującymi się tam jednostkami czetnickimi oraz SDK, wchodzącym
formalnie w skład Waffen-SS. Oddziały JVUO dowodzone przez Dobrosava Jevdjevicia i Momčilo Djuicia, stawiały zaciekły opór nacierającym siłom Josipa Broz
ps. „Tito”. Ramię w ramię jednostki Białej Gwardii generała Leo Rupnika walczyły
obok czetników w obronie proklamowanej 3 maju 1945 roku niepodległej Słowenii
w ramach federalnego królestwa Karadjodjeviciów.86
Pomimo wielu starań próby zainteresowania mocarstw zachodnich planami
udzielenia pomocy siłom antykomunistycznym nie przyniosły rezultatu.87 Słowenię
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zalała fala czerwonego żołdactwa. Serbskie formacje wojskowe były zmuszone wycofać się w kierunku Austrii i Włoch. Część z nich wraz z jednostkami Białej Gwardii
i wojskami chorwackimi, chciała poddać się Brytyjczykom w okolicach Klagenfurtu. Drogę do Austrii zagrodziły Chorwatom oddziały brytyjskiego V. Korpusu
Armijnego 8. Armii. Dowódcę (irlandzkiej) 38. Brygady Piechoty, generał Patrick
Scott zbył antykomunistów deklaracjami o niemożności przyjęcia kapitulacji tak
wielkich sił. Dalsze rozmowy były prowadzone w obecności jugosłowiańskiego komisarza Milana Basty. Politruk natychmiast przejął inicjatywę, żądając poddania się
w ciągu godziny. Gdy Chorwaci zaprotestowali, generał Scott zagroził, że może użyć
siły wobec opornych i pomóc komunistom. Dla uspokojenia Chorwatów Basta
stwierdził lakonicznie o objęciu wszystkich żołnierzy prawami jeńców wojennych
Rozbrajanie uciekinierów z Jugosławii przez oddziały 7., 8. i 12. Brygad 51. Dywizji
JA zostało rozpoczęte o godzinie 1630 w dniu kapitulacji na drodze Dravograd-Ravne-Prevalje-Bleiburg. Następnie oddziały komunistyczne dokonały masakry jeńców.
Rzeź ta miała miejsce m.in. w Bleiburgu oraz Kočovskim Rogu. Ci, którzy przeżyli zostali pognani w marszach śmierci do nowoutworzonych jugosłowiańskich
łagrów. Pozostałe oddziały czetnickie, na rozkaz gen. Damjanovicia przekroczyły
włoską granicę i 5 maja 1945 r. w miejscowości Palmanova ok. 60 km od Triestu złożyły broń Brytyjczykom. Ta decyzja uratowała im życie, bowiem w przeciwieństwie
do ich towarzyszy broni w Austrii nie zostali oni wydani komunistom i po krótkim
pobycie w obozach internowania większość z nich udała się na emigrację.88
Nie wszystkim oddziałom udało się dotrwać do zakończenia działań wojennych. Niektóre zostały zniszczone w bezsensownych rzeziach, jakie miały miejsce
pod sam koniec wojny. Jedną z takich jednostek był Czarnogórski Korpus Ochotniczy. Dowódca tej jednostki, ppłk Pavle Djurišić stanął przed koniecznością podjęcia próby uratowania przed nieuchronną zemstą komunistów jak największej liczby
partyzantów. Punktem docelowym była Słowenia. Aby jednak tam dotrzeć formacje
korpusu zmuszone były przejść przez terytorium NDH. Chorwaci byli szczególnie
wrogo nastawieni wobec czetnickich oddziałów. Niektóre z nich, miały na swym koncie wiele zbrodni popełnionych na chorwackiej i muzułmańskiej ludności cywilnej.
Gdy po zajęciu Serbii i krótkim pobycie sił czetnickich w Sandžaku, Dragoljub „Draža” Mihajlović wydał rozkazał przemieszczenia się korpusu do północnej
Bośni. Ppłk Pavle Djurišić, choć zaakceptował rozkaz generała, to uważał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przejście do Grecji i złożenie tam broni Brytyjczykom.
Jednak w grudniu 1944 r. Czarnogórski Korpus Ochotniczy Djurišicia wycofał
wraz z Niemcami do Bośni. Tam dołączył wysłannik i bliski współpracownik Mihajlovicia, mjr. Zaharje Ostoijć. Liczebność korpusu w tym czasie liczyła 8–11 tys.
partyzantów, wśród których znajdowało się ok. 3 tys. cywilnych uchodźców. Marsz

Artykuły

przez Bośnię do Słowenii i Austrii zmuszał do negocjacji z Chorwatami. Negocjacje w sprawie przemarszu prowadził z władzami NDH, lider separatystów czarnogórskich Sekula Drljević, który na mocy zawartego 22 marca 1945 r. porozumienia
uzyskał zapewnienie czetnikom bezpiecznego przejścia do terytorium Słowenii.89
Na bazie tego układu ppłk Djurišić podporządkował swój Czarnogórski Korpus
Ochotniczy dowództwu Czarnogórskiej Armii Narodowej, utworzonej przez Sekulę Drljevicia. Obie strony, darząc się daleko idącą nieufnością, zdawały sobie
sprawę z tego, że podpisane porozumienie miało charakter taktyczny. Przywódca
czarnogórskich separatystów uważał ppłk. Djurišicia za wroga niepodległości Czarnogóry. Ta opinia nie była daleka od prawdy. Pułkownik będąc radykalnym serbskim
nacjonalistą z pewnością nie należał do entuzjastów irredentystycznych planów
czarnogórskich separatystów. Jego akceptacja wejścia korpusu w skład czarnogórskich jednostek wojskowych była wymuszona trudną sytuacją, w której się znalazł. 163
Poważnym problemem w toczących się rozmowach Sekuli Drljevicia z ustaszami
był fakt poszukiwania czarnogórskiego dowódcy przez władze NDH za liczne popełnione zbrodnie. I to właśnie ten element zadecydował o tym, że 4 kwietnia 1945 r.
przechodzący przez terytorium NDH czetnicy zostali zaatakowani przez jednostki
ustaszy. Po zaciętej bitwie pod Lijjevče Polje kilkudziesięciu wyższych rangą dowódców czetnickich dostało się do niewoli i zostało straconych w chorwackim obozie
koncentracyjnym Stara Gradiška. Wśród zamordowanych znaleźli się – obok ppłk.
Djurišicia – mjr Ostoijć i płk Bacović. Szacuje się, że ok. 1 tys. partyzantów zginęło
w walce lub po jej zakończeniu.90 Uratowani z pogromu w liczbie ok. 10 tys. weszli
w skład Czarnogórskiej Armii Narodowej. Około 3 tys. uciekło i dostało się do innych serbskich jednostek. Tak zakończyła się tragiczna epopeja Czarnogórskiego
Korpusu Ochotniczego.

Śmierć generała

Jednym z dowódców czetnickich, którzy decydowali się pozostać na terenie zajętej przez komunistów Jugosławii był gen. Dragoljub „Draža” Mihajlović.
Zrezygnował on z propozycji opuszczenia rodzinnego kraju i udania się emigrację.
Generał uznał, że nawet w beznadziejnej sytuacji trzeba pozostać do końca wiernym raz obranej przed laty drodze. Dwunastego maja 1945 r. – tuż po kapitulacji
Niemiec – dowodzone przez Mihajlovicia oddziały liczące 12 tys. ludzi, spośród
których 8 tys. było chorych na tyfus, próbując przebić się z Bośni do Serbii zostały
rozbite przez komunistów w tzw. drugiej bitwy pod Sutjeską.91 Ci, którym udało się
przeżyć, nieco później w nocy z 21 na 22 maja 1945 r. w okolicach wsi Bulozi zostali okrążeni i zniszczeni w wyniku ataku 3. Brygady Proletariackiej. Po raz kolejny
„Dražy” dopisało szczęście, bowiem udało mu się wraz z siedemnastoma innymi
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współpracownikami przedrzeć przez pierścień okrążenia. Niestety, w walkach z komunistami zginęło wielu znanych dowódców czetnickich. Wśród ofiar znaleźli się
gen. Miroslav Trifunović oraz kpt. Neško Nedić.92 Z pogromu uratowało się tylko
kilku wysokich rangą oficerów. Wkrótce po tych wydarzeniach i oni padli ofiarami
represji. Aresztowany został płk Kešerovic, który po przeprowadzonym w Belgradzie pokazowym procesie został w sierpniu 1945 r. skazany na śmierć i stracony.
Natomiast w październiku 1945 r. komunistyczne służby specjalne zlokalizowały
i zlikwidowały w zachodniej Serbii innego czetnickiego oficera mjr. Dragoslava
Račicia.
Generał Mihajlović po majowej klęsce dotarł do gór wschodniej Bośni, gdzie
ukrywał się, kierując walką przeciwko rządowi komunistycznemu. Ówczesnym jugosłowiańskim decydentom, zależało na zabiciu lub ujęciu go. Wiedzieli, że ravnogorski lider cieszył się w kraju wciąż dużą sympatią i poparciem. Kontynuowanie
przez czetników zbrojnego oporu dodawało otuchy znacznej części społeczeństwa,
żyjącego pod presją wszechogarniającego komunistycznego terroru. Dlatego poważnym ciosem dla antykomunistycznego podziemia, było ujęcie 13 marca 1946 r.
gen. Dragoljuba „Dražy” Mihajlovicia przez jugosłowiańską służbę bezpieczeństwa
– OZNA.93 Tego samego dnia został on przywieziony do Belgradu, o czym natychmiast poinformowano marszałka Josifa Broz ps. „Tito”. Dopiero 24 marca 1946 r.
władze komunistyczne ogłosiły, iż Mihajlović został ujęty.
Dziesiątego czerwca 1946 r. rozpoczął się pokazowy proces generała.
Oskarżono go o zdradę i kolaborację z wrogiem, co z uwagi na fakt prowadzenia przez niego bezustannej kilkuletniej walki z okupantami było oskarżeniem
szczególnie haniebnym. Proces miał wykazać, że Mihajlović i dowodzeni przez
niego czetnicy byli „grupą zaprzańców i zdrajców ojczyzny, wysługujących się
okupantom”. Dla uwiarygodnienia tych zarzutów obok Mihajlovicia na ławie
oskarżonych zasiedli członkowie władz serbskiego rządu gen. Milana Nedicia
oraz niektóry czetniccy dowódcy. W trakcie swego procesu „Draža” zachowywał
się godnie, odrzucając komunistyczne oskarżenia. Świadomość ich absurdalności
mieli także alianci. Część amerykańskich lotników, uratowanych przez czetników
po zestrzeleniu ich nad Jugosławią wyraziła gotowość złożenia zeznań na jego
korzyść.94 Ta propozycja została jednak przez władze komunistycznej Jugosławii
zignorowana. Naturalnie ostrożne, aczkolwiek rozpaczliwe próby uratowania generała nie na wiele się zdały. Wyrok w jego sprawie zapadł już dawno w zaciszu
komunistycznych gabinetów. Komunistyczny trybunał skazał 15 lipca 1946 r. gen.
Dragoljuba „Dražę” Mihajlovicia na śmierć. Wraz z nim karę śmierci otrzymali
również: mjr Radoslav Radić – dowódca bośniackich czetników, mjr Miloš Glisić, Dragomir Jovanović – burmistrz Belgradu, płk Tanasije Dinić – minister spaw
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wewnętrznych rządu Milana Nedicia, Velibor Jonić również minister rządu Nedicia, Kosta Mušicki dowódca SDK oraz płk Boško Pavlović, komendant Serbskiej
Straży Państwowej.95 Trzy dni później 18 lipca gen. „Draža” wraz ze swoimi dziewięcioma współtowarzyszami stanął przed plutonem egzekucyjnym i o godzinie
1.30 w nocy został rozstrzelany. Pochowano go w nieznanym miejscu.96 Ostatnie
słowa jakie wypowiedział brzmiały: „Dużo chciałem, co nieco zrobiłem, lecz wicher historii zmiótł mnie i moje dzieło”.97
Egzekucja wywołała w krajach zmagających się z terrorem komunistycznym
zdecydowane oburzenie. W Polsce wydawana przez Stronnictwo Niezawisłości Narodowej kierowane przez płk. Wacława Lipińskiego, podziemna gazeta Polska Niezawisła w nr 12 z 1 sierpnia 1946 r. w słowach chyba najbardziej trafnych oddała hołd
generałowi:
Depesze z dnia 17 VII doniosły: na mocy wyroku sądu wojennego
w Belgradzie dziś o świcie został rozstrzelany Generał Drogomir Michajłowicz, b. minister wojny i b. wódz powstańców Jugosławii. Ta salwa egzekucyjna przejdzie do historii, ku hańbie tych, którzy mienią
się apostołami demokracji, wolności i poszanowania prawa i którzy
udali, że salwy egzekucyjnej nie słyszą. Salwa ta brzmi jak wezwanie
do walki o wolność i człowieczeństwo z panującą na świecie przemocą, zbrodnią i obłudą. Odbiła się ona echem powszechnym w świecie,
a zwłaszcza w Polsce, której losy podobne są do losów Jugosławii. Jugosławia i Polska w wyniku zwycięstwa nad Niemcami – zwycięstwa
demokracji – nalazły się w niewoli rosyjskiej. I w Jugosławii i w Polsce najlepsi synowie narodu są mordowani, prześladowani i gnębieni. I w Jugosławii i w Polsce rządzą bezkarnie agenci sowieccy, wbrew
prawom ludzkim i boskim. Głos salwy egzekucyjnej w Belgradzie
jednoczy narody Polski i Jugosłowiański węzłem uczuć najświętszych, tragizmem jednakowym, braterstwem w męce, ofierze i walce
ze wspólnym wrogiem – Rosją Sowiecką. Polska walcząca w wolność
oddaje hołd pamięci bohatera narodowego Jugosławii, Generała Drogomira Michajłowicza i po wieczne czasy imię Jego czcić będzie.98

W 1948 r., dzięki wysiłkom jednego z uratowanych przez czetników amerykańskich pilotów Richarda Feldmana, prezydent USA Harry Trumann przyznał gen. „Dražy” jedno z najwyższych odznaczeń amerykańskich Legion of Merit.
W 2008 r. były funkcjonariusz jugosłowiańskiej bezpieki wskazał miejsce egzekucji
Mihajlovicia. Okazało się, że dokonano jej 200 metrów od dawnego Pałacu Królewskiego w miejscowości Lisicij potok.
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Gwardia – 15 tys., Serbski Korpus Ochotniczy – 3.5 tys. M. Dobrich, The Chetnik. The story of the
Royal Jugoslav Army …, dz. cyt., s. 31. Nazwą Biała Gwardia potocznie określano słoweńskie jednostki
wojskowe (tzw. Słoweńska Domobrana) utworzone w dniu 24 IX 1943 rozkazem. SS-Gruppenführera
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NDH. W połowie kwietnia 1945 do Zagrzebia udał się jego przedstawiciel, gen. Svetomir Djukić
oraz członek CNK Vladimir Predavac. W dniach 17 i 22 IV 1945 konferowali oni z Ante Paveliciem
na temat utworzenia korytarza dla jednostek czetnickich, które chciały przejść do Słowenii przez
terytoria NDH. J. Tomasevich, Occupation..., dz. cyt., s. 772-773.
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Drljević został wraz ze swoją żoną zamordowany w obozie dla uchodźców w Judenburgu w Austrii
przez czetników, mszczących się za śmierć ppłk. Djurišicia.
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M. Cygański, Terror i polityka SS…, dz. cyt., s. 57.
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J. Tomasevich, War and Revolution…., dz. cyt., s. 456. Autor podaje, że według źródeł komunistycznych w starciach pomiędzy 1 a 18 V 1945 poległo lub dostało się do niewoli 9.235 czetników w tym
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B.A. Salatecki, Jugosławia…., dz. cyt., s. 50–51.
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J. Tomasevich, War and Revolution…, dz. cyt., s. 462.
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Podawana jest również data śmierci 17 VII 1946. M. Pobóg-Malinowski, Najnowsza Historia…., dz.
cyt., s. 32.
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J. Piekałkiewicz, Wojna na Bałkanach…, dz. cyt., s. 311.
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M. Gałęzowski, Wierni Polsce. Publicystyka piłsudczykowska w kraju 1940–1946, tom 2 (Warszawa:
Instytut Józefa Piłsudskiego, 2007): s. 826. W polskiej literaturze niezmiernie rzadko poruszany był
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temat ruchu czetnickiego. Obiektywną informację na temat ich działalności, zawarł w swej pracy historyk związany z środowiskami piłsudczykowskimi M. Pobóg-Malinowski, Najnowsza Historia…,
dz. cyt., s. 24–32. Obok niego ciekawe opinie na temat ruchu czetników przedstawił w artykule pt.
„Giraud” opublikowanym na łamach periodyku Lwów i Wilno nr 111 z 1949 znany polski publicysta
Józef Mackiewicz. Ze względu na oryginalność przedstawionych opinii, warto je przytoczyć: „[…]
w wojnie ubiegłej stanęły na przeciwległych sobie biegunach dwie koncepcje w obozie tzw. Narodów
Zjednoczonych, walczących z Hitlerem. Skrajnym skrzydłem jednej z nich było: obalenie Niemiec
za wszelką cenę, to znaczy nawet za cenę… ryzyka zbolszewizowania Europy. Przeciwstawiała się
jej koncepcja obalenia Niemiec „o tyle, o ile”, to znaczy, o ile przyniesie to przywrócenie wolności
i suwerenności walczącym narodom […] W praktyce linia podziału pomiędzy tymi koncepcjami
nie przebiegała wyraźnie zakreśloną granicą…. i przechodziła […] z obozu do obozu. Pierwszy był
nieskończenie silniejszy […] stały za nim dwa najpotężniejsze mocarstwa: Sowiety […] i Ameryka
[…].Drugi był słabiutki, reprezentowany przez niektóre rządy emigracyjne […], sfery monarchiczne
południowej Europy […] oraz pewne wybitne jednostki, jak na przykład Mihajlović, Giraud […]
Obóz ten jeszcze nie mógł dojść do głosu, gdyż obydwie walczące w tej wojnie strony, po roku 1941r.
dzieliły świat, w swej zgodnej co do tego propagandzie, na dwie siły: hitlero-faszystowską i demobolszewicką, natomiast równie zgodnie zwalczały, a nieraz miażdżyły te ówczesną „trzecią siłę”, jak
to widzieliśmy na klasycznym przykładzie gen. Mihajlovicia, prześladowanego zarówno przez oddziały SS, jak czerwone bandy »Tity«„. J. Mackiewicz, Nudis Verbis, Dzieła, tom 16 (Londyn: Wydawnictwo Kontra, 2003): s. 494–495.

Współpraca czetników z NDH
Poważne zmiany w relacjach chorwacko–włoskich pojawiły się 19 czerwca
1942 r., gdy doszło do porozumienia między Superslodą, a rządem NDH1. Układ
dotyczył przejęcia przez Chorwatów pełni władzy na obszarze III Zony włoskiej
strefy wpływów w Chorwacji oraz uprawnień cywilnych i policyjnych w II Zonie, gdzie stacjonowały włoskie garnizony. W zamian otrzymanie tak upragnionej
kontroli nad swoim terytorium Chorwaci mieli uznać Antykomunistyczną Milicję Ochotniczą (Milizia Volontaria Anticomunista - MVAC), która w większości
rekrutowała się z formacji czetnickich2. Chorwaci ubiegli te postanowienia, gdyż
od marca wypracowywali formułę współpracy z serbską guerrillą. Oficjalnie po 19
czerwca czetnicy mieli uznać suwerenność wrogiego kraju, a co więcej być finansowani przez Chorwatów, choć ich aprowizację, uzbrojenie i płatności zabezpieczali
Włosi. Ponadto czetnicy mieli zobowiązać do zgodnego współdziałania z ustaszami. Włosi pozostawiali sobie prawo ewentualnej ponownej okupacji II i III Zony
w czasie działań pacyfikacyjnych i rozlokowania oficerów łącznikowych w szeregach MVAC. Linie komunikacyjne miały zabezpieczać wojska chorwackie choć pod
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włoską kontrolą. Koszty wycofania się Włochów regulowały odrębne porozumienia.
Ustasze zaczęli się szczycić czerwcowym sukcesem w relacjach z Włochami. Jednak
faktycznie zwycięską stroną stali się partyzanci, którzy potrafili ubiec Chorwatów
w efekcie czego przejęli duże obszary w północno–wschodniej Hercegowinie i w
południowo–wschodniej Bośni, zaś po „wielkim marszu” stworzyli bazy w północno–zachodniej części tej dzielnicy. Układ i rozejm czetnicko–ustaszowski nie
przetrwał długo w warunkach wojny partyzanckiej3. Już po roku nikt nie pamiętał
o wspólnym, groźniejszym wrogu ideologicznym. Przejawy nienawiści do Serbów
była silniejsza niż zbliżająca się zagłada ze strony wspólnego wroga – komunistów.
Ustasze potrafili zatrzymać na dworcu kolejowym w Zagrzebiu 7 grudnia 1944 r.
oddział podległy Ljoticiowi – 40 ludzi pod dowództwem majora Milorada Mojicia.
Rozbroili Serbów, a następni zmasakrowali bezbronnych jeńców na przedmieściach
miasta. Podobnie postąpili ze 120 czetnikami (w tym rannymi i chorymi). Chorwaci
wywlekli ich z pociągu w Kostajnicy i dokonali 17 grudnia 1944 r. masakry na potencjalnych sojusznikach w walce z komunistami.

Przypisy:
Tak dowództwo 2. Armii zostało przemianowane 9 maja w Wyższe Dowództwo w Słowenii i Dalmacji
(Superior Commanda in Slovenia et Dalmazia).
2
Pierwsze jednostki MVAC powstały już w połowie stycznia 1942 roku, proces przechodzenia na włoską aprowizację zainicjował Stevo Radjenović, vide: AAN, T-501, rol. 286, kl. 351-352.
3
AAN, T-501, rol. 264, kl. 642-655 (niemiecki tekst porozumienia czerwcowego); kl. 656-693 (dokumentacja
i korespondencja z instrukcjami rządu NDH w czasie negocjacji z Superslodą, poprawki włoskie) oraz T-821,
rol. 410, kl. 75-80 (poprawki włoskie do umowy czerwcowej); kl. 160-172 (włoski tekst umowy czerwcowej)
i kl. 173-181 (poprawki Roatty z 28 czerwca) oraz J. Tomasevich, Occupation..., dz. cyt., s. 776.
1
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Andrzej Jankowski
Wieś polska na ziemiach okupowanych
przez Niemcy w czasie II wojny światowej
w postępowaniach karnych organów
wymiaru sprawiedliwości RFN
Wstęp

Wydarzenia z lat 1939–1945 naturalną koleją rzeczy musiały zostawić ślady
w powojennej działalności organów wymiaru sprawiedliwości państw uczestniczących w II wojnie światowej, bądź w jakikolwiek sposób dotkniętych konfliktem.
Powszechnie wiadomo, że każdej wojnie towarzyszy nasilenie przestępczości. Niezależnie od tego, realizacja celów politycznych w drodze konfliktów zbrojnych z natury rzeczy rodzi pokusę do przekraczania granic ustanowionych przez traktatowe
lub zwyczajowe prawo narodów.
To ostatnie zjawisko za przyczyną teorii i praktyki narodowego socjalizmu
wystąpiło w czasie II wojny światowej w rozmiarach poprzednio niespotykanych.
Już samo rozpętanie wojny było zbrodnią; z samego założenia zbrodniczej były jej
cele, zaś ich realizacji posłużyły jeszcze bardziej zbrodnicze środki. Zakończenie
wojny – a ściślej klęska Niemiec i upadek narodowego socjalizmu – umożliwiło
podjęcie przez wymiar sprawiedliwości, także niemiecki, postępowań w sprawie
przestępstw popełnionych w czasie i w związku z II wojną światową.
Niniejszy szkic jest próbą ustalenia – na podstawie dostępnych w Polsce
materiałów – czy wydarzenia jakie miały miejsce na okupowanych przez Niemcy
w latach 1939–1945 ziemiach polskich, a w szczególności na wsi, były przedmiotem
postępowań prowadzonych przez wymiar sprawiedliwości Republiki Federalnej
Niemiec, a jeśli tak to czy i w jakim stopniu ich ustalenia i wyniki odzwierciedlają
faktyczny stan rzeczy.
Zagadnienie „zbrodnie hitlerowskie w Polsce a niemiecki wymiar sprawiedliwości” czy w tak szerokim, czy też w węższym ujęciu nie było dotychczas w Polsce
tematem publikacji, ani sesji naukowych. Jedynie na nieco zbliżony temat – wykorzystanie materiałów zebranych przez Główną i Okręgowe Komisje Badania Zbrodni Hitlerowskich dotyczących zbrodni w Generalnej Guberni przez sądy Republiki
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Federalnej Niemiec – odbyła się 2 czerwca 1989 r. sesja zorganizowana przez Okręgową Komisję BZH w Krakowie. Materiały z tej sesji, przechowywane były w archiwum Okręgowej Komisji, obecnie w archiwum Oddziału IPN w Krakowie. Jak
dotąd nie zostały opublikowane.
Pierwotnie autor zakładał opracowanie niniejszego szkicu wyłącznie na podstawie treści wyroków sądów karnych RFN, wydanych w procesach o zbrodnie niemieckie z lat 1939–1945. Okazało się jednak, że wyroków tych – a w szczególności
wyroków odnoszących się do wydarzeń, które miały miejsce na polskiej wsi – jest za
mało, aby na ich podstawie można było wysnuć jakiekolwiek ogólne wnioski. Należało
więc sięgnąć do innych, nieco obszerniejszych materiałów źródłowych, a mianowicie
do dostępnych informacji o śledztwach prowadzonych przez prokuratury w RFN.
Niniejsze opracowanie z dwóch istotnych powodów nie dotyczy postępowań organów wymiaru sprawiedliwości RFN, prowadzonych w sprawie wydarzeń,
mających miejsce na dawnych polskich ziemiach dawnych Kresów Wschodnich II
RP. Po pierwsze, ważne źródło jakim jest wydawnictwo Justiz und NS Verbrechen lokalizuje wydarzenia będące przedmiotem procesów przez sądami RFN według granic
ustalonych po II wojnie światowej po oderwaniu się republik bałtyckich, ale przed
rozpadem b. ZSRS i nie rozróżnia przy tym b. terytoriów polskich od terytoriów
na wschód od przedwojennej granicy polsko-sowieckiej. Poza dwoma wyjątkami
– Żydów i Cyganów – ofiary zbrodni zostały w tym wydawnictwie sklasyfikowane
według przynależności państwowej, a nie etnicznej. Może to więc utrudnić rozeznanie, czy wydarzenie miało miejsce na dawnym polskim terytorium i czy ofiara
była Polakiem. Po drugie, z oczywistych przyczyn zbrodnie – zwłaszcza niemieckie
przeciw Polakom na dawnych Kresach Wschodnich – nie są jeszcze zbadane w takim
stopniu jak zbrodnie na terytorium Polski „pojałtańskiej”. Utrudnia to konieczną
konfrontację pomiędzy ustaleniami polskimi a niemieckimi.
Jednocześnie należy uprzedzić, że niniejszy szkic – poza kilkoma wyjątkami, gdzie autor uznał to za konieczne – nie zajmuje się analizą i oceną polityki karania za zbrodnie z okresu II wojny światowej, stosowaną przez sądy RFN. Tematem
pracy jest wieś polska w postępowaniach organów wymiaru sprawiedliwości RFN,
a więc ważne są w tym wypadku ustalenia faktyczne a nie wysokość kary albo jej
brak. Także w wypadku uniewinnienia przez sąd albo umorzenia śledztwa przez
prokuraturę, wyrok albo postanowienie może niekiedy zawierać ustalenia odnoszące się do interesujących nas faktów.

Repertorium „W”

W sprawie badania niemieckich zbrodni z okresu II wojny światowej
w Polsce zasadniczą rolę odegrała utworzona w 1945 r. Główna Komisja Bada-
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nia Zbrodni Niemieckich, która wkrótce zmieniła nazwę na „Zbrodni Hitlerowskich”. Główna Komisja i podległe jej Komisje Okręgowe w województwach
prowadziły śledztwa, gromadziły dokumenty i relacje, prowadziły badania historyczne. W pierwszym okresie po wojnie materiały zebrane przez Komisję wykorzystywane były zarówno przez prokuratury i sądy w Polsce, jak i w postępowaniach ekstradycyjnych. W 1950 r. rozwiązano Okręgowe Komisje a działalność
Głównej Komisji została ograniczona prawie wyłącznie do ewidencjonowania
zebranych materiałów.
W latach 1965–1967 rozbudowano Główną Komisję i zaktywizowano jej
działalność oraz reaktywowano Komisje Okręgowe. Do końca 1999 r. Główna
i Okręgowe Komisje – od 1991 r. pod zmienioną nazwą „Komisja Badania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu” i z działalnością poszerzoną o zbrodnie komunistyczne – przeprowadziły tysiące śledztw i zgromadziły bogate materiały historycz- 177
ne, z których część opracowano naukowo. Dorobek Głównej i Okręgowych Komisji
przejął Instytut Pamięci Narodowej.
Od lat 60. wybrane materiały Główna Komisja przesyłała do zagranicznych
organów ścigania. W Republice Federalnej Niemiec odbiorcą większości z nich była
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen, czyli Centrala Krajowych Zarządów Wymiaru Sprawiedliwości w Ludwigsburgu. Przydzielała ona otrzymane materiały dotyczące zbrodni niemieckich Prokuraturom Krajowym w poszczególnych landach
i w pewnym stopniu koordynowała ich działalność.
Śledztwa, z których materiały zostały wysłane do Ludwigsburga rejestrowane były w repertorium „W” Głównej Komisji. Do końca jej działalności zarejestrowano w obu repertoriach „W” łącznie 2.310 spraw, z których ponad tysiąc to sprawy
dotyczące w całości, bądź w znacznej części zbrodni na polskiej wsi.
Wśród dokumentów wysłanych do Ludwigsburga szczególne znaczenie
dla oceny sytuacji wsi polskiej miały materiały dotyczące niemieckich ekspedycji
karnych, gdyż ta specyficznie kolonialna metoda działania stosowana była niemal
wyłącznie wobec wsi. Były one organizowane w różnym celu. Niekiedy chodziło
jedynie o zastraszenie ludności poprzez spędzenie jej w miejsce zbiórki i sterroryzowanie połączone z poniżaniem, maltretowaniem, biciem i groźbami. Organizowano
je również w celu ściągnięcia kontyngentów płodów rolnych, co często połączone
było z przemocą fizyczną. Innym celem były masowe aresztowania, łapanki na
przymusowe roboty itp. Niejednokrotnie cele te były ze sobą związane.
Jedną z odmian ekspedycji karnych były pacyfikacje, polegające na mordowaniu ludzi na miejscu i paleniu zabudowań, połączone często z innymi formami
przemocy. Nierzadkie były przy tym wypadki mordowania kobiet, dzieci i starców,
palenia ludzi żywcem. W wyniku niektórych pacyfikacji dochodziło do totalnej za-
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głady całych miejscowości.1 Na terytorium Polski (bez Kresów Wschodnich) miało
miejsce ponad 800 niemieckich pacyfikacji, w tym 84 takich, w których zniszczona
została w całości lub w większej części zabudowa i wymordowani czy to wszyscy
mężczyźni, czy też cała ludność, bez względu na wiek i płeć.2
Przykładowo można podać, że wśród materiałów przekazanych do Ludwigsburga znajdowały się dowody dotyczące pacyfikacji wsi w: okręgu białostockim m.in. Rajska3, Krasowa – Cząstków4, Jabłoni – Dobków, Sikor – Tomkowiąt5;
pow. krakowskim m.in. Radwanowic6; wsi świętokrzyskich m.in. Michniowa7, Skałki Polskiej8, Sobienia i Skroniny9, i innych; pacyfikacji dokonanych wiosną 1940 r.
(tzw. „hubalowskich”)10; góralskich wsi w Gorcach Ochotnicy Górnej i Dolnej i Tylmanowej11; wsi zamojskich12; wsi wokół Lasów Janowskich.13
Przesłane zostały również materiały dokumentujące zbrodnicze postępowanie wobec polskiej ludności wiejskiej niektórych jednostek Wehrmachtu we wrześniu 1939 r., zwłaszcza na ziemi łódzkiej, gdzie takich wydarzeń było najwięcej.14
Przekazano też liczne materiały dotyczące działalności posterunków, Stützpunktów15 i innych niemieckich placówek, których dziełem były liczne zabójstwa na
wsiach i w miasteczkach.16

Wyroki

Wyroki sądów niemieckich wydane w czasie pierwszych 25 lat po zakończeniu II wojny światowej, najpierw w zachodnich strefach okupacyjnych a potem
w Republice Federalnej Niemiec w sprawach o zbrodnie niemieckie, zostały opublikowane w wydawnictwie Justiz und NS Verbrechen.
Natomiast wyroki – a ściślej ich poświadczone kopie – wydane przez sądy
RFN w okresie późniejszym w sprawach o zbrodnie niemieckie na polskich obywatelach znajdują się w zbiorach IPN-Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.

A. Wyroki opublikowane w Justiz und NS Verberechen
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Justiz und NS Verbrechen – Sprawiedliwość i Zbrodnie Hitlerowskie (dalej: Justiz...) to zbiór 61417 wyroków z uzasadnieniami, wydanych w prawomocnie zakończonych procesach. Wydawnictwo obejmuje XXII tomy oraz jeden tom zawierający
objaśnienia i skrócony rejestr – (dalej: „Register”) wyroków, wydany przez holenderskie wydawnictwo University Press Amsterdam w niemieckiej i angielskiej wersji
językowej (Justice and Nazi Crimes) znany także pod nazwą „Rejestr Amsterdamski”.
Opublikowane tam wyroki zostały wydane w okresie od 6 września 1945 do 27 lutego 1970 r. przez sądy RFN w procesach o zbrodnie niemieckie. Wyroków jest nieco
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więcej niż procesów, gdyż w niektórych z nich na skutek zwrotu spraw do ponownego rozpoznania zapadało po dwa, a nawet więcej wyroków.
Terytoria państw, gdzie miały miejsce wydarzenia będące przedmiotem procesów, w których wydane zostały opublikowane wyroki, określane są według granic
powojennych z tym, że uwzględniono je według stanu po dopiero częściowym rozpadzie b. ZSRS. Tak więc w „Rejestrze” Litwa, Łotwa i Estonia przedstawione zostały jako odrębne państwa, natomiast Białoruś i Ukraina jako terytorium b. ZSRS,
choć na konturowych mapkach w już zaznaczono ich odrębność.
Ofiary sklasyfikowane zostały według następujących rodzajów (Art): cywile,
jeńcy, więźniowie itp. oraz Nationalitat rozumianej jako obywatelstwo, nie zaś narodowość. Tylko dwie z tych kategorii określono według kryterium etnicznego – Żydów i Cyganów. Wśród ofiar byli obywatele dwudziestu dwóch państw. Mieszkańcy
dawnych Kresów Wschodnich określani bywają w Justiz jako obywatele sowieccy, 179
innym razem jako polscy. Było jedną z wspomnianych już przyczyn trudności przy
opracowywaniu niniejszego szkicu.
Zdecydowana większość opublikowanych w Justiz wyroków, zapadłą w sprawie zbrodni popełnionych przez Niemców na Niemcach, na niemieckim terytorium. W większości są to przestępstwa mniejszej wagi np. donosicielstwo. Zabójstw
Niemców na Niemcach było dużo mniej i jeśli się zdarzały, to najczęściej wśród
tzw. Verbrechen der Endphase – zbrodni końcowej fazy18 oraz jako tzw. „Eutanazja”.19
Natomiast przestępstwa Niemców na osobach innej narodowości bądź
obywatelstwa niż niemieckie to w ogromnej większości zabójstwa – zarówno na
terytorium niemieckim, jak i poza nim. Wśród pierwszych stu wyroków, tylko jeden został wydany w sprawie o zbrodnie poza terytorium niemieckim i tylko sześć
w sprawie zbrodni na obcokrajowcach.20 Wśród pierwszych dwustu – jedenaście
było wydanych w sprawach o zbrodnie na obcym terytorium i trzydzieści dziewięć
w sprawach o zbrodnie na narodowościach inna niż niemiecka.21 Wśród obcokrajowców osoby określane jako obywatele sowieccy występują w 152, obywatele polscy w 119 sprawach. Trzecie miejsce wśród ofiar zajmują obywatele francuscy – występują w 28 procesach.22
Liczba procesów o zbrodnie na obcokrajowcach i zbrodnie poza terytorium
niemieckim stopniowo wzrastała, ale nigdy nie osiągnęła liczby osądzonych przez
sądy RFN procesów, których przedmiotem były niemieckie przestępstwa na szkodę
Niemców.23 Już te proporcje wskazują, że obraz wyłaniający się z opublikowanych
w Justitz wyroków zachodnioniemieckich sądów w sposób istotny różni się od rzeczywistego stanu rzeczy. Zbrodnie na Polakach i obywatelach polskich miały miejsce zarówno na okupowanym terytorium II Rzeczypospolitej, jak i na terytorium III Rzeszy w jej przedwojennych granicach. W opracowaniu na temat wsi polskiej znaczenie
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mają wydarzenia z terytorium, na którym wsie były do II wojny światowej polskie,
a więc z terytorium II RP. Teoretycznie w rachubę mogłyby także wchodzić polskie
wsie położone po niemieckiej stronie powersalskiej granicy, lecz w obydwu wyżej wymienionych zbiorach nie ma wyroków dotyczących zbrodni na takich wsiach.
Zajmując się w zasadzie wydarzeniami rozgrywającymi się na okupowanym
terytorium Polski „powersalskiej” – bez Kresów Wschodnich należy odnotować, że
w Justiz opublikowano także 7 wyroków wydanych w procesach, w których ofiarami byli Polacy i 6 wyroków, w których – obok Polaków – ofiarami były osoby
innej narodowości.24 Wszystkie miały miejsce na terytorium III Rzeszy w granicach
przedwojennych.25 Ponadto w 15 procesach w sprawie zbrodni w obozach koncentracyjnych na terytorium Rzeszy lub zbrodni w czasie ewakuacji więźniów wśród
ofiar różnych narodowości znajdowali się Polacy i polscy Żydzi.26
Zbrodnie popełnione w obozach koncentracyjnych były przedmiotem
łącznie 86 procesów przed sądami RFN – o zbrodnie w obozach i w czasie ich
ewakuacji.27
W rzeczywistości były to zarówno właściwe obozy koncentracyjne i ośrodki natychmiastowej zagłady – a zwłaszcza liczne filie obozów – jak i inne obozy
potraktowane przez niemieckie sądy jako obozy koncentracyjne. Niektóre procesy
dotyczyły pojedynczych wydarzeń, inne całego szeregu zbrodni. Procesy te objęły
41 obozów i ośrodków zagłady, m.in. Sachsenhausen (13 procesów), Flossenbürg (8
procesów), Buchenwald (8 procesów), Auschwitz (7 procesów), Ravensbrück, GrossRosen, Stutthof, Chełmno n. Nerem (po 3 procesy), Dachau, Gusen I, Gusen II,
Treblinka i Sobibór (po 2 procesy), obozy Mauthausen, Neuengamme, Bełżec (po 1
procesie).28 Pozostałe procesy dotyczyły wydarzeń w różnych mniejszych obozach
– w większości filiach – w różnych miejscowościach.
Z wymienionych procesów 52 toczyły się o zbrodnie w obozach leżących
na dzisiejszym terytorium RFN i 5 na terytorium Austrii. Po jednym procesie
przeprowadzono w sprawie zbrodni w obozach na terytorium Łotwy, Holandii
i b. Jugosławii.
Przedmiotem 27 procesów były wydarzenia w 14 obozach i ośrodkach
zagłady, które znajdowały się na obecnym terytorium Polski. Były to, prócz wymienionych: Auschwitz, Gross-Rosen, Stutthofu, Treblinki, Chełmna, Sobiboru
i Bełżca, m.in. Bliżyn oraz potraktowane przez niemieckie sądy jako obozy koncentracyjne: Borek, Radogoszcz k. Łodzi, kopalnia „Guntergrube” w Rybniku,
Gliwice I Goleszów.29
W większości procesów „obozowych” przedmiotem ich były zbrodnie na
więźniach różnych narodowości. W wielu z nich jednak zarzuty dotyczyły zbrodni
na więźniach jednej tylko narodowości. I tak: dwadzieścia procesów dotyczyło wy-
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łącznie zbrodni na więźniach żydowskich, pięć na Rosjanach, pięć na Niemcach,
trzy na Francuzach. W pozostałych procesach „obozowych” zarzuty obejmowały
zbrodnie na więźniach różnej przynależności etnicznej; w 15 procesach wśród ustalonych ofiar byli także Polacy.30
Terror i represje jako jeden z elementów codzienności polskiej wsi w czasie
okupacji niemieckiej, a także inne aspekty dnia powszechnego w świetle wyroków
sądów RFN opublikowanych w Justiz są niedostrzegalne.
Poza sprawami o zbrodnie w obozach koncentracyjnych, bądź uznany za
koncentracyjne przez sądy niemieckie zakończyło się wyrokami w 67 procesach
w sprawie zbrodni popełnionych na terytorium Polski w jej obecnych granicach.
Z tej liczby 50 spraw to procesy o zbrodnie na ludności żydowskiej31, 6 to procesy o zbrodnie Niemców na Niemcach na obszarze tzw. Ziem Odzyskanych32,
2 procesy o zbrodnie na obcych obywatelach innych narodowości.33 Zaś zbrodni 181
na Polakach dotyczy 5 procesów o zbrodnie na ziemiach II RP i 2 o zbrodnie na
Ziemiach Odzyskanych. Dwa procesy toczyły się o zbrodnie popełnione w połowie na Polakach, w połowie na Żydach lub ofiarach innych narodowości. Obydwa
procesy o zbrodnie na Ziemiach Odzyskanych dotyczą „eutanazji” 26 Polaków
w Otmuchowie.34
Spośród pięciu procesów o zbrodnie na Polakach, które miały miejsce na
obszarze II RP, jeden dotyczył zbrodni popełnionych w Warszawie35, z pozostałych trzy zbrodni Selbstschutz’u na Pomorzu i Kujawach jesienią 1939 r., w tym
jeden zbrodni na wsi. Czwarty proces o zbrodnie Selbstschutz’u dotyczył zabójstw
Polaków i Żydów w pow. Szubin w Wielkopolsce. Jeszcze inny zabójstw Polaków,
Żydów i zbiegłych jeńców sowieckich w latach 1942–1943 (łącznie 15 ofiar) w woj.
lubelskim. W tej ostatniej sprawie ustalono fakt rozstrzelania 6 polskich chłopów.
Uzasadnienia wyroków we wszystkich tych sprawach były bardzo obszerne i obejmowały tło historyczne.36 W ustaleniach dokonanych w jedynej ze spraw
sąd stwierdził, że miejscowy Niemiec, bogaty chłop i tymczasowy wójt wyznaczony
przez władze okupacyjne Hugo Fritz 21 października 1939 r., będąc w stanie nietrzeźwym wszedł z zapalonym cygarem do swej stodoły w Piastoszynie („Petzin”)
w pow. tucholskim i zaprószył ogień, w wyniku czego spłonęły dwie stodoły i chlew.
Fritz tego samego dnia zmarł. Dochodzenie przeprowadzone przez niemieckiego
żandarma oraz przez wojskowy sąd polowy zakończyło się uniewinnieniem Polaków, aresztowanych przez Selbstschuitz37 pod zarzutem podpalenia. Jednak na rozkaz von Alvenslebena38 Selbstschutz zatrzymał i rozstrzelał w nie mniej niż trzech
egzekucjach 24 października, 27 października i 30 października 1939 r. nie mniej
niż 150 ofiar, w tym 149 Polaków i 1 Żyda. Ustalono nazwiska 56 ofiar: 6 rzemieślników, 6 kupców i miejscową elitę – 3 lub 4 księży, burmistrza Tucholi, kierownika
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szkoły, drukarza – wydawcę, urzędnika, prezesa Polskiego Związku Zachodniego
oraz 35 mieszkańców wsi, w tym 28 rolników. Rozstrzeliwań dokonali Niemcy
w uroczysku „Rudzki Most” („Rudabrucke”) w pobliżu gajówki o tej samej nazwie
w Borach Tucholskich. Przed rozstrzeliwaniem wzywali, aby zgłosił się podpalacz.
Jednego razu zgłosił się jako podpalacz ksiądz Nogalski z Raciąża Pomorskiego
chcąc uratować pozostałe osoby. Oprawcy nie uwierzyli mu i został wraz z innymi
zamordowany. Jeden z miejscowych Niemców zwrócił się do wdowy po Fritz’u, aby
spróbowała uratować Polaków. Odpowiedziała jednak, że wie, że są niewinni, ale
Polacy muszą zostać rozstrzelani, bo w przeciwnym razie przyjęto by wersję o zaprószeniu ognia przez pijanego Fritz’a, a to skompromitowałoby rodzinę. Po wojnie
w Rudzkim Moście ekshumowano 6 mogił z 227 zwłokami.
Pomimo bardzo subiektywnego naświetlenia historii wschodniego Pomorza („Pomerellen”, „Westpreussen”) w uzasadnieniu, wyrok w tej sprawie był relatywnie surowy39, w przeciwieństwie do trzech pozostałych w sprawach o zbrodnie
Selbstschutz na Pomorzu i Kujawach m.in. w Skarszewach. Natomiast wyroki we
wspomnianych dwóch sprawach na osobach różnych narodowości w pow. Szubin
(woj. poznańskie) i na Lubelszczyźnie były dość surowe.40
Więcej procesów o zbrodnie na Polakach w Polsce w okresie, w którym wydane były wyroki opublikowane w zbiorze Justiz und NS Verbrechen nie było.
Odzwierciedleniem traktowania Polaków w Polsce była w jakimś stopniu
sytuacja polskich robotników, w przeważającej liczbie przymusowych, w „starej”
Rzeszy. W Justiz opublikowano 17 wyroków wydanych w sprawach o zbrodnie na
polskich robotnikach w Rzeszy. Z tego siedem o zbrodnie na robotnikach rolnych. Z reguły byli to polscy chłopi. Cztery z tych spraw dotyczyło wypadków
tzw. traktowania specjalnego („Sonderbehandlung”), trzy zaś to sprawy o wydarzenia mające charakter prywatnych linczów.41 Traktowanie specjalne przewidziane było już w tzw. zarządzeniu ogólnym dla przymusowych robotników z 8
marca 1940 r., zaś w zarządzeniu z listopada 1942 r. Himmler zabronił kierowania
wszelkich przestępstw i wykroczeń popełnionych przez robotników polskich i ze
znakiem „Ost”42 na drogę sądową i nakazał publicznie wieszać „winowajców” bez
wyroku sądowego.43
Jako pierwszy z procesów o „Sonderbehandlung” należałoby przypomnieć
proces szefa gestapo na Bawarię. Odpowiadał on za stosowanie „Sonderbehandlung”
w nie mniej niż 20 przypadkach i został uniewinniony. Sąd – nie negując faktu, że
oskarżony wydawał rozkazy stosowania „Sonderbehandlung” – uzasadnił wyrok
tym, że „Sonderbehandlung” stosowano tylko za dokonane w nocy i w warunkach
stanu wojennego zabójstwa, rozboje, włamania i podpalenia i, że tego rodzaju represje stosowane były także wobec Niemców.44

Artykuły

Spośród wykonawców licznych „Sonderbehandlung” na polskich robotnikach przymusowych45 tylko czterech w czterech sprawach odpowiadało przed
zachodnioniemieckimi sądami. W żadnym z tych przypadków ofiara „Sonderbehandlung” nie dopuściła się nocnego zabójstwa, rozboju, podpalenia, włamania ani
gwałtu. Przedmiotem wszystkich tych procesów było publiczne powieszenie – łącznie siedmiu polskich robotników rolnych bez wyroku sądowego na podstawie decyzji placówki gestapo. W każdym przypadku egzekucją kierował oficer tej placówki.
Obecni byli starosta (Landrat) i szef partii (Leiter). Na miejsce kaźni spędzano przymusowych robotników z okolicy, tłumnie schodziła się niemiecka ludność; wieszali
zmuszani do tego więźniowie KZ albo przymusowi robotnicy.
Z kolei 26 lipca 1940 r., a więc 2 lata przed ukazaniem się zarządzenia Himmlera o „Sonderbehandlung’ – w Hampenhausen w Dolnej Saksonii został publicznie powieszony przymusowy robotnik-Polak za „nieobyczajne zbliżenie się” do nie- 183
mieckiej kobiety, polegające na tym, że „winowajca” przeszedł obok Niemki mając
rozpięte spodnie. Gdy go aresztowano, niemiecki lekarz stwierdził u niego debilizm
ze znacznym ograniczeniem poczytalności, w związku z czym Polaka miano odesłać do domu. Sprzeciwiło się temu gestapo w Bielefeld, które wykorzystało sposobność dla przeprowadzenia pokazówki. Sprawca powieszenia Polaka został skazany
za zabójstwo zwykłe („Totschlag”) na rok więzienia.46
Trzydziestego września 1943 r. w Niederrieden w Bawarii ofiarą „Sonderbehandlung” padł Polak za zuchwałe zwrócenie się do swojego gospodarza. Sprawca
tego, szef gestapo z Ratyzbony (Regensburg) został uniewinniony wobec usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności czynu, bowiem sąd uznał, że on – oficer
policji w randze kapitana (Hauptsturmführer) – nie będąc prawnikiem nie musiał
wiedzieć, że wieszać ludzi można tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądowego...47
10 października 1944 r. w Wester – Ohrstedt (Szlezwig) publicznie powieszono robotnika Polaka-jeńca wojennego, za stawianie oporu niemieckiemu policjantowi, zmuszającemu go do pracy w niedzielę. Obcych robotników obowiązywała godzina policyjna, w nocy musieli przebywać na swoich kwaterach. Naruszenie
godziny policyjnej Niemcy karali przymusem pracy w niedzielę. Polak odmówił,
oświadczając, że jako katolik nie złamie zasad swej wiary. Oskarżony o to „Sonderbehandlung” podporucznik (Untersturmführer) gestapo z Kilonii (Kiel) został
uniewinniony, gdyż działał zgodnie z obowiązującym prawem.48
W maju 1942 r. w Eschweiler k. Satzvey, latem 1942 r. w Schaven k. Commern, w czerwcu 1943 r. w Bissdorf k. Satzvey i jesienią 1943 r. w Konradsheim
k. Leichenich powieszono publicznie polskich przymusowych robotników (łącznie
4 osoby) za stosunki seksualne z Niemkami. Oskarżony o to szef gestapo z Kolonii,
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do którego kompetencji należało wydanie tego typu decyzji, został uniewinniony
z braku dostatecznych dowodów.49
Te nieliczne w stosunku do faktycznej liczby wypadków „Sonderbehandlung” procesy, potwierdzają jednak stosowanie w praktyce oficjalnie obowiązujących przepisów, stwarzających dla pracujących w Rzeszy robotników z Polski i ze
Wschodniej Europy status podludzi.
W trzech innych przypadkach dokonano samowolnych zabójstw m.in.
polskich przymusowych robotników rolnych w ostatnich tygodniach wojny, przy
czym w dwóch wypadkach postawieni przed sądem sprawcy zostali uniewinnieni.50
W trzecim przypadku fakt zabójstwa robotników został przez ustalony sąd, choć
nie był przedmiotem sprawy. A mianowicie: 6 maja 1945 r., w Adstrupp (Szlezwig)
podoficer policji pomocniczej otrzymał rozkaz odwiezienia do Flensburga pięciorga aresztowanych, w tym niemieckiego małżeństwa, u którego znaleziono nielegalną broń oraz 3 przymusowych robotników – 2 Polaków i jednego określanego jako
Russe (najprawdopodobniej Polak z Kresów Wschodnich). Podoficer, wziąwszy do
pomocy kilku żołnierzy Wehrmachtu, nie dowiózł aresztowanych na miejsce, gdyż
po drodze kazał samowolnie wszystkich rozstrzelać. Po wojnie został skazany na 9
lat ciężkiego więzienia za rozstrzelanie niemieckiego małżeństwa. Zabójstwo trzech
przymusowych robotników nie zostało objęte aktem oskarżenia.51
Pozostałe 10 procesów dotyczyło raczej zbrodni na robotnikach, w większości fabrycznych, ewakuowanych przed nadejściem wojsk alianckich lub ukrywających się w zbombardowanych albo opuszczonych przez Niemców dzielnicach
miast. Dotyczyły one zarówno pojedynczych zabójstw52, jak i masowych mordów.
Jednym z największych procesów, była sprawa przeciwko 28 gestapowcom o masowe
rozstrzeliwania robotników – w większości ze znakiem „Ost” – znęcanie się, wiązanie ofiar drutem kolczastym, mordowanie kobiet, także z dziećmi na rękach.53
Masowych mordów robotników przymusowych dotyczyły też 3 procesy
o zbrodnie Division 2 zur Vergeltung (druga dywizja broni odwetowej), jednostki
obsługującej wyrzutnie rakiet V2. Otrzymawszy rozkaz zapobieżenia plądrowaniu
i ewentualnym aktom gwałtu ze strony ewakuowanych cudzoziemskich robotników,
wykonawcy uprościli sobie zadanie rozstrzeliwując w większości nie faktycznie plądrujących i grabiących, lecz przymusowych robotników osadzonych w obozach
pod strażą i oznaczonych metkami „Ost” i „P”. Wśród ofiar były kobiety. W niektórych zabójstwach uczestniczyła niemiecka ludność cywilna. Mordy te miały miejsce w miejscowościach: Langenbachtal, Eversberg, Suttrop. Spośród oskarżonych
skazano dwóch: na 3 i na 4 lata więzienia.54 Wiele wskazuje na to, iż wśród rozstrzelanych byli też robotnicy rolni. Jest to jedyny znany przypadek skazania oficerów
Wehrmachtu przez sąd RFN za zbrodnie m.in. na Polakach.
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B. Wyroki w zbiorze wyroków, dokumentów
i materiałów procesowych w Instytucie Pamięci Narodowej-Głównej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
W przeciwieństwie do Justiz und NS Verbrechen nie jest to zbiór obejmujący wszystkie wyroki wydane w pewnym okresie czasu przez sądy RFN w sprawie
zbrodni niemieckich. Znajdują się w nim w zasadzie jedynie wyroki w tych sprawach, których rozstrzygnięcie budziło zainteresowanie strony polskiej. Obejmuje
też częściowo materiały nie pochodzące z RFN. Jeżeli chodzi o wyroki sądów RFN,
w skład zbioru wchodzą prawie wyłącznie wyroki nieopublikowane w Justiz; wydane
w okresie w zdecydowanej większości nie objętym przez to wydawnictwo, tj. po
1970 r.
W większości są to prawomocne wyroki I instancji, ale są też wyroki kolej- 185
nych instancji wydane w tej samej sprawie. Stąd też ilość procesów, w których je
wydano jest mniejsza od ilości wyroków w zbiorze.55 Wyroków wydanych przez
sądy krajów niemieckiego języka i kończących procesy jest w zbiorze 45, z tego trzy
wydane przez sądy b. NRD.56 Jest też dołączony do niemieckich akt wyrok sądu austriackiego.57
Pozostałe z kończących procesy niemieckojęzycznych wyroków wydały
sądy RFN. Z tych 42 wyroków – 16 zostało wydanych w sprawach o zbrodnie w trzynastu różnych obozach, w tym dwa w obozach leżących na terytorium b. NRD
– Buchenwald i Sachsenhausen58; sześć w głównych obozach koncentracyjnych na
obecnym terytorium Polski – Auschwitz (3 procesy), Majdanek (3 procesy, w tym
jeden dotyczący także obozów żydowskich w Trawnikach i Poniatowej), Gross-Rosen (1 proces), jeden wyrok w procesie dotyczącym ośrodka zagłady w Sobiborze,
procesy i wyroki w sprawach o zbrodnie w filiach obozów koncentracyjnych Płaszów i Bliżyn59, dwa procesy i wyroki dotyczące obozu żydowskiego w Rymanowie
i jeden w sprawie przyzakładowego obozu dla Żydów w Starachowicach oraz jeden
wyrok w procesie o zbrodnie w obozach dla Polaków i Żydów na poligonie w Dębicy. Trzynaście wyroków wydanych zostało w procesach o zbrodnie na Żydach poza
obozami, głównie w gettach i w czasie ich likwidacji. Dwa z nich dotyczyły działalności „Truppenpolizei”.60 Jest też wyrok o wymordowanie więźniów kryminalnych
w Sonnenburgu (obecnie Słońsk, Ziemie Odzyskane) oraz wyrok Trybunału Federalnego w sprawie „eutanazji”.61 Ponadto jest także wyrok w procesie o zbrodnie
„Truppenpolizei” – na Żydach w Częstochowie i Warszawie i zbrodnie w Jugosławii
– umarzający postępowanie.62
Poza trzynastoma wspomnianymi wyrokami w sprawie zbrodni na Żydach
poza obozami również siedem z szesnastu spraw „obozowych” dotyczyło wy-
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łącznie zbrodni na Żydach63, pozostałe zbrodni na ofiarach różnych narodowości,
w tym Polakach i Żydach.
Spośród pozostałych procesów, trzy dotyczyły w całości, bądź w przeważającej części, zbrodni na Polakach w dużych miastach.64
Należy dodać, że poza zbrodniami w obozach KZ Buchenwald, Sachsenhausen, Gross-Rosen oraz zbrodnią na więźniach w Sonnenburgu – Słońsku, wszystkie wydarzenia będące przedmiotem pozostałych 37 procesów w RFN, których wyroki znajdują się w zbiorze IPN-GKŚZpNP miały miejsce na obszarze, który można
określić jako położony pomiędzy obecną polską granicą wschodnią a przedwojenną
zachodnią i północną granicą II RP, czyli na okupowanych ziemiach II RP.
W odniesieniu do wyroków w sprawie zbrodni w obozach koncentracyjnych
ze zbioru w IPN-GKŚZpNP można stwierdzić to samo, co do wyroków w procesach o zbrodnie w takich obozach, które opublikowano w Justiz und NS Verbrechen
– że problemy polskiej wsi są w nich w zasadzie niedostrzegalne (z jedynym, w wypadku zbioru w IPN wyjątkiem). Spośród pozostałych dwa wydane zostały w sprawach, których przedmiotem były m.in. wydarzenia dotyczące wsi.65
Ponadto wśród wymienionych wyżej procesów o zbrodnie w największych
obozach koncentracyjnych, jeden główny proces o zbrodnie w KZL Majdanek
– częściowo miał związek ze sprawą eksterminacji polskiej wsi. Tak więc, wśród
wyroków sądów RFN ze zbioru IPN-GKŚZpNP do polskiej wsi w pewnej mierze
odnosiły się tylko trzy.
W pierwszej z tych spraw Sąd Krajowy w Hannowerze rozpatrywał sprawę
o zbrodnie na poligonie Dębica. W sprawie ustalono, że poligon powstał na miejscu
wysiedlonych przez Niemców polskich wsi i należących do nich gruntach. Ustalono także, że na terenie poligonu znajdowały się obozy pracy przymusowej, przy
czym najwcześniej istniał tu obóz jeńców sowieckich, którzy wyginęli (umgekommt
werden), a później obóz dla Żydów i obóz dla Polaków. Wyrok przyjmuje za ustalone, że i Polacy, i Żydzi więzieni w obozie, byli zabijani i stali się ofiarami znęcania.
Oskarżony w tym procesie Sturmbannführer (major) SS Proschynski skazany został
na dożywotnie więzienie.66
W głównym procesie w sprawie zbrodni w KZL Majdanek Sąd Krajowy
w Düsseldorfie, obok obszernych ustaleń poświęconych innym wydarzeniom,
które miały miejsce w obozie, dokonał również ustaleń dotyczących osadzonych
w obozie polskich dzieci. Uzasadnienie nie zajmuje się ich społecznym pochodzeniem, natomiast bardzo obszernie argumentuje, że nie były one w obozie zabijane,
gdyż przeznaczano je do germanizacji.67 Prawidłowości tej argumentacji nie można
oceniać bez zapoznania się z całością akt procesu, a w szczególności z zeznaniami świadków i innymi dowodami. Jednakże z licznych polskich postępowań śled-
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czych, relacji świadków i ofiar, zgromadzonych w Polsce dokumentów, z treści prac
naukowych, wynika jednoznacznie, że ofiarami były polskie wiejskie dzieci z okolic
Zamościa i Biłgoraja. Niezależnie od tego, iż część z nich rzeczywiście przeznaczona była do zgermanizowania – wiele było w obozach w różny sposób zabijanych,
bądź masowo umierało na skutek złych warunków.68
Trzeci z tych wyroków wydany został przez Sąd Krajowy w Berlinie 23
sierpnia 1973 r. Oskarżony kolonista niemiecki spod Lwowa, tłumacz gestapo, odpowiadał za szereg zbrodni na Żydach w Krośnie, Ustrzykach Dolnych i innych
miejscowościach. Ponadto postawiono mu zarzut zastrzelenia kilku wiejskich kalekich żebraków, narodowości polskiej i ukraińskiej.69

Śledztwa

Materiał dotyczący śledztw prokuratur RFN dostępny w Polsce jest niestety 187
niepełny, znacznie jednak obszerniejszy od materiałów jakim są wyroki sądów (zachodnio) niemieckich.
Materiał pochodzący od prokuratur, znajdujący się w Polsce to:
– Informacja Centrali w Ludwigsburgu70, sporządzona dla b. Głównej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (obecnie w zbiorach
IPN-GKŚZpNP). Jest to wykaz śledztw prokuratur RFN w sprawie
zbrodni na terenie okupowanej Polski, obejmujący śledztwa wszczęte
od 1 stycznia 1958 do 20 września 1967 r.;
– Pisma prokuratur RFN do b. GKBZH informujące o sposobie załatwiania zakończonych śledztw i kopie postanowień z uzasadnieniami
o umorzeniu śledztw. Wszystkie były prowadzone w sprawie zbrodni
na terenie okręgu b. Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach.

A. Informacja Centrali z Ludwigsburga

W Informacji przy śledztwach, które w chwili sporządzania tego wykazu były
zakończone, umieszczono lakoniczne adnotacje o sposobie załatwienia. Z wykazu
wynika, że do 20 września 1967 r. wszczęto w RFN 944 śledztwa w sprawie zbrodni
niemieckich na ziemiach polskich, z czego 479 zostało do tego dnia umorzonych,
w 39 podejrzani zostali postawieni poza ściganiem lub uznani za nienadających się
do udziału w postępowaniu, a w 16 sprawach nie doszło do skierowania sprawy do
sądu z przyczyn obiektywnych – przedawnienie, śmierć podejrzanego itp.
Informacja przedstawiła spis śledztw według okupacyjnego podziału administracyjnego. Oddzielnie, poza podziałem administracyjnym, umieszczono
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w spisie grupę śledztw przeciw członkom najwyższych władz okupacyjnych i grupę
16 śledztw w sprawie akcji „Reinhardt”.71
Z ogólnej liczby śledztw wymienionych w wykazie, 590 dotyczyło zbrodni
na obszarze II RP włączonym do Rzeszy, z czego w okresie objętym wykazem 345
z nich zostało umorzonych, 4 zostały zakończone na skutek śmierci podejrzanego,
w 11 sprawach postawiono podejrzanych poza ściganiem (ausser Verfolgung gesetzt),
w 3 uznano podejrzanych za nienadających się do udziału w postępowaniu (Verfahrungunfähig), w 3 ściganie przedawniło się. Zaś w 2 wniesiono akty oskarżenia, przy
czym w jednej z tych spraw oskarżony popełnił samobójstwo72, a 5 spraw zostało
zakończonych wyrokami sądowymi przed dniem sporządzania Informacji.73
Przedmiotem pozostałych 354 śledztw były zbrodnie w Generalnej Guberni
(bez dystryktu „Galizien”). Spośród nich do 20 wrzesnia 1967 r. 134 zostały umorzone, 5 załatwionych przez śmierć podejrzanych, w 5 postawiono podejrzanych
poza ściganiem, w 19 podejrzanych uznano za nie nadających się do udziału w postępowaniu, 4 sprawy załatwiono w inny sposób, w 10 sprawach wniesiono albo
przygotowano akty oskarżenia, w 22 zapadły wyroki jeszcze przed sporządzeniem
Informacji.
Łącznie więc do 20 września 1967 r. w 12 sprawach o zbrodnie na wszystkich
okupowanych przez Niemcy obszarach II RP (bez terenów wschodnich) przygotowano, bądź wniesiono do sądów akty oskarżenia albo toczyło się postępowanie
przed sądem, a w 27 wydano przed powyższą datą wyroki. Na dzień 20 września
1967 r. pozostawało w biegu 371 śledztw prokuratur RFN w sprawie zbrodni w GG
i na ziemiach wcielonych.
Porównując ilość wyroków sądowych wydanych w RFN do 1988 r. w sprawach o zbrodnie w Polsce z ilością 371 śledztw, należy dojść do wniosku, że ogromna większość z nich została umorzona, bądź też podejrzani zostali uznani za nienadających się do udziału w postępowaniu, albo postawieni poza ściganiem.
Wśród śledztw umorzonych do 20 września 1967 r. były m.in. cztery dotyczące najwyższych rangą funkcjonariuszy niemieckich w GG, w tym wyższego
dowódcy SS i policji Krügera.1 Umorzono także śledztwa w sprawie działalności
w czasie Powstania Warszawskiego Alfreda Spielkera i jego Einsatzkommando2 oraz
gen. Helmuta Staedtke.3 Poza ściganiem postawiono gen. Heinza Reinefartha.
Śledztwo dotyczyło jego działalności w czasie powstania.4 Podobnie załatwiona została sprawa członków komendy SS i policji na dystrykt lubelski, z których jednych
uznano za nienadających się do udziału w postępowaniu, innych postawiono poza
ściganiem.5 Niezdolni do udziału w postępowaniu okazali się także funkcjonariusze gestapo z Zamościa6 i specjalista od wysiedleń i osiedleń Hermann Krumey.7
W sprawie masowych mordów Selbstschutz’u na polskim Pomorzu z pięciu śledztw
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wszczętych przed 20 września 1967 r. umorzono cztery.8 Umorzono też śledztwa
m.in. w sprawie Radogoszczy9, w sprawie pacyfikacji Rajska10, a także w sprawie
działalności wielu zwartych jednostek policyjnych.11
Lakoniczne uwagi, na podstawie których można było zorientować się co jest
przedmiotem postępowania, umieszczone były przez Centralę w Ludwigsburgu tylko przy niektórych śledztwach. Na ogół określały one przynależność oddziału (ogniwa organizacyjnego), którego postępowanie dotyczyło; ewentualnie także miejsce lub rejon działania. Wyjątkowo w uwagach określano rodzaj czynów będących
przedmiotem śledztwa. W niektórych wypadkach można również wysnuć bardzo
ogólny wniosek co do rodzaju czynu z podanej np. w uwadze nazwy miejscowości
znanej z przeprowadzonej tam pacyfikacji, z nazwy obozu, z dopisku „getto” przy
nazwie miejscowości, z umieszczonego w uwadze nazwiska podejrzanego.
Z wykazu śledztw w sprawie zbrodni w czterech dystryktach GG12 można 189
dowiedzieć się, że 35 z nich dotyczyło działalności Sipo, w tym wielu terenowych
placówek (Aussendienststellen – Adst) gestapo, komend Sipo w Krakowie, Lublinie, Radomiu13, więzień m.in. w Krakowie i na Pawiaku14, a także zbrodni poszczególnych gestapowców. Liczne śledztwa zajmujące się policją zwaną „porządkową”15
dotyczyły działalności placówek – posterunków i Stützpunktów – 16 spraw, działalności ogniw organizacyjnych i komend wyższego szczebla – 10 spraw, oraz działalnością batalionów i pułków policyjnych – 39 śledztw. W tych ostatnich śledztwach
rodzaj czynów, o jakie podejrzewano potencjalnych sprawców mógł być bardzo
różny. Zwarte oddziały policji „porządkowej” – pułki i bataliony – „Truppenpolizei” według ustaleń w śledztwach b. Głównej i Okręgowych Komisji BZH wpisanych do repertorium „W” wykonywały znaczną, jeśli nie większą, część rozkazów
dotyczących zbrodni poza obozami i ośrodkami zagłady. Były to masowe rozstrzeliwania jawne i ukryte, likwidacja żydowskich gett, zwłaszcza w małych miasteczkach, a także zbrodnie na wsi – pacyfikacje i akcje przeciwpartyzanckie połączone
z mordowaniem ludności cywilnej.
Czy konkretnie takie czyny były przedmiotem tych śledztw, tego na podstawie dostępnego w Polsce materiału nie da się sprawdzić wobec umorzenia większości z nich. W ogólnych zarysach można określić rodzaj czynów badanych w trzech
przypadkach, przy których znajdował się dopisek „Der Warschauer Aufstand” (Powstanie Warszawskie).16 W sprawie zbrodni Wehrmachtu prowadzono 10 śledztw.
Dość dokładnie można domyślać się przedmiotu postępowania i rodzaju czynów
tylko w jednym przypadku, dotyczącym obozu jeńców sowieckich w Ostrowi Mazowieckiej.17 Łatwo domyśleć się rodzaju czynów, jakich dopuścili się podejrzani
w 16 śledztwach w sprawie eksterminacji Żydów w Warszawie i dystrykcie warszawskim.18 Trzydzieści jeden śledztw prowadzono w sprawie zbrodni w różnych obo-
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zach – przeważnie w obozach pracy przymusowej. Działalność administracji cywilnej była przedmiotem 25 śledztw, 9 śledztw prowadzono w sprawie działalności SS,
a 10 śledztw dotyczyło różnych innych formacji i instytucji.19
W sprawie śledztw dotyczących zbrodni administracji cywilnej i wojska
można przyjąć, że odnosiły się one do bardzo różnorodnych czynów, przy czym
ścigane przez niemieckie prokuratury zbrodnie administracji cywilnej w znacznej
części mogły polegać na udziale w prześladowaniach Żydów. Niektóre z nich mogły
odnosić się do zbrodni na polskiej wsi, ale – tak jak wobec zbrodni policji „porządkowej” – na skutek umorzenia, nie można tego ustalić na podstawie materiału
znajdującego się w Polsce. Tylko dwa spośród nich można bez żadnych wątpliwości
uznać za śledztwa w sprawie zbrodni na polskiej wsi; wspomniane wyżej i umorzone śledztwo w sprawie pacyfikacji Rajska w okręgu białostockim i będące w dniu 20
września 1967 r. w toku śledztwo w sprawie pacyfikacji Skałki Polskiej.20

B. Postanowienia o umorzeniu

Druga grupa materiałów pochodzących od prokuratur RFN dotyczy śledztw
w sprawie zbrodni w okręgu b. Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Kielcach, tj. obszaru pomiędzy środkową Wisłą i Pilicą. Materiały te to 50 postanowień o umorzeniu śledztw wraz z uzasadnieniami oraz informacje o umorzeniu
dalszych 49 śledztw. W przypadku 49 z nich podano krótkie wzmianki o przyczynach umorzenia.
Sytuację Kielecczyzny można uznać za typową dla Generalnej Guberni,
w związku z czym uprawnione wydaje się twierdzenie, że treść tych materiałów daje
pewien obraz stosunku organów ścigania RFN do zbrodni z lat 1939–1945 na Polakach w GG oraz polityki ścigania tych zbrodni. Istotne jest, jakie okoliczności były
podstawą umorzeń, jakie fakty uznawano za udowodnione i jaki był stosunek do
ustaleń faktycznych polskich śledztw.

Podstawy umorzeń

190

Najczęściej podawaną podstawą umorzenia była trudność, bądź niemożność
ustalenia lub zidentyfikowania sprawców. W wypadku zidentyfikowania, przyczyną
bywała śmierć jednych i niemożność ustalenia miejsca zamieszkiwania innych podejrzanych.21 Inną przyczyną podawaną jako powód umorzenia postępowania jest
szczupłość materiału dowodowego. W pięciu przypadkach przyczyną umorzenia
było przedawnienie ścigania wobec uznania czynu za zabójstwo („Totschlag”), a nie
mord.22 W czterech przypadkach jako podstawę umorzenia podano – lub sugerowano jako podstawę dodatkową – legalność działania sprawcy (sprawców), przejawiającą się często w zgodności z prawem międzynarodowym (Völkerrecht), czy też
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w działaniu na rozkaz. W tym ostatnim przypadku odpowiedzialność – zdaniem
prokuratur RFN – obciąża wyłącznie rozkazodawcę. I tak za całkowicie zgodne
z prawem międzynarodowym uznano publiczne rozstrzelanie zakładników w Skarżysku-Kamiennej w lutym 1944 r.23 W tym przypadku – nieodnoszącym się zresztą
do wsi – legalność działania była drugą po niemożności zidentyfikowania sprawców
podstawą umorzenia.
W postanowieniu umarzającym śledztwo w sprawie zabójstw przez żołnierzy Wehrmachtu ludności cywilnej w Prędocinie 9 września 1939 r., obok głównych podstaw umorzenia, zasugerowano, że mógł być wydany rozkaz strzelania do
wszystkich „podejrzanych”. „Podejrzanymi” byli tym razem mąż i żona. Oboje
zostali zastrzeleni w obecności dwunastoletniej córki niosącej na ręku swą nowonarodzoną siostrzyczkę. Zabójcą był niemiecki czołgista, który w tym celu wyszedł
z czołgu.24
191
Obie przyczyny – zgodność z „Völkerrecht” i działanie na rozkaz przytoczone są obok niemożności identyfikacji sprawców w postanowieniu o umorzeniu
śledztwa w sprawie pacyfikacji Gruszki, Jóźwikowa i innych miejscowości 29 września 1944 r.; spalenie 3 wsi już po zakończeniu walki z partyzantami i maltretowanie,
wywiezienie do obozów jednych i rozstrzelanie innych osób cywilnych według prokuratury niemieckiej było zgodne z prawem narodów. Sprzeczne było jej zdaniem
jedynie rozmyślne wpędzenie cywilów na miny, co w uzasadnieniu umorzenia postępowania potępiono ostrymi słowy, ale za to odpowiadać mógłby tylko rozkazodawca, a jego nie ustalono.25 Zasada niekaralności działania na rozkaz była w istocie
zastosowana także w niektórych sprawach, w których podstawą umorzenia było
nieustalenie lub niezidentyfikowanie sprawców. Tam bowiem, gdzie ustalono częściowo niemieckich uczestników akcji, traktowano ich wyłącznie jako świadków.26
Słuszny więc wydaje się wniosek, że takie podstawy umorzenia – zgodność
działania z prawem narodów i niekaralność działania na rozkaz w powiązaniu z traktowaniem uczestników akcji nie jako sprawców, a jako świadków i związana z tym
niemożność ustalenia sprawców – zastosowano w śledztwie w sprawie pacyfikacji
wiosennych 1940 r. tzw. „hubalowskich” na Kielecczyźnie. Procesu o te pacyfikacje
nie było27 mimo, iż ustalono 285 żyjących uczestników akcji w śledztwie Ls München II 114J L-3/72.28Pozwala to na wyciągnięcie wniosku, że także to śledztwo zostało umorzone albo sprawcy zostali postawieni poza ściganiem, bądź uznani za nie
nadających się do udziału w postępowaniu.
Spośród śledztw nie dotyczących wsi podobne przyczyny umorzenia podano m.in. w przypadku śledztwa w sprawie ludobójstwa sowieckich jeńców wojennych w Stalagu XIIC, gdzie uznano, że winni są tylko komendanci, zastępcy i oficerowie wywiadu w komendzie obozu.29
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W jednym wypadku treść uzasadnienia postanowienia umarzającego śledztwo wskazywałaby na przyjęcie przez prokuraturę istnienia prawa do odwetu. Potwierdzając bowiem w postanowieniu o umorzeniu fakt pacyfikacji Naramowa30,
zaraz obok stwierdza tam się, że sprowokowali ją Polacy, którzy bez żadnego powodu napadli na niemieckich kolonistów i zamordowali 17 osób, w tym kobiety
i dzieci, za co została „całkiem starta” także inna wieś.31
Wśród innych przyczyn umorzeń podawane były też: sprzeczność dowodów, w tym zeznań świadków, brak materiału do identyfikacji, mała wartość dowodów.32 I wreszcie przyczyną umorzenia bywało uznanie polskiego materiału
dowodowego za niewiarygodny. Na ogół nie wyrażano tego wprost, niemniej jednak dobitnie dawano to do zrozumienia. Dotyczy to zwłaszcza niektórych śledztw
o zbrodnie Wehrmachtu w 1939 r., szczególnie o zbrodnie 29. Dywizji Zmotoryzowanej w czasie bitwy pod Iłżą 8–9 września 1939 r.33 i o zbrodnie 3. Dywizji Lekkiej
w Pilczycy 5 września 1939 r.34 i w Prędocinie k. Iłży 9 września 1939 r.35

Ustalenia faktyczne

Najczęściej spotykanym w śledztwach umorzonych przez prokuraturę RFN
stosunkiem do faktów i polskich ustaleń faktycznych, dotyczących zbrodni na Polakach jest unikanie jednoznacznych stwierdzeń. Fakty, wydarzenia, okoliczności w uzasadnieniach postanowień często określane są jako takie, które „miały mieć miejsce”.
Bardzo użytecznym okazał się tu wieloznaczny niemiecki czasownik sollen. Niejednokrotnie posługiwano się też trybem warunkowym. W niektórych uzasadnieniach nie
wspomina się o stanie faktycznym, wychodząc zapewne z założenia, że jeśli umarza
się postępowanie np. z przyczyn formalnych, to stan faktyczny nie ma znaczenia.
Są też i takie postanowienia, w których nie zaprzecza się, iż wydarzenia będące przedmiotem śledztwa rzeczywiście miały miejsce36, bądź potwierdza się je
w sposób dorozumiany37 lub też w których przyznanie, że fakt zdarzył się naprawdę, wynika z kontekstu uzasadnienia.38
O wiele mniej liczne są takie uzasadnienia umorzonych śledztw, w których fakty zbrodni zostały potwierdzone wprost – w całości aktu lub w jego części.
W niektórych podaje się nawet ustalone nowe, nieznane uprzednio polskiej stronie
okoliczności. Tak było w przypadku śledztwa w sprawie rozstrzeliwania w Karolinie
18 marca 1942 r.39, w sprawie działalności posterunku żandarmerii w Przedborzu40,
w sprawie pacyfikacji Skorzeszyc 13 sierpnia 1944 r.41, pacyfikacji Lewoszowa i Szustaków 8 kwietnia 1943 r.42 Przyznano także, jak wyżej wspomniano, że Niemcy
przeprowadzili wiosenne (tzw. „hubalowskie”) pacyfikacje 1940 r.43
W niektórych uzasadnieniach postanowień o umorzeniu, niezależnie od
sposobu ustosunkowania się do ustaleń polskiej strony, podano wiele szczegółów
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mniej istotnych dla meritum sprawy, ale interesujących dla historyka okresu okupacji i II wojny światowej.44
I wreszcie są postanowienia, których ustalenia faktyczne są diametralnie
sprzeczne z ustaleniami polskich śledztw lub z treścią dowodów przekazanych
przez polską stronę. Dotyczy to m.in. niektórych już wyżej wspomnianych postanowień. I tak w postanowieniu prokuratury we Freiburgu podano m.in., że Polacy zamordowali bez żadnego powodu 17 niemieckich kolonistów, w tym kobiety
i dzieci, co miało usprawiedliwić pacyfikację Naramowa i niewymienionej z nazwy
Skałki Polskiej.45 Powód jednak był: w związku z działalnością jednego z oddziałów
partyzanckich żandarmeria niemiecka spacyfikowała Wielką Wieś mordując 18 lutego 1943 r. 27 Polaków – 2 mężczyzn, 10 kobiet i 15 dzieci w większości spalonych
żywcem46, a 18 kwietnia 1943 r. (Niedziela Palmowa) i 22 kwietnia 1943 r. (Wielki
Czwartek) we wsi Luta zamordowała łącznie 30 Polaków – 8 mężczyzn, 10 kobiet 193
i 12 dzieci.47 To ostatnie wydarzenie było bezpośrednią przyczyną akcji odwetowej
wspomnianego oddziału na zamieszkałą od XIX w. przez niemieckich kolonistów
wieś Antonielów. Koloniści – polscy obywatele – przyjęli w czasie trwającej wojny
obywatelstwo niemieckie – obywatelstwo państwa nieprzyjacielskiego, byli uzbrojeni i stanowili w tej okolicy silne oparcie dla władzy okupacyjnej, co już samo przez
się mogło stanowić powód do akcji partyzanckiej. Koloniści stawili zbrojny opór
partyzantom. W czasie walki zginęło 18 mieszkańców Antonielowa – w większości
walczących z partyzantami kolonistów. Ciała niektórych spłonęły w trzech spalonych w czasie walki zagrodach.48
Prokuratura krajowa w Kassel w uzasadnieniu umorzenia postępowania
w sprawie pacyfikacji Lewoszowa i Szustaków 8 kwietnia 1943 r.49 – wymieniając
różne oddziały i organa organizacyjne niemieckiej policji, które brały lub mogły brać
w niej udział – sugeruje również możliwość obecności żołnierzy armii Własowa.50
Naoczni i bezpośredni świadkowie przesłuchani w tej sprawie przez b. OKBZH
w Kielcach jednoznacznie rozpoznali sprawców jako niemieckich żandarmów, a należy wykluczyć, aby polscy chłopi nie umieli odróżnić Niemców od Rosjan. Poza
tym jest faktem notoryjnym, że zwarte oddziały wschodnich kolaborantów – w tym
i armii Własowa – pojawiły się na Kielecczyźnie dopiero w 1944 r.
W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu śledztwa 115 Js 9/73 Prokuratury Krajowej Monachium I niejako mimochodem, powołując się na śledztwo
prokuratury Monachium II 114 Js 1-3/72 opisuje się ustalenia dotyczące akcji niemieckiej przeciw oddziałowi mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Według tych
ustaleń „straciło wówczas życie” 257 Polaków, jednocześnie sugeruje się, że niektórzy z nich brali udział w walce.51 Wynika z tego, że milcząco uznano za niewiarygodne ustalenia polskich śledztw, iż straty polskiej ludności wyniosły 712 osób
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zabitych, wszystkich z nielicznymi wyjątkami ustalonych z imienia i nazwiska,
w tym 502 zabitych na miejscu – z czego 240 nawet nie zapytano o nazwisko
– 189 uwięzionych i rozstrzelanych bez sądu, 24 zginęło w obozach koncentracyjnych, 2 zmarło na skutek tortur; nie wliczono do tych ofiar poległych żołnierzy
„Hubala”. Nie było według polskich ustaleń bezpośredniego udziału ludności
w walce; wszystkie niemieckie „przeczesywania”, z wyjątkiem akcji w Szałasie
– Komornikach (28 ofiar), miały miejsce nie w czasie walki, ale przed jej rozpoczęciem (Gałki 30 marca 1940 r.), a częściej po jej zakończeniu i to nieraz po kilku
dniach (Gałki 11 kwietnia 1940 r., Szałas Stary, Hucisko), także we wsiach, w których oddział „Hubala” nigdy nie kwaterował (Stefanków, Skłoby), a nawet nigdy
nie przechodził (Królewiec).52 W uzasadnieniu prokuratury Monachium I użyto wobec żołnierzy „Hubala” określeń „Freischärler”53 i „Partisanen”, z których
pierwsze jest mylące a drugie może odnosić się tylko do przyjętej przez Oddział
Wydzielony Wojsk Polskich taktyki, a nie do sytuacji prawno-międzynarodowej
oddziału. Oddział pod względem prawnym był bowiem ostatnim oddziałem regularnej armii II RP, która we wrześniu 1939 r. została pokonana, ale nie skapitulowała
i tylko od decyzji dowódcy zależało, czy kontynuować walkę czy nie, zaś represjonowanie polskich obywateli za pomoc udzielaną regularnemu polskiemu wojsku
nie miało żadnych podstaw prawnych.
W sprawie zbrodni niemieckiej 3. Dywizji Lekkiej w Pilczycy 5 września
54
1939 b. Główna Komisja nie otrzymała od prokuratury krajowej we Frankenthalu
uzasadnionego postanowienia o umorzeniu postępowania a jedynie pisemną informację, że przyczyną umorzenia była okoliczność, iż w Dzienniku Wojennym
Dywizji żadnych tego rodzaju wydarzeń nie odnotowano i żaden z byłych żołnierzy nie przypomina ich sobie.55 Nie poinformowano przy tym, na jakiej podstawie
uznano za niewiarygodne dowody zebrane przez Komisję.
Podobnie w postanowieniu prokuratury krajowej w Aschaffenburgu56 umarzającym śledztwo w sprawie zbrodni niemieckiej 29. Dywizji Zmotoryzowanej
8–11 września 1939 r. w Lipsku, Ciepielowie i okolicy57 ustalono, że nie było żadnego mordu na polskich jeńcach, gdyż niemieccy uczestnicy tych wydarzeń zaprzeczają temu a na przesłanym z Polski zdjęciu widać tylko 8 trupów i to w białych
koszulach. Różnice w liczbie poległych: 15 Niemców i 250 Polaków wyjaśnia się
w uzasadnieniu tym, że taki był wynik walki.58 Uzasadnienie nie ustosunkowuje
się do zeznań polskich świadków, którzy widzieli sto lub więcej zwłok ubranych
w polskie wojskowe spodnie i białe płócienne wojskowe koszule, widzieli mordowanie poddających się i dobijanie rannych, a co najważniejsze przemilcza fakty pojedynczych zabójstw we wsiach leżących na szlaku 29. Dywizji – co było podstawą do
zaliczenia tej sprawy do spraw dotyczących zbrodni na wsi i przemilcza dokonany
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przez żołnierzy tej Dywizji pogrom Żydów w miasteczku Lipsku, zastrzelonych
bądź spalonych żywcem w drewnianej synagodze.59
Prokuratura w Würzburgu uznała za niewiarygodne zeznania świadków,
a tym samym podane przez nich fakty w śledztwie w sprawie zbrodni Wehrmachtu
w Prędocinie.60
Odstępując na moment od problematyki wiejskiej można wskazać charakterystyczny przykład przemilczania przez prokuraturę RFN okoliczności i faktów
w danej sprawie najistotniejszych. We wspomnianym już umorzonym śledztwie
prokuratury krajowej we Flensburgu w sprawie zbrodni w Stalagu XIIC61 potwierdzono w ustaleniach – bez podania konkretów – fakty pojedynczych rozstrzeliwań
sowieckich komisarzy i politruków. Tymczasem przedmiotem śledztw OK. Kielce dotyczących Stalagu XIIC62 była masowa zagłada śmiercią głodową i zimnem
wszystkich jeńców sowieckich. Były to fakty powszechnie znane w okupowanej Pol- 195
sce i dotyczyły nie tyko Stalagu XIIC, lecz wszystkich obozów jeńców sowieckich
na polskich ziemiach.63

Wnioski

Jak wyżej przedstawiono, prokuratury w RFN do września 1967 r. wszczęły
944 śledztwa w sprawie zbrodni, które miały miejsce w Polsce w czasie II wojny
światowej i niemieckiej okupacji.
Od b. Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich centrale Stelle w Ludwigsburgu otrzymała materiały dotyczące dalszych 2310 spraw (944 + 2310 = 3254).
Ze wspomnianych wyżej 944 śledztw do września 1967 r. zostało umorzonych 479, w 39 podejrzani zostali postawieni poza ściganiem bądź uznani za nie nadających się do udziału w postępowaniu, 16 śledztw zakończono z innych przyczyn
bez aktów oskarżenia. Łącznie nie trafiły na wokandę sądową objęte 534 śledztwami. W 67 śledztwach do 1970 r. sporządzono akty oskarżenia przekazane do sądów.
Rezultatem pozostałych 343 śledztw własnych i 2310 spraw, których materiały otrzymały organa wymiaru sprawiedliwości RFN z Polski, były kolejne 42 procesy. Łącznie odbyło się więc 109 procesów przed sądami RFN o zbrodnie niemieckie na terytorium Polski.
Oznacza to, że ogromna większość śledztw z tych pozostałych 343 oraz
z ewentualnie wszczętych na podstawie materiałów otrzymanych z Polski z GKBZH
została umorzona, bądź też podejrzanych uznano za nienadających się do udziału w postępowaniu, albo postawiono ich poza ściganiem. Tak więc ponad 96 proc.
zbrodni niemieckich w Polsce nie trafiło na wokandę sądów Republiki Federalnej.
Jak wspomniano wyżej przed sądami RFN odbyło się 109 procesów o zbrodnie niemieckie na terytorium Polski. W tej liczbie nie uwzględniono omówionych
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w tym szkicu procesów, których przedmiotem były zbrodnie na Polakach popełnione w głębi Rzeszy. Ze 109 procesów o zbrodnie na polskim terytorium 15 dotyczyło
zbrodni Niemców na Niemcach lub zbrodni na Ziemiach Odzyskanych.
Procesów o zbrodnie na obszarze pomiędzy granicą powersalską a pojałtańską, czyli na okupowanym terytorium II RP, tej jego części, która nadal do Polski
należy, odbyło się przed sądami RFN 94. W tym procesów, których przedmiotem
były wyłącznie zbrodnie na Polakach – chrześcijanach było 8, procesów o zbrodnie na ofiarach różnych narodowości, w tym głównie Polakach i Żydach, było 11,
o zbrodnie wyłącznie na Żydach 74, na ofiarach innych narodowości 1.
Na wstępie tego szkicu postawiono pytania: czy wydarzenia z lat 1939–1945
na ziemiach polskich, a w szczególności na polskiej wsi były przedmiotem postępowań organów wymiaru sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, a jeśli tak
to czy i jakim stopniu odzwierciedlają one faktyczny stan rzeczy.
Na pierwszy człon pytania należy odpowiedzieć, że wydarzenia, które rozegrały się w Polsce w czasie II wojny światowej były przedmiotem postępowań przed
niemieckimi sądami w stopniu w żadnej mierze nie odpowiadającym rozmiarom
i wadze tych wydarzeń, co w szczególności odnosi się do spraw o zbrodnie na obywatelach polskich narodowości polskiej64, a sprawy o zbrodnie na polskiej wsi są
niemal niedostrzegalne wśród przeprowadzonych w Niemczech procesów w sprawie zbrodni niemieckich. Prokuratury w Republice Federalnej Niemiec zajmowały
się zbrodniami niemieckimi w Polsce w stopniu większym niż sądy, ale w proporcji
do rozmiarów tych zbrodni również za małym; zwłaszcza w stosunku do wydarzeń, które miały miejsce na wsi. Ponadto, to prokuratury były „sitem”, które nie
dopuściło na drogę postępowania sądowego ogromnej większości spraw.
Co do drugiego członu pytania – to ustalenia dokonane w procesach sądowych nie odzwierciedlają faktycznego stanu rzeczy ani pod względem ilości i skali
wydarzeń, ani pod względem tematycznym. To samo dotyczy ustaleń dokonanych
w śledztwach niezakończonych skierowaniem sprawy do sądu. Tu jednakże w części
z nich niektóre prokuratury umarzając postępowanie ustalały – choć z tendencją
do unikania konkretów – że miały miejsce pacyfikacje i zabójstwa nawet niemowląt
(unmundige Kinder). Niestety te nieliczne ustalenia znajdujące się w aktach spoczywających w archiwach nie mają tej wagi, jaką miałyby publicznie ogłoszone i uprawomocnione wyroki niemieckich sądów.
Różnica pomiędzy rzeczywistością a ustaleniami w postępowaniach karnych RFN najlepiej będzie widoczna, gdy wskaże się nie, to co w tych postępowaniach jest a to, czego tam nie ma i nie było. Na przykład nie było żadnego procesu
o zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, a w śledztwach dokonywano ustaleń negujących
te zbrodnie posługując się argumentacją – określając ją oględnie – nieprzekonującą.

Artykuły

Nie było też żadnego procesu w RFN o pacyfikację lub inną akcję represyjną ekspedycji karnej na polskiej wsi – z jednym wyjątkiem dotyczącym relatywnie drobnego
incydentu65 a tylko w stosunkowo nielicznych śledztwach, w uzasadnieniach postanowień umarzających potwierdzono, że takie akcje przeprowadzano. Śledztwa te
jednak z reguły dotyczyły akcji o mniejszych rozmiarach, z wyjątkiem sprawy Rajska i nie wymienionej z nazwy Skałki Polskiej. Nic oficjalnie w Polsce nie wiadomo,
czy śledztwa o duże pacyfikacje były przez prokuratury RFN prowadzone. Wzmianka o nieznanym w Polsce śledztwie dotyczącym pacyfikacji tzw. „hubalowskich”
umieszczona w postanowieniu o umorzeniu „odpryskowego” śledztwa związanego
ze sprawą tych pacyfikacji wskazuje, że niektóre z tych śledztw mogły być prowadzone przez prokuratury RFN.66
Nie było również – poza jednym wyjątkiem67 – procesów o zbrodnie w czasie Powstania Warszawskiego. Nie było procesów o zbrodnie w czasie wysiedlania 197
Polaków – chrześcijan, nie było procesów o zbrodnie w obozach polskich jeńców.
Przykłady, co zostało w postępowaniach karnych organów Republiki Federalnej pominięte, czy też raczej nie objęte tymi postępowaniami, można by mnożyć,
ale nie zmieniłoby to jednak ogólnego obrazu. Dociekanie przyczyn takiego stanu
rzeczy wykracza poza ramy tego opracowania.

Przypisy:
Martyrologia i eksploatacja wsi polskiej pod hitlerowską okupacją: materiały z sesji naukowej odbytej w dniach
29–30 listopada 1985 r. w Borkowie (Kielce; Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 1989) (dalej:
Martyrologia).
2
Tamże; zbiory Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie.
3
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich (dalej: OK.) Białystok S 6/66 rep. WII 633;
16.06/1942 niemiecka ekspedycja doszczętnie zniszczyła wieś i wymordowała 149 osób – Białorusinów.
4
OK. Białystok S 3/66 rep. W II dalej „W” 633; 17 VII 1943 niemiecka żandarmeria wymordowała
tam 257 Polaków, w większości kobiet i dzieci.
5
OK. Białystok S 3/66 W II 648, Ds. 23/67 WII 650.
6
OK. Kraków Ds. 1/68 W II 272; 21 VII 1943 Niemcy zamordowali tam 30 Polaków, w tym sołtysa,
którego ukrzyżowali.
7
Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich (dalej: GK) 212/65, OK. Kielce Ds. 1/67 i Ds.
30/68 W II 683; Martyrologia i „Terror Hitlerowski na wsi kieleckiej”, Rocznik Świętokrzyski (Warszawa–Kraków, 1988), (dalej: „Terror”); w Michniowie 12–13 VII 1943 niemieccy żandarmi zamordowali
203 Polaków, w tym 103 mężczyzn w większości spalonych żywcem, 53 kobiety, 47 dzieci, najmłodsze dziewięciodniowe, wieś doszczętnie ograbili i spalili; obecnie znajduje się w Michniowie ogólnopolskie Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej.
1
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OK. Kielce Ds. 14/67 W 41; Martyrologia; „Terror”.
15 III 1943 niemiecka żandarmeria za nielegalne prowadzenie we wsi olejarni zamordowała na miejscu 47 osób – 13 mężczyzn, 12 kobiet i 22 dzieci, z czego 16 osób spalono żywcem, 35 mężczyzn
wywieziono do obozów, 19 zagród spalono, OK. Kielce 36/68; Martyrologia; „Terror”.
10
Pacyfikacje 30 III – 11 IV 1940 objęły 31 wsi, w tym 5 całkowicie zniszczonych; zginęło 712 Polaków, były to pierwsze w okupowanej Europie pacyfikacje w czasie II wojny światowej; OK. Kielce
Ds. 34/67 i 12 dalszych śledztw, W II 829; Martyrologia; „Terror”.
11
OK. Kraków S 63/70, W II 735.
12
Min. Sochy 1 VI 1943 – 183 ofiary, Aleksandrów 5 razy pacyfikowany – 579 ofiar, w tym w największej pacyfikacji 4 VI 1943 – 464 zamordowanych, Olszanka – 215 ofiar, Kitów – 11 XII 1942
– 174 ofiary i wiele, wiele innych; W 459, W 1130; Martyrologia; materiały b. OKBZH w Lublinie.
13
2 II 1944 Borów, Karasiówka, Łążek, Łążek Chwałowski, Łążek Zaklikowski, Szczecyn, Wólka
Szczecka; Niemcy użyli artylerii – łącznie zginęło 1250 Polaków, najwięcej w Szczecynie – 368 osób
– 201 mężczyzn, 96 kobiet, 71 dzieci; w Łążku Zaklikowskim na 191 ofiar było 105 dzieci; W 1181,
W 1107; materiały b. OKBZH w Lublinie; Martyrologia.
14
Na ziemi łódzkiej we wrześniu 1939 Niemcy represjonowali 93 wsie, liczba ofiar wyniosła ok. 1200,
np. Kajetanowice 5–6 IX 1939 całkowicie spalone, 79 Polaków zamordowanych, wieś Mszadla 10 IX
1939 – 66 zamordowanych, 30 zagród spalonych; OK. Łódź Ds. 239/67, Ds. 280/67.
15
Stützpunkt – dosłownie „punkt oparcia”, pozaetatowa (obok etatowych, którymi były posterunki) placówka obsadzono przez zbrojną formację okupacyjną; Przedmiotem postępowań Głównej
i Okręgowych Komisji były głównie Stützpunkty obsadzone przez niemiecką policję.
16
Były to min. z terenu działalności OK. Kielce śledztwa w sprawie działalności posterunków
w Szydłowcu, Ds. 38/67, W 212, Bielinach Ds. 27/68 W 222, Stützpunktu w Chrobrzu Ds. 18/70,
W 261, z terenu działalności OK. w Białymstoku min. śledztwa dot. posterunków w Siemiatyczach
W 952, W 1086, w Bielsku Podlaskim W 957, Mońkach W 977 i wiele innych.
17
„Rejestr” obejmuje 616 pozycji ale 2 pozycje są puste („Register” – poz. 209 i 501).
18
Endphase – „końcowa faza” to ostatnie miesiące, a zwłaszcza tygodnie II wojny światowej, kiedy
Niemcy drakońskimi środkami usiłowali utrzymać wśród Niemców dyscyplinę i wolę walki; ofiara
terroru padali nawet członkowi najbardziej lojalnych formacji jak np. SA i Hitlerjugend.
19
Eutanazja w języku prawników oznacza zabicie człowieka z litości i na jego prośbę; jest to czyn
karalny, ale traktowany łagodniej od innych zabójstw; „Eutanazja” w znaczeniu nadanym przez hitlerowców oznaczała natomiast zabijanie osób uznanych za społecznie bezużyteczne bez ich zgody
i w praktyce polegała na mordach, nieraz masowych, psychicznie chorych, a niekiedy nieuleczalnie
niepełnosprawnych i dlatego słowa „Eutanazja” w niniejszej pracy pisane jest w cudzysłowie.
20
„Register”, s. 232–251.
21
„Register”, s. 232–272.
22
„Register”, s. 71.
23
„Register”, s. 232–272.
24
„Register”, s. 70, 71, 79.
25
„Register”, s. 232–272.
26
„Register”, s. 69–70, 73–75, 77–78.
27
„Register”, s. 232– 370.
28
Brak obozu KZ Majdanek wśród wymienionych nie jest przeoczeniem; między wyrokami opublikowanymi w Justiz nie ma wyroku wydanego w procesie o zbrodnie w KZ Majdanek.
8
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Artykuły
„Register”, s. 232–370. Według kryteriów przyjętych w Polsce, szereg obozów potraktowanych
przez sądy RFN – a w ślad za tym i przez wydawnictwo Justiz – jako obozy koncentracyjne, należałoby zaliczyć do obozów innej kategorii; i tak obóz w Bliżynie wg śledztwa OK. Kielce Ds. 27/67
oraz według słownika encyklopedycznego Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945 (Warszawa: PWN, 1979): s. 108–109 (dalej: Obozy) był policyjnym obozem karnym a od 10 II 1944 filią
KZ Majdanek, obóz w Borku Wielkopolskim wg Obozy (s. 114) był obozem pracy dla Żydów, obozy
w Gliwicach Obozy (s. 176–178) i w Goleszowie k. Cieszowie Obozy (s. 183) filiami KZ Auschwitz,
obóz w Radogoszczy (Łódź) tzw. rozszerzonym więzieniem policyjnym; OK. Łódź Ds. 38/67 i Obozy (s. 298–299), w Rybniku zaś istniały 2 filie obozów jenieckich dla jeńców sowieckich i jeden obóz
pracy przymusowej dla cywilów; jeńcy i więźniowie wszystkich tych obozów pracowali w kopalniach
węgla; Obozy (s. 439); OK. Katowice Ds. 17/69.
30
„Register”, s. 69–70, 72, 232–370.
31
„Register” pozycje wykazu procesów s. 232–370 m.in. 115,149,158,184, 186, 204, 231, 247, 275, 289,
316, 328, 333, 396, 399, 414, 433,444, 462, 463, 477, 485, 506, 514, 551, 558, 567, 569, 571, 586 i inne.
32
O rozstrzelanie żołnierza Volkssturmu w Oławie – Landgericht – Sąd Krajowy, dalej LG, Lüneburg
2 AKs 1/56; o donosy na Goerdelera burmistrza Lipska, jednego z inspiratorów zamachu na Hitlera
20 VII 1944 – LG Berlin 11 Ks 48/46 i LG Lübeck 4 AKs 7/47; o donos na dyrektora banku w Zabrzu
(Hindenburg) – LG München I 7 Ks 5/57; o mordy Niemców i niemieckich Żydów w Gdańsku
– LG Oldenburg 9 Ks 18/50; przeciwko feldmarszałkowi Ferdynandowi Schörnerowi o rozstrzelanie
niemieckiego komendanta Nysy i jego zastępcy oraz kierowcy – LG München I 3 Ks 10/57.
33
O zbrodnie na zagranicznych Żydach w Krakowie – LG Trier 3 Ks 4/50 i na jeńcach brytyjskich
w Trąbkach Wielkich k. Pruszcza Gdańskiego – LG Stuttgart III Ks 2/57.
34
LG Berlin 3 P Ks 2/59; 3 P Ks 2/59.
35
LG München I 1Ks 33/49. Sąd przysięgłych odpowiedział przecząco na wszystkie pytania,
w związku z czym w wyroku opublikowanym w Justiz nie ma żadnych ustaleń a oskarżeni zostali
uniewinnieni.
36
Dotyczy to niemal wszystkich wyroków opublikowanych w Justiz. W uzasadnieniach zazwyczaj tło
historyczne przedstawiano bardzo szeroko, nieraz z subiektywnego niemieckiego punktu widzenia.
37
Selbstschutz – dosłownie „Samoobrona”, formacja złożona wyłącznie z członków mniejszości
niemieckiej, dowodzona przez przysłanych z Rzeszy SS-manów; Członkowie Selbstschutz’u byli
sprawcami masowych mordów na Polakach jesienią 1939 i w 1940.
38
Ludolph von Alvensleben SS Oberführer, adiutant Himmlera; pochodził z arystokratycznej rodziny, posiadającej majątki ziemskie na polskim Pomorzu. Organizator i dowódca Selbstschutz’u,
fanatyczny polakożerca. Po likwidacji Selbstschutz’u latem 1940 przydzielony do sztabu dowódcy
SS i policji w GG.
39
LG Mannheim 1 Ks 1/64 – Justiz…, t. XXI, s. 5 i nn.; z 4 oskarżonych 2 skazano na dożywocie,
1 na 5 lat, 1 uniewinniony; w części historycznej podano, że krzyżacy (Deutscher Orden) obecni
byli w „Westpreussen” już w XIII w. a po pierwszym rozbiorze Polski 1772 Fryderyk Wielki zaczął
tu niemieckich chłopów masowo osiedlać, przy czym wzmianka o rozbiorze była jedyną wzmianką
o związku Pomorza z polska państwowością; wiele miejsca w uzasadnieniu poświęcono też zbrodniom „polskiego motłochu” na Niemcach w Bydgoszczy w czasie tzw. „krwawej niedzieli”.
40
Za zastrzelenie szesnastoletniego syna sklepikarza – Polaka, z którym sprawca – niemiecki ziemianin – polski obywatel, miał przed wojną zatargi, wymierzono 5 lat więzienia (LG Flensburg 2 A Ks
5/50 Justiz..., t. VII, s. 395); za rozstrzelanie nie mniej niż 10 Polaków w areszcie w Aleksandrowie
Kujawskim sprawca otrzymał 15 miesięcy więzienia (LG Ansbach Ks 1/62 Justiz..., t. XVIII, s. 585);
29
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W sprawie rozstrzelania w Skarszewach i okolicy 9 XI 1939 kilkudziesięciu Polaków, w znacznej
części miejscowej polskiej elity, zastrzelenie kilkunastu Cyganów i 1 Żyda, sprawców sąd przysięgłych uniewinnił (LG Giessen 2 Ks 1-4/49 Justiz..., t. XV, s. 692); natomiast w procesie o zbrodnie
Selbstschutz’u w pow. Szubin woj. poznańskie w okresie IX–XI 1939, za zamordowanie czteroosobowej żydowskiej rodziny i pięciorga Polaków sprawcom wymierzono 15 i 10 lat więzienia (LG Stuttgart Ks 9/63 Justiz..., t. XIX, s. 645), zaś za zastrzelenie w różnym czasie w 1941 i 1942 w okolicach
Białej Podlaskiej i Lublina 6 polskich chłopów, 7 Żydów i 2 zbiegłych jeńców sowieckich sprawcę
skazano na 13 lat więzienia (LG Augsburg 7 Ks 1/64, Justiz..., t. XX, s. 819).
41
Zob. przypisy: 45, 46, 47, 48, 49.
42
Przymusowi robotnicy – Polacy z ziem II RP wcielonych do Rzeszy, z GG łącznie z dystryktem
„Galizien” i z okręgu białostockiego traktowani byli jako Polacy i oznaczani literą „P”. Przymusowi
robotnicy z krajów bałtyckich, polskich Kresów Wschodnich (bez „Galizien”), Białorusi, Ukrainy
i Rosji bez względu na narodowość naznaczeni byli znakiem „Ost” – „Wschód”. Dotyczyło to także
Polaków z Wileńszczyzny, Polesia i Wołynia.
43
Zob. przypisy: 46,45, 46.
44
LG München I Ks 2-3/50 z 30 IX 1950. Justiz..., t. XII, s. 605 i nn.
45
W wyrokach sądów RFN i w postanowieniach tamtejszych prokuratur nigdzie nie używano określenia „robotnik przymusowy” („Zwangsarbeiter”), lecz „obcy robotnik” („Fremdarbeiter”).
46
LG Paderborn wyrok z 13 XI 1962 10 Ks 1/62. Justiz..., t. XVIII, s. 1717.
47
LG Memmingen wyrok z 1 II 1949 KLs 104/48 utrzymany przez wyższą instancję – Justiz..., t. IV,
s. 3.
48
LG Flensburg wyrok z 13 VIII 1950 2a Ks 1/50. Justiz..., t. VI, s. 209.
49
LG Köln 24 Ks 3/53 z 27 VI 1953. Justiz..., t. XI, s. 175 i nn.
50
LG Wuppertal 5 Ks 1/52. Justiz..., t. X, s. 395; LG Osnabrück 17 Ks 3/64 .
51
LG Flensburg 2a Ks 5/48. Justiz..., t. VI, s. 179.
52
LG Mönchen-Gladbach 6 Ks 1/50. Justiz..., t. VI, s. 563; LG Kassel 3a Ks 4/50. Justiz..., t. VIII, s. 745;
LG Würzburg Ks 4/53. Justiz..., t. XIII, s. 21 i inne; wśród ofiar pojedynczych zabójstw byli Polacy
53
LG Dortmund 10 Ks 23/51 wyrok z 4 IX 1952 – Justiz..., t. IX, s. 393; 14 oskarżonych skazano na
kary od 6 miesięcy do 10 lat więzienia – 14 uniewinniono
54
LG Arnsberg 3 Ks 1/57 wyrok z 12 II 1958. Justiz..., t. XIV, s. 563; LG Hagen 3 Ks 1/57 wyrok
z 5 V 1961 – Justiz..., t. XVII, s. 281 i z 16 III 1961 – Justiz..., t. XVIII, s. 335; „Register” poz. 458, 508
i 530; „Division 2 zur Vergeltung” określona jest jako dywizja SS. Jednakże z treści uzasadnień wyroków wynika, że była to dywizja Wehrmachtu, której latem 1944 zmieniono dowódcę, na którego
miejsce wyznaczono generała SS i do której wcielono wówczas pewną liczbę oficerów i żołnierzy SS,
ale ogromną większość jej składu stanowili nadal oficerowie i żołnierze Wehrmachtu i zachowała
nazwę dywizji Wehrmachtu – zob.: Justiz..., t. XVIII, s. 335 i nn.
55
Najwcześniejszy z tych wyroków wydał 14 I 1969 – LG Hamburg w sprawie 147 Ks 1/67 poz. 75
zbioru, najpóźniejszy wydany został 14 XII 1988 przez LG Norymberga w sprawie 5 Ks 95/77 poz.
177 zbioru.
56
Sądy w Schwerinie, Erfurcie i Poczdamie.
57
Wyrok sądu w Grazu 4 Vr 1707/68 z 28 III 1969 w sprawie min. Gerulfa Mayera oficera policji austriackiej, w czasie II wojny światowej kapitana niemieckiej żandarmerii w Kielcach; prócz zbrodni
na Żydach Mayerowi zarzucano i przypisano kierowanie pacyfikacją Skałki Polskiej, min. na podstawie materiałów zebranych przez GK i OK. w Kielcach; Mayer skazany został na 11 lat ciężkiego
więzienia (Schwehr Kerker) z postem co 3 miesiące.

Artykuły
LG Stade9 Ks 1/70 (Buchenwald) , LG Köln (Sachsenhausen).
LG München – Gross Rosen: LG Frankfurt 4 Ks 1/70 i 4 Ks 2/73; LG Aschaffenburg (Auschwitz)
LG Hamburg (90) 1/75 (Bliżyn), LG Berlin (Płaszów).
60
Rezerwowe bataliony policji 91 i 101.
61
LG Kiel 2 Ks 1/70 (Sonnenburg – Słońsk); BGH (Bundesgerichthof – Sąd Najwyższy) 2 St R 589/72
– „eutanazja”.
62
LG Mönchengladbach 8 Ks 5/71.
63
LG Wiesbaden 8 Ks 1/70 z 1 III 1973 (min. obozy w Chełmie, Trawnikach i Poniatowej) i 8 Ks 1/70
z 15 XII 1975 (min. Majdanek); LG München I 116 Ks 1/70 z 18 VI 1970 (obozy Rymanów i Szebnie
i 116 Ks 1/70 z 1 XII 1970 (obóz Rymanów); LG Hamburg Ks(90) 1/75 z 3 I 1977 (Bliżyn); LG Berlin
Ks 2/72 z 4 VI 1973 (Płaszów); Traunstein – pismo 2 AK 127/73 z 24 III 1972 (obóz przyzakładowy
w Starachowicach).
64
Warszawa i Poznań.
65
LG Hannover 2 Ks 1/72, LG Berlin Ks 1/72.
66
LG Hannover 2 Ks 1/72 wyrok z 14 XI 1973.
67
LG Düsseldorf XVIII – 1/75; wyrok z 30 VI 1981; prawidłowość argumentacji nt. zabijania bądź nie
zabijania dzieci wymagałaby zapoznania się z całością akt procesu (zwłaszcza z treścią dowodów),
których w Polsce nie ma.
68
fakty te zostały udokumentowane w licznych wydawnictwach, m.in. Cz. Madajczyk (red.), Zamojszczyzna Sonderlaboratorium SS (Warszawa: LSW, 1977); Z. Klukowski, Zbrodnie niemieckie na
Zamojszczyźnie (Zamość: b.w., 1947); tegoż (red.), Wydawnictwo materiałów do dziejów Zamojszczyzny
w latach wojny 1939–1944 (Zamość: b.w., 1946); Z. Murowska „Dziecko w obozie koncentracyjnym na
Majdanku”, Zeszyty Majdanka (1971), t. 5; Danuta Brzosko-Mędryk, Niebo bez ptaków. Wspomnienia
z Majdanka (Warszawa: b.w., 1975) i wiele innych.
69
LG Berlin Ks 1/72 wyrok z 23 VIII 1973.
70
Centrala w Ludwigsburgu – patrz s. 3.
71
Akcja „Reinhardt” – kryptonim, eksterminacji Żydów; spośród 16 śledztw z tej grupy 13 dotyczyło „ośrodków” natychmiastowej zagłady w GG – 7 Bełżca, 5 Treblinki, jedno Sobiboru; 7 z tych
śledztw umorzono
72
Był to Naujocks, główny wykonawca prowokacji gliwickiej, która – jak wiadomo – stała się bezpośrednim pretekstem do rozpoczęcia przez Niemcy II wojny światowej.
73
Liczby spraw w których wniesiono lub opracowywano akty oskarżenia i spraw, w których zapadły
wyroki podawano wg stanu na dzień sporządzenia informacji; w sprawach, w których wniesiono akty
oskarżenia, wyroki jeszcze wówczas nie zapadły a w niektórych jeszcze nie rozpoczęły się rozprawy.
1
SS Obergruppenführer (gen. broni) Friedrich Wilhelm Krüger 1939–1943 wyższy dowódca SS i policji w GG. W tym okresie miały miejsce pacyfikacje tzw. „hubalowskie”, którymi osobiście dowodził, akcja A-B (eksterminacja polskiej inteligencji), eksterminacyjne wysiedlania polskich wsi na
Zamojszczyźnie, najkrwawsze pacyfikacje 1943 i główny etap eksterminacji polskich Żydów.
2
Landesstaatsanwaltschaf – Prokuratura Krajowa – dalej Ls – Flensburg 2 Js 273/65.
3
Ls Flensburg 2 Js 557/65; szef sztabu 9 Armii Wehrmachtu, koordynował działania wojska przeciw
powstaniu w Warszawie.
4
Ls Flensburg 2 Js 700/61; SS Obergruppenfuhrer i gen. porucznik (generał dywizji) policji Heinz
Reinefahrt, w Kraju Warty był dowódcą SS i policji; w Warszawie w czasie powstania dowodził zgrupowaniem jednostek policyjnych, które na jego rozkaz wymordowały polskich mieszkańców warszawskiej Woli nie wyłączając kobiet i dzieci; liczbę ofiar szacuje się na ok. 40 tys.
58
59
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Ls Wiesbaden 8 Js 1145/60; obciążała ich m.in. współodpowiedzialność za pacyfikacje i eksterminacyjne wysiedlenia na Zamojszczyźnie i za akcję „Reinhardt”, której wyższy dowódca SS i policji
na dystrykt lubelski Odilo Globocnik był koordynatorem w GG.
6
Ls Wiesbaden 8 Js 370/60; obciążał ich bezpośredni udział w pacyfikacjach i eksterminacyjnych
wysiedleniach
7
Ls Frankfurt 4 Js 908/62; Krumey z ramienia hitlerowskiej Centrali Osiedleńczej nadzorował eksterminacyjne wysiedlenia na Zamojszczyźnie.
8
Jedyne nie umorzone spośród tych śledztw dotyczy masowych mordów w Rudzkim Moście.
9
Radogoszcz – peryferyjna dzielnica Łodzi; w tamtejszym więzieniu zginęło w czasie niemieckiej
okupacji 1939–1945 wiele tysięcy Polaków; 18 I 1945. Niemcy uciekając przed wojskami sowieckimi
spalili żywcem wraz z więzieniem ostatnie 2 tysiące więźniów (Obozy, s. 298–299).
10
Patrz przypis 3.
11
M.in. I zmotoryzowany batalion żandarmerii znany z okrucieństwa, szwadron konnej policji „Lublin”, bataliony policji 74, 111, 106, 303, III batalion 22. pułku policji i wiele innych – śledztwa prokuratur Hannover 2 Js 873/63 i 2 Js 375/60, Hamburg 141 Js 96/63, Augsburg 7 Js 293/63, Hof 2 Js 116,
106 Kiel 2 Js 112/65, Berlin 3 P (K) Js 18/66.
12
Bez dystryktu „Galizien” (lwowskiego).
13
Stuttgart 17 Js 219/62, Ls Hamburg 147 Js 38/65.
14
Montelupich – pismo II 206 AR – Z 287/67, Pawiak – Ls Hamburg 147 Js 21/66.
15
Policja „porządkowa” – Ordnungspolizei – „Orpo”; w jej skład wchodziła Schutzpolizei – Schupo,,
żandarmeria i tzw. „Truppenpolizei” tj. policja w oddziałach zwartych, czyli pułkach, batalionach
i in. pododziałach wzorowanych na wojsku.
16
Ls Flensburg 2 Js 700/61 – Reinefarth, 2 Js 273/65 – Spilker i 2 Js 557/65 – Staedtke; zbrodni w czasie Powstania dotyczyła także sprawa Patz’a Ls Stuttgart 15 Js 30/65; nie wyróżniona takim dopiskiem; osądzona w LG Köln Ks 57-10/79 dn. 28 II 1980 (zbiór wyroków w GKŚZpNP).
17
Ls München I 116 Js 4/66.
18
II 211AR – z 77/66, II 211 AR-Z 78/60, II 211 AR-Z 74/60 i inne sprawy prowadzone niezależnie
od grupy 16 śledztw w sprawie akcji „Reinhardt”.
19
np. Ls Frankfurt 4 Js 564/64 – zarząd kolei; Ls Wiesbaden 2 Js 666/63 – główny park weterynaryjny
SS w Warszawie; Z St. Dortmund 45 Js 26/61 – kontrola cen.
20
Skałka Polska – Ls Hamburg 141 Js 1391/63; w późniejszym czasie śledztwo umorzone, o czym
mowa niżej
21
Np. Ls Würzburg 201 Js 7759/78 w sprawie OK. Kielce Ds. 21/76 – Bahnschutz Jędrzejów.
22
Ls München I 320 Js 2257/77 w sprawie posterunku żandarmerii w Białobrzegach – OK. Kielce Ds.
1/68; Ls Lüneburg pismo 10 AR 50/88 w sprawie pacyfikacji Skorzeszyc – OK. Kielce Ds. 3/69; Ls München I 314 Js 200255 – Wiślica wrzesień 1939 – OK. Kielce Ds. 86/71 i 318 Js 201749/79 – Kotfin OK.
Kielce 139/69; Ls Würzburg 201 Js 3239/76 – OK. Kielce Ds. 6/71 – Wehrmacht 9 IX 1939; w pierwszym
z tych śledztw przedawnienie było jedyną podstawą umorzenia, w pozostałych jedną z przyczyn.
23
Ls Darmstad 2 Js 60304/83 – OK. Kielce Ds. 2/79.
24
Ls Würzburg 201 Js 3239/76 – OK. Kielce 6/71.
25
Ls Würzburg 201 Js 11367 – Ok. Kielce Ds. 14/69, Ko 12/88; wpędzenie na miny po bitwie pod
Gruszką 29 IX 1944 było swego rodzaju rozminowywaniem ludźmi, których niemieccy żandarmi
zmusili do udeptywania raz koło razu ścieżki zaminowanej przez partyzantów.
26
min. Ls Würzburg 201 Js 113/67, Ls München I 2 Js 57/78, Ls Flensburg 2 Js 57/78 i 13 Js 5/74, Ls
Kassel 13 Js 28604/77 i inne.
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Artykuły
Nie ma wyroku w sprawie o te pacyfikacje w Justiz, ani w zbiorze wyroków w GKŚZpNP i nic nie
wiadomo aby taki proces toczył się przed którymkolwiek z sądów w RFN.
28
Wzmianka o tym śledztwie o akcji przeciwko oddziałowi „Hubala”, o ilości zabitych Polaków
znajduje się w postanowieniu o umorzeniu śledztwa Ls München I 2 Js 57/78.
29
Ls Flensburg 2 Js 57/78.
30
Ok. Kielce Ds. 19/69.
31
Ls Flensburg 13 Js 5/74; o okolicznościach tych wydarzeń jest mowa niżej.
32
Min. Ls Darmstadt 2 Js 1537/80 – posterunek Klwów OK. Kielce Ds. 16/71; Ls Stuttgart pismo
8 AR (Rh)433/88 – pow. miechowski OK. Kielce Ds. 2/70; Ls Darmstadt 2 Js 7419/81 – zbrodnie
w Busku i powiecie buskim, OK. Kielce Ds. 29/68 – tutaj jako jedna z przyczyn.
33
Ls Aschaffenburg 4 Js 575/71 – umorzono „bo niemieccy uczestnicy bitwy zaprzeczają, aby fakty
ustalone w śledztwie OK. Kielce Ds. 15/67 miały miejsce”.
34
Ls Frankenthal 141 Js 40766/78 – bo w dzienniku wojennym dywizji nie odnotowano i żaden żołnierz 3 Dywizji Lekkiej niczego takiego nie widział ani słyszał – tego co ustalono w śledztwie OK.
Kielce Ds. 8/75.
35
Ls Würzburg 201 Js 3239/76 w uzasadnieniu określono zeznania głównego świadka śledztwa OK.
Kielce Ds. 6/71 jako „niedokładne” a pozostałych jako sprzeczne.
36
Np. rozstrzeliwania: w Brodku k. Jędrzejowa 29 VII 1944 OK. Kielce Ds. 20/76 – Ls Kassel 132 Js
920/79; w Zgórsku 19 II 1944 OK. Kielce Ds. 15/75 – Ls Kassel 132 Js 21060/79, wspomniane wyżej
pacyfikacje Naramowa, Gruszki i Jóźwikowa i inne.
37
Ls Koblenz 101 Js 2257/77 – posterunek żandarmerii w Koniecpolu OK. Kielce Ds. 43/69.
38
Ls Dortmund 45 Js 28/71 – rozstrzeliwania w Bichniowie 28 XI 1943 OK. Kielce Ds. 120/69.
39
Ls Köln 130 Js 13/78 (2) – OK. Kielce Ds. 57/71; opisano kulisy intryg i podżegania ze strony
mniejszości niemieckiej z podaniem niektórych nazwisk.
40
Ls Kassel 131 AR 3/88-OK. Kielce Ds. 13/71.
41
Ls Lüneburg 10 AR 50/88 – OK. Kielce Ds. 3/69.
42
Ls Kassel 13 Js 28604/77 – OK. Kielce Ds. 90/69; przyznano nawet, że w niektórych akcjach mordowane były małe dzieci (unmundige Kinder) o czym zeznali w tamtejszym śledztwie byli niemieccy
żandarmi, choć nie podano w uzasadnieniu żadnych konkretnych przykładów.
43
Zob. przypis 101.
44
Np. w śledztwie Ls Kassel 13 Js 23069/78 ustalono, że w 1943 w Końskich „Jagdzug Gelsen” składał
się z żandarmów ze stacjonującej tam 6. kompanii II batalionu 22. pułku policji a po niej 3. kompanii I zmotoryzowanego batalionu żandarmerii; dowódcą był kpt Walter Bartling a po nim kapitan
Arno Fichtner, zaś w Radoszycach komendantami posterunku żandarmerii byli 22 IV–22 VIII 1944.
Wilhelm Lay, a potem po nim (po przerwie?) Feghof. W śledztwach Ls Würzburg 3 a Js 172/73 i Ls
Kassel 131 Js 17581/79 powołując się na rozkaz Nr 91 niemieckiej 4. Armii Pancernej z września
1944 i jej meldunek z 28 IX 1944 ustalono, że w akcji przeciwko polskim partyzantom w czasie akcji
„Burza” walczyły jednostki korpusów pancernych III i XXXXVIII, siły obszaru tyłowego (Koruck)
585, niemiecki pułk Końskie, pułk zabezpieczający(„Sicherungsregiment”) Ostland, drużyny GFP
(polowego gestapo) 704, 739, oddziały rozpoznawcze 104, 207, 323, oddział żandarmerii polowej
551; linia zaporowa (Sperrlinie) przebiegała na wschód od Końskich; pułk „Końskie” walczył z „Szarym” (Antoni Heda z AK) i oddziałem „Skała” (oddział szturmowy krakowskiego okręgu AK).
W Ls Flensburg 2 Js 57/78 ustalono, że członkami załogi strażniczej lub komendy Stalagu XIIC byli
Schmitz, Honig, Meckl, Müller. Ls Aschaffenburg w sprawie 4 Js 575/71 i Ls Würzburg w sprawie 201
Js 3239/76 i 201 Js 3238/76 ustaliły, że w bitwie pod Iłżą 8 IX 1939 po stronie niemieckiej uczestni27
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czyły m.in. prócz 29. Dywizji Zmotoryzowanej i 3. Dywizji Lekkiej także 2. Dywizja Lekka, oddział
czołgów z 1. Dywizji Lekkiej i 67 oddział czołgów. W wymienionym wyżej śledztwie Ls Kassel 13
Js 230 69/78 świadkami byli żandarmi z posterunku lub powiatowego plutonu Hauptwachtmeister
Hermann Gors, Gustaw Feghof, Wilhelm Tober, Johann Osterbart, Julius Falkenberg, Franz Bauer,
Johann Weber, Heinrich Litzius, Wilhelm Lay.
45
Ls Freiburg 13 Js 5/74; pacyfikacja Naramowa OK. Kielce Ds. 19/69, pacyfikacja Skałki Polskiej
OK. Kielce Ds. 14/67.
46
OK. Kielce Ds. 148/69.
47
OK. Kielce Ds. 150/69.
48
B. Hillebrandt, Partyzantka na Kielecczyźnie (Warszawa: Wyd. MON, 1967): s. 519; zob. także: OK.
Kielce Ds. 14/67, Ds. 19/69, Ds. 150/69.
49
OK. Kielce Ds. 90/69.
50
Ls Kassel 13 Js 28604/77.
51
Ls München I 115 Js 9/73.
52
OK. Kielce Ds. 9/67, Ds. 15/69, Ds. 16/69, Ds17/69, Ds18/69, Ds20/69, Ds. 102/69, Ds. 104/69
Ds. 129/69, Ds. 143/69, Ds. 146/69.
53
Członek „Freischar” – nieregularnego oddziału, powstaniec, ochotnik, partyzant.
54
OK. Kielce Ds. 8/73.
55
Ls Frankenthal 141 Js 40766/78.
56
Ls Aschaffenburg 4 Js 575/71.
57
OK. Kielce Ds. 15/67.
58
W uzasadnieniu twierdzi się też, że poza zdjęciem nie otrzymano z Polski żadnego materiału. Jednakże materiały takie musiano otrzymać, na co wskazuje podana w uzasadnieniu liczba zabitych
Polaków – 250. Otóż z pola walki zebrano i pogrzebano nie 250 a 300 zwłok polskich żołnierzy.
We wszystkich publikacjach opisujących walkę w lesie Dąbrowa – Struga, zwaną także walką pod
Ciepielowem 9 IX 1939 podaje się tą liczbę – 300 zabitych – w polskich, jako liczbę zamordowanych, w niemieckiej monografii „Division 29” jako liczbę poległych Polaków. Jedynie w śledztwie
OK. Kielce Ds. 15/67 przyjęto, że wśród zabitych polskich żołnierzy byli zarówno zamordowani
jak i polegli w walce z bronią w ręku. Znając liczbę 15 zabitych Niemców oszacowano, że wobec
niemieckiej przewagi ogniowej liczba poległych Polaków w walce mogła być trzykrotnie wyższa
i ustalono ja na 50 – trzykrotność zaokrąglona w górę. Trzykrotność a nie siedemnastokrotność.
Po odjęciu od liczby 300 zwłok, 50 poległych z bronią w ręku, pozostaje 250 polskich żołnierzy
– ofiar niemieckich zbrodni – zastrzelonych gdy się poddawali, rozstrzelanych jeńców, dobitych rannych, rannych zmarłych bo Niemcy uniemożliwili udzielenie im pomocy. Jednakowe białe koszule
na zwłokach widzianych na zdjęciu potwierdzają, że byli to żołnierze. Wojskowa bielizna w polskim
wojsku przed II wojną światową wykonana była z białego lnianego płótna. Podanie w uzasadnieniu
postanowienia liczby 250 zabitych Polaków oznacza więc, że niemieckiej prokuraturze znane były
ustalenia śledztwa OK. Kielce Ds. 15/67. Zdjęcie, o którym mowa w uzasadnieniu niemieckiego postanowienia umarzającego śledztwo, jest jednym z kilku zdjęć przesłanych do Polski po wojnie przez
anonimowego Niemca. Wszystkie one przedstawiają mord pod Ciepielowem. Nadawca na odwrocie zdjęć opisał całe wydarzenie. Jedno ze zdjęć przedstawia rozkazodawcę zbrodni ppłk. Wessela.
Wessel zginął w 1943 na froncie włoskim. Zastanawiające jest, że umorzenie śledztwa uzasadniono
negowaniem ustalonych przez b. OKBZH faktów, a nie śmiercią sprawcy.
59
Ok. Kielce Ds. 15/67.
60
Zob. przypisy 94 i 105.

Artykuły
Ls Flensburg 2 Js 57/78.
OK. Kielce Ds. 16/67, Ds. 19/67, 20/67,22/67.
63
Kopie tzw. mikrofilmów aleksandryjskich, m.in. raportu Nadkomendantury Polowej w Kielcach
z 21 XII 1941 i 1 XI 1941 – MiD WiH 901/214.
64
Do bardzo podobnych wniosków doszli uczestnicy wspomnianej we wstępie sesji w Krakowie 2 VI
1989.
65
LG Augsburg 7 Ks 1/64, wyrok z 2 IV 1965. Jusiiz..., t. XX, s. 819.
66
Zastanawiające jest, że strona polska nie została poinformowana o śledztwach w sprawie tych
właśnie pacyfikacji. Warto dodać, że wieloletni dyrektor Centrali w Ludwigsburgu nieżyjący obecnie
prokurator dr Adalbert Ruckerl w swojej książce Die Strafverfolgnug von NS Verbrechen 1945–1978 Cf.
Müller Juristischer verlag Heidelberg – Karlsruhe 1979, w Polsce przetłumaczonej w 1980 i wydanej
w tymże roku jako druk wewnętrzny GKBZH w 200 numerowanych egzemplarzach pod tytułem
„Ściganie Karne Zbrodni Hitlerowskich 1945–1978” pisze o pacyfikacjach niemieckich w Rosji, pisze o dość znacznej liczbie (pojedynczych) zabójstw dokonanych w Polsce przez niemieckich żandarmów, świadków polskich określa jako na ogół wiarygodnych, ale całkowicie przemilcza niemieckie pacyfikacje w Polsce, a przecież jako dyrektor musiał znać treść materiałów o tych pacyfikacjach
przysyłanych z Polski do Centrali.
67
Sprawa Patz’a – oskarżony o wymordowanie więźniów na ul. Rakowieckiej w czasie powstania
i o zabicie swego podkomendnego, który odmówił zabijania nieletnich więźniów.
61
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Przygotowując polskie wydanie oświęcimskich wspomnień Konstantego
Piekarskiego1 podwładnego rtm. Pileckiego w obozie, późniejszego profesora Uniwersytetu Waterloo w Kanadzie, zastanawiałem się, dlaczego Muzeum Oświęcimskie (PMAB) nie publikuje prac naukowych o obozowej organizacji Rotmistrza,
bądź losie innych polskich bohaterów (np. Hubalczyków)? Okazało się, że był to
wynik zaabsorbowania Muzeum innymi tematami, oraz faktu, iż Raport Rotmistrza
z 1945 r. zaprzecza ustaleniom tej instytucji, które stały się podstawą do zaniżenia
liczby ofiar KL Auschwitz, orzeczonej przez tę instytucję po zmianach politycznych lat 90. w Polsce. Poważne wątpliwości dotyczące rzetelności badań PMAB
w tej kwestii nie zostały wyjaśnione w korespondencji trwającej już ponad 5 lat.2
Także argumenty Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem (TonO), podważające stanowisko PMAB zostały zignorowane i uznane za błędne, bądź niegodne uwagi. Zażalenie, skierowane przez Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych z Chicago
(31 sierpnia 2004 r.), do sprawującego opiekę nad działalnością muzeuów w Polsce
Ministra Kultury, zostało potraktowane wymijająco sugestią, że sprawa leży w kompetencji Instytutu Pamięci Narodowej.3
Wielokrotnie dalej będzie przewijać się nazwisko badacza, zatrudnionego
w PMAB, dr. Franciszka Pipera, autora opracowania będącego podstawą orzeczenia
o redukcji liczby ofiar KL Auschwitz z 4 do 1.1 mln (a najwyżej 1.5 mln).4 Poprawność wyników badań dr. Pipera miał potwierdzać artykuł Wellersa, opublikowany
na łamach paryskiego Le Monde Juif (1983, nr 112)5 i podany do wiadmości przez
Instytut Yad Vashem w Jerozolimie oraz Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie rok
przed ukazaniem się wersji polskojęzycznej. Pogląd ten, przeczący Raportowi Rotmistrza, spotkał się z zarzutami nierzetelności nie tylko w Polsce. Oponenci zaniżenia
liczby ofiar KL Auschwitz bezskutecznie domagali się zwołania sympozjum dyskusyjnego.6 Ministerstwo Kultury zdecydowało, że osobą odpowiedzialną za zorganizowanie sympozjum będzie dyrektor PMAB.7 Trudno stwierdzić czy decyzja ta zapadła w porozumieniu z IPN. W 2002 r. dyrekcja Muzeum uznała stanowisko swego
badacza za własne8 i zrezygnowała ze zwołania sympozjum, wbrew wcześniejszym
obietnicom. Decyzję tę argumentowano niewiarygodnością źródeł informacji o licz-

Artykuły

bie ofiar 3–4 mln (ustaloną przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskiej
w Polsce, od 1991 r. IPN: dalej: GKBZH). Dyskusję uznano za bezprzedmiotową
po uzgodnieniach przyjętych na konferencji PAN-TOnO-PMAB 3 grudnia 2003 r.9
Po owej (rzekomej?) jednodniowej konferencji, rozstrzygającej arcyważny dla historii
Polski problem, nie pozostał protokół, ani sprawozdanie (w archiwum PAN). Nie
został też o niej powiadomiony ówczesny Prezes, ani Zjazd TOnO (marzec 2004 r.).
W 2008 r. Muzeum uznało, że nie zna poważnych historyków, reprezentujących znaczące instytucje naukowe, mających dorobek w sprawie liczby ofiar KL Auschwitz
(poza dr. Piperem?), w związku z tym sympozjum jest niepotrzebne.10 Zmiany personalne w Ministerstwie Kultury w 2007 r. zaowocowały zapewnieniem Departamentu
Dziedzictwa Narodowego, że zredaukowana liczba ofiar została ustalona w wyniku
wieloletnich, żmudnych i rzetelnych badań naukowych.11

Raporty rtm. Pileckiego

Dla opisania losów Polaków w KL Auschwitz wciąż brakuje zbioru nieocenzurowanych dokumentów i opracowań, sporządzonych dzięki Związkowi Organizacji Wojskowych, założonemu w obozie na przełomie 1940/1941 r. przez rtm.
Witolda Pileckiego (nr P-4859, uciekł z obozu 27 kwietnia 1943 r.). Od jesieni 1943 r.
Pilecki – związany z Komendą Główną AK – pozostawał rzecznikiem więźniów KL
Auschwitz i ich rodzin. Z pewnością również kolejne dokumenty dotyczące obozu
zagłady były przekazywane Rządowi RP na Wchodźtwie nie tylko z Warszawy, ale
i ze Śląska. Po lekturze Raportu z działalności w obozie (przedłożonego w 1945 r. gen.
Pełczyńskiemu w Londynie) oraz Raportów „W” i „S” z 1943 r.12, nasuwa się wniosek
o dokonanie oceny wiarygodności, a właściwie wręcz realności stwierdzenia Witolda Pileckiego, zwanego „Ochotnikiem do Auschwitz”13:
Gdy wychodziłem z Oświęcimia zginęło [już] 97 tysięcy numerowanych więźniów [ze 180.959, którym nadano numery14]. Nie ma to nic
wspólnego z ilością ludzi, których masami, bez ewidencjonowania,
gazowano i palono. Zginęło [ich] ponad dwa miliony. Podawałem te
liczby oględnie, żeby nie przesadzić. […] Koledzy, którzy tam dłużej
siedzieli i byli świadkami gazowania po osiem tysięcy ludzi [dziennie]
podają liczbę plus minus 5 milionów ludzi.15

Zatem wg rtm. Pileckiego w latach 1940–1943 spośród ludzi wywiezionych
do KL Auschwitz zaledwie 9 proc. zostało zarejestrowanych w obozie (GKBZH
szacowała tę liczbę na 10 proc.16). Wyjaśnia to nazywanie nowych współwięźniów
o numerach ponad 100 tys., nadanych od października 1942 r., „milionerami”. Nale-
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ży zauważyć, że wśród znajdujących się w drugiej połowie kwietnia 1943 r. w obozie
uwięzionych – w większości Polaków: 45.055 mężczyzn i 16.003 kobiet, przy stanie
obozu ok. 61 tys. ludzi17 oraz najwyżej 20 tys. przeniesionych do innych obozów,
zwolninych i uciekinierów, szanse przetrwania do połowy 1943 r. (tj. pierwszych 3
lat funkcjonowania obozu) miałoby zaledwie (81 tys./2 mln=) 4 proc. dowiezionych
i aż (81 tys./ 180 959=) 45 proc. zarejestrowanych. Liczba 2 mln zamordowanych
w ciągu pierwszych 3 lat działania obozu – podana przez Pileckiego – okazała się
bardzo bliska zeznaniu pierwszego komendanta obozu (Hössa) z 16 marca 1946 r.
w Norymberdze. Nie zauważono jednak tego w PMAB.18
Dr Piper w swoim opracowaniu zajął się liczbą ofiar oświęcimskich w całym
okresie działania KL Auschwitz stwierdzając, że liczba ofiar w latach 1940–1945
wyniosła od 1.1 do 1.5 mln.19 W tym: wszyscy nie-Żydzi od maja 1943 r. „byli w zasadzie rejestrowani”20 i ich liczba wynosiła nieco ponad 400 tys. (w tym ok. 205 tys.
Żydów) – natomiast prowadzący rejestr obozu aż do stycznia 1945 r. więzień Miciukiewicz przytoczył ponad 450 tys. nadanych numerów.21 Wg dr. Pipera „w obozie
bez wprowadzania do ewidencji zginęło co najmniej 10 tys., a nie wykluczone, że
znacznie więcej Polaków”.22 Pilecki stwierdził, że liczba ta była o wiele wyższa, zaś
PMAB uznało, że: „Liczba [deportowanych] Polaków może być ustalona wyłącznie
w oparciu o dane dotyczące liczebności transportów z różnych miejscowości w Polsce, tego rodzaju dane zawierają sporządzone nielegalnie przez więźniów odpisy list
nowo przybyłych… wyłączając Żydów …[ze] 105.026 osób…[liczbę przybyłch]
87.447 z Polski należy powiększyć o około 38.500. A zatem …[deportowano do
Auschwitz] około 130–140.000 (137.000) Polaków (podkr. FP)”.23
Liczba 137 tys. przybyłych do obozu Polaków ma więc wynikać z rejestru
osób i transportów (dr Piper przedstawił jednak tylko niekompletną listę transportów żydowskich z obszaru Polski24, obok stosunkowo licznych z Europy bez Ukrainy i Rosji ) i została powiększona o niezarejestrowanych Polaków (m.in. sądy doraźne i transporty z Zamojszczyzny) do 147 tys.25; zginęło Polaków 74 tys.26, przetrwało
zaś 73 tys. Liczba dowiezionych Żydów to 1.095 tys.27 osób (spośród nich zginęło
865 tys.), a zarejestrowano 205 tys. (spośród nich zginęło 95 tys.) i 25 tys. (nierejestrowanych) przeniesiono do innych obozów.28 Przetrwało zatem 135 tys. Żydów.
Udział ludzi, którzy obóz przetrwali do dowiezionych – dla Polaków wyniósłby
więc – wg PMAB – 49.7 proc., a dla Żydów 12.3 proc. Zarejestrowanie zwiększało szanse przeżycia do 53.3 proc. dla Polaków i aż do 46.3 proc. dla Żydów. Tzn.
PMAB dokumentuje, że w obozie (zarejestrowani) Żydzi traktowani byli prawie tak
dobrze jak Polacy. Z dotychczasowych badań wynika, że z całą pewnością tak nie
było. Zresztą potwierdza to dr Piper: „Żydzi szybko wymierali, stąd też jako odrębna grupa narodowa byli w obozie prawie niewidoczni”.29 Prof. Sehn podał, że do
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obozu z transportów żydowskich przyjmowano 10 proc. przybyłych, dr Friedman
przytacza 6.1 proc. na podstawie zachowanych awizów kolejowych.30 Te sprzeczne
wyniki badań wskazują, że „zasady” przyjęte przez dr. Pipera mogą być obarczone poważnym błędem – zatem szacunek rtm. Pileckiego wydaje się jeszcze bardziej
prawdopodobny.
Liczbę kilku milionów zamordowanych Żydów w Birkenau potwierdzili
poważni historycy i autorzy licznych książek. Dr Piper nie zaprzeczył temu, ale
stwierdził: „autorzy polscy i zagraniczni nie prowadzili jednak własnych badań liczby ofiar KL Auschwitz, podając dane zaczerpnięte z zeznań Hőssa, bądź ustaleń sądowych”.31 Uznał również, że liczba zamordowanych w Oświęcimiu Żydów musi
[podkr. S.P.] wypełniać bilans zamordowanych w innych miejscach (suma najwyżej
6.1 mln ludzi). Nastąpiła więc redukcja z 2.5 mln do 1 mln. Ponadto liczba zamordowanych Polaków w KL Auschwitz „musi być znacznie mniejsza”, zredukował 209
więc i ten czynnik odpowiednio. Z wyjaśnienia Ministerstwa Kultury (Departament
Dziedzictwa Narodowego) z 28 września 2004 r. wynika, że dr Piper oparł redukcję
liczby ofiar o „wyniki badań historyków zachodnich”. Zresztą wg Pipera „wieloletnie planowe badania w PMAB [liczby ofiar], zakończyły sie niepowodzeniem”.32
Istotnie: Witold Pilecki, Seweryna Szmaglewska (autorka wstrząsającej książki
Dymy nad Birkenau, wydanej już w 1947 r.) i pracujący w biurze ewidencyjnym KL
Auschwitz, Roman Rodziewicz, a także wielu innych33, nie czerpali wiedzy w sądach. Oni wiedzieli o 5 mln ofiar. Ich wiedzę podważa PMAB, bo „więźniowie nie
mogli znać prawdy, choć nie kłamali”34, ale jednocześnie dr Piper deklaruje: „w obozie miało miejsce niewiele wydarzeń, których świadkami nie byliby więźniowie”.35
W KL Auschwitz osadzono wielu wykszta³conych Polaków, zdolnych do krytycznej syntezy zdarzeń; autorami meldunków i wspomnień z obozu nie byli kryminaliści – należałoby więc ich wiedzę traktować z szacunkiem i ufnością tym bardziej,
że potwierdzają szacuki rtm. Pileckiego.
Więźniowie KL Auschwitz nie dbali na ogół o statystyki obozowe – pragnęli doczekać wieczoru i następnego dnia, a najbardziej interesowali się „zorganizowaniem” czegoś do jedzenia. Witold Pilecki i jego podkomendni, „przyjaciele”
i „pracownicy” Związku Organizacji Wojskowych, spośród których niewielu przeżyło wojnę, byli chwalebnymi wyjątkami. Rotmistrz skupił w obozie ponad tysiąc
ludzi oddanych walce z okupantem, a wieści o przygotowywanym buncie więźniów
w połowie 1942 r. dotarły za druty.36 Ich działalność w obozie i dokonania nie spotkały się z należytym zainteresowaniem wśród badaczy zatrudnionych w Muzeum
Oświęcimskim.
W homilii z 7 czerwca 1979 r. przy Pomniku w Birkenau, Ojciec Święty Jan
Paweł II „na Golgocie naszych czasów, na mogiłach w ogromnej większości bez-
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imiennych jak gigantyczny Grób Nieznanaego Żołnierza” modlił się w intencji
4 mln ofiar. Była to liczba ofiar zgodna z danymi na wielojęzycznych tablicach Pomnika.37 Szesnaście lat później tablice inskrypcyjne musiały zostać zmienione pod
pretekstem remontu ze względu na ustalenia francuskiego badacza Holocaustu,
Wellersa38, prawdopodobnie bez zgody właściwych polskich władz państwowych
i mimo protestu Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, wręcz zarzucającego dyrekcji PMAB manipulowanie faktami.39 Papież Benedykt XVI, podczas pielgrzymki
oświęcimskiej (28 maja 2006 r.) nie nawiązał do sprecyzowanej przez PMAB liczby
ofiar, wymieniając „nieprzeliczone rzesze” pomordowanych.
Raporty rtm. Pileckiego wyszczególniają wydarzenia związane z zagładą milionów ludzi i są warte analizy historycznej. Mordy w obozie często były znane tylko uczestnikom czy nielicznym świadkom, często nie mającym (np. dr Władysław
Dering Nr P-1723, czy Bernard Świerczyna Nr P-1393) szansy złożenia stosownych
– pisemnych lub ustnych – oświadczeń przed sądem albo w PMAB. Przekazali je
jednak współwięźniowi, Witoldowi Pileckiemu.
Analizę Raportu z roku 1945 należałoby zacząć od oceny, czy tak być mogło
i podzielić 5 kalendarzowych lat zagłądy na krótsze okresy – inaczej skala barbarzyństwa i objętość dokumentacji, a także literatury przerastają możliwości ludzkiej percepcji. Warto podkreślić, że obdarzony fenomenalną pamięcią Witold Pilecki przebywający w obozie 947 dni, wykonał rozkaz zorganizowania tam polskiego
wywiadu i ruchu oporu. Został za to, jako jedyny żołnierz polskiego podziemia,
przeszeregowany przez Dowódcę Armii Krajowej jeszcze w obozie. Swoje Raporty przygotował w oparciu o informacje zbierane przez współwięźniów w różnych
miejscach obozu i w różnym czasie, także po ucieczce z KL Auschwitz – jest to
więc podsumowaniem wiedzy więźniów, potwierdzonej przez Pileckiego tuż po
wojnie, jeszcze przed rozpoczęciem Procesów Norymberskich i przed publikacjami
GKBZH. Podstawowe informacje pozyskał od häftlingów, zatrudnianych w biurach
SS, mających wgląd w niemieckie sprawozdania i dokumenty, albo wręcz przygotowujących je. Informacje czerpali również z zasłyszanych rozmów oprawców i administratorów obozu. Część Raportów wysyłanych z obozu została po selekcji opublikowana przez Zakład Historii Ruchu Robotniczego (!!) przy KC PZPR (jednakże
bez wymieniania nazwiska i roli rtm. Pileckiego).40 Niektórzy z informatorów Rotmistrza zostawili po sobie książki i artykuły prasowe, a także złożyli zeznania dla
GKBZH albo Muzeum i w procesach sądowych. Chcąc odrzucić te świadectwa należałoby udowodnić ich niewiarygodność, a przynajmniej dokonać ich krytycznej
analizy (np. w oszacowaniu liczby ofiar dla lat 1940–1943). Franciszek Piper zauważył, że „twierdzenie jakoby tylko świadkowie, byli więźniowie, mają podstawy do
określenia liczby ofiar jest mitem i tezą, która w konfrontacji z faktami nie wytrzy-

Artykuły

muje krytyki”.41 Jednakże nie skonfrontował faktów i nie przedstawił należytej krytyki. Jego praca zawiera poważne niedociągnięcia. Została wydana bez formalnych
recenzji IPN i polskich historyków – a mimo to, dzięki szerokiemu rozpropagowaniu i niezliczonym powtórzeniom, zmieniła poglądy polskiego społeczeństwa na
dokonane na okupowanych ziemiach polskich ludobójstwo.

Orzeczenie Muzeum w sorawie liczby ofiar KL Auschwitz

Zasadniczym argumentem PMAB dla zaniżania liczby ofiar KL Auschwitz
jest ograniczona liczebność Żydów Europy, mających stanowić 90 proc. zamordowanych42 oraz oczywista niemożliwość uzupełnienia rachunku Polakami. W ślad za
Polską Akademią Nauk Muzeum przyjęło, że w latach 1939–1945 zginęło ogółem 2
mln Polaków. Miał to być rezultat wojny i terroru niemieckiego, sowieckiego i ukraińskiego.43 Jednakże wobec wojennego ubytku ponad 12 mln obywateli państwa pol- 211
skiego, liczącego przed wojną ponad 35 mln obywateli, wydaje się to niedorzeczne.
Piper nie podważył co prawda możliwości zamordowania kilku milionów ludzi
w KL Auschwitz, jednakże niekompletne listy transportów i przywiezionych do
obozu osób skłoniły go do bezkrytycznego przyjęcia tez historyków Holokaustu,
zwanych „zachodnimi”44, za jedynie słuszne.45
Po kilkukrotnym zaniżeniu przez PMAB liczby ofiar KL Auschwitz
(w 1992 r.), okazję do rzeczowej dyskusji otworzył rewizjonistyczny artykuł we
wpływowym niemieckim miesięczniku Osteuropa (maj 2002: Die Zahl der Opfer von
Auschwitz – Neue Erkenntnisse durch neue Archivfunde), szacujący liczbę ofiar KL Auschwitz na 0.5 mln Żydów, a także Recenzja tego artykułu, sporządzona przez dr. Pipera i opublikowana w internecie przez Muzeum.46 Z Recenzji wynika, że badacze nie
ustalili dotąd, ile czasu pracowały krematoria. W związku z tym nie wiadomo ilu
ludzi spopieliły, choć możliwości kremacji wraz ze stosami i dołami spaleniskowymi
sięgały kilkudziesięciu tysięcy spopielanych zwłok w ciągu doby (dr Piper potwierdził, że „przepustowość” stosów i dołów spaleniskowych była praktycznie nieograniczona47). Należy więc mniemać, że mówienie o liczbie spalonych w KL Auschwitz
ludzi jest bezzasadne i błędne; podobnie z transportami kolejowymi: ich dokumentacja została starannie zniszczona, jednak (jakoby) odtworzono większość list transportów kolejowych Żydów zachodnich oraz ustalono liczbę Żydów przywiezionych
z Węgier i Łodzi, więc ewidencja przywozów do obozu została zakończona.48 Ale
z takim poglądem trudno się zgodzić: w archiwach Arolsen (Niemcy) wciąż przechowywanych jest 30 do 50 mln (!), utajnionych aż do 2008 r., personalnych informacji
o przeciwnikach III Rzeszy, jak i konfidentów niemieckich.49 Nie trudno też ustalić
na podstawie dostępnej literatury transporty, pominięte w monumentalnym Kalendarzu Danuty Czech, wydanym przez PMAB w 1992 r. Zdumiewa przy tym stwier-
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dzenie dr. Pipera, że wobec niewiedzy o czasie pracy krematoriów prawdziwa liczba
ofiar KL Auschwitz jest nie do ustalenia. Skąd więc pewność statystyczna o wymienionych wyżej 90 proc. zidentyfikowanych ofiarach obozu? Można przypuszczać, że
deklarowane przez niektórych więźniów daty przybycia do obozu nie znalazłyby potwierdzenia w dokumentach (zostały zniszczone, więc ludzie do KL Auschwitz nie
przyjechali, albo przybyli w innym terminie). Nie sporządzono też listy wszystkich
zamordowanych w obozie – możnaby więc domniemywać: nieznani, nie mogli tam
zginąć. Reasunując: wg dr. Pipera Niemcy nie wywieźli do KL Auschwitz w ciągu
4.5 lat istnienia obozu ponad 5 mln ludzi. W związku z tym raport rtm. Pileckiego
jest niewiarygodny i nie powinien być rozpowszechniany przez Muzeum.
Muzeum Oświęcimskie ostrzega, że nie należy ufać zeznaniom Hössa (który po wojnie, tak jak i jego adjutant Boger, zredukował w kolejnych zeznaniach liczbę ofiar z 4 do 2 mln Żydów), ani ustaleniom GKBZH – która określiła ogólną
liczbę ofiar KL Auschwitz na co najmniej 3–4 mln. Liczba ta obejmowała ok. 2 mln
obywateli RP, wśród których znalazło się ok. 600 tys. Żydów. Zdaniem dr. Pipera
wsród ofiar obozu dowiezionych z okupowanej Polski było kikunastokrotnie mniej
obywateli polskich: ok. 300 tys. Żydów i 70–75 tys. Polaków. Znamienne, że Piper
pominął w Recenzji Polaków w KL Auschwitz i przywołał w bibliografii artykuł Ewy
Łosińskiej pt. „Oświęcim odkłamany: komunistyczna propaganda w imię swoich
celów fałszowała nawet ilość ofiar obozów zagłady”.50 Nie należy więc wierzyć założycielowi tej Komisji, profesorowi (UJ) Janowi Sehnowi51 prezentującemu dane
sprzeczne z oficjalną propagandą o wymordowaniu 3 mln Polaków, a tym bardziej
– zamordowanemu w 1948 r. przez komunistów i pominiętemu w artykule F. Meyera
oraz Recenzji – rtm. Pileckiemu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dokładność
obliczeń z odchyłką +/- 20 proc. (tzn. +/- 1 mln) można uznać za wystarczającą, by
nie podważać wiarygodności przytaczanych danych liczbowych – uściślenie należałoby pozostawić historykom i demografom, zdolnym do obiektywnej oceny wydarzeń. W ciągu pół wieku działania GKBZH obradowali w niej znakomici polscy
historycy, wytrawni prawnicy, lekarze, inżynierowie, demografowie i intelektualiści, a ustalenia potwierdzili byli więźniowie. Trudno uwierzyć, by mylili się w tak
zasadniczy sposób. W celu potwierdzenia lub podważenia Raportów Rotmistrza,
powinny zostać krytycznie przeanalizowane i opublikowane dokumenty, będące
podstawą orzecznictwa GKBZH, a także treść przewodów sądowych w procesach
niemieckich zbrodniarzy.
Negowanie przez Muzeum orzeczeń Procesów Norymberskich i sądowych
w Polsce prowadzi do unieważnienia orzeczeń GKBZH, bez udziału Prezydium Komisji d/s Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN, a także Polskiej Akademii
Nauk i Głównego Urzędu Statystycznego. Można to raczej uznać za tezę w dyskusji
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i próbę umniejszenia winy oprawców kosztem ofiar, a nie przekonujący dowód, będący dostatecznym uzasadnieniem orzeczenia PMAB w sprawie liczby ofiar i zmiany inskrypcji Pomnika Narodowego.

Przyczynki do skwantyfikowania zbrodni

Szokującemu stanowisku PMAB przeczą nie tylko orzeczenia Trybunałów
i Sądow, oparte o zeznania świadków (w tym także oprawców), ale i inne dowody
zbrodni:
– ilość zużytego gazu trującego, drewna i innych materiałów potrzebnych
do kremacji;
– fluktuacja stanu w Sonderkommandach i Effektenkamer;
– „wyprodukowane” w KL Auschwitz złoto;
– dane o ilości butów52 i zrabowanej przybywającym do KL Auschwitz lu- 213
dziom odzieży, wywożonych dla cierpiącej niedostatki wojenne ludności Rzeszy
jako „dary miłości”;
– sprzedane włosy ludzkie i mączka kostna, wywożone systematycznie
z obozu;
– porównanie z innymi obozami zagłady (z uwzględnieniem pojemności
baraków);
– pomijanie wyników Ankiety Grodzkiej z 1945 r. i (zwłaszcza polskich) danych demograficznych.
Warto tu przypomnieć, że częściowy tylko bilans zużycia cyklonu B (w 1942
– 7.5 t. i 1943 r. – 12.2 t.) wskazuje na wytrucie 4 mln ludzi w ciągu dwu lat.53 Liczba więźniów w Sonderkommando, spalającego zwłoki w Birkenau w połowie 1942 r.
wyniosła dwudziestu więźniów, a pod koniec tego roku 800 (zagazowanych 8 grudnia).54 W okresie największych mordów w latach 1943–1944 Sonderkommanda liczyły
od 400 do 1200 więźniów i były likwidowane co 3 miesiące.55 Bank III Rzeszy otrzymał z KL Auschwitz 33 tony złota56 w zlewkach i sztabach, pochodzącego z zębów
i biżuterii wydartych ofiarom, a ponadto część złota dentystycznego rozkradziono
i część przejęło SS. Z KL Auschwitz i Majdanka Niemcy wywieźli 20.952 kg (nieprzetopionych) złotych obrączek ślubnych.57 Wobec ciężaru obrączki 3 do 6 gramów uzyskujemy świadectwo o zamordowaniu w obu obozach ponad 4.5 mln osób
dorosłych. Kawalerowie, panny i dzieci nie noszą obrączek, a na Majdanku Niemcy
nie zamordowali więcej niż 1.5 mln ludzi – zatem otrzymujemy potwierdzenie liczby z Raportu Rotmistrza dla KL Auschwitz. Podobnie warto przeanalizować informacje o wywożonej z KL Auschwitz odzieży i zauważyć, że po zajęciu obozu przez
Armię Czerwoną w 1945 r. znaleziono 7 ton włosów pochodzących od 140 tys. kobiet (bez technologii włókien syntetycznych, włosy ludzkie stanowiły w III Rzeszy
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ważny surowiec przemysłowy, wysyłany systematycznie pod nadzorem SS z obozów koncentracyjnych już w połowie 1942 r.58).
Poza publikacjami Filipa Friedmana, Antoniego Jakubskiego59 i Jana Sehna, oraz obszernym Kalendarzem i kontrowersyjną zaniżającą liczbę polskich ofiar
KL Auschwitz, wydaną w PMAB nie dysponujemy rzetelnymi badaniami na temat
zbroni w KL Auschwitz. Franciszek Piper zdyskredytował wartość merytoryczną
pracy Danuty Czech, mimo że jest autorem przedmowy60, przedstawiając swoje
opracowanie jako wyrocznię.61 Wciąż też brakuje opracowania wyników starannej
kwerendy literatury i archiwaliów (zgromadzonych nie tylko w Muzeum) odnośnie dat i liczby więźniów deportowanych do obozu (zwłaszcza do połowy 1943 r.).
Brakuje również informacji o „polskich” transportach kolejowych z GG i Kresów
Wschodnich (Lwów, Stanisławów, Terespol, Wilno), a także z Kraju Warty, Pomorza,
Ukrainy, Rosji i Jugosławii.
Bez skrupulatnej analizy wymienionych wyżej czynników trudno bezkrytycznie uznać stwierdzenia międzynarodowej Rady, działającej przy PMAB, oraz
Zespołu do Spraw Przyszłości Muzeum przy Ministrze Kultury, potwierdzających
prawdziwość wywodów dr. Pipera.62 Trudno też zgodzić się z administracyjnym zaniżeniem liczby ofiar KL Auschwitz tym bardziej, że nie opublikowano protokołów
z obrad gremiów, które o tym zdecydowały. Można przypuszczać, że Muzeum spełniło wymogi poprawności politycznej, publikując i firmując niewielkie opracowanie dr. Pipera, stosującego metodę enumeracji, tj. cytowania zbioru różnych opinii
z – subiektywnym na ogół – odrzuceniem wersji przeciwstawnych tezie. Jeśli pominąć względy prawne, dotyczące jurysdykcji międzynarodowej komisji na terytorium
RP w sprawie zainicjowanej przez Sejm już w 1947 r. – to twierdzenie o wymordowaniu 300 tys. Żydów mieszkających w Polsce i 75 tys. Polaków (ze 140–150 tys.
dowiezionych do KL Auschwitz) powinno zostać starannie udokumentowane. Tak
się jednak nie stało, bo zacytowanym liczbom dr. Sehna (np. 2.3 mln osób deportowanych z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji i krajów nadbałtyckich)63, przeciwstawiono niewiarygodną wprost dokładność danych historyka z Francji, Wellersa (146.605
głównie Polaków, z których zmarło 86.675 osób), bez wskazania źródeł, ale z „minimalizującą dyskusją” i podważeniem tych danych przez… dr. Pipera.64 Warto przy
tym dodać, że prośba TOnO do dyrekcji PMAB o udostępnienie oryginału opracowania Wellersa, została zignorowana. Kontrowersje nie przeszkodziły jednakże
w zmianie treści inskrypcji Pomnika Oświęcimskiego w 1994 r.65

Czy w KL Auschwitz zabrakło mordowanych?

Możliwości mordowania więźniów w komorach gazowych i spopielania ciał, obok rekordowych wyników (w połowie 1943 r. zagazowano 30 tys. osób
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w ciągu jednego dnia66, ale dopiero rok później, 28 czerwca 1944 r., spalono 24 tys.
zwłok67), wskazuje na niewielkie wykorzystywanie możliwości technicznych ludobójstwa w KL Auschwitz – jeśli uznać opracowanie dr. Pipera za wiarygodne.
W przypisach omówionej już Recenzji rewizjonistycznego artykułu Fritjofa Mayera
Piper przywołał stwierdzenie prof. Łuczaka, że w czasie II wojny światowej zginęło 2 mln Polaków68, co w oczywisty sposób wyklucza uśmiercenie podobnej liczby
w KL Auschwitz. Już w 1946 r. Jakub Berman nakazał rozpowszechnianie informacji, że w wyniku terroru niemieckiego okupanta zginęło 3 mln Polaków i tyluż
Żydów mieszkających w Polsce. Stąd też straty ludnościowe RP zestawione w 1947 r.
przez Biuro Odszkodowań Wojennych Rządu Warszawskiego zostały zaniżone z co
najmniej 8 do 6 mln. Sprawozdanie to – dostępne do badań tylko we fragmentach
– zostało wznowione w 2007 r. bez uwzględnienia najnowszych wyników badań
historyków.69
215
Niepokojące jest również zaniżenie w pracy dr. Pipera liczby obywateli sowieckich w KL Auschwitz: jeńcy sowieccy to ponad 5 mln mężczyzn, z których 80 proc.
wymordowali Niemcy.70 Do tego należy doliczyć kilka milionów wymordowanych
osób cywilnych. Tak więc obywatele sowieccy liczebnie stanowili równorzędną z Polakami i Żydami, grupę poddaną niemieckiemu ludobójstwu także w obozach koncentracyjnych. Höss ocenił liczbę wymordowanych w KL Auschwitz jeńców sowieckich na 70 tys.71 Liczba ta może być znacznie zaniżona, bowiem jeszcze w 1944 r.
przywożono Rosjan, a w obozie kobiecym znajdowała się grupa Rosjanek z dziećmi
(cofający się na zachód Niemcy jesienią 1943 r. deportowali ludność cywilną z rejonu
Witebska, Smoleńska i Mińska do obozów koncentracyjnych).72 Ucieczki sowieckich
jeńców wojennych z obozu jeszcze w 1944 r. świadczą o tym, że była to duża, dobrze zorganizowana grupa. Na Procesie Norymberskim w Bautzen, oprawca z KL
Auschwitz (Kaduk) został skazany 25 sierpnia 1947 r. za zabicie 25 tys. jeńców sowieckich.73 Można więc wnosić, że – obok kilku milionów zamordowanych obywateli polskich – liczba więźniów sowieckich, deportowanych do KL Auschwitz, była
znaczenie większa niż uznane przez Muzeum 15 tys.74, wytrzebionych do kilkuset
w ciągu kilku miesięcy lat 1941–1942. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że obok generalnego zaniżenia liczby ofiar, liczba ta musi być znacznie niższa od więzionych
w obozie Polaków, aby utrzymać pozory rzeczywistości obozowej. Obserwacje więźniów, że „za drutami [Żydzi] stanowili po Polakach grupę najliczniejszą”75, również
podważają stanowisko PMAB. Podobnie rzecz wygląda w przypadku Francuzów:
dr Piper podważył badania Maquis i przeciwników rządu Vichy i uznał, że z Francji
deportowano najwyżej 69 tys. Żydów. Ptakowski natomiast ocenił liczbę więźniów
przywiezionych z Francji na 110 tys. Z tego ok. 80 tys. zamordowano bezpośrednio
po przybyciu do obozu76 – liczbę tę wymienił także Höss.77
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Niemcy – upojeni zwycięstwami – uznali w 1942 r., że nadszedł czas Endlösung Żydów i przejęcia ich majątku. Szacowali liczbę Żydów w okupowanej Europie
na ponad 7 mln, zaś w państwach związanych z „Osią” na prawie 2 mln – ogółem
ok. 9.3 mln. W tym – wg danych niemieckich – w okupowanej Polsce 3.084 mln
(2.284 mln w GG), a na Ukrainie i Białorusi 3.441.165 osób. Dr Piper przytoczył
protokół konferencji w Berlinie-Wannsee, podający ponad 11 mln Żydów.78 Zwróćmy uwagę, że majątek pożydowski nie stanowił ważkiego czynnika w ekonomii
osiemdziesięciomilionowego społeczeństwa niemieckiego, natomiast wraz z zyskami z pracy niewolniczej pozwolił SS stać się silną materialnie organizacją zbrojną79
(nawet po przegranej wojnie złoto pożydowskie służyło zabezpieczeniu ich dobrobytu). Pięć do 6 mln Żydów mieszkających w Europie zostało wymordowananych
w sposób zorganizowany. Znaczna część Ostjuden – nie odnotowanych w Kalendarzu
– mogła trafić do KL Auschwitz. Warto przy tym pamiętać, że niemiecka klasyfikacja
Żydów znacznie odbiegała od pojęcia „starozakonnych” w Polsce (20–30 proc. spędzonych do gett ludzi, to osoby zasymilowane80, a ponadto Jude w Niemczech nazywano – obok Żydów – także imigrantów z Polski i Rosji, osiadłych tam po I wojnie
światowej81). Analizujący liczbę ofiar, inż. Jan Kosiński (KL Auschwitz, nr P-44373)
doszedł do wniosku, że w obozach koncentracyjnych zginęło ok. 5.3 mln Żydów.82
Wg pamiętnika osądzonego w Norymberdze gubernatora Hansa Franka w GG
mieszkało ok. 2.5 mln Żydów i 1 mln „mieszańców”, wymordowanych w 70 proc.83
W 1946 r. GKBZH oszacowała liczbę Żydów, mieszkających w Polsce tuż przed wybuchem II wojny światowej na 2.7 mln84 (w oparciu o Spis Powszechny z 1931 r., przy
założeniu o 50 proc. większego czynnika ich rozrodczości od średniej krajowej). Natomiast w negocjacjach w sprawie kont dewizowych w bankach szwajcarskich liczbę wymordowanych w latach 1939–1945 Żydów, mieszkających przed wojną w RP,
rząd komunistyczny w Warszawie oszacował na 2 mln85 (liczba ta powtórzona została w kilku publikacjach o charakterze źródłowym86). Brak jednoznacznej analizy
demograficznej pozwala domniemywać, że rtm. Pilecki nie kierował się względami
rasistowskimi albo klasyfikacją narzuconą przez Niemców, zaliczając do Polaków
ludzi wg ich obywatelstwa, przekonań i własnego zdeklarowania, a to uprawdopodobnia wielką liczbę Polaków (zignorowanych przez historyków zachodnich)
w tzw. transportach „żydowskich”, zagazowanych w KL Auschwitz. Muzeum zaś
przyjęło kwalifikację niemiecką za podstawę w tej sprawie mimo, że nawet Niemcy
rozróżniali wśród kierowanych do obozu ludzi obok Mischlinge lub Mischehen także
Jude albo Israel. Skłoniło to dr. Pipera zapewne do zaniżenia liczby (polskich?) ofiar
KL Auschwitz, niezbędnego dla zbilansowania „poprawnej” liczby zamordowanych
Żydów, określonej dla KL Auschwitz w Encyclopedia Judaica na 1–2.5 mln.87 Bez analizowania znaczenia słowa Jude i mimo zapewnień, że dominantą (pierwotną) są dane
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z transportów deportacyjnych do obozu88 Piper stwierdził: „[…] liczba Żydów deportowanych do KL Auschwitz musi się bilansować [podkr. S.P.] ze stratami Żydów
w innych miejscach zagłady. Gdyby przyjąć, że w KL Auschwitz zginęło 4 miliony
ludzi, to biorąc pod uwagę fakt, że w obozie osadzono 200.000 nie Żydów oznaczałoby to, że w obozie tym zginęło 3.8 miliona Żydów. Jeśli dodamy do tego 4.1 miliona Żydów (patrz: R. Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden, Berlin 1982,
s. 811), którzy zginęli w gettach, w innych obozach koncentracyjnych, w obozach
pracy, obozach przejściowych, karnych, w transportach, w wyniku masowych egzekucji Einsatzgruppen oraz w obozach zagłady Treblinka, Sobibór, Bełżec i Chełmno
wówczas okaże się, że łącznie w czasie wojny zginęło 8.1 milionów Żydów, podczas
gdy faktycznie ogólna liczba Żydów, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej nie
przekroczył[a] 6 milionów (R.Hilberg określił ją na 5.1 mln)”.89
W świetle powyższego zaznanie Hössa przed Trybunałem Norymberskim 217
o 4 mln zamordowanych więźniów KL Auschwitz (wg prowadzącego przesłuchanie
prokuratora Harrisa: „2.5 mln Żydów, jeńców sowieckich i Cyganów oraz 1.5 mln
innych”) było wiarygodne90 i mylić się może dr Piper, doradzając: „dzisiaj nikt z badaczy […] liczby deportowanych i zabitych nie opiera na liczbach podanych przez
Hössa”.91 Wprawdzie przed polskim Najwyższym Trybunałem Narodowym Höss
przyznał się do zagazowania 1.5 mln ludzi92, ale potwierdzeniem jego pierwotnych
zeznań jest Raport Rotmistrza z 1945 r. (2 mln. do połowy 1943 r.) oraz wyliczenia dr.
Vrby, prowadzącego rejestr deportowanych do Birkenau Żydów od 30 czerwca 1943
do 7 czerwca 1944 r. (ok. 1.75 mln bez transportów w całości zagazowanych). Vrba
szacował, że do końca 1944 r. zotało zamordowanych ok. 2.5 mln osób.93 Mimo,
że Vrba – podobnie, jak Pilecki – nie prowadził „własnych badań”, to dodanie do
1.75 mln ofiar osób z transportów w całości zagazowanych a także przyjętych do
KL Auschwitz wcześniej (łącznie z obozem „macierzystym”) i zabitych po dacie
ucieczki Vrby z KL Auschwitz, także potwierdza prawidłowość danych Pileckiego.

Terror narzędziem ludobójstwa

Chcąc zobrazować niebezpieczeństwa, na jakie byli narażeni mieszkancy
ziem pod okupacją niemiecką warto przypomnieć, że istniało wiele instytucji niemieckich, szerzących terror. W okupowanej Polsce utworzono ponad 2 tys. więzień,
liczne obozy „przejsciowe” i getta. Działał też sprawny transport kolejowy94, dostarczający do obozów koncentracyjnych „wrogów Rzeszy” i „elementy aspołeczne”.
O skali i znaczeniu systemu obozów koncentracyjnych dla funkcjonowania III Rzeszy świadczy podporządkowanie ich aż czterem niezależnym inspektoratom SS, kierowanym przez generałów SS, podległych Himmlerowi. Na przełomie 1942 i 1943 r.
wyróżniano w Gross Deutschland 16 administracji obozów koncentracyjnych, a po-
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nad 5 tys. więzień i miejsc koncentracji na terenach okupowanych zapewniało stały,
codzienny, dopływ nowych skazańców.95 Na Ukrainie, Białorusi i w Rosji okupanci mieli precyzyjnie zorganizowany aparat represji, zaprawiony już morderstwami
w Polsce, ale tylko ok. 2 lata na wymordowanie (pozostałych po sowieckich wywózkach na Wschód) ok. 4 mln etnicznych Polaków i ponad 3 mln Ostjuden. Przeciętnie
okupant mógłby zabijać więc tam ponad 10 tys. ludzi dziennie. Znanych tam jest
tylko kilkanaście miejsc masowych mordów Żydów, w sumie poniżej miliona ofiar:
Babi Jar, Kamieniec, Charków, Równo, Ryga, Trawniki. Stosowanie przez Niemców
ruchomych krematoriów i zaniechanie ekshumacji po wojnie powoduje, iż łatwo zakwestionować liczbę zamordowanych tam ludzi. Wiadomo, że Einsatzgruppen posługiwały się ruchomymi komorami gazowymi – tak jak w Chełmnie i oświęcimskich
Maczkach. O ich złowrogiej działalności świadczy m.in. wymordowanie około
miliona ludności cywilnej i tyluż Krymczaków.96 Nie ustalono ile takich pojazdów
wyprodukowano i jaki był rozdzielnik i eksploatacja tego sprzętu. Można przypuszczać, że – obok działań Einsatz Battalionen, wyłapujących Żydów a także wrogów
Rzeszy niemieckiej (np. partyzantów polskich i sowieckich) – Niemcy deportowali
do obozów koncentracyjnych zza Buga na Zachód znaczną liczbę ludzi, nazywając
ich „Żydami” albo – zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow – „Rosjanami” (nieliczne, spośród niepoliczonych, pociągi dotarły do Buchenwaldu). Mimo zbrodni
w Ponarach k/Wilna czy w obozie przy ul.Janowskiej we Lwowie, do KL Auschwitz
były kierowane wielkie transporty kolejowe także z tamtych rejonów. Według Centrum Wiesenthala, Majdanek, Treblinka, Bełżec i Chełmno pochłonęły razem ponad
3 mln ofiar (wśród nich wielką liczbę Żydów z Europy Zachodniej, Środkowej i Południowej)97. Nie porządzono jednak szczegółowej ewidencji mordów Ostjuden, ani
całościowej analizy działalnosci zbrodniczych instytucji niemieckich. Tego rodzaju
zaniedbanie – wobec ogromnej skali niemieckiego terroru – pozwala wysunąć tezę
o znaczącej liczbie ofiar KL Auschwitz, deportowanych ze Wschodu i o wysokim
prawdopodobieństwie Raportu rtm. Pileckiego.
Zaostrzenie terroru wobec ludności żydowskiej od 1942 r. było spowodowane nie tylko względami politycznymi (zoologiczny antysemityzm, integrujący
społeczeństwo niemieckie), ale i ekonomicznymi. Gromadzone od pokoleń majątki przechodzi³y na w³asność niemieckiej ho³oty98, zaś zdeponowane w bankach
szwajcarskich walory – o ile śmierć depozytariuszy nastąpiła na podbitym terenie
– stawały się własnością SS albo bankrutującej Rzeszy. Państwo niemieckie, tracąc
zaufanie finansowe Portugalii i Szwecji, zostało zmuszone do płatności w złocie za
surowce i wyroby strategiczne. Pośrednikiem były banki szwajcarskie uczestniczące w specjalnej komisji szwajcarsko-niemieckiej, mimo podejrzeń – albo i pewności – o źródle kosztowności.99 Zorganizowana grabież przy orgomnym pośpiechu
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i intensywności mordów, dokonanych przez Niemców w latach 1942–1944, bardzo
uprawdopodabniają Raport rtm. Pileckiego, wskazującego, że większość ofiar KL
Auschwitz stanowili wówczas Żydzi spoza Polski.

Porównanie mordów w niemieckich obozach
koncentracyjnych

W zamieszczonym poniżej zestawieniu zinterpretowano dane Instytutu
Wiesenthala (2005 r.) dla 5 obozów zlokalizowanych na terenach okupowanej Polski
(razem: 3.3 mln ofiar) jako liczbę spopielanych zwłok na dobę [ZnD]. Dla KL Auschwitz zestawiono liczby podane przez rtm. Pileckiego w 1945 r. i wyniki „najnowszych badań” PMAB, opublikowanych w 1992 r. Czasokresy zarządzania obozem
przez kolejnych komendantów, ustalono na podstawie Kalandarza Danuty Czech,
z uznaniem „efektywnego” czasu działalności Baera jako równego komendanturze 219
Liebehenschela. W celu sprawdzenia wiarygodności danych Pileckiego liczbę ofiar
w trakcie komendantury Hössa przyjęto w z założeniu jako 3 mln (za dr. Piperem100,
choć wg prokuratora Harrisa przed Trybunałem w Norymberdze Höss zaświadczył
o 4 mln), a dla pozostałych dwu komendantów (hipotetycznie, bowiem zarzutów
procesowych nie można znaleźć w literaturze) po milionie:
– dla dowozu kolejką waskotorową: Stutthof (85.000:2000 dni=) 42 [ZnD]
Chełmno (300.000:450 dni=) 667 [ZnD]
Majdanek (1.500.000:1.100 dni=) 1364 [ZnD]
– bez rampy kolejowej
– w obozach z dowozem ofiar koleją Treblinka (800.000:450 dni=) 1777 [ZnD]
Bełżec (600.000:310 dni=) 1935 [ZnD]
KL Auschwitz (dowóz ofiar koleją i samochodami):
– wg rtm. Pileckiego: 5 mln ofiar (lata 1940–1945): (5 mln:1658 dni=) 3000 [ZnD]
w ciągu pierwszych 3 lat: (2 mln:1000 dni=) 2000 [ZnD]
w ciągu 2 ostatnich lat (3 mln:658 dni=) 4600 [ZnD]
– hipoteza: Höss:
od 14 czerwca 1940 do kwietnia 1943 r.
(2 mln:1050 dni=) 1900 [ZnD]
do listopada 1943 r.: (1 mln: 210 dni=) 4800 [ZnD]
Liebehenschel i Baer: (każdy – 1 mln: 162 dni=) 6200 [ZnD]
– wg badań PMAB: co najmniej: (1.1mln:1658 dni=) 663 [ZnD]
najwyżej: (1.5mln:1658 dni=) 905 [ZnD]
w tym Polaków (75.000:1658 dni=) 45 [ZnD]
Powyższe wyliczenia, przy stale wzrastającej liczbie mordowanych ludzi
w KL Auschwitz od 1940 aż do jesieni 1944 r., wobec możliwości technicznych obo-
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zu czynią liczbę z Raportu Pileckiego tym bardziej prawdopodobną, że uwzględnienie mordu Żydów z Węgier i innych miejsc znacznie zaniża wyliczenia wg danych
PMAB: odjęcie potwierdzonej przez Muzeum liczby ponad 0.5 mln ludzi zamordowanych od maja do sierpnia 1944 r. (ok. 100 dni) oznaczałoby liczbę zamordowanych 600 tys. osób w ciagu 1558 dni, tzn. 385 [ZnD], wskazując na zupełnie zbyteczną rozbudowę obozów i ich urządzeń (w tym lokalnych krematoriów w Trzebini
i Blachhammer) aż do połowy 1944 r., przy parotysięcznej liczbie wartowników SS
i żołnierzy Wehrmachtu. Należy podkreślić, że wg historyka, zatrudnionego w Muzeum, „praktyczna zdolność spalania zwłok w 4 krematoriach Birkenau to 8 tys.
zwłok na dobę”101, a doły spaleniskowe i stosy zapewniały jeszcze większe możliwości. Trudno uwierzyć, by niemiecka załoga KL Auschwitz sabotowała plany ludobójstwa Hitlera i Himmlera i nie korzystując z technicznych możliwości obozu.
Wszystko to czyni Raport Pileckiego prawdopodobnym.

Śmiertelność więźniów onumerowanych

Jak szybko umierali więźniowie w wyniku nieludzkich warunków egzystencji? Zjawisko umieralności w warszawskim getcie opisał znakomity uczony,
prof. Ludwik Hirszfeld102: w 1941 r. umierało miesięcznie 120 osób na każdy tysiąc
mieszkańców. W tym samym czasie śmiertelność Polaków w GG to 22, podczas gdy
przed wojną liczba ta wynosiła 11 dla Polaków i 10.5 dla Żydów. Znakomity biolog
uznał w 1944 r., że (dzięki troskliwości okupanta) „Żydzi dostąpili zaszczytu stania
się zwierzętami doświadczalnymi Zjednoczonej Europy”, wymierając w Warszawie
w liczbie ok. 50 tys. rocznie, zatem wymarliby tam w sposób naturalny w ciągu 8 lat.
Warunki „życia” w obozach oświęcimskich były niewątpliwie jeszcze gorsze: obok
głodu, selekcje i mordowanie w komorach gazowych. Więźniowie umierali też przy
morderczej pracy i „gimnastyce”. Zwrócić przy tym należy uwagę na prawie w pełni wykorzystywane możliwości kremacyjne Stammlager (200 [ZnD] do końca 1941
i 350 aż do połowy 1944 r.). Ze względu na wyraźnie wzrastającą liczbę uwięzionych
w KL Auschwitz, śmiertelność wśród zarejestrowanych więżniów należy rozpatrywać w przedziałach rocznych. Dane zostały zaczerpnięte od dr. Pipera103 i z Kalendarza Danuty Czech:
Rok 1940 6 miesięcy, stan końcowy ok. 6 tys. uwięzinych, pozostałych z ok. 7.4 tys.
onumerowanych (stan średni bez „depozytu” ok. 4 tys.),
zmarło 1384 mężczyzn:
W 1940= 1.384: (6x4 tys.)= 58 (Polacy) – tzn. dwa razy mniej niż
w getcie.
Rok 1941 12 miesięcy, stan końcowy 11.5 tys. (śr. 8.75 tys.), zmarło ok. 20 tys.
mężczyzn:
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W1941= 20.000:(12x8,750)= 190 (Polacy i Sowieci) – tzn. więcej niż
w getcie.
Rok 1942 12 miesięcy, stan końcowy 26.3 tys. (śr 18.9 tys.), zmarło 69 tys.
mężczyzn i kobiet; wobec zwolnienia aż 6269 osób, tzn. 33 proc.
pozostających przy życiu, dodać należy to do średniej:
W1942= 69.000:{12x(18.9+6.269)}= 300 (Polacy i Żydzi) – tzn. o wiele
gorzej niż w getcie: więźniowie żyliby przeciętnie 4 miesiące.
Rok 1943 12 miesięcy, stan końcowy 86.920 (śr. 56.6 tys.), zmarło 80.500
mężczyzn, kobiet i dzieci.
W1943= 80.500:(12x56.6)= 118.5 (Żydzi i niewielu Polaków) – tak, jak
w getcie.
Rok 1944 i 1945 10 miesięcy, stan końcowy ok. 100.000 (śr. 93.5 tys) + 1 miesiąc
(stały) 100 tys. + 2 miesiące śr. 50 tys.; średnia arytmetyczna: (93.5x10
221
+ 100 + 50x2)/13= 94.6 tys., zmarło 31.500 mężczyzn, kobiet i dzieci
(od listopada 1944 do stycznia 1945 r. wiele tysięcy ludzi wyewakuowano,
co obniżyło zaskakująco niski wskaźnik wymieralności):
W 1944= 1.500:(13x94.6)= 25.6 (Żydzi) – tzn. jak Polacy w GG.
Powyższe liczby świadczą o niewiarygodności danych, rozpowszechnianych przez PMAB także w odniesieniu do więźniów zarejestrowanych. Z całą
pewnością bowiem Żydzi w obozie wymierali znacznie szybciej od Polaków. Powyższa analiza wskazuje również na możliwość manipulacji danymi więźniów
przenoszonych do innych obozów. Mogło też dochodzić do zafałszowania liczby
więźniów i transportów w celu wydłużenia okresu kwarantanny wstępnej przed
rejestacją, stosowanie podwójnej (a może nawet wielokrotnej, jak na Majdanku)
numeracji więźniów w wybranych grupach albo stosowanie numerów nadawanych
więźniom innych od numerów kolejnych, wynikłych ze statystyki prowadzonej
w systemie kart perforowanych. Konkludować więc należy, że analiza śmiertelności więźniów onumerowanych potwierdza realność Raportu Pileckiego oraz dezinformujące zafałszowywania danych statystycznych104, dokonane przez niemiecką
administrację obozu poprzez permanentne zawyżanie liczby zarejestrowanych
i zaniżanie liczby zmarłych.

Transport

Argumentem, podnoszym obecnie przez dziennikarzy, a mającym przemawiać za słusznością kilkakrotnego zmniejszenia liczby ofiar KL Auschwitz, jest
rzekoma niewydolność niemieckiego transportu kolejowego w końcu wojny i wynikająca z tego niemożność dowiezienia do obozu zagłady tak dużej liczby ludzi
(3 mln w niespełna 2 lata).
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Czy można było przetransportować 5.7 mln ludzi w latach 1940–1945?
W ciągu 1658 dni istnienia obozu daje to przeciętnie 3.4 tys. osób dziennie. Argumentem jest tutaj wiedza więźniow o transportach, przybywajacych do obozu.105
Nie kwestionuje tego Piper pisząc: „Tysiące ludzi prowadzone do komór gazowych
przechodziły nieomal codziennie obok baraków obozowych”.106 Piper twierdzi jednak, że w ciągu prawie 5 lat przywozili Niemcy do KL Auschwitz 340 tys. ludzi
rocznie.
Najtrudniejszym okresem dla Deutsche Reichsbahn była zima 1941/1942 r.,
kiedy to 70 proc. parowozów wyłączyły wyjątkowo silne mrozy. Tym niemniej do
linii frontu Niemcy przekuwali szerokie tory na standardowe bardzo sprawnie, zaprzęgając do tej pracy masy Żydów, mordowanych potem w obozach koncentracyjnych.107 Do transportu ludzi sporadycznie były również wykorzystywane linie wąskotorowe (Feldbahn). Wiadomo też, że transport kolejowy do – i z – KL Auschwitz
działał sprawnie jeszcze jesienią 1944 r., mimo zbliżającego się frontu.
Początkowo przeszkodą w zorganizowaniu masowych transportów kolejowych z terenów okupowanych do obozów koncentracyjnych był brak parowozów
i wagonów – ocalaly polski tabor przejęli Niemcy, potem belgijski, francuski i estoński. Ostbahn zorganizowały dodatkowe transporty do obozów koncentracyjnych już
w 1940 r. Od połowy 1941 r. Sonderzugi Eichmanna miały priorytet przed eszelonami zmierzającymi na front wschodni. Zdaniem polskich kolejarzy nie można było
jednak w czasie wojny sprząc i wtłoczyć na tory więcej, niż kilka pociągów dziennie. To zaś ograniczyło liczbę przywożonych więźniów. Czy można ustalić choćby
niepełną listę transportów bez archiwów RSHA, przekazanych z IPN w latach 90.
do Niemiec?108 Chcąc dokonać szczegółowych obliczeń trzeba by porównać dane
ze stacji rozrządowych, na których formowano pociągi, prześledzić ich przebiegi wg – na ogół dostępnych – rozkładów zwykłych i służbowych, przeanalizować
dyslokacje dobowe parowozów i ich obsługę w parowozowniach z uwzględnieniem
liczby parowozów uszkodzonych (np. wynik działań partyzanckich) i określić ogólny zarys logistyczny ogromnego przedsięwzięcia, jakim było zapełnienie ludźmi
niemieckich obozów koncentracyjnych. Należałoby także dokonać przeglądu archiwów Muzeów Kolejnictwa w Warszawie i w Niemczech, Spisu Powszechnego
Rzeszy z 1943 r. w przedmiocie niemieckiego transportu i taboru kolejowego oraz
sięgnąć do rozliczeń SS – Reichsbahn – Ministerstwo Transportu – Reichs Bank – Dresdener Bank, które mogą znajdować się w niedawno odtajnionych przez komisję Klausa
Henke aktach Dresdener Bank109, a także uzyskać dostęp do odtajnionych zbiorów
Archiwum Arolsen.110 Wiadomo także, że transporty kolejowe były skrupulatnie
planowane i analizowane w Rzeszy przy użyciu maszyn IBM. Transporty te były
także śledzone w Bletchley Park w Anglii, gdzie prowadzono ewidencję pociagów
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w Niemczech.111 Do tego dochodzą archiwa kolei państw ościennych, zależnych
w latach wojny od Niemiec. Wiadomo bowiem, że tabor kolejowy Sonderzugów
pochodził nie tylko od Reichsbahn. Takiego polskiego opracowania nie ma, chociaż
literatura (zwłaszcza w języku niemieckim) jest bogata, a stosunkowo niedawno
wydana w Stuttgarcie książka o niemieckim transporcie kolejowym czasu wojny,
szacuje liczbę dowiezionych ludzi do KL Auschwitz-Birkenau (od maja 1940 do
stycznia 1945 r.) na 3–4 mln.112 Zatem argumentacja PMAB, że inwentaryzacja Sonderzugów została zakończona113, mimo że nie są znane listy ani dokumenty przewozowe, wzbudza poważne wątpliwości. Należy zadać pytanie jak to możliwe, że zaraz
po wojnie prof. Dawidowski (dla Komisji Sowieckiej, a potem GKBZN), a obecnie uczeni zachodni i węgierscy potrafili sobie poradzić z tym zagadnieniem114, zaś
polscy historycy nie zechcieli? Symptomatyczny jest komentarz badacza z PMAB
odnośnie liczby transportów kolejowych, odnotowanych przez pracownika stacji 223
kolejowej w Oświęcimiu w latach 1942–1944, Franciszka Stanka (mimo wskazania
książki autorstwa polskich prokuratorów przy Procesie Norymberskim, z której zaczerpnięto informację o ok. 5 mln ludzi, dowiezionych do KL Auschwitz115): „nie
mam źródeł, na jakich oparł się wspomniany przez Pana kolejarz, dlatego pozostawiam tę kwestię bez komentarza”.116
Znamienne: wg rejestru niemieckiego z 1942 r., wielką liczbę Żydów spisano
(poza okupowanymi terenami II RP) na Ukrainie (2.994.684 osób – czyżby nadzwyczajnie dokładna statystyka pozostała po sowieckim Spisie z 1940/1941 r.?)117,
ale nie znalazło to odbicia w ilości transportów kolejowych, wymienionych w Kalendarzu i opracowaniu dr. Pipera118, chociaż transporty z Ukrainy i Rosji docierały
do Buchenwaldu. Podobnie pominięto wczesne transporty z getta warszawskiego,
mimo udostępnienia 23 sierpnia 1941 r. tamtejszemu Judenratowi niemieckich list
zmarłych więźniów w KL Auschwitz i KL Buchenwald.119 Wymienione okoliczności czynią prawdopodobnym wymordowanie 1 mln ludzi do połowy 1943 r. tym
bardziej, że Biuro Uchodźców Wojennych przy rządzie USA uznało w listopadzie
1944 r. zagazowanie prawie 2 mln Żydów od kwietnia 1942 do kwietnia 1944 r.
w Birkenau, a liczba zatrudnionych w końcu 1942 r. więźniów w Sonderkommando
wynosiła aż 800.120 Potwierdza to hipotezę z Raportu Pileckiego o dowiezieniu 3 mln
ludzi w dwu ostatnich latach funkcjonowania KL Auschwitz.
Sprawne przewozy kolejowe w Rzeszy umożliwiał rozlegly system, wykorzystujący europejską sieć maszyn IBM, działających w oparciu o karty perforowane:
zwłoka od umiejscowienia taboru kolejowego do sformowania pociągu nie przekraczała 48 godzin (centrala duspozycyjna Ostbahn mieściła się w Krakowie).121 Jednakże przewóz ludzi koleją do obozów koncentracyjnych był niewątpliwie ograniczony
z powodu trudności z uprzątnięciem ramp kolejowych przed następnym wyładun-
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kiem, zwłaszcza po „przesiedleńcach”, wiozących drewno na swoje stosy i znaczne
ilości bagaży (po wkroczeniu Armii Czerwonej, w niespalonych 6 spośród 35 baraków „Kanady” w Birkenau znaleziono m.in. 13 tys. dywanów122). Na ogół jednak
ludzie zwalniający miejsca w ponad 2 tys. więzień na terenach okupowanej Polski
i przywożeni z miejsc zagłady, jak np. mieszkańcy Zamojszczyzny i „przesiedleńcy” z gett, ofiary łapanek, nie nastręczali takich „kłopotów”. Przeniesienie dobytku
przywiezionego przez deportowanych do KL Auschwitz, z przeciętnego transportu
do Effektenkamer (przez tysiąc häftlingów) trwało 4 do 5 godzin.123 Stąd liczbę transportów (przeciętnie po 3 tys. ludzi) z Węgier Höss początkowo planował na 4 dziennie, a z Zamojszczyzny do 3. Jednocześnie przybywały inne pociągi, przywożące
podróżnych na ogół bez majątku ruchomego, a z obozu wciąż wywożono zrabowany, posortowany łup (do 20 wagonów dziennie): odzież, pościel, złoto i biżuterię,
mączkę kostną, włosy (do produkcji głowic torped124, materacy, walonek dla kolejarzy i załóg łodzi podwodnych), wózki dziecięce, a także żywą jeszcze, siłę roboczą.
W razie spiętrzenia więźniowie przybyli do KL Auschitz były przetrzymywani na
dużej stacji rozrządowej (nie raz więcej niż dobę, nawet w 60 towarowych wagonach
mieszczących po 100 osób). Często najsłabsi z nich umierali z pragnienia (nb. zmarłych w transportach, stanowiacych zapewne kilka procent przybyłych, należałoby
uwzględnić w liczbie ofiar). Kiedy transport przekraczał limit pojemności rampy
w Birkenau albo Stammlager, odczepiano kilkudziesiąt wagonów i doprowadzano
więźniów na selekcję i śmierć. Taka praktyka mogła też doprowadzić do zawyżenia
w meldunkach AK liczby transportów z Węgier do 13 na dobę i nie skoordynowania
tej informacji, przekazanej poza obóz.125 Informacji tej dr Piper nie zechciał nawet
komentować.126 W Treblince (800 tys. ofiar, 450 dni) rutynową praktyką było rozładowywanie tylko 20 wagonów127, tak samo mogło być w Birkenau – tu rampa mieściła ok. 30 wagonów, choć wcześniej (dla uniknięcia manewrowania i rozczepiania
składu, a także ze względu na ograniczoną długość nasypu torowiska Stammlager)
stacja rozrządowa Oświęcim narzuciła prawdopodobnie w latach 1940–1942 ograniczenie liczby pasażerów pociągu do ok. 2 tys.128 Trudno również wykluczyć, że ze
względów logistycznych, ilość doczepianych wagonów do rozkładowych pociągów
towarowych (a więc i liczba przewożonych ludzi) była ograniczana.
Wg danych PMAB największą liczbę przywiezionych do obozu Żydów
odnotowano w maju 1944 r.: 228.674 osoby (przeciętnie 7.377 osób dziennie), od
maja 1942 do października 1944 r. przywieziono ich 1.036.237 (tzn. przeciętnie
35.732 miesięcznie, ok. 1200 osób dziennie). W zestawieniu transportów za cały
czas działalności obozu aż 22 miesiące (76 proc. czasu działania obozu) liczba deportowanych jest znacznie niższa od przeciętnej.129 Sugeruje to albo bardzo złą organizację przewozów w sprawnie działających Ostbahn i Reichsbahn, albo (raczej)
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wykorzystywanie taboru dla przywiezienia do KL Auschwitz – poza znaną PMAB
ewidencją – znacznie większej liczby ludzi, uznanych za Żydów, ale i innych grup
narodowościowych, głównie Polaków. Zwłaszcza w 1941, pierwszym półroczu
1942, drugim kwartale 1943 i od przełomu 1943/1944 do kwietnia 1944 r., kiedy to
miesięczne przewozy (w marcu 1944 r.) spadały wg PMAB nawet do 2 proc. maksymalnych i 13 proc. przeciętnych możliwości. Jest znamienne, że Rudolf Vrba liczbę ofiar Birkenau od kwietnia 1943 do kwietnia 1944 r. oszacował na 1.765.000130
(4.9 tys. na dobę), natomiast PMAB tylko 161.749.131 Ewidencja dowiezionych häftlingów do KL Auschwitz z lat 1940–1942132 obejmuje ponad 70 proc. „transportow”
dla najwyżej kilku (!!) ludzi, wskazując raczej na mordowanie prawie wszystkich
pasażerów bez zewidencjonowania niż na trwonienie potencjału przewozowego.
Takie nieregularności transportowe świadczyłby o kilkakrotnie większych możliwościach (ponad uznanymi przez PMAB) tym bardziej, że dla osiagnięcia mak- 225
symalnej efektywności transportu Niemcy stosowali bardzo nowoczesny na owe
czasy system oparty o karty perforowane, procesowane w specjalnie wydzielonych
biurach.133 Pozwala to przypuszczać, do masowych modrów na Polakach dochodziło już w latach 1940–1942. Potwierdza to wiarygodność szacunków podanych
przez Pileckiego.
Chcą uniknąć paniki wśród ludzi przywiezionych KL Auschwitz – nawet
przy mordowaniu kilkunastu tysięcy dziennie – obóz musiał emanować czystością,
porządkiem i spokojem, stąd liczne transporty nocne, a w ciagu dnia blokspery dla
więźniów. Ciągłe palenie zwłok poza piecami odbywać się mogło raczej w 13 spaleniskach134 obok „domków”, służących do uśmiercania przybyłych do obozu w pobliżu krematoriów IV i V Birkenau, niż w trzech, bliskich rampy dołach spaleniskowych obok krematorium III. Przy tym pociągi przywożące i Żydów, i aryjczyków na
zagładę mogły być nazywane całkowicie „żydowskimi”, dla spotęgowania nienawiści i zniecierpliwienia wytresowanych esesmanów, a przepędzenie przybyłych przez
łaźnię, zwaną sauną, także wprowadzało w błąd resztę przyjezdnych i potęgowało ich
zmęczenie, ułatwiając wyselekcjonowanie zdatnych do pracy häftlingów. Trudności
z bagażami więźniów, a także znaczna odległość bocznicy kolejowej w Auschwitz
od Birkenau, spowodowały dodanie torów (uruchomionych 16 maja 1944 r.), prowadzących do wrót krematoriów II i III.135 Niewątpliwie skróciło to czas potrzebny do
przepędzenia nowoprzybyłych do komór gazowych i zmagazynowanie ich mienia,
oraz odwiezienie zwłok wagonikami feldzugu do spalenia. Dzięki takiej organizacji możliwe było przyjęcie do Birkenau w 1944 r. nawet kilkakrotnie więcej ludzi
w ciągu doby, niż w roku 1943. Można zatem domniemywać, że w przywiezieniu do
KL Auschwitz wielotysięcznej rzeszy ludzkiej barierę dla mordów stanowiły rampy
kolejowe i prawdopodobnie liczba 5 do 6 mln ludzi jest zawyżona.

Raporty rtm. Witolda Pileckiego – wiedza więźniów o liczbie ofiar KL Auschwitz
Chcąc wymordować 10 mln ludzi rocznie (60 tys. [ZnD])136, w rozbudowywanym aż do połpwy 1944 r. „Meksyku” (Birkenau) byłaby potrzebna następna, gigantyczna rampa kolejowa, prowadząca do bram krematoriów IV i V, albo do projektowanego krematorium VI.137 Z realizacją tego planu Niemcy chcieli wstrzymać się
do zakończenia wojny. Podobnie w sferze planów pozostała szeroka kolej, projektowana pod kierunkiem dr. Wiensa, z ogromnymi wagonami Ostarbeitewagen, specjalnie dostosowanymi do masowych i szybkich przewozów siły roboczej ze wschodu
Europy do Rzeszy.138
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Poprzez kilkukrotne zredukowanie przez PMAB liczby zamordowanych
Żydów i kilkunastokrotne zredukowanie liczby polskich ofiar KL Auschwitz, instytucja państwowa pośrednio dowodzi, że oprawcy zostali skazani przez polskie
sądy za niepołenione czyny, co do których nie mieli wątpliwości ani prokuratorzy
i świadkowie, ani sędziowie i (w większości) skazani. Należy więc wyrazić nadzieję,
że zostanie sporządzony rzetelny bilans polskich starat, a odtajniane obecnie dokumenty Dresdener Bank i Centrum Arolsen w Niemczech a także Departamentu
Stanu przyczynią się do rozstrzygnięcia kontrowersji w ocenie liczby ofiar KL Auschwitz, istniejących pomiedzy uczestnikami wydarzeń i badaczami PMAB.
Niejasności te bowiem powodują, że pamięć o polskich ofiarach i bohaterach
obozu zaczyna obumierać wraz z tymi, którzy przeżyli lata 1939–1945. Ale deklaracja GKBZH z 1946 r. wciąż zachowuje aktualność: „Prochy milionów ofiar mają
prawo domagać się, aby prawda ujawniona została w całej rozciągłości”, a następne
po nas pokolenia mają prawo do poznawania nie tylko mitologii ale i prawdziwej
historii, także Konzentrationslager Auschwitz. Trudno przy tym uwierzyć w szczerość
lamentu dr. Pipera, wyrażonego w 2005 r., że „Funkcjonujący na Zachodzie wizerunek Auschwitz [jest] bez Polaków...”. Można też wątpić w trafność dedykacji zamieszczonej w opracowaniu dr. Pipera: „Pamięci znanych i bezimiennych męczenników Oświęcimia pracę tę poświęcam”, bo rezultat tej pracy posłużył [już] nie:
pamięci, lecz eliminacji.
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Beata Kościelna
Wbrew propagandzie sukcesu
Społeczeństwo Pomorza Zachodniego wobec indoktrynacji
w latach 1970–1980
Dekada Gierka uważana jest za epokę, w której większą uwagę przywiązywano do propagandy niż gospodarki. „Złoty okres” autoreklamy PRL rozpoczął się
w grudniu 1971 r., kiedy to na VI Zjeździe PZPR przyjęto uchwałę, mówiącą w jednym z rozdziałów o „środkach masowej informacji i propagandy”. Ale już w lutym 231
1971 r., na VIII Plenum KC PZPR, nowy I sekretarz, mówił o ważnej roli aparatu
propagandowego w odbudowie pozytywnego wizerunku władzy. W maju, podczas
spotkania z Edwardem Gierkiem, długoletni zwierzchnik Radiokomitetu, zasłużony propagandysta, Włodzimierz Sokorski, przedstawił szefowi partii wyniki prac
kierowanego przez siebie zespołu mającego opracować „system oddziaływania na
społeczeństwo”. Głównym zadaniem środków masowego przekazu miało być, relacjonował Sokorski, informowanie ludności o zadaniach partii i rządu, kształtowanie
opinii publicznej oraz wychowywanie społeczeństwa w duchu internacjonalizmu.
Przekaz propagandowy należy zmodernizować tak, by trafił również do ludzi młodych i coraz lepiej wykształconych, którzy nie znają już realiów przedwojennych za
to coraz lepiej jest im znana rzeczywistość krajów Zachodu.1
Zarówno prasa, jak i radio i telewizja stały się teraz bronią w walce o „umacnianie zaufania społeczeństwa do partii i władzy ludowej”. Szczególną uwagę
zwrócono na środki audiowizualne. Wieczorny dziennik telewizyjny awansował do
rangi „medium numer jeden”, będącym pod ścisłą kontrolą sekretarza KC Jerzego
Łukaszewicza. To on podczas odbywającego się 12–13 grudnia 1974 r. IX Zjazdu
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich po raz pierwszy ogłosił koncepcję propagandy sukcesu jako obowiązującą wytyczną w działalności massmediów. Od 1973 r.
prezesem Komitetu ds. Radia i Telewizji był Maciej Szczepański, jeden z symboli
epoki Edwarda Gierka. Rozbudowano system inspirowania i sterowania mediami.
Autor monografii o Czerwcu 1976 r. pisał, że to właśnie propagandzie przypadła
w największym stopniu rola przygotowania społeczeństwa do – w miarę bezkonfliktowego – przyjęcia wyższych cen na artykuły spożywcze.2
Rozbudowano i wzmocniono rolę cenzury. Żaden przekaz wychodzący
z massmediów do społeczeństwa nie mógł odbiegać od linii wytyczonej przez wła-
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dze, które chciały zmusić obywateli do wiary w „fakty medialne”, mówiące że stać
ich na zbudowanie „drugiej Polski”, że partii zależy na tym „aby Polska rosła w siłę
a ludzie żyli dostatniej”; jak też, że Polska jest dziesiątą gospodarką świata. Dogmatem była „polityczno-moralna jedność” społeczeństwa socjalistycznego, wyrażająca
się we Froncie Jedności Narodu. O ile u zarania istnienia cenzury komunistycznej
w Polsce w 1944 r., głównym jej celem było legitymizowanie narzucenia władzy
przez komunistów, o tyle teraz miała ona współuczestniczyć w kreowaniu obrazu
rzeczywistości, zgodnego z interesem rządzących. Cenzorzy przepuszczali do społecznej świadomości tylko taki przekaz, który mówił o idealnie działającej władzy,
świetnych relacjach między władzą a społeczeństwem, codzienności pełnej sukcesów, zadowolenia i optymizmu obywateli.3
Naprzeciwko wezbranej fali kłamstw propagandowych, półprawd i manipulacji stał obywatel PRL pozbawiony możliwości artykulacji swoich opinii na temat epoki „cudu gospodarczego” Edwarda Gierka. Ten stan jeden z autorów nazwał „niemotą
ubezwłasnowolnionych”, zachęcając historyków do zajęcia się zagadnieniem światopoglądu ludzi żyjących w komunizmie: „Waga takiego tematu nie wymaga podkreślenia; jest to w końcu jedno z najciekawszych zagadnień historii komunizmu”.4
Ludzie ubezwłasnowolnieni w sferze komunikacji oficjalnej wyrażali swoje poglądy i opinie na temat sytuacji w kraju w rozmowach, w – często anonimowych – listach do redakcji czasopism, radia i telewizji. Swoje zdanie wyrażali też
w korespondencji kierowanej na adres instytucji państwowych i partyjnych. Pisano
ręcznie ulotki zawierające teksty nieprawomyślne. Czasami na murach pojawiały się
hasła kontestujące rzeczywistość, wychwalaną przez „oficerów frontu ideologicznego” rzuconych na odcinek massmediów.5 Służba Bezpieczeństwa miała baczenie na
wszelkie przejawy myśli niezależnej od tej głoszonej w wieczornym wydaniu dziennika lub porannym Trybuny Ludu. Przez swoich licznych tajnych współpracowników dowiadywała się jakie treści zawiera ta spontaniczna i szczera, a więc groźna dla
systemu, „kontrpropaganda”. Meldunki operacyjne składane przez funkcjonariuszy
bezpieki przełożonym na temat tego, co ludzie mówią, piszą lub czynią umożliwiają nam – oczywiście tylko częściowe – poznanie świadomości ludzi żyjących w PRL;
ich stosunek do rzeczywistości „dynamicznego rozwoju kraju”.
W tekście zostały wykorzystane meldunki operacyjne Wydziału III KW MO
w Szczecinie, wytworzone w roku 1976. Był to moment szczególny: wystarczy, że
przypomnimy, iż w lutym tego roku wprowadzono słynne poprawki do Konstytucji
PRL, które – choć przyjęte przez komunistyczny Sejm przy jednym tylko głosie
wstrzymującym – spotkały się z protestem wielu przedstawicieli świata kultury oraz
Kościoła. W marcu miała miejsce farsa kolejnych wyborów do Sejmu PRL, w czerwcu – po „propozycjach” rządowych zmiany cen na artykuły spożywcze – doszło
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do wystąpień robotników w Radomiu i Ursusie, jak też strajków w wielu innych
miejscach w Polsce. Na przełomie czerwca i lipca miały miejsce wiece potępiające
„warchołów”, a we wrześniu powstał Komitet Obrony Robotników. Ponadto należy
pamiętać, że cały czas pogłębiał się kryzys gospodarczy wyrażający się m.in. w permanentnych problemach z zaopatrzeniem rynku w podstawowe produkty, zwłaszcza w artykuły żywnościowe.
Można więc powiedzieć, że było co komentować i do czego się ustosunkowywać, a tajni współpracownicy mieli z czego składać relacje, na podstawie których funkcjonariusze tworzyli raporty do władz zwierzchnich. Jednak należy mieć
świadomość, że ten okres „nadaktywności” wydarzeń z pewnością prowokował do
częstszych niż w przeciętnym roku socjalistycznego zastoju komentarzy i bardziej
je też wyostrzał.

„Uprzejmie informuję, że…”

Jednym z podstawowych źródeł wiedzy Służby Bezpieczeństwa na temat
nastrojów społecznych były zasłyszane przez konfidentów rozmowy czy też opinie.
W meldunkach operacyjnych wszelkie krytyczne wypowiedzi kwalifikowano najczęściej jako „propagowanie wrogich poglądów przeciwko linii politycznej partii”,
bądź krócej: „propagowanie wrogich poglądów”. I wchodziły one, zgodnie z esbecką
nomenklaturą, do kategorii dywersji i wrogich aktów politycznych. Według „Ocen
i analiz stanu bezpieczeństwa na terenie województwa szczecińskiego w roku 1976”
ujawniono 24 zagrożenia o tym charakterze: w wypowiedziach ganiono przede
wszystkim sytuację wewnętrzną w kraju oraz stosunki ze Związkiem Sowieckim. SB
wiązała fakt pojawiania się krytyki politycznej z oddziaływaniem propagandowym
„wrogich ośrodków” na sprawców oraz powiązaniem autorów wrogich wypowiedzi
„z elementami inspirującymi negatywne postawy”. Analitycy z SB stwierdzili, że
sprawcy stanowili grupę niejednorodną pod względem pochodzenia społecznego,
wykształcenia oraz pozycji socjalnej.6
Część z głoszonych opinii to inwektywy nierzadko wypowiadane w sposób
bardzo emocjonalny, w stanie dużego wzburzenia. Czasami padające z ust osób nietrzeźwych, jak to miało miejsce w przypadku dwudziestotrzyletniego pracownika
portu w Świnoujściu, który „zgłosił się do pracy w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu” po czym w trakcie rozmowy „negatywnie wypowiadał się pod adresem
I sekretarza KC PZPR”.7
Stąd częsta lapidarność tego typu meldunków, w których mówi się o tym,
że dana osoba „publicznie, w sposób wulgarny znieważała dostojników państwa
i partii”, bądź też „krytykowała w sposób wulgarny ustrój PRL oraz podważała ideę
kierowniczej roli partii”. W tym ostatnim przypadku dowiadujemy się przynaj-
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mniej tyle, że wypowiadająca się w ten sposób osoba być może kontestowała świeżo
wprowadzony zapis do konstytucji, o partii jako „przewodniej sile politycznej społeczeństwa w budowie socjalizmu”, który – notabene- w pierwotnej wersji mówił
o „przewodniej roli w państwie”. Wycofano się z niego pod wpływem nacisków
m.in. środowisk twórczych i Kościoła.8
Nie lekceważąc znaczenia świadectw ocen wystawianych „władzom partyjno-rządowym” w sposób żywiołowy, a nawet prostolinijny, w końcu zarówno ich
ilość, jak i stężenie negatywnych emocji towarzyszących wypowiedziom sporo nam
mówią o braku szacunku, a nawet pogardzie do rządzących krajem, zwróćmy uwagę
na komentarze bądź to bardziej rozbudowane, bądź też dotyczące spraw konkretnych, takich jak braki w zaopatrzeniu, wybory, czy też spodziewana podwyżka cen
na podstawowe artykuły.
Bronisław Wildstein pisał, że w PRL-u „odrzucenie komunistycznego ustroju było jedną z niewielu oczywistości tamtych czasów”. Ten fakt warunkował stosunek Polaków do PZPR, która instalowała i nadzorowała nieakceptowany przez
większość społeczeństwa system. Wildstein przypominał też – nieco już dziś zapomnianą – prawdę, że w tamtych czasach „dynamicznego rozwoju” nikt się specjalnie nie chwalił tym, że jest członkiem partii, która, jakoby, miała kierować kraj
w „świetlaną przyszłość”.9
Utrwalone w meldunkach operacyjnych wypowiedzi potwierdzają spostrzeżenie publicysty; zapoznając się z nimi lepiej rozumiemy dlaczego dla większości
pezetpeerowców problem ich przynależności partyjnej był niemal sprawą intymną. Tajny współpracownik ps. „Kański” donosił, że pracownik Biura ProjektowoKonstrukcyjnego Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, dwudziestopięcioletni technik, „w miejscu pracy, w gronie kilkunastu osób systematycznie od kilku
miesięcy wypowiada wrogie antysocjalistyczne i antyradzieckie poglądy”. Młody
człowiek pogardliwie mówił na temat partii, stwierdzał, że wszystkie niepowodzenia i trudności spowodowane są przez ustrój socjalistyczny i „rządy czerwonych”.
Urągał też Związkowi Sowieckiemu, krytykując zwłaszcza warunki życia ludzi sowieckich. Podważał osiągnięcia ZSRS. Z kolei inny meldunek mówił o pracowniku
Stoczni „Gryfia”, szyprze, który również w czasie pracy w obecności kilku osób
„Wyrażał swą nienawiść do komunistów”, a członków partii określał mianem: „judasze”, „szumowiny”.10
Te opinie były dość typowe, podobnie jak standardową była reakcja SB – rozmowa ostrzegawcza. Nie wiemy czy podjęte przez organa „działania profilaktyczne” zniechęciły cytowane osoby do szczerych wypowiedzi, zwłaszcza w szerszym
gronie. Na pewno nie spowodowały one, że podobne „obrazoburcze” wypowiedzi
przestały się pojawiać na terenie Stoczni.
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Przekonuje nas o tym chociażby informacja przekazana przez kontakt
operacyjny „A” na temat trzydziestopięcioletniego montera izolacji okrętowych
zatrudnionego na Wydziale Drzewnym. Pracownik ten w swych wypowiedziach
„zmierzał do poderwania autorytetu PZPR”. On również obarczał partię „winą za
trudności gospodarcze w Polsce”. Inny kontakt operacyjny „KS” donoszący („pozostający na kontakcie”) Wydziałowi ds. Przestępczości Gospodarczej KW MO
rozszerzył wiedzę funkcjonariuszy na temat poglądów cytowanego montera o informację, mówiącą, że według niego „kraje zachodnie są w stanie zaopatrzyć nas
w brakujące artykuły żywnościowe i z tego też względu należy zbliżyć się do współpracy z państwami zachodnimi, przy jednoczesnym rozluźnieniu stosunków gospodarczych ze ZSRR”. Z malkontentem przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą.
W antysystemowych wypowiedziach wątek gospodarczej eksploatacji Polski przez
ZSRS pojawia się bardzo często. W tym kontekście podważa się, na przykład, sens 235
budowy huty „Katowice”, mówiąc – jak pewien szyper z „Gryfii” – że wyprodukowaną tam stal „zabierze ZSRR”.11
Pełne emocji, często ciężkie od inwektyw, opinie określające ustrój PRL
jako „socjalistyczny burdel”, a członków partii – a zwłaszcza jej wierchuszkę – jako
„czerwone świnie” wypowiadane publicznie, w obecności przynajmniej kilku osób,
świadczyły o sporej determinacji wypowiadających się. Czasami jednak zaskakiwały swoją puentą jak chociażby wtedy, gdy cytowany już szyper antykomunistyczną

nr 13–14 – 2008

Wbrew propagandzie sukcesu

236

filipikę kończył, wyrażonym aprobatywnie, stwierdzeniem, że „idee komunizmu
w sposób właściwy realizowane są jedynie w Chinach”.12
Jeden z meldunków operacyjnych donosił w alarmistycznym tonie, że 28
kwietnia 1976 r., w samo południe, „uzyskano telefonicznie obywatelską informację, że w sklepie »Otexu« nr 220 przy Alei Niepodległości 19 w Szczecinie, za pośrednictwem wewnętrznego radiowęzła przekazywana jest audycja RWE”. Pracownicy resortu ustalili, że nośnikiem nagrania jest taśma magnetofonowa, na której
zapisana była audycja RWE nadana w pierwszą rocznicę Grudnia 70. Ustalono też,
że do radiowęzła miały dostęp cztery osoby, w tym kierownik i jego zastępca. Sprawą zajęła się prokuratura.13
Odtwarzanie audycji Radia Wolna Europa przez zakładowy radiowęzeł
było wówczas zjawiskiem incydentalnym: fakt, że w ogóle miał miejsce należy rozpatrywać w kategoriach ciekawostki. Może nieco częściej praktykowano, i to raczej
w konspiracji; zwłaszcza przed kierownictwem, słuchanie Wolnej Europy w pracy;
w zaciszu kantorka czy innego tego typu pomieszczenia pracowniczego. O tym,
że nie należy słuchać „wrogiej rozgłośni” i to w dodatku w miejscu zatrudnienia
przekonał się elektromonter z „Warskiego”. Jak czytamy w meldunku opartym na
donosie kontaktu operacyjnego „Wymieniony w ostatnich dniach (początek marca – B.K.) przyniósł do pracy radioodbiornik marki »Pionier«, który zainstalował
w pomieszczeniu, gdzie pracuje. Podczas pracy i przerw śniadaniowych odbiera
program Radia »Wolna Europa«”. Kolejnym przejawem „negatywnego zachowania
się pracownika” było propagowanie wśród zatrudnionych zasłyszanych wiadomości, zwłaszcza „tendencyjnych i wrogich komentarzy kampanii przedwyborczej do
sejmu”. Przerwanie („przecięcie”, czytamy w meldunku) szkodliwej działalności
oraz sprawdzenie czy słuchacz RWE nie był przez kogoś inspirowany do stworzenia opisanych „zagrożeń” było celem sprawy operacyjnego sprawdzenia. Bohaterem innego meldunku był świadek Jehowy ze Świnoujścia, który – jak wynikało
z anonsu funkcjonariusza – miast Pisma Świętego cytował wśród kolegów z pracy
Wolną Europę.14
Wspomniana wyżej kampania przedwyborcza do sejmu, była zwykłym rytuałem poprzedzającym ceremonię głosowania na listę Frontu Jedności Narodu, ceremonię zwaną wyborami do Sejmu PRL. Odbyły się one 21 marca 1976 r., w coraz
gorszej sytuacji ekonomicznej i narastającym kryzysie społecznym. W powszechnym odczuciu udział społeczeństwa w wyborczej farsie był mniejszy niż do tej
pory; choć według oficjalnych danych frekwencja jak zwykle dopisała i była prawie
stuprocentowa (98.3 proc.). Równie bez mała stuprocentowym poparciem cieszyła
się lista FJN (99.4 proc.): potwierdzało to, lansowaną przez władzę propagandową
tezę o „jedności polityczno-moralnej” narodu.15
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Nic dziwnego, że Służba Bezpieczeństwa traktowała wszelkie przejawy wypowiedzi i zachowań podważających gierkowski dogmat jako groźne dla „linii politycznej partii”. Zwłaszcza jeżeli kontestatorami byli ludzie posiadający rzeczywisty
autorytet w środowisku. Tak jak pracownik Zarządu Portu Szczecin, który – jak
wynikało z donosu kontaktu służbowego „E.K.” – niejednokrotnie wykorzystywał
nadarzające się okazje „do wprowadzenia niepokoju wśród załogi ZPS”. Pięćdziesięciojednoletni robotnik „cieszy się dużym autorytetem załogi” i wykorzystuje
ten fakt do podsycania konfliktów; a to podburza do protestów z powodu nie dowiezienia pieczywa – mimo że jego brak nastąpił „z przyczyn niezależnych od kierownictwa”, a to krytykował jakość zup regeneracyjnych, stwierdzając, że „kapustę
widłami wrzuca się do kotła, a zupa śmierdzi gnojem”. Katalog występków portowca zakończył meldunek operacyjny informacją, że inwigilowany podczas kąpieli
po skończonej pracy krytykował zmiany w konstytucji i drwił z mających się odbyć 237
wyborów, mówiąc: „będą wybierać osłów”.16
W meldunkach operacyjnych z lutego i marca częściej trafiamy na wypowiedzi krytykujące system wyborczy w PRL i podważające sens udania się do lokalu wyborczego. Co warte odnotowania; czasem niechętni braniu udziału w farsie
wyborczej swoje opinie wyrażali w lokalu wyborczym. Na przykład pewien młody człowiek mogący po raz pierwszy wypełnić obywatelski obowiązek, w trakcie
sprawdzania listy w lokalu komisji wyborczej, na miesiąc przed wyborami, „w obecności członków komisji wypowiadał się: »po co sprawdzać listę wyborców jeżeli ona
nic mi nie daje […], jest to tylko propaganda«”. Wrogie opinie wypowiadał jeszcze
po wyjściu z lokalu, „używając wulgarnych słów pod adresem partii”. Mniej ostentacyjnie, zachowała się kobieta, która dwa tygodnie przed wyborami telefonicznie
zażądała od członka komisji wyborczej wykreślenia jej nazwiska z listy wyborców
„oświadczając, że nie weźmie udziału w głosowaniu”.17
Bezpośrednie informowanie komisji o swoim stosunku do aktu głosowania
należało do rzadkości. Szerzej praktykowano, nie tylko w przypadku manifestowania niechęci do wyborów w peerelowskim stylu, ujawnianie antypatii do systemu
w gronie znajomych; w pracy lub miejscu zamieszkania. Kontakt operacyjny „Marek” doniósł 10 marca, że jeden ze stolarzy zatrudnionych w Stoczni „Warskiego”,
inicjował w pracy dyskusje na temat wyborów i namawiał współpracowników by
nie szli głosować. Uważał, że społeczeństwo powinno zbojkotować wybory, „a wtedy bardziej liczono by się z masami”. Równie odważnie odmowę wzięcia udziału
w głosowaniu deklarowało – zarówno w pracy, jak i miejscu zamieszkania – małżeństwo mieszkające w Nowym Warpnie koło Polic. Meldunek operacyjny powołując
się na TW ps. „RIO” informował, że jedna z nauczycielek „w gronie nauczycieli
gminnej szkoły w Nowym Warpnie oficjalnie stwierdziła, że ona, jak również jej
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mąż […] nie będą głosować”. Natomiast mąż nauczycielki J. Z. J. w ogóle neguje
„wydarzenia polityczne PRL”. Autor meldunku operacyjnego, na podstawie opinii TW ps. „RIO”, wyraził pogląd, że „wypowiedzi ww. mają zdecydowany, jednoznaczny charakter” Oboje małżonkowie byli członkami partii.18
Nawet najbardziej uroczyste deklaracje o jedności narodu wyrażającej się
w jednomyślnym poparciu dla władz, jak też propagandowe zaklęcia, mówiące
„o dalszym, dynamicznym rozwoju kraju” nie mogły zmienić pogłębiających się
trudności gospodarczych państwa. Na codzień przejawiało się to w kłopotach z zaopatrzeniem ludności w artykuły spożywcze. Odpowiedzią władz na zjawisko błyskawicznego znikania towaru ze sklepów był pomysł podwyżki cen. Edward Gierek,
doskonale pamiętając na czym pośliznęła się ekipa Władysława Gomułki, przygotowywał się do wprowadzenia w życie tej decyzji od dość dawna. Jak już zostało
wspomniane wielką rolę w przygotowaniu społeczeństwa do „szoku cenowego”
powierzono propagandzie. Niemożność utrzymania w zupełnej tajemnicy tak wielkiej operacji była jednym z powodów, dla których ludzie jeszcze na długo przed
słynnymi „propozycjami” podwyżek cen na artykuły spożywcze, złożonymi przez
premiera Piotra Jaroszewicza w sejmie 24 czerwca 1976 r., zaczęli domyślać się jakie
to atrakcje cenowe szykuje im władza.
Meldunek operacyjny informuje z niepokojem, że „od początku miesiąca
marca pojawiły się szeroko kolportowane plotki o przygotowywanych podwyżkach
cen wielu artykułów i usług, a w tym artykułów konsumpcyjnych”. Przed świętami Wielkiej Nocy (w 1976 r. przypadały na 18 i 19 kwietnia) „fala plotek opadła
w związku z poprawą zaopatrzenia”. Ale już po świętach znów plotki o planowanych podwyżkach nasiliły się; przepowiadano nawet konkretne daty wprowadzenia
podwyżek: „są to dnie (sic!) 2 i 3 maja oraz 7 i 8 maja”. Kolejne meldunki operacyjne
przynoszą przykłady reakcji obywateli na spodziewane podwyżki: „w dniu 1 maja
1976 r., z posterunku MO Golczewo uzyskano informację operacyjną, z której wynika, iż nieznany sprawca w barze Wojewódzkich Zakładów Gastronomicznych
w miejscowości Wysoka Kamienna – publicznie w sposób wulgarny przeklinał rząd
PRL i PZPR w związku z plotkami o podwyżce cen”. Z kolei jeden z pracowników
propagujący wśród załogi PGR Czarnocin gmina Stepnica „defetystyczne wiadomości” o podwyżkach cen, przepowiadał jednocześnie, że decyzja władz na pewno
spowoduje demonstracje uliczne pracowników stoczni w Szczecinie.19
Nie tylko w terenie, również w stolicy regionu, w dużych zakładach pracy, takich jak: Stocznia im. Warskiego, Stocznia Remontowa „Gryfia”, czy Zespół Portu
Szczecin, mówiono o mających nastąpić podwyżkach. W „Warskim” jeden z pracowników skarżył się, że władze, podobnie jak przed 1970 r., wprowadzają ukryte podwyżki cen, powodując w ten sposób, że płace nie nadążają za ich wzrostem. Podwyżki
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otrzymują tylko członkowie partii, „których obarcza winą za istniejący w jego mniemaniu bałagan gospodarczy w kraju”. Pracownik Stoczni odgrażał się władzy, mówiąc:
„jeżeli nastąpią podwyżki cen to będą rozruchy, gładko to im nie przejdzie”. Również
w „Gryfii” mówiono o podwyżkach, które mają nastąpić w lipcu. Jak wynika z notatki
służbowej kierownika Grupy Granicznej Placówki Kontrolnej w Porcie Szczecin, powołującego się na TW ps. „Franciszek” przebywającego 14 czerwca na terenie Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, robotnicy uważali, że zapowiedzią ogłoszenia nowych, wyższych cen jest powołanie do wojska członków komitetu strajkowego
z 1970/71 r. z „Warskiego” i „Gryfii”. Przy tej okazji wypowiadali „nieprzyjemne uwagi” pod adresem partii i rządu „lecz TW nie słyszał wypowiedzi w formie pogróżek
o zamiarach ewentualnych wystąpień, strajków”. W porcie grupa pracowników, krytykując decyzje władz w sprawie podwyżek stwierdziła, że „władze centralne nie liczą się
z klasą robotniczą i wszelkimi dostępnymi sposobami ją wykorzystują”.20
239
Reakcje załóg szczecińskich przedsiębiorstw na „propozycje” podwyższenia cen złożone przez Piotra Jaroszewicza 24 czerwca, były same w sobie dobitnym
świadectwem nieulegania wpływom propagandy od dawna wtłaczającej społeczeństwu, w sposób mniej lub bardziej otwarty, komunikat o tym, że „manewr cenowy”
jest niezbędny dla „dalszego, dynamicznego rozwoju”. W Szczecinie 25 czerwca nie
doszło wprawdzie do wydarzeń na skalę Radomia i Ursusa, ale i w naszym mieście w szeregu zakładów pracy doszło do krótkotrwałych strajków; m.in. w Stoczni
im. A. Warskiego; w „Gryfii” strajkowała pierwsza zmiana, natomiast w Elektrowni „Dolna Odra” strajk trwał cały dzień – do chwili, aż Piotr Jaroszewicz o 20.00
w transmitowanym w telewizji przemówieniu nie odwołał zapowiedzianych podwyżek. Po wydarzeniach w Radomiu i Ursusie partia organizowała w całym kraju
wiece potępiające „warchołów”: uczestników zajść mających miejsce w tych dwu
miastach. Wiece – ocenia historyk – były obrazem spodlenia ludzi, którzy uczestniczyli w spędach pod presja władz.21
W Szczecinie wiec odbył się 28 czerwca na stadionie „Pogoni”. W tym czasie
odbywały się też otwarte zebrania partyjne, na których również potępiano robotnicze protesty i słano listy poparcia do władz. Warto przypomnieć, że w Szczecinie
byli ludzie, którzy potrafili głośno wyrażać swoje oburzenie na nieliczącą się z ludzką godnością propagandową działalność władz komunistycznych.
Meldunek operacyjny z 1 lipca donosił, że jeden z zatrudnionych w Szczecińskich Zakładach Graficznych w dniu 29 czerwca, w zecerni wobec zespołu pracowników, „zajął zdecydowane stanowisko negatywne w stosunku do wiecu społeczeństwa szczecińskiego popierającego linię partii jaki odbył się 28 czerwca br.
na tutejszym stadionie »Pogoni«. Wyrażał się, iż jest to zakłamanie, naigrywając się
i szydząc z wystąpienia I sekretarza KW PZPR tow. Brycha, a zakończył swą wypo-
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wiedź stwierdzeniem, iż najchętniej rzuciłby na podłogę szuflę z pierwszą kolumną
»Kuriera«, na którym była relacja z wiecu”. Dużą odwagę wykazali dwaj robotnicy ZWCH „Chemitex-Wiskord”, którzy podczas otwartego zebrania partyjnego
w dniu 28 czerwca – „potępiającego akcesy (sic!) w Radomiu i Ursusie” – sprzeciwili się „zaproponowanej” na tym zebraniu rezolucji krytykującej uczestników zajść
w obu miastach. Stwierdzali, że pełnię odpowiedzialności za wydarzenia ponosi
partia i rząd. Nie licząc się z faktem nieudzielania im głosu: „tezy te wypowiadali
kilkakrotnie […] przerywając wypowiedzi innych uczestników zebrania i nie dopuszczając do uchwalenia rezolucji”. Esbek zanotował jeszcze, że próby przywołania do porządku obu pracowników nie przyniosły skutku.22
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Ludzie listy piszą i elaboraty

Inwektywy pod adresem partii i rządu oraz członków PZPR, zwłaszcza tych
zajmujących wysokie stanowiska w aparacie, wypowiadano również pisemnie; najczęściej w formie anonimów adresowanych do władz lub redakcji czasopism. Takie
listy przejmował Wydział „W”, czyli pion bezpieki zajmujący się perlustracją korespondencji. Czasami dostarczano je z poczty, czasami z instytucji na adres, których
były adresowane. W 1976 r. Służba Bezpieczeństwa doliczyła się 11 anonimów, określając tę liczbę jako znaczną: „Anonimy cechowała napastliwość i wulgarność sformułowań. Generalnie podważały słuszność polityki partii a także zawierały akcenty
antyradzieckie”, czytamy w „Ocenie i analizie stanu bezpieczeństwa na terenie województwa szczecińskiego w roku 1976”.23
Meldunek operacyjny informował, że SB jest w posiadaniu „antypaństwowego anonimu” skierowanego na ręce Janusza Brycha, I sekretarza KW PZPR w Szczecinie, otrzymanego z Komitetu Wojewódzkiego, w którym autor „w sposób szczególnie napastliwy, obelżywy i wulgarny wyraża się o osobie I sekretarza Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie”. Anonim krytykuje przemówienie wygłoszone przez komunistycznego dygnitarza na wiecu poparcia dla Edwarda Gierka, jaki
odbył się 28 czerwca na stadionie „Pogoni” oraz „wysuwa szereg nierealnych postulatów w związku z projektem zmiany struktury cen artykułów konsumpcyjnych”.
Anonim, napisany „pismem ręcznym, spontanicznym” nie oszczędził też Edwarda
Gierka i innych członków kierownictwa, używając wobec nich „słów obelżywych
i wulgarnych”. Inny anonim usiłował przesłać wiązankę inwektyw już nie na ręce
sekretarza wojewódzkiego, ale samego I sekretarza KC oraz premiera. Wydziałowi
„W” udało się przechwycić cztery karty pocztowe; trzy do Edwarda Gierka a jedną do Piotra Jaroszewicza. Zawierały one żądanie zniesienia podwyżek cen (pewnie
chodziło również o zaprzestanie praktykowania tzw. „cichych podwyżek”) oraz wyjazdu Edwarda Gierka z Polski.24
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Służbę Bezpieczeństwa zainteresował też anonim do Piotra Jaroszewicza,
w którym autor, podający się za kolegę z lat okupacji, krytykuje prowadzoną przez
premiera politykę gospodarczą państwa. Wśród listów przechwyconych przez Wydział „W” znajdziemy i takie, których nadawcy – nie zawsze anonimowi – zwracając
się do Stanisława Gucwy, marszałka sejmu, lub do Henryka Jabłońskiego, przewodniczącego Rady Państwa wyrażają swoje wotum nieufności dla rządu, negują celowość wyborów do sejmu PRL, zasadność zmian konstytucji, krytykują prawo panujące w kraju. Były też anonimowe listy adresowane do Leonida Breżniewa. Kilka
kopii takich listów przekazano ze sztabu Jednostek Armii Radzieckiej w Świnoujściu; treść korespondencji zawierała „cechy antypaństwowe i antysocjalistyczne”.25
W liście do redakcji Głosu Szczecińskiego wyrażano, „pismem spontanicznym”, niezadowolenie z przeobrażeń ekonomiczno-społecznych i politycznych
w PRL, ze zmian w konstytucji PRL; szczególnie dotyczących roli PZPR i „jednoś- 241
ci sojuszniczej Polski ze ZSRR”. Poza tym autor wyrażał się wrogo pod adresem
członków PZPR. Inny tekst wysłany do redakcji „ w niewłaściwym świetle przedstawia politykę PRL w stosunku do Izraela i społeczności żydowskiej”. Analizując
treść listu SB oceniła, że „autor jest wybitnie wrogo nastawiony do ustroju i polityki
PRL”. Inny czytelnik Głosu Szczecińskiego w liście do redakcji manifestował swoją
niechęć do otaczającej go rzeczywistości, wyrażając się: „w wulgarnych słowach […]
o społeczeństwie polskim, PZPR oraz ustroju socjalistycznym”. Na zakończenie
autor poinformował, że tekst ten „jest fragmentem większej całości, którą zamierza
przesłać za granicę celem opublikowania”.26
Niektóre meldunki operacyjne przedstawiają szerzej zawartość treści korespondencji wysyłanej do redakcji gazet: Głosu Szczecińskiego i Kuriera Szczecińskiego
lub telewizji. Czasami listy te, zapewne ze względu na ich obszerność, są określane,
w esbeckich źródłach, mianem elaboratów. Podkreśla się w nich, że państwo polskie nie jest suwerenne, uzależnione całkowicie od Związku Sowieckiego, a nawet, że
znajduje się „pod okupacją CCCP”. Jednemu z autorów listu sytuacja Polski, w której stacjonują wojska sowieckie, przypomina „sytuację Królestwa Kongresowego
w dobie panowania Mikołaja I”. Autor listu do Kuriera Szczecińskiego stawia pytanie:
„A może Polska to już nie Rzeczpospolita, lecz rosyjska republika?”. Utrwaleniu zależności służy polskie członkowstwo w RWPG oraz ostatnie zmiany w konstytucji.
ZSRS w swym dążeniu do panowania nad światem kontynuuje politykę imperialną
carskiej Rosji.27
Pojawiają się refleksje na temat istoty komunizmu: „czy komunizm to odmiana faszyzmu II poł. XX wieku?”, wytyka się „totalny” charakter rządów w Polsce
i wylicza konsekwencje rządów monopartyjnych oraz bezprawnie narzuconej społeczeństwu ideologii marksistowsko-leninowskiej. Warto zatrzymać się nad tym, bo
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enumeracja ta dobitnie świadczy o wysokiej świadomości, przynajmniej niektórych
mieszkańców regionu szczecińskiego, zła jakie przyniósł ze sobą ustrój „realnego
socjalizmu”. Rządy PZPR sprowadziły obywateli do roli biernych wykonawców
poleceń; uprzedmiotowiły społeczeństwo czyniąc je bezwolnym i bezmyślnym.
Stłamsiły opinię publiczną. Natomiast wszelkie próby samodzielnego myślenia
i wykazywana w nim „odmienność od utartych szablonów politycznych” traktowana jest jako anomalia psychiczna i powoduje „skierowanie obywatela do zamkniętego zakładu psychiatrycznego »III Rzeczpospolitej«”.28 Przywodzi to na myśl karierę
wyrażenia „oszołom” w III RP, pisanej już bez cudzysłowu, oraz retoryczne popisy
jej guru, który odsyłał adwersarzy swej myśli politycznej do psychiatry.
W Polsce pod rządami PZPR nie wiedza, praktyka, kwalifikacje tylko „przynależność do partii »sowiecko-komunistycznej« decyduje przy zajmowaniu stanowisk pracy w przedsiębiorstwach państwowych”. System jednopartyjny „prowadzi
do reżimu, upadku kultury i sztuki”. Zakłamuje historię, zakazuje poruszania ważnych wydarzeń, „by nie urazić naczelników z Kremla”. W liście skierowanym do
czołowego publicysty Trybuny Ludu, Ryszarda Wojny, wysłanym na adres Telewizji
Polskiej, anonimowy autor krytykuje lutowe poprawki do konstytucji m.in. za to, że
„zmuszają [one] do przyjęcia totalnej formy władzy państwowej i ideologii komunistycznej pod hasłami patriotyzmu, humanizmu i demokracji”. Stwierdza również,
iż hasła w ustawie zasadniczej dotyczące praw i swobód obywatelskich nie są i nigdy
nie były wcielane w życie w PRL-u. Autor, jak czytamy w meldunku operacyjnym,
„posuwa się do stwierdzenia, iż w PRL szykanuje się obywateli ze względu na przekonania polityczne, wyznanie”. Uprzywilejowani są członkowie partii, obywatele
mający inne, od oficjalnie aprobowanych, poglądy polityczne są dyskryminowani.
Konkluzja tekstu głosi, że obowiązkiem każdego polskiego patrioty jest „wywalczenie i utrwalenie dla PRL pełnej niezawisłości i niezależności politycznej”. Jak
również do jego obowiązków należy „wprowadzenie w życie szerokiej demokracji
socjalistycznej z przyznaniem działania wielu partiom politycznym”. Trzeci obowiązek, to „rzetelne zapewnienie obywatelom praw i swobód, które gwarantuje im
Konstytucja”.29
Przedstawione wyżej teksty, jako że obnażały istotę systemu i wskazywały
na jego niegodziwość, mimo nikłego zasięgu musiały budzić zaniepokojenie władz,
słusznie podejrzewających, że ich autorzy będą je propagować, przynajmniej w swoim środowisku.

„Na murach jakieś świństwa wypisują…”

Mówiła pani Aniołowa z „Alternatyw 4”, tłumacząc swoją początkową niechęć do przeprowadzki z Pułtuska do Warszawy. Wbrew sugestii autorów serialu
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o „czasach propagandy sukcesu”, „nieprzyzwoitości” pojawiały się nie tylko na stołecznych murach, na murach głębokiej prowincji również. I oczywiście, nie tylko na
murach: na filarach mostów, na bramach.
Meldunek operacyjny z końca kwietnia 1976 r., donosił, powołując się na
informacje uzyskane od k.s. „TA”, że na bramie metalowej jednej z posesji w Gryfinie namalowano „przy pomocy farby koloru zielonego – pędzlem” hasło antypaństwowe: „1 Maj – Bydlaki”. Treść hasła wyraźnie wskazywała, że ktoś chciał zakłócić
powagę z jaką społeczeństwo ziemi gryfińskiej przygotowywało się do obchodów
pierwszomajowego święta. Podobnie jak kreska po słowie „bydlaki” świadczyła,
że sprawca nie dokończył antypaństwowego tekstu – wnioskowano w meldunku.
Przybyli na miejsce funkcjonariusze, po dokładnym zmierzeniu długości hasła
(ok. 2.5 metra) i wysokości liter (30 cm) zamalowali „wyżej wymienione hasło”.30
Równie gorliwie zajęto się napisami, które pojawiły się na filarze wiaduktu 243
kolejowego w Policach, w nocy z 12 na 13 października. Miały one, mimo wszystko,
chyba większy ciężar, bo uderzały i w aktualną linię polityczną partii, i mierzyły
w sojusze, których trwałość gwarantował wprowadzony niedawno zapis konstytucyjny. A w dodatku wyraźnie kpiły z przesłania niedawnych wieców, na których nie
tylko potępiano „warchołów”, ale i wyrażano poparcie dla ekipy Edwarda Gierka.
Przybyła na miejsce ekipa operacyjna z komisariatu MO w Policach odczytała następujące napisy wykonane białą farbą olejną, o nierównomiernej wysokości dochodzącej do 30 centymetrów: „Nie podwyższajcie co chwilę, bo będzie Chile”,
„Precz z PZPR i kliką Gierka”, „Naszym wspólnym wrogiem jest ZSRR”. Poza tym
wykonano rysunki gwiazdy pięcioramiennej (symbol komunizmu) i swastyki „połączonych znakiem równości”. Przybyła ekipa funkcjonariuszy „po dokonaniu zdjęć
i pobraniu próbek farby napis zamalowała”.31

„Pisma ulotne” czasów PRL. Kolportaż literatury bezdebitowej

W sytuacji monopolu komunistów w środkach masowego przekazu, jedną
z form jego przełamania przez społeczeństwo były ulotki; zawierające dłuższe lub
krótsze treści, czasami pisane na maszynie, czasami przepisywane ręcznie, stanowiły świadectwo zepchnięcia wolnego słowa do epoki „gazety rękopiśmiennej”.
Zasięg takiej „prasy” ani mógł się mierzyć z „zasięgiem rażenia” komunistycznych
propagandówek typu Trybuna Ludu, czy, na szczeblu lokalnym, Głos Szczeciński.
Mimo tego ulotka i jej kolportaż były traktowane jako groźne dla systemu i przez to
zaciekle zwalczane. Wprzęgnięcie państwowej instytucji do tropienia kolporterów
często kilku kartek papieru, nierzadko wyrwanych ze szkolnych zeszytów, zapisanych najczęściej ręcznie: „pismem spontanicznym”, i noszącym zazwyczaj treści
dość ubogie, choć zawsze niezgodne z linią partii było kolejnym absurdem realnego
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socjalizmu. Było dowodem dbałości reżimu o to, by knebel zamykający usta społeczeństwu był w stu procentach szczelny. Tym samym kierowali się komuniści zwalczając zaciekle kolportaż literatury bezdebitowej.
W roku 1976 dużą popularnością cieszył się wierszowany tekst p.t. „10 przykazań dla członków PZPR”. Przepisywany wielokrotnie, z pewnością nie raz w jakieś
fabrycznej hali, warsztacie rzemieślniczym czy na stoczniowym wydziale, „gubił”
po drodze niektóre z nakazów dla członków PZPR. Stąd teksty różniły się między
sobą ilością zawartych przykazań, a co za tym idzie, tytułami. W meldunkach określano je mianem „paszkwili zawierających w swej treści wrogie akcenty w stosunku
do PZPR, ZSRR oraz obecnej sytuacji w kraju”. Jak wynika z cytowanej już „Oceny
i analizy stanu bezpieczeństwa na terenie województwa szczecińskiego”, partyjny
„dekalog” był, w tym czasie, najczęściej kolportowaną „ulotką antypaństwową”.32
Tekst, którym dysponujemy zawiera osiem punktów-zaleceń dla partyjnych:
1. Nie będziesz miał celu wyższego nad dobytek Związku Radzieckiego.
2. Nie wstępuj do kościoła ani do sklepu mięsnego, żebyś nie stracił stanu
partyjnego.
3. W niedziele i święta o czynach partyjnych pamiętaj.
4. W wolne soboty wal do roboty.
5. Szanuj rolnika polskiego jak siebie samego, bo twoje żarcie zależy od niego.
6. Nie pożądaj żony bliźniego swego, bo i tak nie ugotuje ci nic lepszego, bo
nie ma z czego.
7. Nie kradnij mienia społecznego, bo ci ze wschodu są właśnie od tego.
8. Renciści popierajcie partię czynem i umierajcie przed terminem.33
To ostatnie „przykazanie” stało się chyba najbardziej znane, a oderwane od
reszty „dekalogu” funkcjonowało przez kolejne lata w społecznej świadomości.
Meldunki operacyjne pozwalają pokazać w jaki sposób kolportowana była
„ulotka antypaństwowa”. W zakładzie fryzjerskim w Gryficach „NN mężczyzna
lat około dwudziestu, w trakcie rozmowy powiedział, że posiada kawał polityczny
p.t. »10 przykazań«. Następnie wyjął z kieszeni kartkę papieru, na której napisana
była pismem ręcznym treść ulotki i dał do przeczytania znajdującym się w zakładzie czterem osobom”. Jedna z nich za zgodą „NN osobnika” przepisała treść ulotki. Źródła esbeckie mówią, że była to główna droga przenikania do społeczeństwa
województwa szczecińskiego „wrogich treści” zawartych w „wierszyku”, któremu
wojnę wydały służby w Szczecinie, Gryfinie, Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim,
Stargardzie Szczecińskim, Golczewie i zapewne w wielu innych miejscowościach
Pomorza Zachodniego. Raczej do wyjątków należał sposób przekazania treści
„przykazań”, jaki zastosował kierownik zakładu fryzjerskiego w Szczecinie, który
wykorzystując zainstalowaną w autobusie aparaturę nagłaśniającą, odczytał uczest-
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nikom zakładowej wycieczki nad morze treść „wrogiej ulotki”, która – w posiadanej
przez fryzjera wersji – zawierała siedem „przykazań”.34
Partyjny „dekalog” był chyba swoistym komentarzem do odbytego w grudniu 1975 r. VII Zjazdu PZPR. Podobny charakter, komentarza tym razem do mającego dopiero nastąpić Zjazdu, mógł mieć inny, dość szeroko kolportowany, co najmniej od wiosny 1975 r., tekst „Wie już o tym Polska cała”, kończący się groźnym dla
partii memento: „i czas przyjdzie, gdy niestety znów zapłoną komitety”. Do wydarzeń z grudnia 1970 r. nawiązują też „wierszowane paszkwile” wysłane ze Szczecina
do Wrocławia (w dziewięciu egzemplarzach), a przechwycone przez Wydział „W”.
Również wielu bardzo młodych ludzi miało świadomość, że mimo pompatycznych
przemówień na Zjeździe i nowych haseł propagandowych, wszystko idzie starym
trybem. Świadczy o tym ulotka wykonana przez ucznia III klasy Technikum Mechanicznego w Świnoujściu, wykonana „ręcznie na papierze w kratkę, formatu A-4, 245
zaczynająca się od słów: »reklama głodu«, a kończąca się słowami: »perspektywy po
Zjeździe«”.35
Na szerszą skalę próbował działać student zaoczny Wydziału Elektrycznego
Politechniki Szczecińskiej, który wespół z grupą kolegów ze studiów na pożyczonym powielaczu wykonał 1200 ulotek, w których nawoływał do bojkotu nadchodzących wyborów, jak też „podawał fałszywe dane odnośnie [do] stosunków polsko-radzieckich oraz stosunków panujących w kraju”. Ulotka podpisana była „Komitet
Organizacyjny…”: tyle zdążył odczytać TW ps. „Zbyszek”, donoszący na studenta.
Grupa miała zamiar rozrzucić bezpośrednio przed wyborami dwieście ulotek na
terenie Szczecina i po dwieście w innych województwach. Akcja być może się powiodła, bo TW „Zbyszek” dowiedział się o niej 21 marca, w dniu wyborów, wieczorem. Stąd meldunek mógł złożyć inspektorowi SB dopiero następnego dnia. Zresztą
o tym, że plan został zrealizowany, wynika, choć niezbyt jasno, z treści meldunku
TW ps. „Zbyszek”, przedstawionego przez inspektora przełożonemu.36
W meldunkach operacyjnych spotykamy wzmianki świadczące o tym, że
„wrogie treści” kolportowano też na nowych nośnikach informacji – taśmach magnetofonowych, zawierających audycje przegrywane najczęściej z RWE.37 Jednak najwięcej informacji dotyczy rozpowszechniania literatury bezdebitowej. Meldunki
mówią o Archipelagu Gułag Aleksandra Sołżenicyna, o wierszach Czesława Miłosza,
Stanisława Barańczaka, o paryskiej Kulturze. Książki kolportowano w środowisku
dziennikarskim, nauczycielskim, lekarskim, inżynierskim.38

Chochlik antysocjalistyczny

Dysponujemy meldunkami, z których wynika, że „antysocjalistyczne treści”
próbowano przemycać do prasy oficjalnej, na przykład poprzez nadanie „słusznemu
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politycznie” artykułowi ze wszech miar niesłusznego tytułu. Tak było w przypadku
tygodnika „Jantar”, w którym, na tzw. „szczotce” zamieszczony był artykuł wydrukowany przez linotypistę w Szczecińskich Zakładach Graficznych. Tekst nosił tytuł
„Nowa Inkwizycja” i zawierał omówienie obrad Politycznego Komitetu Doradczego Państwa Układu Warszawskiego w Bukareszcie. Artykuł został przekazany do
druku przez szczecińskiego dziennikarza, jako pozbawiony tytułu komentarz polityczny. Korektor drukarni nie wychwycił „błędu o spektakularnej wymowie politycznej” i dopiero czujność cenzora, „który wykreślił paszkwilancki tytuł” uchronił
redakcję tygodnika przed wywołaniem skandalu. Gazeta zakładowa Głos Polmo nie
miała takiego zasięgu jak popularny tygodnik, ale i na jej łamach mogło dojść do
wydrukowania niebywałej herezji; zapobiegła temu, tak jak we wcześniejszym przypadku, czujność pracownika Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Otóż
w tekście dotyczącym pięćdziesiątej dziewiątej rocznicy rewolucji październikowej,
zamiast tytułu „Uroczysta wieczornica” złożono na linotypie „Uroczysta wieczerza”. Również w samym tekście mają miejsca liczne przekłamania wypaczające sens
polityczny zdań. A poza tym „zdjęcie trybuny z przedstawicielami Armii Czerwonej jest nieczytelne i wywrócone”. Według oceny stanu bezpieczeństwa na terenie
województwa szczecińskiego w roku 1976 wychwycono łącznie cztery próby wypaczenia tekstu w publikacji prasowej dokonane w celu nadania drukowanej treści
„dwuznacznej, negatywnej wymowy politycznej”.39

Czasami obywatelom puszczały nerwy
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I wtedy robiło się nieprzyjemnie członkom aparatu. Tak jak to miało miejsce w klubie szczecińskiej prasy, gdzie sekretarza Głosu Szczecińskiego, organu PZPR,
spotkała przykrość. Otóż siedząc przy stoliku razem ze znajomym pracownikiem
Stoczni „Gryfia” i dwójką nieznanych mu młodych ludzi, kobietą i mężczyzną, prowadził z nimi „nic nie znaczącą towarzyską rozmowę”, która nagle przemieniła się
„w stek politycznych inwektyw” kierowanych przez młodego mężczyznę pod adresem członka kierownictwa Głosu Szczecińskiego. Młody człowiek zaczął wyzywać sekretarza redakcji „od czerwonych pismaków, wredniaków, czerwonych pająków”,
grożąc jednocześnie, „że wkrótce to się wam skończy, niebawem wasz kres”. Do
gróźb przyłączyła się kobieta. Gdy sekretarz, stwierdziwszy, że nie boi się pogróżek,
próbował opuścić napastliwe towarzystwo agresywny mężczyzna przystawił mu do
szyi ostrze brzytwy, mówiąc: „a teraz jeszcze będziesz skakał, wiesz co mogę z tobą
zrobić, ty czerwony?”. Po czym schował brzytwę i cała trójka opuściła lokal. Jak
zeznał poszkodowany, ani on, ani też pozostała trójka nie byli pijani. Chuligański
wybryk dotknął również redaktora naczelnego Głosu Szczecińskiego, który stał się
ofiarą antykomunistycznych poglądów taksówkarza. Kierowca taksówki wprawdzie
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podwiózł redaktora pod wskazany adres miejsca zamieszkania, gdzie zwolnił, ale
zamiast pozwolić mu wysiąść, ruszył „a następnie, z wielką szybkością krążąc po
ulicach Szczecina, zwrócił się do swego pasażera słowami: »możesz o tym napisać ty
pismaku«”. Krewki kierowca zawiózł swoją ofiarę na postój taxi, zamknął go w samochodzie, a sam wyszedł porozmawiać z grupą stojących taksówkarzy, którzy być
może ostudzili nieco swego kolegę, gdyż ten „po chwili powrócił, jadąc pod wskazany mu adres [nadmieniał] głośno »masz szczęście«”.40
Z „groźbą pisemną”, skierowaną do aparatu partyjnego spotkał się sekretarz
KZ PZPR w Szczecińskiej Fabryce Maszyn Budowlanych „Famabud”. Na drzwiach
prowadzących do jego pokoju służbowego pojawiła się kartka, na której, pismem
maszynowym, napisano: „Szczecin, przecz z czerwonymi, skończy się wam kariera, niedługo własnego cienia się będziecie bać czerwone psy”. Również z „groźbą
pisemną”, ale już skierowaną imiennie, spotkał się dyrektor szkoły podstawowej 247
w Piaskach, znany w tej miejscowości działacz społeczny. Otrzymał on anonim,
w którym nadawca groził mu pobiciem za propagowanie wśród młodzieży ateistycznego stylu życia i porównywał go do hitlerowców. Poza tym „pod treścią autor
narysował swastykę oraz sierp i młot”.41

Ślady samoorganizacji

W meldunkach operacyjnych znajdziemy informacje dotyczące organizacji
działających na interesującym nas terenie. Trudno z niezbyt obfitych notatek esbeckich wnioskować o skali tych przedsięwzięć: liczbie zaangażowanych w nie osób,
czasie i rodzaju działalności. W większości wypadków można chyba powiedzieć,
że były to efemerydy; nic, albo niewiele znaczące, przedsięwzięcia. Niektóre mogły być owocem konfabulacji tajnych współpracowników, bądź wyrazem pragnienia osoby, będącej jedynym założycielem i członkiem organizacji, o której istnieniu
poinformowała podrzuconą, wytworzoną domowym sposobem, ulotką. Nie mniej
jednak, analizując świadectwa zachowań szczecinian idące pod prąd propagandy,
mówiącej o „jedności politycznej narodu”, warto zatrzymać się na tych przejawach
tęsknoty za normalnym życiem społeczno-politycznym.
Efemerydą nie był oczywiście ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego prowadzony przez o. Huberta Czumę, mający swoją siedzibę przy ul. Pocztowej u ojców jezuitów. Działalność DA bezpieka traktowała jako problem bardzo poważny,
któremu poświęcono „wiele operacyjnej uwagi”, co zaowocowało dobrym rozpoznaniem operacyjnym środowiska, jak też „zabezpieczeniem z dobrym skutkiem
kontroli jego ważnych inicjatorskich ogniw”. Według SB ośrodek inspirował studentów do nielegalnych, antysocjalistycznych działań na terenie uczelni. Przykładem
może być aktywność nieformalnego koła „Młodych Historyków” działającego
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w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, w skład którego „wchodzą osoby
o negatywnych poglądach politycznych, negujących obecną linię polityczną partii”.
Według meldunku członkowie grupy prawdopodobnie pozostają w związku z duszpasterstwem akademickim.42
Aparat bezpieczeństwa niepokoiły też informacje dochodzące z organizacji
jak najbardziej oficjalnych, młodzieżowych przybudówek partii. W jednym z meldunków czytamy o buncie w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich Politechniki Szczecińskiej, w którym powstała grupa złożona z pewnej liczby działaczy
rad wydziałowych i członków prezydium rady uczelnianej SZSP, chcących usunąć
ze stanowiska przewodniczącego działającego na uczelni związku „za jego zbyt
dużą »polityczność i partyjność« w funkcjonowaniu organizacji studenckiej”. Grupa ta „nieprzychylna obecnej linii SZSP (polityczno-ideologicznej)”, zagroziła – jak
stwierdza meldunek: prawdopodobnie – demonstracyjną rezygnacją jej członków
z pełnionych obecnie funkcji w przypadku nie zrealizowania jej „ultimatum”.43
Ciekawym przejawem fermentu, tym razem w szeregach partii, przejawiającego się wśród jej młodych członków, studentów Politechniki Szczecińskiej jest „elaborat antysocjalistyczny” opracowany przez to środowisko, którego treść „sprowadza
się do totalnej negacji efektów polityki partii w okresie ostatnich lat”. Rzeczywiście;
starsi towarzysze mieli powody do troski o stan uświadomienia partyjnego niektórych młodych członków i kandydatów PZPR, gdy czytali, że za niepowodzenia
gospodarcze ostatnich lat „partia nasza, jako kierownicza siła narodu, ponosi […]
całkowitą odpowiedzialność”. Wśród negatywnych posunięć władz, skutkujących
kryzysem, wymienia się m.in. tłumienie wszelkich oddolnych inicjatyw zmierzających do udoskonalenia jednostek gospodarczych, marnowanie zdolności ludzi twórczych. Wydarzenia z marca 1968 i grudnia 1970 r. „świadczą o niezadowoleniu części
społeczeństwa z polityki naszej partii”, jak też z metod jakich używa, aby zapewnić
sobie „wyłączność w podejmowaniu wszelkich decyzji”. Ten niezwykły, biorąc pod
uwagę czas i środowisko z jakiego się wywodzi, dokument mówi też o konserwatyzmie partii, o tym, że przyciąga do siebie karierowiczów, konformistów, którzy boją
się krytykować przełożonych, „mając chyba ciągle w pamięci okres rządów Stalina
i Bieruta”. Takim ludziom przeciwstawia się „prawdziwych komunistów, którzy za
swoje przekonania zapełniali więzienia nie tylko za czasów sanacyjnej Polski, ale również i po wyzwoleniu”. Dziś członkowie partii odrzucają ideologię na rzecz realizowania własnych interesów: „jako, że są warstwą uprzywilejowaną”. Nic też dziwnego,
że autorytet członków partii wśród studentów, a więc ludzi, którzy „mają własne wyrobione zdanie [i] patrzą na wszystko krytycznie [jest] żaden”.44
Trudno stwierdzić czy autorzy tekstu to zwolennicy „socjalizmu z ludzką
twarzą” a’la Dubczek i s-ka, czy, poniekąd, wprost przeciwnie: była to grupa lewaków:
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„prawdziwych komunistów”, w gruncie rzeczy, biadolących, że za mało jest komunizmu w komunizmie. Czy też, w końcu, była to grupa ludzi o nieutraconym jeszcze
poczuciu zdrowego rozsądku i przyzwoitości, która ubrała w „słuszną” frazeologię
oczywistą – choć „antypaństwową” – myśl, mówiącą, że tak dalej już nie można.
Nie ma natomiast wątpliwości, że do lewackich, zbrodniczych, idei odwoływał się autor listu podpisanego „Patrioci Polscy”, wysłanego do ambasady chińskiej
oraz do RWE, gloryfikując w nim politykę CHRL; jak również grupa młodych ludzi, których przywódca – jak ujawniło przeprowadzone u niego w mieszkaniu przeszukanie – posiadał materiały „wskazujące na istnienie nielegalnej organizacji młodzieżowej p[od] n[azwą] »III Rzesza«”.45
Z myślą o założeniu organizacji o zupełnie innym charakterze nosił się jeden
z pracowników PKP, który w obecności dwóch osób zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie spalił banknot stuzłotowy: „swój postępek tłumaczył swoją nienawiścią 249
do ustroju komunistycznego, nienawidzi czerwonych pieniędzy i czerwonego godła
bez korony”. Później podczas rozmowy z jednym ze świadków spalenia banknotu
zaproponował założenie organizacji pod nazwą „Podziemna Armia Krajowa”, która
walczyłaby z ustrojem komunistycznym. Pomysł zapewne nie został wcielony w życie, również z tego powodu, że człowiek z którym rozmawiał pomysłodawca był
tajnym współpracownikiem SB.46

Niebezpieczne związki i inicjatywy

W dniu 5 grudnia 1975 r. pięćdziesięciu dziewięciu przedstawicieli życia
umysłowego podpisało list protestacyjny w sprawie zapowiadanych przez władze
komunistyczne zmian w konstytucji: był to tzw. „List 59”. Podobny protest środowisko to, tym razem podpisane przez sto jeden osób, wystosuje 31 stycznia 1976 r.47
Komuniści starali się nie dopuścić do rozszerzenia się wpływu sygnatariuszy i ich poglądów na prowincję. Wszelkie ślady współpracy przedstawicieli lokalnych środowisk kulturalnych z sygnatariuszami pism „antykonstytucyjnych” – takie określenie na listy protestacyjne w sprawie poprawek do konstytucji znajdujemy
w jednym z esbeckich meldunków – były poddawane przez resort analizie „pod kątem zagrożenia” dla bezpieczeństwa państwa. Zadania jakie zazwyczaj otrzymywali
funkcjonariusze sprowadzały się do niedopuszczenia do tutejszego środowiska osób
„znanych ze swych negatywnych poglądów na aktualną rzeczywistość polityczną”
oraz zneutralizowania poprzez działalność profilaktyczno-operacyjną aktywności
tych osób ze środowiska szczecińskiego, które utrzymywały kontakty z dysydentami i w pełni popierały ich protest w sprawie poprawek do konstytucji.48
Komitet Obrony Robotników powstał 23 września 1976 r. Władze, podobnie jak w przypadku innych inicjatyw ogólnopolskich, starały się nie dopuścić do
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rozprzestrzenienia się działalności „antysocjalistycznej” na obszar całego kraju. Stąd
pilne wychwytywanie wszystkich sygnałów świadczących o tym, że informacje o powstaniu organizacji pomagającej represjonowanym robotnikom z Radomia, Ursusa
i innych miejscowości zaczęły docierać również do województwa szczecińskiego.
Meldunek operacyjny z listopada 1976 r. informował, że w dniu 12 listopada 1976 r. jednostka WOP ze Świnoujścia przekazała KW MO w Szczecinie tekst
ulotki wykonanej ręcznie na papierze maszynowym formatu A-4, która informowała mieszkańców o prześladowaniach jakich ze strony SB doświadczyli robotnicy
– uczestnicy wydarzeń czerwcowych: „W związku z czym zwracamy się do mieszkańców naszego grodu o wspomożenie ich! Pomoc tą należy kierować na adres
znanego ekonomisty polskiego prof. Edward Lipiński (tak w oryginale – B. K.)”.
W tekście podany był dokładny adres i numer telefonu prof. Lipińskiego. Ulotka
zawieszona była na tablicy ogłoszeń jednego z budynków przy ulicy Matejki w Świnoujściu. Informacje, być może również w formie ulotek, zawierające treści podobne do wzmiankowanej pojawiały się również w Szczecinie. Dwunastego listopada
Wydział „W” przechwycił list kierowany do Edwarda Lipińskiego. Autor listu, pracownik Stoczni Remontowej „Parnica”, wyraża w nim swoje poparcie dla działalności Lipińskiego jak też nadzieję, że działalność ta pozwoli na odbudowę niezależnej
Polski. Nadawca wysłał przekazem pocztowym na adres Edwarda Lipińskiego dwieście złotych. Również w innych meldunkach znajdziemy informacje o przesłanych
na adres figuranta sprawy „Gracze”49, prawdopodobnie prof. Lipińskiego, przekazów pocztowych z sumami 200 i 50 złotych.50
Dziesiątego listopada w Urzędzie Pocztowym w Łobzie nadany został list
anonimowy, adresowany do KW PZPR w Radomiu. Jako nadawca widnieje na kopercie Komitet Obrony Robotników. Jest to kopia. W prawym górnym rogu figuruje napis: Stargard 20 października 1976. Jak wynika z treści meldunku autor listu solidaryzuje się z robotnikami z Radomia i Ursusa oraz w imieniu „inteligencji
robotniczej woj[ewództwa] szczecińskiego” domaga się wypuszczenia na wolność
uczestników zajść i przywrócenia należnych im praw. Z innego meldunku dowiadujemy się, że Wydział III Departamentu III MSW w Warszawie poinformował
szczecińską SB, że przechwycił maszynopis kierowany na adres jednej z mieszkanek
Szczecina. Anonimowy nadawca próbował wysłać „Biuletyn Informacyjny nr 1”.
Ponadto inspektor informuje przełożonego, że „z Wydziału III Komendy Stołecznej MO w Warszawie otrzymaliśmy dodatkową informację, że dokument ten został
opracowany przez tzw. »Komitet Obrony Robotników« i zawiera kłamliwe treści
dotyczące wydarzeń w czerwcu br. w Ursusie i Radomiu”.51
Meldunki operacyjne z późnej jesieni 1976 r. przekazują, z zaniepokojeniem, że przynajmniej niektórym robotnikom znany jest fakt powstania i działal-
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ności KOR-u, że zbierane są na jego działalność pieniądze i że wiąże się z tą organizacją nadzieje: „przydałby się Komitet Obrony Robotników także w Szczecinie,
gdyż rada zakładowa i związki zawodowe nic nie pomagają”, pisał anonim w liście
wysłanym 25 listopada na adres KW PZPR w Szczecinie.52 Z połowy października
pochodzi meldunek na temat sprawy byłego pracownika Zakładów Mleczarskich
w Szczecinie, w którą, na prośbę jego siostry, zaangażował się KOR.53
Fakty wspierania osób prowadzących wrogą działalność polityczną i represjonowanych za tę działalność określono w języku nowomowy resortowej jako
„grupę w kategorii dywersji i wrogich aktów politycznych znaczną pod względem
liczebności”. Zagrożeń związanych z nawiązywaniem kontaktów z „elementem politycznie niepewnym” naliczono w ciągu roku 12: „Dotyczyły one głównie deklarowania drogą listowną poparcia moralnego i materialnego dla działalności Komitetu
Obrony Robotników”, podkreślono też, iż zagrożenia te stanowią „nowe jakościo- 251
wo stany w działaniach Wydziału [III]”.54
Dokonując przeglądu zachowań i postaw Szczecinian wobec uładzonego
świata peerelowskiej propagandy pamiętamy, że źródłem, z którego czerpaliśmy
informacje były meldunki funkcjonariuszy bezpieki, a więc instytucji szczególnie
wrażliwej na wszelkie przejawy kontestacji; nawet te zupełnie drobne. Stąd trudno
jest wyrokować o skali postaw nonkonformistycznych w społeczeństwie Pomorza
Zachodniego, o sile antykomunistycznych przekonań. Pamiętamy też, że rok 1976
był okresem – z racji sporej ilości ważnych wydarzeń politycznych, którym towarzyszył pogłębiający się kryzys gospodarczy – dość specyficznym, prowokującym do
wypowiedzi „antysystemowych” – z jednej strony; z drugiej natomiast szczególnie
uwrażliwiającym funkcjonariuszy na wszelkie przejawy niezadowolenia z istniejącej sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej. Z materiału podsumowującego
stan bezpieczeństwa na terenie województwa szczecińskiego w roku 1976 wynika,
że pracownicy resortu ocenili, iż w analizowanym czasie we wszystkich środowiskach społecznych kształtowały się opinie niekorzystne: „Dominują stany niezadowolenia, zniechęcenia i niewiary w możliwość szybkiej poprawy”.55
Aby zrównoważyć wyłaniający się z tekstu obraz społeczności bezkompromisowo krytykującej rzeczywistość realnego socjalizmu, a nade wszystko partię:
głównego sterowniczego topiącego się w absurdach realsocjalizmu państwa, zacytujmy opinię wnikliwego obserwatora życia społecznego w PRL-u Stefana Kisielewskiego, który latem 1976 r. tak oceniając współczesnych mu Polaków, obywateli
Polski „ludowej”, narzekał na ich daleko posunięty konformizm, szczególnie widoczny na ziemiach Zachodnich, „gdzie ludzie wyrzuceni z historycznego »starego« wschodu i osadzeni na poniemieckich, pozbawionych historii piaskach nie
wiedzą w ogóle kim są: przyszli znikąd, zdążają donikąd”.56 W tej sytuacji pojawia
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się kwestia na ile przedstawiony w artykule obraz nonkonformizmu społeczeństwa
Pomorza Zachodniego jest zdeformowany przez typową dla policji politycznej
państwa komunistycznego nadwrażliwość na wszelkie przejawy nieprawomyślności
obywateli, a z drugiej strony; na ile cytowana wypowiedź wybitnego publicysty zabarwiona była, pojawiającą się w jego Dziennikach, goryczą czasami przeszkadzającą
mu obiektywnie spojrzeć na rzeczywistość.
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Adama Cholewy skierowany do z-cy naczelnika Wydziału III KW MO w Szczecinie mjr. A. Maja,
26 XI 1976 r., k. 450.
39
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Wbrew propagandzie sukcesu
Tamże, Meldunek operacyjny inspektora Jerzego Ziółkowskiego skierowany do z-cy naczelnika
Wydziału III KW MO w Szczecinie mjr. L. Puszczewicza, 1 XII 1976 r., k. 459; Tamże, Meldunek
operacyjny inspektora Waldemara Wojciechowskiego skierowany do z-cy naczelnika Wydziału III
KW MO w Szczecinie, 14 XII 1976 r., k. 476.
53
Tamże, Meldunek operacyjny inspektora Stefana Brylińskiego skierowany do z-cy naczelnika Wydziału III KW MO w Szczecinie, 15 X 1976 r., k. 391; Tamże, Meldunek operacyjny inspektora Stefana
Bylińskiego skierowany do z-cy naczelnika KW MO w Szczecinie, 2 XI 1976 r., k. 414.
54
AIPN, 0296/179, t. 7, k. 18.
55
Tamże, k. 23.
56
S. Kisielewski, Dzienniki (Warszawa: Iskry, 1997): s. 866.
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O początkach funkcjonowania organów Informacji Wojskowej (lata
1943–1944) wiadomo niewiele. Budząca szereg wątpliwości, ale na razie jedyna monografia Władysława Tkaczewa na wspomniany temat podaje skąpą ilość ogólnikowych informacji.1 W podsumowaniu autor pisze: „W pierwszych latach swojego
istnienia służba informacji Wojska Polskiego w większym stopniu podlegała organom kontrwywiadu wojskowego ZSRR niż polskiemu ministrowi Obrony Narodowej”.2 Trudno traktować powyższe konstatacje jako wyczerpanie tematu i to z wielu
zasadniczych powodów. Do najważniejszych należy to, że autor nie wyjaśnił jak
owo „mniejsze” i „większe” podporządkowanie wyglądało, oraz fakt, że w latach
1943–1944 Ministerstwo Obrony Narodowej w ogóle nie istniało.
Z dokumentów organizacyjnych Informacji Wojskowej wynika, że od chwili
swego powstania była podporządkowana dowódcy 1. dywizji, a następnie Korpusu Polskiego w ZSRS – sowieckiemu generałowi lejtnantowi Zygmuntowi Berlingowi.3 Brak
jednak dowodów na to, iż rzeczywiście sprawował on nad nią jakąkolwiek zwierzchnictwo. Są za to świadectwa, że jego formalni podwładni z Informacji Wojskowej – o czym
Berling wiedział – składali raporty bezpośrednio swym sowieckim przełożonym.4
Zasadniczo nowe informacje na temat istoty organów Informacji Wojskowej
w latach 1943–1944 podaje prezentowany niżej dokument. Czego on dotyczy i jaka
była jego geneza? 17 kwietnia 1944 r. Berling wystosował telegram do sowieckich
władz partyjnych w sprawie rzekomych niedociągnięć w pracy organów Informacji
Wojskowej. Sugerował przy tym, żeby nadzór nad organami bezpieczeństwa w wojsku powierzyć dowódcy „ludowego” WP, czyli jemu. Pismo to trafiło do Wydziału
Dymitra Manilskiego.5 Stamtąd przesłano je do ludowego komisarza bezpieczeństwa
państwowego III rangi Georgija Żukowa, który odpowiadał za sprawy polskie, dotyczące nie tylko spraw tzw. „ludowego” Wojska Polskiego.6 Żukow sporządził prezentowaną niżej odpowiedź, która zawiera oficjalne stanowisko sowieckich służb specjalnych w sprawach poruszonych w telegramie Berlinga. Dokument ten wskazuje
wprost, że nadzór formalnych przełożonych Informacji Wojskowej (gen. Berling)
był od początku całkowicie fikcyjny. Co więcej – i chyba to jest tu najciekawsze – Sowieci nie traktowali organów Informacji Wojskowej jako oddzielnej, kontrolowanej
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tylko nieformalnie struktury „ludowego” WP. Żukow napisał wprost, że nazwa „wydziałów informacji” jest tylko legalizacyjną „przykrywką”, pod którą działalność
w „ludowym” Wojsku Polskim prowadzą organa sowieckiego kontrwywiadu. Mundury polskie i szyld wydziałów informacji były tylko sposobem ukrycia regularnych
struktur „SMIERSZ”. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak długo trwał taki stan
rzeczy i kiedy formalnie (bo przecież przed 1990 r. nigdy faktycznie) kierownictwo
organów kontrwywiadu wojskowego przekazano w ręce dowództwa WP.
Prezentowany dokument został opublikowany w książce Sowietskij faktor
w Wostocznoj Jewropie 1944–1953. Dokumenty, wydanej w Moskwie w 1999 r.7

m[iasto] Moskwa
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[nie wcześniej niż 17 IV 1944 r.]
Tajne
KC WKP(b)
do tow[arzysza] D[ymitra] Z. Manuilskiego

W związku z telegramem Berlinga z 17 IV [19]44 r. w sprawie
oddziałów specjalnych polskiej armii melduję:
1. Robotę kontrwywiadowczą w polskiej armii prowadzi „SMIERSZ”,
którego organy istnieją w wojsku polskim pod przykryciem „oddziału
informacji wojska polskiego”. Skład wydziałów informacji wojska
polskiego jest kompletowany ze składu osobowego Zarządu „SMIERSZ”
Ludowego Komisariatu Obrony, który kieruje jego działalnością.
Funkcjonariusze wydziału informacji noszą polskie mundury.
2. Podczas formowania 1. dywizji, kiedy powstał problem formowania wspomnianych organów, Berlingowi oświadczono, że organizacja, kompletowanie i kierowanie ich działalnością nie leży
w jego kompetencjach. Sądząc po treści otrzymanego telegramu,
Berling chce wziąć w swoje ręce sprawy, których danie mu, wedle
mojego przekonania, jest niecelowe.
3. Twierdzenie, że większość funkcjonariuszy oddziałów informacji to Rosjanie i nie znają polskiego języka odpowiada rzeczywistości. Jednak trzeba zaznaczyć, że w dyspozycji „SMIERSZ” NKWD SSSR
i NKGB SSSR nie ma więcej ludzi, którzy władają językiem polskim.
4. O „poważnych i nienaprawialnych błędach”, które popełnia
„SMIERSZ” w swojej pracy nic mi nie wiadomo, uważam, że to twierdzenie gołosłowne, tym bardziej, że Berling nie kieruje oddziałami
informacji, i w związku z tym, nie może mieć podstaw do takich
stwierdzeń.
5. Obecnie do szkoły NKWD w Kujbyszewie wybrano 300 Polaków
z wojska polskiego, którzy przez 3 miesiące zakończą szkolenie

„Pod przykrywką”. Rzecz o sowieckich organach Informacji Wojskowej w Wojsku Polskim
i będą mogli zostać wykorzystani tak do obsady organów kontrwywiadowczych polskiej armii, jak i do obsady organów bezpieczeństwa
przyszłej Polski.
6. W celu zwiększenia w oddziale informacji liczby ludzi,
którzy mówią po polsku, uważam za celowe wydać polecenia dla
tow[arzysza] Abakumowa8, żeby przyjął do służby w „SMIERSZ” Polskiej Armii 100–120 Polaków z liczby sprawdzonych oficerów Armii
Czerwonej, obecnie służących e armii polskiej.
7. Jednocześnie uważam za celowe utrzymanie takiej sytuacji, w której Berling nie dowodzi organami „SMIERSZ” w Armii Polskiej.
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Przypisy:
W. Tkaczew, Organa Informacji Wojska Polskiego 1943–1958. Kontrwywiad wojskowy (Warszawa: Bellona, 1994). Jako swoiste curiosum należy odnotować fakt, że rozbudowaną wersję tej książki (o latach
1943–1956) wspomniany autor opublikował praktycznie bez uwzględnienia polskiej i chociażby rosyjskiej literatury, związanej z tym tematem z lat 1994–2007.
2
W. Tkaczew, dz. cyt., s. 396.
3
W. Tkaczew, dz. cyt., s. 11–12; Stanisław Jaczyński, Zygmunt Berling. Między sławą a potępieniem (Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1993): s. 235–237.
4
Z. Berling, Wspomnienia. Przeciw 17 republice (Warszawa: Polski Dom Wydawniczy, 1991): s. 150.
5
Dymitr Z. Manuilski (1883–1959). Działacz rosyjskiej partii komunistycznej, jeden z najbliższych
współpracowników Józefa Stalina. Członek KC WKP(b) (1923–1952), sekretarz Komitetu Wykonawczego Kominternu odpowiedzialny m.in. za sprawy polskie (1929–1943), w latach 1942–1944
pracował w Głównym Zarządzie Politycznym Armii Czerwonej. Po śmierci Stalina na emeryturze.
Jego biogram patrz: K. A. Zalewski, Imperia Stalina. Biograficzieskij encykłopiediczieskij sławar (Moskwa: b.w., 2000): s. 299–300.
6
Grigorij S. Żukow, wysoki funkcjonariusz NKWD/NKGB. Oficjalnie pełnomocnik rządu sowieckiego do spraw obcych formacji wojskowych tworzonych na terenie ZSRS. Wcześniej nadzorował
działalność NKWD w i wobec armii gen. Andersa. Jego nazwisko pojawia się również w rozmaitych
dokumentach dotyczących działań sowieckich w Polsce (PPR i wywiad NKWD) i wobec Polski. Jego
biogram w oficjalnej literaturze rosyjskiej nie był publikowany.
7
Red. odpow. T. W. Wołokitina, T. 1 (1944–1948): s. 57–58.
8
Wiktor C. Abakumow (1908–1954). Komisarz bezpieczeństwa państwowego II rangi, w latach
1943–1946 szef Głównego Zarządu Kontrwywiadu przy Ludowym Komisariacie Obrony ZSRS
(„Smiersz”). Aresztowany (1951) i rozstrzelany (19 XII 1954). Jego biogram zob.: Kto rukowodił
NKWD 1934–1941. Sprawocznik, (red.) N. G. Ochotni, A. B. Rogiński (Moskwa: b.w., 1999): s. 80.
1
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Jolanta Mysiakowska
Wrogowie „władzy ludowej”
po Październiku ’56
W powszechnym mniemaniu likwidacja tygodnika Po Prostu 2 października
1957 r. jest uważana za symbol końca złudzeń związanych z wydarzeniami Października 1956 r. w Polsce. Warto się jednak zastanowić i postawić pytanie, czy aby na
pewno wszyscy Polacy ulegli nastrojom tzw. „odwilży” i łudzili się, że stanie się ona
początkiem liberalizacji systemu komunistycznego.
261
Na mocy amnestii z 27 kwietnia 1956 r. więzienne mury opuściło około
30–35 tys. osób, skazanych w okresie stalinowskim za przestępstwa polityczne. Wyjście na wolność nie oznaczało dla nich bynajmniej początku normalnego życia. Nie
tylko nie mogli liczyć – w przeciwieństwie do niedoszłych piewców stalinizmu – na
najmniejszą szansę podjęcia jakiejkolwiek działalności w sferze publicznej, z której
zostali już dawno wykluczeni. Mieli również problemy ze znalezieniem pracy na
miarę swoich możliwości i umiejętności; byli także nieustannie narażeni na szykany
i inwigilowani przez Służbę Bezpieczeństwa. W przeważającej większości chadecy,
socjaliści WRN czy narodowcy nie mieli złudzeń, co do intencji towarzysza „Wiesława” i nie dali się „uwieść” szumnym hasłom o liberalizacji systemu i budowie
„socjalizmu z ludzką twarzą”. Pomimo wieloletniego więzienia w ubeckich kazamatach wciąż pozostawali wierni swym antykomunistycznym przekonaniom i nie
uznawali narzuconej Polakom obcej władzy.
Zaprezentowane poniżej „Wytyczne do pracy operacyjnej w zakresie ujawniania, rozpracowania i zwalczania wrogiej antypaństwowej działalności elementów
burżuazyjno-nacjonalistycznych, b. podziemia, WRN i prawicy ludowej”, sformułowane 2 lipca 1957 r. przez kierownictwo Departamentu III MSW jednoznacznie
wskazują, że w tzw. „socjalizmie z ludzką twarzą” nie było miejsca osób, które niezłomnie walczyły o odzyskanie przez Polskę pełnej niepodległości. Co więcej, dokument ten pokazuje, iż komunistyczne służby specjalne postrzegały ich jako zdecydowanych i nieprzejednanych wrogów komunizmu.

Wrogowie „władzy ludowej” po Październiku’56
Zatwierdzono na Kolegium MSW
dnia 2 VII [19]57 r.
L. dz. AZ-1869/57

Warszawa, dnia 2 lipca 1957 r.
Ściśle tajne
DO – 11
WO – 11
PO – 8
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VIII Plenum KC naszej Partii1 dokonało wielkiego przełomu
w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym naszego kraju oraz
zapoczątkowało nowy okres budownictwa socjalistycznego – okres
naprawy błędów, twórczej myśli, twórczej inicjatywy mas pracujących, okres odnowy demokracji socjalistycznej. IX Plenum2 umocniło
i skoncentrowało nakreślony przez VIII Plenum program Partii.
Nastąpiło olbrzymie ożywienie polityczne w kraju, usuwanie
niesłusznych form i metod działania w naszym życiu politycznym,
społecznym i gospodarczym. Pogłębiło to pozytywny ruch przechodzenia na pozycje socjalistyczne lub na pozycje lojalności wobec
władzy ludowej wielu spośród tych, których dotychczasowa negatywna
postawa była podtrzymywana wypaczeniami poprzedniego okresu.
Nastąpił wielki proces konsolidacji wszystkich postępowych
i patriotycznych sił w kraju na gruncie Uchwał VIII i IX Plenum
naszej Partii.
Obok tego wielkiego procesu odnowy i konsolidacji postępowych i patriotycznych sił naszego społeczeństwa, widzimy jak wrogie, nieprzejednane elementy reakcyjne (b. PSL, kadry b. AK – WiN,
endeckie, b. WRN) zbierają swe rozbite siły do walki z władzą
ludową. Widzimy również ożywienie elementów burżuazyjno-nacjonalistycznych wśród pewnych grup młodzieży i inteligencji.
Te wsteczne i reakcyjne elementy, opowiadając się za demokratyzacją w okresie VIII Plenum, żywiły nadzieję, że pod naciskiem proces demokratyzacji doprowadzi do restauracji kapitalistycznych stosunków w Polsce.
Dlatego też w pierwszym okresie po VIII Plenum te elementy
i środowiska jawnie głosiły hasła, a nawet wysuwały żądania reaktywowania dawnych burżuazyjnych partii lub też stworzenia nowych
reprezentacji politycznych.
Szereg oświadczeń i wypowiedzi kierownictwa naszej partii,
a szczególnie uchwały IX Plenum wskazujące, że nowa polityka nie
oznacza odejścia od budownictwa socjalizmu i dyktatury proletariatu jako formy rządzenia, ostudziły apetyty i nadzieje reakcji.
Dalsze umocnienie siły partii i jedności Frontu Narodu przekreśliły nadzieje na natychmiastowe osiągnięcie oficjalnej reprezentacji
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politycznej reakcji. Nie oznacza to jednak końca walki o zdobycie
legalnych pozycji politycznych w kraju.
Jak dotąd wycofała się z aktywnej walki politycznej nieznaczna część najmniej zdecydowanych elementów reakcyjnych i tylko
tam, gdzie siły demokracji robotniczej potrafiły twardo przeciwstawić się reakcyjnym zakusom.
Jednakże reakcja, a szczególnie te elementy, które po wyzwoleniu prowadziły walkę z władzą ludową, stały się obecnie bardziej aktywne i rozzuchwalone wszędzie tam, gdzie natrafiają na
dostateczny odpór. Często występują one w roli obrońców b. podziemia, mobilizują swych zwolenników nie do otwartej walki z naszym
ustrojem lecz, wykorzystując wszelkie formy legalnego przykrycia, wdzierają się na pozycje działalności politycznej, społecznej
i gospodarczej przez opanowywanie wielu istniejących organizacji
i związków oraz tworzenia nowych.
Szturm w kierunku opanowania ZBoWiD przez kadrowe elementy
WiN-sko – AK-owskie, NSZ i PSL-owskie był etapem skupienia i organizacyjnego ujęcia zwolenników dla oddziaływania i zdobywania
w swoje ręce władzy terenowej.
Dziś toczą walkę o kluczowe pozycje w terenie – w Radach, handlu, administracji, w organizacjach kulturalnych i społecznych.
Jak wskazuje rozeznanie operacyjne, poczynania te są rezultatem porozumienia poszczególnych grup i środowisk i często
narzucane przez te grupy. Powstaje szereg nowych ośrodków i grup
(szczególnie wśród młodzieży) uprawiających wroga robotę, jak też
następuje aktywizowanie się niektórych starych środowisk, które
w poprzednim okresie wypadły już z kręgu zainteresowań organów
bezpieczeństwa.
Obok tych wspólnych cech frontu reakcji różnych odcieni
politycznych, kształtują się niektóre typowe dla poszczególnych
środowisk metody działania.
Wśród niektórych grup b. WiN, NSZ, AK a także BCh, szczególnie tych, które działały po wyzwoleniu, nadal istnieje możliwość
zorganizowanej działalności. Otrzymane sporadyczne sygnały, znane
fakty zamelinowania broni, doświadczenie konspiracyjne tego elementu, stwarzają uzasadnione przypuszczenia, że obecnie istniejące, na płaszczyźnie pewnego porozumienia, luźne grupy mogą przejść
od negacji do czynnej walki przeciwko władzy ludowej.
Elementy b. PSL i prawicy SL dążą do opanowania władz terenowych ZSL, Związku Młodzieży Wiejskiej, instytucji społeczno-politycznych i gospodarczych, związanych z życiem wsi, szerzą stare teorie agrarystyczne, przeciwstawiają je programowi socjalizmu na wsi.
Często szantażem i prowokacją dyskredytują członków partii
i lewicowych działaczy ludowych, dążąc do przeciwstawienia się
kierowniczej roli partii z terenu wsi i zerwania sojuszu robotniczo-chłopskiego.
W działalności swej reakcyjne elementy b. PSL wiążą się częstokroć z członkami b. band i organizacji podziemnych. W poszczególnych grupach tych środowisk obserwujemy wyraźne elementy zmowy
i kierowania wrogą działalnością.
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Elementy b. WRN i prawicy PPS, zdecydowanie odcinające się
od PZPR, w pierwszym okresie po VIII Plenum dążyły do reaktywowania PPS w celu rozbicia jedności ruchu robotniczego. Zdecydowany
odpór partii pokrzyżował te rachuby. Próbuję one obecnie wpływać
na niektóre ogniwa PZPR, celem zepchnięcia ich na pozycje socjaldemokratyczne i wzniecania walki w szeregach partii. Czynią próby
opanowania organizacji związkowych w celu stworzenia dogodnych
warunków dla zorganizowania politycznej działalności.
W środowiskach młodzieżowych, głównie akademickich wyłoniły
się grupy burżuazyjno-nacjonalistyczne, klerykalne i awanturnicze, które szermując demagogicznymi hasłami, wytwarzają nastroje
opozycji o wrogości do ustroju socjalistycznego wśród młodzieży,
działają przeciwko partii i władzy ludowej, wchodzą one również do
środowisk młodzieży robotniczej.
Elementy te organizują się w różnego rodzaju kluby, stowarzyszenia i związki. Aktyw tych grup posiada na ogół wzajemne
rozeznanie i powiązanie na terenie całego kraju – co daje mu możliwość szybkiego porozumienia się i współdziałania w zamierzonym
celu.
Tam, gdzie możliwości legalnego działania zostały zahamowane, spotykamy coraz częściej dążenie do organizowania konspiracyjnej działalności. Szczególnie występuje to wśród członków ZMD,
którego działalność została zakazana. Próbują oni także przeniknąć
do istniejących legalnych organizacji młodzieżowych, celem prowadzenia tam dywersyjnej roboty.
Reakcyjne elementy endecko-sanacyjno-klerykalne starego
harcerstwa usiłują opanować i podporządkować sobie ZHP.
Obserwujemy nasilenie działalności rewizjonistycznej i odwetowej wśród ludności autochtonicznej i niemieckiej. Wyraża się
to w kolportażu ulotek, listów podnóżkowych i szantażu, a szczególnie wzmożonej propagandzie za wyjazdem do NRF.
Aktywną działalność przejawiają nacjonalistyczne elementy
wśród mniejszości narodowych. Szczególnie uwidacznia się aktywność działaczy b. OUN i UPA. Notujemy również fakty ostrych wypadów antyradzieckich i antysemickich. W wielu wypadkach nastroje
te pogłębiane są przez reakcyjne elementy przybyłe w ramach repatriacji ze Związku Radzieckiego.
Służba Bezpieczeństwa MSW w okresie ostatnich miesięcy zdobyła szereg informacji o zamierzeniach i działalności elementów
reakcyjnych. Ujęto kilku groźnych bandytów. Niektóre jednostki
służby bezpieczeństwa dzięki ofiarnej pracy osiągnęły dobre, operacyjne rozeznanie terenu. Daje to obiektywne podstawy do prawidłowego organizowania pracy agenturalno-operacyjnej.
Przy niewątpliwych, pozytywnych wynikach w pracy operacyjnej, występuje szereg nieprzezwyciężonych jeszcze błędów i braków,
a mianowicie:
a. brak dostatecznej koncentracji pracy w rozpoznaniu wrogich, reakcyjnych grup i osób skupiających wokół siebie reakcyjne,
warcholskie elementy, celem prowadzenia wrogiej działalności;
b. nadal niedostateczne są wysiłki w kierunku uzyskania
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wszechstronnych źródłowych materiałów informacyjnych o zamierzeniach wrogich, reakcyjnych grup i osób;
Uzyskane informacje są często zbyt ogólnikowe dotyczące zewnętrznych tylko przejawów ich działalności.
Występują niekiedy niebezpieczne przejawy braku obiektywizmu, niedostatecznego sprawdzania i wyjaśniania uzyskanych informacji. Tego rodzaju praktyka może doprowadzić do szkodliwych
wypaczeń;
c. ujawniane niewątpliwe fakty istnienia zakonspirowanej,
wrogiej antypaństwowej działalności nie zawsze są przedmiotem aktywnej pracy operacyjnej, zmierzającej do szybkiego jej rozpracowania i likwidacji;
d. powtarzają się jeszcze wypadki oceniania postawy osób będących w zainteresowaniu służby bezpieczeństwa na podstawie tylko
przeszłości lub przynależności organizacyjnej w okresie okupacji.
Nie uwzględnia się dostatecznie obecnej, aktualnej postawy tych
osób, co winno być głównym i decydującym. Nie wszędzie próbuje się
oddzielać krytykę, nieraz przykrą i bolesną od szkodliwej działalności powodowanej reakcyjnymi, wrogimi pobudkami i celami;
e. nie uwzględnia się należycie faktu, że część starej sieci
agentów i informatorów jest obarczona niedobrymi nawykami i skłonnościami do traktowania rzeczy po staremu.
Ta okoliczność wymaga dużego krytycyzmu w pracy z siecią i przystosowania jej do nowych warunków pracy. Nie widać również większych
wysiłków w pozyskiwaniu nowych, tajnych współpracowników.
W związku z tym przed Wydziałami III Komend Wojewódzkich
i Referatami Służby Bezpieczeństwa Komend Powiatowych MO stoją
następujące zadania:
1. W pracy z siecią agenturalną, jak również przy pomocy
innych środków pracy operacyjnej, zmierzać do ujawniania osób
i grup, które prowadzą lub zamierzają prowadzić wrogą antypaństwową, nielegalną działalność i często w tym celu utrzymują lub
nawiązują nowe kontakty z wrogimi ośrodkami na Zachodzie.
W wypadku ujawnienia tego rodzaju działalności należy organizować, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków pracy
operacyjnej, aktywne agenturalno-operacyjne przedsięwzięcia, celem doprowadzenia do przecięcia wrogiej działalności i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.
W procesie rozpracowania zdobywać, w miarę możliwości, dowody przestępczej działalności, wnikliwie i dokładnie opracowywać
dokumentację operacyjną, a szczególnie materiały z inwigilacji,
podsłuchu, fotografii.
Szczególna uwaga powinna być zwrócona na grupy lub związki,
które stawiają sobie za cel prowadzenie walki terrorystyczno-bandyckiej, gromadzenie broni lub przygotowywanie do organizowania
publicznych antypaństwowych wystąpień.
2. Wydziały III KWMO i Referaty Bezpieczeństwa KPMO zgodnie z Zarządzeniem nr 0038/57 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
6 III 1957 r.3 przystąpią do aktywnego rozpracowania i poszukiwania sprawców kolportażu wrogich, antypaństwowych ulotek tam,
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gdzie zachodzą uzasadnione podejrzenia, że kolportażu dokonuje
zorganizowana grupa lub osoby będące w zainteresowaniu jednostek
służby bezpieczeństwa albo też jeśli materiały wskazują na zamiary terroru w stosunku do działaczy politycznych lub nawołują do
organizowania antypaństwowych wystąpień.
3. Wrogie, publiczne wystąpienia, nawołujące do dyskryminowania, a często i rozprawiania się z aktywem partyjnym i państwowym należy ścigać jako akty godzące w organa władzy ludowej.
4. Stanowczo i zdecydowanie ścigać należy publiczne antyradzieckie wystąpienia, zmierzające do zakłócenia przyjaznych stosunków między PRL a Związkiem Radzieckim.
5. W wypadkach wymienionych w punkcie 3 i 4 zebrane na te
okoliczności materiały (oświadczenia, notatki, doniesienia agenturalne) winny być natychmiast przekazywane do samodzielnej Sekcji
Śledczej, która w porozumieniu z prokuratorem prowadzi dochodzenia
celem skierowania sprawy na drogę sądową.
6. Fakty istnienia luźnych porozumień i wrogich opozycyjnych
ośrodków oddziaływujących na poszczególne grupy reakcyjne i narzucających im linię i taktykę działalności politycznej, wymagają
koncentracji wysiłków służby bezpieczeństwa dla ich ujawnienia
i rozpoznania.
Rozeznanie tych grup i osób, które wchodzą w porozumienie
między sobą oraz wykorzystują posiadane w przeszłości pozycje
w środowiskach reakcyjnych i opozycyjnych, celem odzyskania wpływowej roli i prowadzenia wrogiej roboty – posiada ogromne znaczenie
dla krzyżowania ich planów reakcyjnej, politycznej działalności.
Ujawnione tego rodzaju grupy i ośrodki (które nie noszą
jeszcze charakteru działalności nielegalnej) obejmować agenturą
obserwacyjną w ramach spraw agenturalnej organizacji na grupę.
Ważnym zadaniem w tym zakresie jest ustalać zamiary i plany
działalności politycznej, rozpoznawać rolę poszczególnych osób
oraz tajnie zdobywać udokumentowanie wrogich celów i działalności
(inwigilacja, podsłuch, oświadczenia poszczególnych osób).
Jeżeli obserwowana agenturalnie grupa podejmie lub zamierza
podjąć nielegalną działalność antypaństwową, organizować agenturalno-operacyjne przedsięwzięcia zmierzające do ucięcia lub udaremnienia wrogiej roboty.
W braku cech istnienia porozumienia (zmowy) lub grupy, należy
osoby znane ze swej reakcyjnej działalności, obejmować agenturalną
obserwacją w ramach sprawy agenturalnej obserwacji na osobę.
Decydującym dla zastosowania agenturalnej obserwacji osób
z b. wrogich, reakcyjnych organizacji, b. członków i przywódców
band, zwolnionych z więzień, a także osób bez przeszłości politycznej, winna być ich obecna wroga antysocjalistyczna postawa, reakcyjna działalność polityczna. Uwzględniać należy również pozycję
z przeszłości i aktualne powiązania z reakcyjnymi środowiskami.
Jednorazowe reakcyjne wypowiedzi nie mogą stanowić podstawy
do agenturalnej obserwacji. Nie wyklucza to oczywiście w wypadkach
uzasadnionych prowadzenia p[rzeciw]ko winnym dochodzeń i kierowania spraw do sądu.
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Sprawy agenturalnej obserwacji winny być aktywnie prowadzone, zapewniając stały, wszechstronny dopływ informacji o zachowaniu się interesujących nas osób. Sieć informacyjną używaną
do agenturalnej obserwacji poszczególnych osób i grup oraz inne
źródła informacji wykorzystywać również dla aktualnego rozeznania osób znanych w przeszłości z reakcyjnej postawy, o których
zachowaniu dziś nie mamy danych i nie są one objęte agenturalną
obserwacją.
Jeżeli wyniki prowadzonej agenturalnej obserwacji wskazują,
że dana osoba zerwała z reakcyjną działalnością i zajmuje lojalne
stanowisko wobec władzy ludowej, agenturalna obserwację należy
zaniechać, składając materiały do archiwum.
Tak ujmowany zakres agenturalnej obserwacji winien zapewnić
właściwe rozpoznanie zamiarów i działalności rzeczywistych przeciwników ustroju socjalistycznego oraz stwarza możliwość uniknięcia działania aparatu w stosunku do osób, które przeszły na pozycje lojalności wobec władzy ludowej.
7. Na odcinku ruchu ludowego stosujemy agenturalną obserwację (lub rozpracowanie) aktualnie działających wrogów, reakcyjnych elementów z b. PSL, BCh, prawicy SL, bez względu na to czy
obecnie należą do ZSL, ZMW czy też nie.
Sieć informacyjna wykorzystywana do agenturalnej obserwacji
lub rozpracowania konkretnych wrogich reakcyjnych osób, będących
czł[onkami] ZSL i członkami władz poszczególnych ogniw ZSL, winna
być uprzedzona, że nie interesuje nas organizacyjna działalność
Stronnictwa lub organizacji młodzieżowej, lecz konkretna reakcyjna działalność określonych grup i osób.
Przyjmować należy natomiast informacje dot. wypadków lub
nastrojów na terenie ZSL, które godzą w naszą partię lub noszą
charakter antypaństwowy. Informacje te przekazywać niezwłocznie
odpowiedniej instancji partyjnej i do Departamentu III-go.
Do tych zadań w miarę potrzeby można wykorzystać sieć zatrudnioną w aparacie ZSL. Nie należy werbować do współpracy osób,
pełniących funkcja kierownicze od prezesa i sekretarza Zarządu
Powiatowego ZSL wzwyż.
8. Należy prowadzić agenturalną obserwację osób i grup WRNowskich i prawicy PPS zadecydowanie odcinających się od PZPR,
dążących do rozbicia zjednoczonego ruchu robotniczego, oddziaływujących w duchu wrogim na związki zawodowe, szukających łączności z wrogimi ośrodkami w krajach kapitalistycznych. W wypadku uzyskania konkretnych sygnałów o organizowaniu antypaństwowej
i antypartyjnej działalności przez b. działaczy WRN i prawicy
PPS, obecnie zrehabilitowanych, należy za zgodą i pod kontrolą
Sekretarzy KW, sprawdzić te fakty, a po potwierdzeniu podjąć rozpracowanie działalności tych osób. Informować właściwe instancje
partyjne o zamierzeniach, tendencjach i działalności elementów WRN
i prawicy PPS pozostających w zainteresowaniu operacyjnym służby
bezpieczeństwa.
9. Na odcinku młodzieży nasze operacyjne zainteresowania
winny koncentrować się na:
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a. ujawnianiu inspiratorów tworzących różne opozycyjne, antysocjalistyczne grupy wśród młodzieży, przeciwstawiające się polityce partii i socjalistycznemu ruchowi wśród młodzieży.
Zwrócić przy tym uwagę na reakcyjnych polityków spośród
kleru, działaczy prawicowych ugrupowań politycznych podziemia,
dziennikarzy zachodnich kontaktujących się z młodzieżą.
Zapewnić dopływ informacji o tych osobach i działalności
tego rodzaju grup;
b. rozpracowaniu grup i tych osób, które wchodzą w skład
zawiązujących się różnych nielegalnych grup politycznych wśród
młodzieży, zmierzających różnymi sposobami do podważenia władzy
ludowej (ulotki, odezwy, prowokacyjne wystąpienia, organizowanie
bojkotu legalnych młodzieżowych organizacji), tworzenie grup bandyckich.
Rozpracowanie tych grup nie może być przewlekłe. W stosunku
do organizatorów tego rodzaju działalności dokumentować sprawy
i kierować do prokuratora.
Celem naszym jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie doi
powstania nielegalnych organizacji i grup.
Sygnałami wrogiej działalności wśród młodzieży szkół średnich jak: ukazywanie się ulotek i innymi zewnętrznymi przejawami
tej działalności winny zajmować się funkcjonariusze służby mundurowej MO.
W wypadku stwierdzenia istnienia nielegalnej grupy czy
związku w szkole średniej, Wydział III lub Referat Bezpieczeństwa
KPMO winien w miarę potrzeby wziąća udział i okazać pomoc w wyjaśnieniu danej sprawy.
Służba bezpieczeństwa winna również promować agenturalną obserwację (lub rozpracowanie) osób będących członkami ZMS, ZHP, jeśli prowadzą wroga działalność na terenie organizacji poza nią.
10. Należy interesować się operacyjnie organizatorami kluków i stowarzyszeń, które stawiają sobie opozycyjne antysocjalistyczne cele. Podstawą do zainteresowania się może być uzyskana
informacja o charakterze działalności stowarzyszenia, jego celach
lub osobach, które stowarzyszenie to usiłują wykorzystać dla celów reakcyjnych i stworzenia sobie legalnej pozycji dla wrogiej
działalności.
W przypadku uzyskania danych o takiej dzielności stowarzyszenia, informować Wydziały Administracyjno-Społeczne Wojewódzkich Rad Narodowych celem nie dopuszczenia do legalizacji. Organizatorzy takich stowarzyszeń winni pozostać w dalszym operacyjnym
zainteresowaniu, celem udaremnienia nowych prób zalegalizowania
stowarzyszenia pod innym szyldem lub przejścia do działalności
nielegalnej.
Prowadząc agenturalną obserwację wrogich elementów spośród
członków stowarzyszeń i klubów, zwrócić uwagę na powiązania z innymi organizacjami na terenie kraju.
11. W rozpracowaniu i agenturalnej obserwacji wrogich grup
i osób zwrócić uwagę na próby wiązania się tych elementów z ośrodkami
emigracji i odwrotnie oraz na ustalenie charakteru tych kontaktów.
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12. Omawiane zadania i istniejąca sytuacja zwiększają wymagania w zakresie zdobywania i organizowania sobie źródeł informacji. Podstawowym wymogiem staje się udoskonalenie pracy z siecią
agentów i informatorów stosowanie do aktualnych potrzeb.
Będąca na łączności sieć informacyjna nie została jeszcze
należycie przygotowana do pracy w zmienionych warunkach politycznych. należy wyczulić sieć na zjawiska i fakty, którymi w nowych
warunkach reakcja stara się przykryć swoje wrogie zamierzenia
i działalność.
Informator winien spełniać funkcje wywiadowcy w stosunku do
interesujących nas zagadnień i sam przejawiać inicjatywę w tym
zakresie, a nie tylko wykonywać zlecone zadania. Chodzi o oto,
by tajnego współpracownika politycznie aktualnie przygotować, by
mógł on samodzielnie zwracać uwagę na te zjawiska, które świadczą
o zamierzeniach i działalności interesujących nas osób. Sieć informacyjna winna być instruowana i przygotowywana tak, by umiała
rozszyfrowywać ukryte wrogie plany i zamierzenia, które nie zawsze
w pierwszych początkach działalności osób względnie grup przyjmują
wyraźnie wrogi charakter.
Niedostateczna jakość istniejącej sieci informacyjnej wynika także z faktu, iż wiele jednostek w wyniku zmiany warunków
i sytuacji w danym środowisku, utraciło możliwości kontaktowania
i wnikania w sytuację grup i środowisk. Powstało wiele nowych grup
i porozumień, do których dana jednostka nie ma dotarcia lub też
utraciła zaufanie u interesujących nas osób.
Stoi zatem jako pilne zadanie pozyskanie nowych tajnych
współpracowników. Pozyskanie ich w obecnych warunkach winno głównie opierać się na dobrowolności i przekonaniu. Nie trzymać się
sztywno wymogów formalnego udokumentowania aktów werbunku.
Przejściowo dopuszczalnym jest posiadanie części sieci informacyjnej poza sprawami dla wyjaśnienia podejrzanych zjawisk nie
mieszczących się w obowiązujących kategoriach spraw.
Ilość tej sieci winna być ograniczona do niezbędnych potrzeb
operacyjnych. Przy pozyskiwaniu sieci i współpracy z nią stosować
śmielej zainteresowania materialne w różnych formach. Pokrywać
koszta związane z wykonaniem zleconych zadań.
Występujący w wielu wypadkach niedbały stosunek do zasady
zachowania ścisłej konspiracji we współpracy z tajnymi współpracownikami i prowadzeniu spraw, przynosi wiele szkody dla pracy
operacyjnej. Fakty takie w wielu wypadkach spowodowały utratę
cennych współpracowników i naprawienie tych błędów jest jednym
z warunków polepszenia pracy sieci.
W obecnych warunkach jednym z bardzo ważnych zadań operacyjnych jest sprawa rozszerzenia osobistych, poufnych stosunków
pracowników operacyjnych w różnych środowiskach społecznych, celem zapewnienia sobie, poza agenturalnych źródeł politycznej informacji.
13. Kategorie spraw operacyjnych dotychczas stosowane z zasadzie nie ulegają zmianie z tym, że wprowadza się sprawę agenturalnej obserwacji na grupę.
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Niezależnie od powyższego wiele dotychczas prowadzonych
spraw w jednostkach służby bezpieczeństwa wymaga aktualnego ustosunkowania się a nawet zaniechania, gdyż materiały będące podstawą ich założenia stały się obecnie nieaktualne. Chodzi o to, by
s[prawami objąć osoby aktualnie wrogo działające i koncentrować
prace tam, gdzie występują fakty reakcyjnej, nielegalnej, antypaństwowej działalności.
14. Dla ułatwienia grupowania materiałów dotyczących osób
i określonych środowisk, które nie są objęte żadną z ustalonych
form spraw oraz systematyzowania informacji i materiałów uogólniających wroga działalność osób i grup objętych sprawami – Wydziały
III KWMO zaprowadzą teczki zagadnieniowe dla poszczególnych ważniejszych zagadnień, a Referaty Służby Bezpieczeństwa KPMO jedną
teczkę na powiat dla zagadnienia podziemia i bandytyzmu. Teczka
zagadnieniowa w powiecie winna znajdować się u Zastępcy Komendanta
do spraw bezpieczeństwa.
v-dyrektor Departamentu III
(–) Filipiak, ppłk4
Za zgodność z oryginałem:
(J. Mierzwińska, por.)

Źródło: AIPN, 01225/944, mps.

Przypisy:
Obrady VIII Plenum KC PZPR miały miejsce w dniach 19–21 października 1956 r.
Obrady IX Plenum KC PZPR miały miejsce w dniach 15–18 maja 1957 r.
3
Chodzi o Zarządzenie nr 0038/57 Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 marca 1957 r. w sprawie współdziałania jednostek operacyjnych resortu MSW w zakresie zwalczania autorów i kolporterów wrogich ulotek, listów, osób je przechowujących oraz wrogich napisów. AIPN, 01225/944, k. 245–248.
a
W oryginale: wziąść.
4
Filipiak Stanisław (ur. 1924). Gen. bryg. Od marca 1945 kierownik PUBP w Kozienicach, od grudnia 1946 szef PUBP w Jędrzejowie, od czerwca 1947 zastępca naczelnika p.o. naczelnika Wydzia
łu V WUBP w Kielcach, od października 1948 naczelnik Wydziału V WUBP w Poznaniu, od marca
1950 zastępca naczelnika Wydziału IV Departamentu V MBP, od lutego 1951 naczelnik Wydziału IV Departamentu V MBP, od stycznia 1953 wicedyrektor Departamentu V MBP, od kwietnia
1954 słuchacz Kursu Specjalnego MBP, od maja 1955 wicedyrektor Departamentu III K ds. BP, od
stycznia 1956 kierownik WUds.BP w Krakowie, od listopada 1956 zastępca Dyrektora Departamentu III MSW, od marca 1963 dyrektor Departamentu III MSW, od stycznia 1965 podsekretarz stanu
w MSW. Odwołany w czerwcu 1966. AIPN, AIPN, 02525/24, Służba Bezpieczeństwa w PRL w latach
1944–1978. Centrala. Tom II, Biuro „C” MSW, Warszawa 1978.
1

2
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Grzegorz Majchrzak
Polskie Radio w stanie wojennym w świetle
materiałów kontrwywiadu (Departamentu II
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych)
Strajki z lata 1980 r. i powstanie Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” oznaczały dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
znaczne zwiększenie zakresu zadań, wręcz „postawiło Służbę Bezpieczeństwa 271
w niespotykanej dotąd, nowej jakościowo sytuacji”.
Resort spraw wewnętrznych musiał wypracować nowe formy działania oraz
dostosować do ówczesnej sytuacji zadania dla poszczególnych pionów operacyjnych. W walkę ze wzmocnioną opozycją oraz niezależnym od władz związkiem
włączono wszystkie komórki MSW, na czele z wywiadem i kontrwywiadem.
W lutym 1981 r. w kompetencje Departamentu II MSW (kontrwywiadu)
oraz jego odpowiedników terenowych, czyli Wydziałów II Komend Wojewódzkich
Milicji Obywatelskiej włączono zwalczanie działalności „antypaństwowej i antysocjalistycznej”. Funkcjonariuszom dwójki powierzono m.in. „rozpoznawanie,
wykrywanie, ograniczanie, zapobieganie i likwidowanie antypaństwowej oraz antysocjalistycznej działalności w środkach masowego przekazu i poligrafii, a także
w obiektach łączności, komunikacji i transportu”.1
W związku z powyższym przejął on od pionów III i III „A”2 nie tylko całość materiałów dotyczących tego zagadnienia (sprawy operacyjne, osobowe źródła
informacji i inne), ale też funkcjonariuszy tych pionów zajmujących się dotychczas
wspomniana problematyką.3 W Departamencie II MSW zmodyfikowano zakres
działania niektórych wydziałów oraz utworzono sześć nowych m.in. Wydział XIII,
odpowiedzialny za „ochronę” Komitetu ds. Radia i Telewizji, redakcji oraz zespołów radiowych i telewizyjnych, rozgłośni i ośrodków radiowo-telewizyjnych, pionów technicznych. projektowo-badawczych radia i telewizji. Wydział ten otrzymał
25 etatów, przy czym na koniec pierwszej dekady marca zatrudnionych było jedynie
trzynastu funkcjonariuszy.4
Departament II MSW zaczął zbierać zwłaszcza informacje o „faktach
i symptomach napięć zagrażających sprawnemu funkcjonowaniu ochranianych
obiektów” (strajki, sabotaże, itp.), „przejawach wrogiej działalności elementów an-
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tysocjalistycznych” oraz o zagrożeniu ze strony obcych wywiadów w stosunku do
„chronionych” obiektów, środowisk i osób. Wydziałom II Komend Wojewódzkich
MO nakazano ich zabezpieczenie „w celu zapewnienia nieprzerwanego ich funkcjonowania w każdej sytuacji, bez względu na stopień zagrożenia wrogą działalnością wewnętrzną i zewnętrzną”. W związku ze zwiększeniem kompetencji kontrwywiadu zaplanowano jego wzmocnienie poprzez przyjęcie funkcjonariuszy z innych
pionów SB, wyróżniających się funkcjonariuszy MO, a nawet emerytów i rencistów
ze Służby Bezpieczeństwa (na pół etatu).5
Kwestie związane z funkcjonowaniem radia i telewizji pozostawały w gestii kontrwywiadu stosunkowo krótko, nieco ponad dwa i pół roku (niespełna 33
miesiące). Czwartego listopada 1983 r. „uznając, że ustały przyczyny, które legły
u podstaw decyzji i zarządzeń wprowadzających do zakresu działania Departamentu II ochronę operacyjną środków masowego przekazu, dziennikarzy oraz obiektów
łączności i komunikacji” minister spraw wewnętrznych postanowił m.in. o przekazaniu do Departamentu III MSW i jego odpowiedników terenowych kwestii „operacyjnej ochrony” środowiska dziennikarskiego oraz środków masowego przekazu
(PR i TV), z wyjątkiem agencji Interpress i dziennikarzy zagranicznych.6 Oczywiście
trójce przekazano również materiały dotyczące „ochrony” mass mediów i funkcjonariuszy zajmujących się tą problematyką.7 Kwestia operacyjnej ochrony radia i telewizji znalazła się w gestii Wydziału VI Departamentu III MSW.
Poniżej zostały zaprezentowane fragmenty8 odnalezionych sprawozdań Departamentu II MSW dotyczących sytuacji w „ochranianych” środowiskach i obiektach w okresie stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981 – 22 lipca 1983 r.), dotyczące działalności Polskiego Radia i Telewizji. To właśnie między innymi na ich
podstawie Gabinet Ministra Spraw Wewnętrznych sporządzał codzienne Informacje
Dzienne „D”, przeznaczone dla kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i rządu.
Informacja Departamentu II MSW z dnia 6 stycznia 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach i obiektach chronionych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan na dzień 6
I 1982 r. godz. 24.00)
Sytuacja w centralnych obiektach RTV
W obiektach RTV w Warszawie sytuacja polityczna ulega – generalnie biorąc
– stałej poprawie. Przyczynia się do tego m.in. prowadzona weryfikacja kadr i działalność grup operacyjnych Departamentu II uplasowanych w obiektach.
Do dnia 5 bm. we wszystkich centralnych obiektach RTV umożliwiono
podjęcie stałej pracy 2603 osobom tj. 39% ogółu zatrudnionych przed 13 grudnia
1981 r.
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W związku z decyzjami kierownictwa Radiokomitetu o rozszerzeniu zadań
programowych zezwala się sukcesywnie na podejmowanie pracy kolejnym grupom
pracowników merytorycznych i z pionów pozaantenowych.
Wśród pracowników umacnia się przekonanie, że obecność w obiektach
stanowi gwarancję dalszego zatrudnienia w RTV.
Z kolei wśród kadry kierowniczej RTV średniego szczebla zarysowuje się
tendencja do minimalizowania kryteriów weryfikacyjnych, aby „nie narażać się”
zespołom pracowniczym. Niektórych kierowników jednostek organizacyjnych
powstrzymuje przed podejmowaniem bardziej stanowczych decyzji personalnych
obawa, że w miejsce negatywnie zweryfikowanych nie otrzymają lepszych pracowników.
Część kadry kierowniczej w obiektach centralnych TV przy ul. Woronicza
próbuje „obchodzić” problemy związane z weryfikacją m.in. poprzez rozszerzenie 273
systemu jednorazowych przepustek (ostatnio ok[oło] 300–400 dziennie).
W Polskim Radio część kadry kierowniczej podejmuje próby obrony członków „Solidarności”. Na przykład redaktorzy naczelni redakcji muzycznych – opanowanych prawie w całości przez „Solidarność” – uznali, że prawie wszyscy członkowie tych zespołów powinni nadal pracować. Podobna sytuacja zarysowała się
w Naczelnej Redakcji Programów Literackich, z której wywodzili się główni liderzy
„Solidarności” w RTV (m.in. Jankowska9, Wieczorkowski10, Małachowski11). Dotychczas z całego ponad 80. osobowego zespołu tej redakcji do pracy dopuszczono
jedynie 5 osób.
Z uwagi na aktywność w „Solidarności”, całkowicie wstrzymany został ruch
osobowy i emisja programowa w obiekcie PR przy ul. Myśliwieckiej, w której mieściły się m.in. redakcje programu III.
MSW II 3517, k. 1–2
Informacja Departamentu II MSW z dnia 8 stycznia 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach i obiektach chronionych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan na dzień
8 I 1982 r. godz. 22.00)
RTV
W jednym z centralnych obiektów Polskiego Radia, przy ulicy Myśliwieckiej, właściwie funkcjonują służby eksploatacji i konserwacji. Do pracy dopuszczono 48% pracowników technicznych, którzy utrzymują sprzęt w pełnej gotowości
eksploatacyjnej. Znajdujący się wśród nich członkowie „Solidarności” (15 osób) nie
podejmują żadnej działalności politycznej i pracują bez zastrzeżeń.
Wśród osób dopuszczonych do pracy wyrażane są opinie, że wprowadzenie stanu wojennego stopniowo doprowadzi do normalizacji życia politycznego
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i wzmocni dyscyplinę społeczeństwa. Osoby te traktują otrzymanie przepustek
do obiektu jako szczególne wyróżnienie. Natomiast wśród urlopowanych pracowników, z niecierpliwością oczekujących na dalsze decyzje, wyrażane są obawy, że
w przypadku likwidacji niektórych redakcji i III programu PR mogą stracić pracę.
MSW II 3514, k. 22–23
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Informacja Departamentu II MSW z dnia 12 stycznia 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach i obiektach chronionych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan na dzień
12 I 1982 r. godz. 21.00)
RTV
Na ogólną ilość 16 regionalnych ośrodków RTV, pełną gotowość do wznowienia prawidłowej działalności radiowo-telewizyjnej zgłosiło dotychczas 9 województw: Białystok, Bydgoszcz, Kielce, Koszalin, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów
i Katowice. Pozostałe ośrodki regionalne, a mianowicie: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław i Zielona Góra osiągną gotowość do wznowienia działalności na dzień 15–18 stycznia br.
MSW II 3514, k. 28
Informacja Departamentu II MSW z dnia 18 stycznia 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach kontrolowanych [operacyjnie] przez pion Departamentu II (stan na [dzień] 18
I [1982 r.] godz. 22.00)
Dziennikarze krajowi
W środowiskach dziennikarskich głównym przedmiotem zainteresowań
pozostają nadal sprawy zawodowe, a zwłaszcza przeprowadzane weryfikacje oraz
przyszły profil prasy, radia i TV. Utrzymują się opinie, że w wyniku weryfikacji
i zmniejszenia liczby tytułów, część dziennikarzy zostanie dotknięta bezrobociem. Dziennikarze związani z „Solidarnością” prezentują pogląd, że po weryfikacji znacznie obniży się poziom środków masowego przekazu. Niektórzy aktywiści
„Solidarności” podważają kompetencje i obiektywizm komisji weryfikacyjnych.
Również w kierownictwie SDP wyrażane są opinie, że utrzymywanie w środkach
masowego przekazu „partyjnego monopolu” nie daje żadnej możliwości porozumienia
społecznego. Ze szczególną krytyką w tym środowisku spotyka się nadal dziennik TV.
Dziennikarze partyjni, często również krytyczni wobec dotychczasowego
modelu funkcjonowania środków masowego przekazu, widzą możliwość uatrakcyjnienia przekazywanych treści po zwiększeniu liczby wydawanych tytułów. Przewidują oni, że musi jednak upłynąć sporo czasu, zanim prasa i RTV „złapią właściwy
rytm publicystyczny”.
MSW II 3515, k. 1
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Informacja Departamentu II MSW z dnia 1 lutego 1982 r. dot. sytuacji w obiektach
i środowiskach chronionych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan na dzień 1 II
[19]82 [r.] godz. 21.00)
W środowisku dziennikarzy krajowych rozpowszechniana jest informacja, że
Kościół udziela pomocy materialnej dziennikarzom, którzy utracili możliwość zarobkowania w wyniku zamknięcia niektórych redakcji lub weryfikacji kadr redakcyjnych.
Jak wynika z dotychczasowych informacji o tego rodzaju pomoc zwraca się znaczna
część pozostających czasowo bez pracy członków SDP, w tym dziennikarzy RTV.
Wśród pracowników Radiokomitetu odnotowano negatywne opinie na temat doboru członków komisji weryfikacyjnych. W czasie nieoficjalnych spotkań
środowiskowych wyraża się oburzenie, że do grona członków komisji zapraszani
są ludzie, którzy – mimo, że byli członkami Partii – przed wprowadzeniem stanu
wojennego niejednokrotnie dawali dowody swojej chwiejności politycznej, a nawet 275
zwątpienia w słuszność linii programowej PZPR. Jako przykład podaje się w tym
środowisku osobę redaktora naczelnego Redakcji Muzycznej TV T. Kopla – aktualnie przewodniczącego komisji weryfikacyjnej w tej redakcji, który przed wprowadzeniem stanu wojennego miał nosić się z zamiarem wystąpienia z Partii.
MSW II 3514, k. 57
Informacja Departamentu II MSW z dnia 14 lutego 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach kontrolowanych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan [na dzień] 14 II
[19]82 r. godz. 17.00)
Dziennikarze krajowi
Zainteresowanie środowiska dziennikarskiego w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej koncentruje się nadal na perspektywach normalizacji i zniesienia ograniczeń stanu wojennego, od czego – jak się powszechnie oczekuje – uzależniony jest
ostateczny kształt programowy i personalny środków masowego przekazu.
W tym kontekście pozytywnie na ogół przyjęto wznowienie II programu
12
TV i IV programu Polskiego Radia13, traktując te decyzje jako zapowiedź odblokowania kolejnych kanałów informacyjnych, a zwłaszcza wydawanych tytułów prasy.
Część dziennikarzy aktywnie angażujących się po stronie „Solidarności”,
krytycznie oceniająca przyjęty obecnie profil PR i TV, wyraża pogląd o nasileniu
się symptomów powrotu do praktyk sprzed sierpnia 1980 r. Stwierdza się, że w tej
sytuacji nie ma dla nich miejsca w Radiokomitecie. Niektóre z tych osób zamierzają
skoncentrować się głównie na współpracy z nowo powstającymi lub reorganizowanymi pismami, których skład redakcyjny – jak oceniają – zapewni im utrzymanie
„niezależności poglądów”.
MSW II 3514, k. 71
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Informacja Departamentu II MSW z dnia 17 lutego 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach i obiektach kontrolowanych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan [na dzień]
17 II 1982 r. godz. 22.00)
Dziennikarze krajowi
[...] Wśród dziennikarzy Radiokomitetu coraz częściej podnoszona jest
kwestia braku linii propagandowej Naczelnej Redakcji DTV i bierności jej redaktora
naczelnego. Podkreśla się zwłaszcza monotonność i brak zróżnicowania poszczególnych wydań DTV, brak sięgania do pomysłów autorskich oraz częste „wpadki”
– widoczne ostatnio również na antenie – spowodowane dokonywanymi w ostatniej
chwili, już w czasie trwania emisji, zmianami w programie.
MSW II 3514, k. 77
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Informacja Departamentu II MSW z dnia 19 lutego 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach i obiektach kontrolowanych operacyjnie przez pion Dep[artamentu] II (stan na dzień
19 II [19]82 r. godz. 21.00)
Dziennikarze krajowi
[...] Wśród dziennikarzy rozgłośni zielonogórskiej panuje atmosfera dużego
rozgoryczenia z powodu przedłużającego się okresu weryfikacji kadr. Obserwuje się
w związku z tym rozbicie zespołu. Coraz częściej wypowiadane są również negatywne opinie pod adresem władz administracyjno-partyjnych.
MSW II 3517, k. 36
Informacja Departamentu II MSW z dnia [3] marca 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach i obiektach chronionych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan na dzień
5 III 1982 r. godz. 23.00)
Dziennikarze krajowi
[...] Wśród dziennikarzy partyjnych widoczne jest generalnie zadowolenie z rezultatów [VII] Plenum [KC PZPR]14 i wizyty [polskiej delegacji partyjnopaństwowej w Moskwie].15 Niektóre osoby m.in. spośród zatrudnionych w RTV,
wyrażają jednak obawy, czy zakaz działalności klubów i innych form aktywizacji „dołów” partyjnych nie osłabi siły PZPR i nie zahamuje jej mobilizację
[sic!], niezbędną zwłaszcza przy wychodzeniu ze stanu wojennego. Odnotowano
opinię, że decyzja w tej kwestii została podjęta przedwcześnie, że powinna być
ona poprzedzona usunięciem z partii osób o poglądach liberalno-oportunistycznych.
MSW II 3514, k. 97
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Informacja Departamentu II MSW z dnia 4 kwietnia 1982 r. dot. sytuacji w obiektach i środowiskach kontrolowanych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan na dzień
4 IV 1982 [r.] godz. 17.00)
Dziennikarze krajowi
[...] W Koszalinie w redakcji „Głosu Pomorza” akces do SD [PRL] zgłosiło
90% zespołu, a w rozgłośni PR i TV – ponad 60%.
MSW II 3517, k. 62
Informacja Departamentu II MSW z dnia 8 kwietnia 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach i obiektach chronionych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan na dzień
4 IV 1982 r. godz. 22.00)
Dziennikarze krajowi
[...] – w Kielcach, ogólnie środowisko pogodziło się z rozwiązaniem SDP16, 277
którego władzom zarzuca się, iż nie było zainteresowane sprawami socjalno-bytowymi. Podnosi się również kompromitującą i nieudolną postawę Bratkowskiego17
w ostatnich miesiącach. Znaczna większość dziennikarzy prasowych i radiowych
wstąpiła do SD PRL18 (w Radiu – 100%);
[...] – we Wrocławiu, w Ośrodku RTV 70% dziennikarzy wstąpiło do SD
PRL.
MSW II 3517, k. 67
Informacja Departamentu II MSW z dnia 20 kwietnia 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach kontrolowanych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan na dzień 20 IV
[19]82 r. godz. 22.00)
Dziennikarze krajowi
W środowisku dziennikarzy radiowych rozgłośni regionalnych dużo polemik i kontrowersji budzi problem przewidywanej zmiany układu zbiorowego,
a zwłaszcza koncepcja likwidacji honorariów na rzecz wprowadzenia bardzo wysokich pensji podstawowych. Wyrażane są opinie, że wprowadzenie tego rodzaju
zmiany wpłynie na obniżenie jakości wykonywanej pracy, zahamuje konkurencję
i ambicje zawodowe, a jedynym jej efektem będzie umocnienie miernych warsztatowo dziennikarzy.
Znaczna część dziennikarzy podkreśla, że główną rolę w rozwiązaniu problemu nowego układu zbiorowego powinno spełnić SD PRL.
Dziennikarze prasowi i radiowo-telewizyjni z ośrodków terenowych coraz
aktywniej włączają się w proces tworzenia kół SD PRL, które już istnieją w większości redakcji lokalnych pism i rozgłośni. Ostatnio do nowego Stowarzyszenia wstąpił
niemal cały zespół redakcyjny (poza 1 osobą) rozgłośni PR w Opolu. [...] W rozgłoś-
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ni PRiTV w Olsztynie zawiązano koło SD PRL skupiające 14 spośród 20 pracujących [tam] dziennikarzy.
MSW II 3516, k. 14
Informacja Departamentu II MSW z dnia 10 maja 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach i obiektach kontrolowanych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan na dzień
10 V 1982 r. godz. 22.00)
[...] Realizując czynności profilaktyczno-zapobiegawcze Departament II internował w dniu 9 maja br. 2 pracowników Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego”, za poważne naruszenie dekretu z dnia 12 XII 1981 r.19 W oparciu o przepisy ww. dekretu 10 bm. internowano również pracownika zakładu „CENRIT” przy
ul. Wałbrzyskiej (podległego Komitetowi ds. PRiTV20).
Ponadto w dniu 10 bm. przeprowadzono w centralnych obiektach RTV 17
rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych.
MSW II 3517, k. 103
Informacja Departamentu II MSW z dnia 18 maja 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach chronionych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan na dzień 18 V br.
godz. 22.00)
Dziennikarze krajowi
[...] Dziennikarze partyjni z terenu W[arsza]wy zwracają uwagę, że pozytywną oznaką pracy RTV jest coraz częściej przyjmowany „styl ofensywny”. Znajduje
on swoje odbicie nie tylko w postaci pełniejszej informacji o sytuacji społecznopolitycznej kraju, lecz także w serii audycji demaskujących RWE, czy wrogą działalność zachodnich służb specjalnych.
MSW II 3517, k. 109
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Informacja Departamentu II MSW z dnia 26 sierpnia 1982 r. dot. komentarzy
i opinii oraz sytuacji w obiektach i środowiskach kontrolowanych operacyjnie przez pion
Dep[artamentu] II (stan na dzień 26 VIII 1982 r. godz. 22.00)
Dziennikarze krajowi
[...] W centralnych obiektach RTV akcentuje się m.in. dobre rozpoznanie
przez władze zamiarów opozycji, o czym mówił minister s[praw] w[ewnętrznych].21
W tej sytuacji czynne włączanie się do działań protestacyjnych byłoby bezcelowe.
W opiniach tego środowiska na temat wystąpienia zwraca się uwagę na elementy
krytyki pod adresem Zachodu.
MSW II 3516, k. 48
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Informacja Departamentu II MSW z dnia 30 sierpnia 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach i obiektach kontrolowanych operacyjnie przez pion Dep[artamentu] II (stan na
dzień 30 VIII [19]82 r. godz. 21.00)
Dziennikarze krajowi
[...] Niektórzy pracownicy PR i TV, głównie „Poltelu” mają zamiar uczestniczyć w demonstracjach ulicznych.22 Mówi się o miejscu zbiórki w okolicy pomnika
Kopernika na Krakowskim Przedmieściu i ewentualnym przejściu pod gmach KC.
MSW II 3516, k. 53
Informacja Departamentu II MSW z dnia 30 sierpnia 1982 r. dot. aktualnej sytuacji w obiektach i środowiskach kontrolowanych [operacyjnie] przez pion Dep[artamentu] II
Kontrolowane obiekty
279
W obiektach RTV, resortów komunikacji i łączności oraz w poligrafii nie
ujawniono przygotowań do przerwania pracy lub sabotażu. W centralnych obiektach RTV odnotowano nastroje niewiary w skuteczność ewentualnych akcji protestacyjnych i obawy przed represjami. Przeciwdziałając możliwym zagrożeniom,
wzmocniono fizyczną i operacyjną ochronę wszystkich newralgicznych punktów
w RTV, a zwłaszcza łącz.
MSW II 3516, k. 57
Informacja Departamentu II MSW z dnia 9 października 1982 r. dot. sytuacji
w obiektach chronionych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan na dzień 9 X br.
godz. 22.00)
PR i TV
Na terenie obiektów PR i TV w Warszawie nie stwierdzono wrogich komentarzy w związku z nową ustawą o ruchu zawodowym.23 Większość pracowników
wstrzymuje się z zajęciem bardziej zdecydowanego stanowiska do 11 bm., kiedy będzie obecny pełen stan osobowy załóg.
Z posiadanego rozeznania wynika, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia akcji protestacyjnych w TWF „Poltel”.
W pionie technicznym Ośrodka II PRiTV w Warszawie panuje nastrój wyczekiwania i brak jest komentarzy na temat nowej ustawy.
W środowisku pracowniczym ośrodka PRiTV w Lublinie panują podobne
nastroje. Z wypowiedzi niektórych pracowników wynika, iż załoga zamierza oczekiwać na wytyczne w tej sprawie z Radiokomitetu.
MSW II 3518, k. 47
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Informacja Departamentu II MSW z dnia 25 października 1982 r. dot. sytuacji
w środowiskach i obiektach kontrolowanych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan
na dzień 25 X [19]82 r. godz. 22.00)
Dziennikarze krajowi
[...] W środowisku dziennikarskim sprawa związku zawodowego oceniana
i przyjmowana jest w sposób zróżnicowany. Istnieją środowiska terenowe, gdzie akces do nowych związków jest niemal powszechny, jak np. w Rzeszowskiej Rozgłośni PRiTV, ale i takie gdzie występują trudności z powstaniem grup inicjatywnych,
jak np. w Opolskiej Rozgłośni PRiTV.
MSW II 3518, k. 59
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Informacja Departamentu II MSW z dnia 29 października 1982 r. dot. komentarzy i opinii oraz sytuacji w środowiskach i obiektach kontrolowanych operacyjnie przez pion
Departamentu II (stan na dzień 29 X [19]82 r. godz. 22.00)
Dziennikarze krajowi
[...] W ślad za pozytywną oceną rezultatów zebrania założycielskiego
Warszawskiego Oddziału Prasowego SD PRL w niektórych kołach dziennikarskich zwraca się uwagę na negatywne zjawiska występujące w warszawskiej organizacji:
– liczba członków SD PRL w oddziale warszawskim wynosi 1587 osób, co
jest mało, biorąc pod uwagę możliwość wstępowania do stowarzyszenia pracowników licznych służb pomocniczych:
– z 8 centralnych agencji warszawskich, jak: Interpress, CAF, PKF, WAT,
KAR, Omnipress, KAW do SD PRL należy jedynie 283 pracowników. Ponadto
w Komitecie ds. Radia i TV do stowarzyszenia należy jedynie 363 członków.
MSW II 3518, k. 63
Informacja Departamentu II MSW z dnia 6 listopada 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach i obiektach kontrolowanych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan na dzień
6 XI [19]82 r. godz. 20.00)
[...] W dniu 6 bm. w godzinach od 6.50 do 9.17 odnotowano pięciokrotną
przerwę w emisji I programu PR.
Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że przyczyną zakłóceń było uszkodzenie nadajnika oraz rozkalibrowanie obwodu rezerwowego.
Podjęto działania zmierzające do usunięcia usterek oraz ustalenia okoliczności zaistniałych uszkodzeń.
MSW II 3518, k. 72
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Informacja Departamentu II MSW z dnia 10 listopada 1982 r. dot. sytuacji w środowiskach i obiektach kontrolowanych operacyjnie przez pion Departamentu II (stan na
dzień 10 XI [19]82 r. godz. 23.00)
RTV
W obiektach RTV praca przebiegała bez zakłóceń. Zaobserwowano wyraźny
wzrost dyscypliny pracy. Większość zatrudnionych wypowiadała się z wyraźną dezaprobatą o planowanych na dzień 10 bm. strajkach.24 Zanotowano jeden nieudany
przypadek agitacji za podjęciem akcji strajkowej. Sprawca, Kazimierz Gąsiorowski,
pracownik Centrum Naukowo-Technicznego PRiTV „Fonia” został pobity przez
jednego z kolegów.
MSW II 3518, k. 79–80
Informacja Departamentu II MSW z dnia 14 czerwca 1983 r. dot. sytuacji w śro- 281
dowiskach operacyjnie kontrolowanych przez pion Departamentu II (stan na dzień 14 VI
[19]83 r. godz. 22.00)
Wizyta papieża
[...] Relacje telewizyjne z pobytu papieża w Polsce przekazywane będą m.in.
przez 22 zachodnie stacje (w tym 5 amerykańskich), które wystąpiły o akredytację
361 dziennikarzy i techników. W skład personelu technicznego wielu stacji wchodzą
obywatele polscy, wśród których są m.in. byli negatywnie zweryfikowani pracownicy Radiokomitetu.
MSW II 3521, k. 288
Informacja Departamentu II MSW z dnia 26 czerwca 1983 r. dot. sytuacji w środowiskach kontrolowanych [operacyjnie] przez pion Departamentu II (stan na dzień 26 VI
1983 r. godz. 20.00)
[...] Wśród dziennikarzy o nastawieniu opozycyjnym dyskutowany jest problem zapowiadanych zwolnień części pracowników PRiTV pod kątem powiązania ich
z tym środowiskiem m.in. poprzez udzielenie pomocy w znalezieniu nowej pracy.
MSW II 3521, k. 306
Informacja Departamentu II MSW z dnia 12 października 1983 r. dot. sytuacji
w środowiskach operacyjnie kontrolowanych przez pion Departamentu II (stan na dzień
12 X 1983 r. godz. 22.00)
Dziennikarze krajowi
Wśród dziennikarzy dyskutowana jest kwestia utrzymujących się w społeczeństwie negatywnych ocen informacyjnej i publicystycznej działalności dziennikarskiej w prasie RTV. Na tym tle wyrażane są opinie o potrzebie szczególnie rzetel-
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nej oprawy propagandowej problematyki zbliżającego się XIII Plenum KC [PZPR].
W komentarzach stwierdza się, że wytyczne Plenum w sferze ideologicznej powinny
być konsekwentne i nie schematyczne – jak dotychczas – przedstawiane społeczeństwu.
MSW II 3522, k. 259

Przypisy:
Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Naukowej (dalej: AIPN),
01047/17, Zarządzenie nr 04/81 ministra spraw wewnętrznych z dnia 16 lutego 1981 zmieniające
zarządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie regulaminu organizacyjnego oraz zakresu i sytemu działania Departamentu II MSW i wydziałów II KW MO.
2
Były one odpowiedzialne za zabezpieczenie gospodarki narodowej.
3
Materiały miały zostać przejęte do końca lutego 1981.
4
AIPN, 01047/17, Ocena stanu realizacji zmian organizacyjno-etatowych w Departamencie II,
10 marca 1981.
5
Przykładowo sam Departament II MSW planował przyjęcie 90 nowych funkcjonariuszy.
6
AIPN, 0296/43, t. 4, Decyzja nr 021/83 ministra spraw wewnętrznych z dnia 4 listopada 1983
w sprawie zmian organizacyjnych i zakresu działania departamentów II, III i V oraz ich odpowiedników terenowych.
7
Do końca listopada 1983.
8
Dotychczas nie udało się odnaleźć w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej kompletu sprawozdań
Departamentu II z początku lat 80.
9
Janina Jankowska – od 1961pracownik Polskiego Radia, w latach 1973–1981 reporter Redakcji Reportaży Literackich PR. Od 1980 członek NSZZ „Solidarność’, współzałożycielka Radia „Solidarność” – Redakcji Programów dla Radiowęzłów Regionu Mazowsze. Stan wojenny zastał ją za granicą, po powrocie ukrywała się i współpracowała z podziemną „Solidarnością”. Internowana w lutym
1982, zwolniona w sierpniu 1982.
10
Aleksander Jerzy Wieczorkowski – pracownik Komitetu ds. Radia i Telewizji w latach 1968–1973
i 1979–1982. 13 stycznia 1982 wydalony z partii przez egzekutywę KZ PZPR, a z dniem 31 marca
1982 zwolniony z pracy (na wniosek komisji weryfikacyjnej z 18 stycznia 1982).
11
Aleksander Małachowski – literat i prawnik, zatrudniony w Redakcji Reportaży Literackich PR,
od 1980 członek NSZZ „Solidarność”, w 1981 delegat na I KZD NSZZ „Solidarność”. Internowany
w dniu 14 grudnia 1981.
12
Emisję II programu TVP wznowiono 15 lutego 1982.
13
Emisję IV programu Polskiego Radia również 15 lutego 1982.
14
VII Plenum KC PZPR, pierwsze po wprowadzeniu stanu wojennego, obradowało w dniach
24–25 lutego 1982.
15
Pierwsza po wprowadzeniu stanu wojennego wizyta w Moskwie miała miejsce w dniach 1–2 marca
1982.
16
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) zostało rozwiązane 20 marca 1982.
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Stefan Bratkowski – dziennikarz i publicysta, prezes SDP w latach 1980–1982.
Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL (SD PRL) zostało utworzone w miejsce rozwiązanego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
19
Chodzi prawdopodobnie o dekret Rady Państwa z 12 grudnia 1981 o stanie wojennym. Dekret ten
noszący datę 12 grudnia 1981 został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 14 grudnia 1981. Faktycznie
jednak został uchwalony przez Radę Państwa tuż po północy 13 grudnia 1981. Należy nadmienić, że
Rada Państwa nie miała konstytucyjnych uprawnień do wydawania dekretów z mocą ustawy w czasie trwania sesji Sejmu (Sejm PRL dopiero 25 stycznia 1982 ustawą o szczególnej regulacji prawnej
w okresie stanu wojennego zatwierdził dekret z 12 grudnia 1981). Ponadto rygory dekretu zaczęto
stosować jeszcze przed dniem jego wejścia w życie, czyli z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw −
stanowiło to złamanie podstawowej zasady prawa, że nie działa ono wstecz.
20
Błąd, powinno być: Komitetowi ds. RiTV.
21
Chodzi o telewizyjny wywiad ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka w dniu 25 sierpnia 1982, w którym przestrzegał przed planowanymi na 31 sierpnia demonstracjami. Mówił m.in.
„Jeśli za mało było dotychczas lekcji, prowokatorzy odbiorą następne”.
22
Chodzi o demonstracje w dniu 31 sierpnia 1982 z okazji drugiej rocznicy Porozumienia Gdańskiego.
23
Ustawa o związkach zawodowych i organizacjach rolników została uchwalona przez Sejm 8 października 1982. W myśl tej ustawy rozwiązano wszystkie związki zawodowe istniejące przed 13 grudnia 1981, a rolnikom indywidualnym odebrano prawo zrzeszania się w związki zawodowe.
24
Chodzi o strajki planowane w związku z drugą rocznicą rejestracji przez sąd NSZZ „Solidarność”.
17
18
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„Nadal przekazywać prymasowi opinie, które będą dyskredytowały ks.
Popiełuszkę” – takie zadanie otrzymał 30 września 1983 r. tajny współpracownik
o pseudonimie „Jankowski” od oficera prowadzącego płka. Adama Pietruszki.1 Dziś
już wiemy – dzięki zachowanej w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej teczce personalnej TW ps. „Jankowski” – że materiały te dotyczą ks. Michała Czajkowskiego,
s. Teofila, ur. 3 X 1934 r., cenionego intelektualisty i wieloletniego współpracownika
miesięcznika „Więź”. Znamy również publicystyczny zarys jego współpracy z komunistyczną bezpieką.2 Znamy też apologetykę medialną tego skandalu. Jednak
w związku ze stopniem zniszczeń materiałów archiwalnych trudno z całą pewnością ocenić, jak bardzo szkodliwa była działalność „Jankowskiego” wobec ks. Jerzego Popiełuszki, wikarego z parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie
i kapelana „Solidarności”. Niniejszy wybór dokumentów jest naukowych próbą
uzupełnienia tematu.
„Jankowski” – pozyskany do współpracy w lipcu 1956 r. – był jednym
z najniebezpieczniejszych współpracowników komunistycznego aparatu represji.
W okresie co najmniej od kwietnia 1977 do 28 października 1984 r. przekazywał
informacje płk. Adamowi Pietruszce. „Bohaterami” jego donosów byli m.in. abp
Bolesław Kominek, ks. Stanisław Małkowski, ks. Franciszek Blachnicki, Maciej Zięba, Grażyna Kuroń, Jan Józef Lipski. Jednym jednak z najbardziej bulwersujących
wątków jego wieloletniej współpracy była działalność agenturalna wobec ks. Jerzego
Popiełuszki.
Pierwsze zachowane doniesienie dotyczące kapelana „Solidarności”, odnalezione w teczce pracy TW ps. „Jankowski”, pochodzi z 30 listopada 1982 r. Z kontekstu wynika jednak, że rozmowy z płk. Adamem Pietruszką, dotyczące obserwacji
ks. Popiełuszki musiały mieć miejsce znacznie wcześniej. Na przykład, bezpośrednie zadanie dla konfidenta odwiedzenia duchownego i utrzymania z nim kontaktu
sformułowano 2 listopada 1982 r.
Moment ten nie wydaje się przypadkowy. Na podstawie zachowanych zapisów ewidencyjnych SB, zgodnie z kartą EOK-6/63 z kartoteki księży katolickich,
ks. Jerzy Popiełuszko s. Władysława, ur. 23 IX 1947 r. zgodnie z zapisem z 22 VI
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1982 r. „od kwietnia 1982 r. pozostaje w aktywnym zainteresowaniu Wydziału IV
KSMO W[arsza]wa w ramach TEOK”. Od 2 września 1982 r. natomiast był inwigilowany przez Wydział IV SUSW w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania
o kryptonimie „Popiel” nr rej. 36514. Dziś – w związku ze zniszczeniem dokumentów – niestety trudno odpowiedzieć na pytanie na ile agent „Jankowski” mógł być
w niej przydatny. Trudno również ocenić stopień szkodliwości jego działalności.
Jedno jest jednak pewne – od samego początku zadaniem TW ps. „Jankowski” było
nie tylko przekazywanie informacji dotyczących działalności ks. Popiełuszki, jego
zaangażowania w działalność opozycyjną, ale również zlecone przez SB dezinformowanie i dyskredytowanie kapłana w oczach prymasa Józefa Glempa. Mocodawców „Jankowskiego” interesowało wszystko – zachowanie ks. Popiełuszki, jego kontakty z hierarchami Kościoła katolickiego, treść kazań podczas mszy odprawianych
w intencji za Ojczyznę. TW skrupulatnie, a czasami nadgorliwie wywiązywał się 285
z powierzonego mu zadania. Nie stronił bowiem od formułowania kąśliwych uwag
na temat kapelana „Solidarności”, na przykład nazywając go zmanieryzowanym
„mitomanem”.
Zachowane ślady pozwalają również przypuszczać, iż przekazywane przez
Czajkowskiego informacje mogły być wykorzystywane przez komunistyczny aparat
represji do szykanowania ks. Popiełuszki. Agent wyraźnie interesował się prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką śledztwem przeciwko kapelanowi „Solidarności”. Sondował opinie warszawskich duchownych w tej sprawie. Charakterystyczne,
iż zwracał również uwagę na działalność ks. Stanisława Małkowskiego oraz ks. Henryka Jankowskiego.
Zdaniem konfidenta szykany, na jakie byli narażeni duchowni w żaden
sposób nie były wyrazem zaostrzenia stosunków państwo-Kościół, lecz stanowiły
przypadki jednostkowe. Szokujące, że „Jankowski” całkowicie przejął argumentację
komunistycznej tajnej policji. Na przykład, twierdził, iż angażując się w działalność
opozycyjną duszpasterze ci musieli się liczyć z konsekwencjami.
W notatce ze spotkania z TW ps. „Jankowski” 10 marca 1984 r. dotyczącego
antagonizmu pomiędzy młodym duchownym a prymasem Glempem, płk Adam
Pietruszka wskazał we wnioskach: „Daną inf[ormację] wykorzystać w ramach prowadzonego śledztwa p[rzeciw]ko ks. Popiełuszce”.3 Stwierdzenie to sugeruje, że
przekazywane przez „Jankowskiego” informacje były przydatne w śledztwie, prowadzonym od września 1983 r. przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie przeciwko
ks. Popiełuszce. Zdaniem prokuratora działalność duchownego wyczerpywała znamiona przestępstwa. 12 lipca 1984 r. przedstawiono mu akt oskarżenia, w którym
postawiono zarzut „nadużywania wolności sumienia i wyznania” na szkodę Polski „ludowej”.4 Postanowienie umorzono na mocy ogłoszonej w kilka dni później
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amnestii. Ten ważny przecież aspekt sprawy z jakiegoś powodu umknął uwadze autorów raportu „Więzi”, dotyczącego współpracy „Jankowskiego” z komunistyczną
bezpieką.5
Zaprezentowany poniżej wybór doniesień oraz notatek oficera prowadzącego ze spotkań z TW ps. „Jankowski” pozwala odtworzyć zadania stawiane konfidentowi wobec ks. Popiełuszki. Z drugiej strony umożliwia w pewnym stopniu
zorientować się jaki był stopień przydatności tego agenta dla bezpieki. Zderzenie
dwóch postaw – ks. Popiełuszki i ks. Czajkowskiego – po raz kolejny nieodparcie
prowokuje pytanie o postawy w dobie komunistycznego zniewolenia i o sens poniesionej ofiary.

286

Zaprezentowane poniżej dokumenty są  fragmentem publikacji przygotowywanej
przez Instytut Pamięci Narodowej.
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Aneks
Nr 1
1982 listopad 30, Warszawa – Notatka zastępcy dyrektora Departamentu IV MSW płk. Adama Pietruszki z doniesienia TW ps. „Jankowski”
Źródło: TW ps. „Jankowski”
Przyjął: A.P.

Warszawa, dn. 30 XI 1982 r.
Tajne
Doniesienie
(ze słów)

Zgodnie z zadaniem6 odwiedziłem ks. Popiełuszkę już dwukrotnie. Podczas tych wizyt uzyskałem szereg wynurzeń i tak:
– Prowokacyjnie podesłano mu jakiegoś kryminalistę na przechowanie. Dobrze, iż zasięgnął rady adwokata i odtransportował
tego człowieka w inne miejsce, bowiem następnego dnia rano była
już u niego Służba Bezpieczeństwa. Taką pułapką chciano go obarczyć pomocą bandycie i z pewnością rozkolportować, kogo to księża
popierają.
– 27 bm. był u ks. Popiełuszki biskup Kraszewski7 z dziwną
misją. Stwierdził, że nie przychodzi jako jego zwierzchnik duchowy, ale brat i przyjaciel. Z tych pozycji prosi go, aby nie głosił
kazania w dniu 30 bm., gdy[ż] wtedy zamknie go bezpieka. W tej
sytuacji zdecydowano, że kazanie będzie głosił ks. Bogucki8, a Popiełuszko weźmie tylko udział w koncelebrze, co też tak wykonano
w praktyce.
– chronić się przed aresztowaniem ma on zawsze podczas nabożeństwa zamówioną ze szpitala na Banacha karetką pogotowia, stojącą obok kościoła. W przypadku próby aresztowania jego, ucieka on
do karetki i będzie obłożnie chory, bezpieczny w klinice.
Jestem zdania, iż ks. Popiełuszko to typ mitomana widzącego
więcej w wyobraźni niż w rzeczywistości. Jego konspiracja dowartościowuje jakiś manieryzm, który zawsze reprezentował.
Moje zajęcia na ATK
wtorek, środa 8.00–11.00
piątek 13.30–15.00
Zadanie: Nadal utrzymywać kontakty z ks. Popiełuszką. Przy
stosownej okazji zaoferować „pomoc” dla jego zakonspirowanej działalności.
płk A[dam] Pietruszka9

Źródło: AIPN, 00169/83, t. 4, k. 106–106v, rkps.
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Nr 2
1983 wrzesień 30, Warszawa – Notatka zastępcy dyrektora Departamentu IV MSW płk. Adama Pietruszki z doniesienia TW ps. „Jankowski”
Źródło: TW ps. „Jankowski”
Przyjął: A.P.

Warszawa, dnia 30 IX 1983 r.
Tajne
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– W nawiązaniu do poprzedniego spotkania w sprawie ostrego
politycznie Komunikatu ze 195. Konferencji Episkopatu podkreśliłem
odczucia społeczne kadry profesorskiej ATK w rozmowie z kardynałem
Glempem.10 Moje oceny, że jest nadmiernie ostry, prymas przyjął bez
sprzeciwu. Dodał on, iż jest to wykwit przez nikogo niepohamowanych dążeń abpa Dąbrowskiego, bpa Tokarczuka11 i ks. Orszulika.12
Na podkreślenie zasługuje wypowiedź prymasa, iż dotąd, adokąda nie uda się położyć podczas Konferencji Episkopatu większego
akcentu pastoralnego, zawsze Kościół uwikłany zostanie w politykę.
Zdaniem prymasa akcenty związane z wewnętrznymi sprawami Kościoła
już znalazły dobre propborbcje na 196 KPE i trzeba ten temat podtrzymywać. Wtedy jednak pewne osoby jak np. abp B[ronisław] Dąbrowski13 będą pozbawieni głosu, gdyż kwestie pastoralne bardziej należą
do biskupów ordynariuszy niż do Sekretariatu Episkopatu. Już choćby
dla zachowania aktywnej roli podczas obrad KPE sekretarz Episkopatu
zawsze znajdzie coś „sensacyjnego” na linii Kościół-państwo.
– Przytaczam prymasowi opinie ks. Popiełuszki, jakoby kierownictwo Kościoła zlekceważyło pierwszą pielgrzymkę robotników
na Jasną Górę w dniu 18 bm. Prymas z zainteresowaniem zareagował
na tę opinię, oceniając, iż jest to prosty wymysł samego Popiełuszki, któremu „impreza nie wypaliła”. Kościół poświęca należytą
uwagę duszpasterstwu ludzi pracy, a tego rodzaju oceny Popiełuszki
tylko wprowadzają zamęt i szkodzą Kościołowi. Dobrze, że dość szeroko znaną jest mentalność tego księdza i jego zainteresowania do
konspiracji oraz manifestacji, stąd nikt znający sprawy Kościoła,
nie może przyjmować poważnie rzekomo lekceważącego stosunku Kościoła do środowisk robotniczych.
Zadanie:
– nadal przekazywać prymasowi opinie, które będą dyskredytowały ks. Popiełuszkę;
– stwierdzić wobec prymasa, że Komunikat ze 196. KPE dowidzi,
iż kard. Glemp zaczyna panować nad strukturami Episkopatu i przejmuje faktycznie ster w Kościele w Polsce.
(–) płk A[dam] Pietruszka

Źródło: AIPN, 00169/83, t. 4, k. 115–116, mps.
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Nr 3
1983 listopad, Warszawa – Wyciąg z notatki służbowej ze spotkania
z TW ps. „Jankowski”
Warszawa, dnia … listopada 1983 r.
Tajne spec[jalnego] znaczenia
Egz. poj.
Wyciąg
z notatki służbowej ze spotkania z TW ps. „Jankowski”
w dniu 3 XI br.
„Jankowski” poinformował, że w dniu 30 X br. był obecny na
nabożeństwie odprawianym w intencji „Ojczyzny” w kościele św.
St[anisława] Kostki w Warszawie. Wyjaśnił, że z uwagi na nieprzewidziane obowiązki w parafii, na nabożeństwo to spóźnił się kilka
minut. Z uwagi, że był w stroju świeckim, miał trudności w dostaniu
się do wnętrza kościoła, stąd nie jest mu znany wystrój ołtarza.
Kazanie wygłosił ks. Popiełuszko. Było ono utrzymane w charakterze „listu do papieża” – relacji TW z treści wystąpienia ks.
Popiełuszki w notatce nie dokumentuję.
Komentując przebieg tej uroczystości TW zwrócił uwagę na:
– odniesiono wrażenie, że wzrasta ilość tzw. służb porządkowych mających przypięte oznakowania – plakietki. Penetrują oni
również ulice przebiegające wokół obiektu sakralnego. Zważywszy
na apele ks. Popiełuszki o spokojne rozejście się po nabożeństwie,
należy wnioskować, iż obawia się on, by nie doszło do zakłóceń
porządku publicznego, a tym samy, by nie było powodu do wydania
zakazu odprawiania w przyszłości tego typu nabożeństw, przez władze kościelne lub administracyjne
– ocenia, że w imprezie tej brało udział około 6–7 tys.
osób. Niektórzy uczestnicy mieli wpięte w klapy znaczki „Solidarności”. Stwierdził, że była duża reakcja zebranych na każde słowo
mające związek z „S”, przez podnoszenie palcy (sic!) w kształcie
litery „V”, impreza ta nie traciła na popularności, wyrabia, ks.
Popiełuszko dba o to, w zebranych przekonanie, iż biorą w nim
udział wierni z różnych okolic Polski. Poinformował, że w nabożeństwie wzięli udział górnicy ze Śląska, studenci z Łodzi, robotnicy
z Łodzi.
Mówił, że w otrzymanym liście od więźniów w ten sposób przyznał, że imprezy te mają wymowę polityczną. Za tym stwierdzeniem
przemawia równocześnie jego apel o datki na tacę „z przeznaczeniem
na wiadome cele”.
„Jankowski” w dniu 1 XI br. udał się do kościoła St[anisława]
Kostki z zamiarem zaobserwowania przebiegu nabożeństwa o godz.
19.00. Na placu kościelnym o godz. 18.30 zobaczył ks. Małkowskiego14. W tej sytuacji odstąpił od podjętego zamiaru w obawie spotkania się z nim.

289

nr 13–14 – 2008

Ksiądz Jerzy Popiełuszko w donosach TW ps. „Jankowski”
TW powiedział, że około 20 października rozmawiał z ks. Małkowskim i ponownie poruszył sprawę wszczętych postępowań prokuratorskich w stosunku do ks. Jankowskiego i Popiełuszki. Stwierdził
przy tym, że sprawą tą bardzo interesują się zachodnie środki
masowego przekazu. Stwierdzenie ożywiło ks. Małkowskiego i powiedział „nabożeństwo i tak się odbędzie w kościele św. St[anisława]
Kostki, a kazanie może wygłosić i osoba świecka”. Po tej wypowiedzi zaniechał dalszej dyskusji. TW przypomina, iż liczono się, że
ks. Popiełuszko przed 30 X br. będzie zatrzymany do dyspozycji
prokuratora.
Na temat ks. Małkowskiego, „Jankowski” powiedział, że od
około 10 dnia nie jest widzianym na cmentarzu. Odnosi się wrażenie, że na tej pracy mu nie zależy, nie ubiega się o stałe dyżury
(za pogrzeb duchowny otrzymuje od 400–500 zł, uzależnione jest to
„od odprowadzania zwłok do grobu”). Nie utrzymuje kontaktów z duchownymi, personelem świeckim, nie wdaje się w dyskusje.
Na pytanie, jak księża zareagowali na wiadomość o wszczętych
postępowaniach, TW powiedział, że każdy duchowny musi się liczyć
z konsekwencjami swojej działalności. Ocenia, że nie jest to zapowiedź zaostrzania kursu państwo-Kościół, lecz oddziaływanie na
konkretne osoby. Takie samo stanowisko reprezentował wikariusz ks.
Kołodziej (aktualnie ubiega się o zmianę parafii).
Za zgodność:

c

Wyk. w 1 egz.
Egz. nr 1 – …

Źródło: AIPN, 0608/329, bp., mps.
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Dokumenty
Nr 4
1984 marzec 10, Warszawa – Notatka płk. Adama Pietruszki ze spotkania z TW ps. „Jankowski”
Warszawa, dn. 10 III 1984 r.
Tajne
Notatka
ze spotkania z TW ps. „Jankowski”
(odtworzona z taśmy)
Okazuje się, że wycofano od ks. Popiełuszko punkt rozdziału
leków pochodzący z akcji charytatywnej. Trochę to utrudnia moje
wizyty u niego, gdyż dotychczas oficjalnym powodem mojej tam bytności były prośby o lekarstwa, dla mojej babci i cioci.
W czasie przedwczorajszej z nim rozmowy stwierdziłem, iż
poczuł się on bardziej pewnie i jest przekonany, że prymas Glemp
„już nie będzie go ścigał za zwalczanie komunistów”. Powodem tego
było przywiezienie przez bpa Kraszewskiego błogosławieństwa od
papieża oraz podarowania papieskiego różańca ks. Popiełuszce.
Popiełuszko mówił, że bp Kraszewski po powrocie z Watykanu
odbył rozmowę z kard. Glempem na jego temat. Przebieg rozmowy był
gwałtowny, gdyż biskup bronił Popiełuszki i stwierdził, że wobec
papieża też gorliwie występował z taka obroną. W jej wyniku udało
się bpowi Kraszewskiemu „zastraszyć” prymasa autorytetem papieskim. Doszło to tak daleko, że kard. Glemp ofiarował ks. Popiełuszko książkę o kard. Hlondzie z osobistą dedykacją. W bardzo ciepłym
nastroju przyjął go i obiecał, że po powrocie z Południowej Ameryki nawiążą do tego spotkania.
Ks. Popiełuszko ocenia tą zmianę prymasa względem jego osoby
jako wynik zabiegów bpa Kraszewskiego u papieża. Tam Kraszewski
miał powoływać się na długoletnią znajomość ks. Popiełuszki, opiekowanie się nim już w seminarium oraz eksponować już jego prześladowania przez komunistów, gdy odbywał on służbę wojskową jako
alumn. Zagwarantował tez swoim autorytetem, iż nie jest rzeczą
możliwą, aby Popiełuszko gromadził u siebie ulotki i amunicję.
Ocenił ten fakt w kategoriach czystej prowokacji.
Po wysłuchaniu takich zapewnień biskupa papież miał polecić
obronę ks. Popiełuszki przez Kościół za wszelką cenę. Jeśli tego nie
uczynią to zachęcą do powielania takich znalezisk u innych księży.
Wnioski:
– daną inf[ormację] wykorzystać w ramach prowadzonego śledztwa p[rzeciw]ko ks. Popiełuszce;
– działaniami operacyjnymi spowodować poddanie w wątpliwość
przywiezionych przez bpa Kraszewskiego nakazów papieskich.
(–) A[dam] Pietruszka

Źródło: AIPN, 00169/83, t. 4, k. 120–120v, rkps.
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Krzysztof Marek Raczyński
Apostoł polsko-ukraińskiego pojednania
Wspomnienie o dr. Wiktorze Poliszczuku (1925–2008)
Kiedy go poznałem miałem dość ogólne pojęcie na temat stosunków polskoukraińskich, wynikające z tragicznych doświadczeń Polaków na Kresach w okresie
II wojny światowej. Rozmawialiśmy przez telefon (1993) i spodziewałem się agresywnego potoku zarzutów pod naszym adresem za rzekome lub rzeczywiste winy „panów
polskich” wobec Ukraińców. Nic takiego nie nastąpiło. Pan Wiktor miał doskonale
uporządkowane fakty oraz opinie i podkreślił, że nie musimy się zgadzać, ważne jest
abyśmy mogli dyskutować.
Nie utożsamiajmy zbrodniarzy OUN-UPA z całym narodem ukraińskim – mówił mój rozmówca. Podkreślił, że jest Ukraińcem i jego rodzina ucierpiała z rąk UPA.
Odpowiedzialność za zbrodnie ludobójstwa, popełnione na narodzie polskim ponosi
grupa Ukraińców, wyznawców integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, ideologii z gruntu faszystowskiej i zbrodniczej. Nie bardzo w to wierzyłem, ale kiedy przeglądałem rękopis Gorzkiej Prawdy wyjaśniającej, jak doszło do tak straszliwych zbrodni zrozumiałem,
że zarówno ja sam, jak i większość Polaków niewiele wiemy na ten temat.
Takie postaci jak Bandera czy Szuchewycz oraz tysiące innych, wychowanych
na ideologii Dmytra Doncowa, nie stanowiły wyjątku. Zatruci straszliwą ideologią czekali tylko na rozkaz, aby rzucić się na obcych: głównie na Polaków, a także Żydów
i wrogą OUN-UPA część społeczeństwa ukraińskiego. Myślę, że wielu polskich historyków, opisujących stosunki polsko-ukraińskie nie zdawało sobie do niedawna sprawy
z głębokich ideologiczno-politycznych przyczyn zbrodni. Wynikało to częściowo z ich
nieznajomości języka ukraińskiego i niemożliwości dotarcia do pierwotnych źródeł.
Wiktor Poliszczuk nie miał tego problemu. Biegle posługiwał się językiem
ukraińskim, rosyjskim i polskim. Wyjeżdżał kilkatrotnie na Ukrainę i zgromadził
ogromny zbiór dokumentów. Przemyślał historię naszych narodowych stosunków,
zebrał wspomnienia Polaków (co dla Ukraińca nie było łatwe) i przygotował się do dyskusji z obiema stronami konfliktu.
Będąc na styku dwóch narodów i kultur podjął się niezwykle niewdzięcznego
i trudnego zadania pojednania dwóch bratnich, ale zwaśnionych narodów. Ze strony
ukraińskiej spotkał się generalnie z wrogością, zwłasza nienawiścią diaspory OUN-UPA, która zdominowała społeczno-kulturalne organizacje na emigracji. „Nie było
z kim rozmawiać” – żalił się później. Przecież nie można zaprzeczać, że to Ukraiń-

295

nr 13–14 – 2008

Apostoł polsko-ukraińskiego pojednania

296

cy sprowokowali stronę polską na Kresach oraz, że zbrodnie były strannie przygotowane i systematycznie przeprowadzone. Nie jest też prawdą, że OUN-UPA walczyła
zarówno z Sowietami, jak i z Niemcami. Bliska współpraca OUN-UPA z Niemcami
była faktem. Po powrocie do Kanady pokazał mi kopie planów operacyjnych UPA,
skierowanych przeciwko polskim wsiom i osadom oraz zdjęcia na których Ukraińcy
radośnie witali niemiecką armię. Współpraca z Niemcami i zbrodnie, pomimo iż są
oficjalnie przemilczane, ciążą nad zachodnią częścią Ukrainy do dziś. Są też źródłem
konfliktów pomiędzy samymi Ukraińcami: porachunki mają miejsce do dziś. „Trzeba
ten wrzód przeciąć, wyznać prawdę i dopiero wtedy zacząć budować nasze stosunki od
nowa” – mowił dr Poliszczuk.
Podsumowując historię naszych stosunków sugerował, aby zostawić wojny
polsko-kozackie w XVII w. i inne dawniejsze wydarzenia, historykom-specjalistom. To
były odległe i brutalne czasy, obie strony popełniały okrucieństwa. Przyczyna zbrodni ludobójstwa, popełnionej przez Ukraińców jest zupełnie świeżej daty. To ideologia
uczyniła z ludzi bestie.
Jednocześnie dr Poliszczuk zawsze bronił swojego narodu. Ubolewał na pogardą, jaką Polacy często okazują Ukraińcom. Przecież ponad połowa społeczeństwa
ukraińskiego pozostawała poza przedwojenną Polską, nigdy nie znała zbrodniczej
ideologii i często Polacy – uciekając przed siekierami UPA – udawali się za Zbrucz,
gdzie znajdowali schronienie wsród tamtejszych Ukraińców. W armii sowieckiej walczyło też z Niemcami ponad 5 mln przedstawicieli tego narodu.
Dr Poliszczuk mówił zawsze spokojnie, z godnością jak człowiek, który miał
przed sobą dziejową misję i nic nie mogło go z niej sprowadzić. W czasie pierwszego
spotkania zorganizowanego dla promocji Gorzkiej Prawdy, na sali znalazło się kilku
Ukraińców wrogo nastawionych do Polski. Jeden z nich próbował zrównywać Armię
Krajową z OUN-UPA. Pan Wiktor spokojnie i rzeczowo wytłumaczył rozmówcy, że
takie porównanie nie sensu, ponieważ UPA nie była ochotniczą organizacją narodowowyzwoleńczą, tak jak AK. Inny był jej program, ideologia, strategia, metody postępowania, oraz inni sojusznicy.
Wśród Polaków pozyskał sobie grupę ludzi, którzy go rozumieli i chcieli pomóc w upowszechnieniu jego poglądów. Dr Poliszczuk wskazywał, że Polacy niewiele
wiedzą na temat Ukrainy i nie interesują się swoimi sąsiadami. Uważał to za błąd z kilku powodów. Polacy i Ukraińcy, jeżeli chcą zachować podmiotowość na arenie międzynarodowej, są skazani na współpracę. Wszelkie konflikty pomiędzy nami wykorzystają
natychmiast nasi potężni sąsiedzi. Tak było w przeszłości i tak może stać się obecnie.
Ponadto, brak znajomości historii uniemożliwia polskim politykom właściwą ocenę
obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie, co może doprowadzić do błędnych decyzji
politycznych. Niestety, tzw. elity polityczne w Polsce nabrały wody w usta i zgodnie
z ideologią poprawności politycznej powtarzały i nadal głoszą niezgodne z prawdą fra-
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zesy. W ostatnich latach widzieliśmy wiele żenujących przykładów jak z tego powodu
lekceważono polskie interesy narodowe.
Zarzucał polskim historykom, że nie znają politycznego i ideologicznego zaplecza OUN-UPA i fałszują historię naszych stosunków. Jeszcze gorsze zafałszowania
widział po stronie ukraińskiej, zwłaszcza w zachodnich prowincjach. Polacy mają prawo uważać Lwów za skarbnicę polskiej historii i kultury, ale twierdził, że odzyskanie
go nie jest możliwe bez wojny z Ukrainą. Podobnie jest z roszczeniami nacjonalistów
ukraińskich dotyczących Podlasia czy tzw. Zasania. Takie roszczenia magą zakończyć
się tragedią obu narodów: żadna ze stron nie ma wystaczajacej siły, aby pokonać drugą.
Pozostaje tylko pokojowa współpraca i powolne zbliżenie i pojednanie.
Współpraca polsko-ukraińska nie może opierać się na zapomnieniu o przeszłości i zacieraniu prawdy – mówił dalej dr Poliszczuk. Z ludźmi, którzy duchowo
wywodzą się z kręgów ideologi OUN-UPA nie należy w ogóle rozmawiać. Z różnych
powodów wielu zbrodniarzy UPA nie zostało osądzonych po wojnie (za sprawą gry
interesów głównych mocarstw). Jednakże, pertraktacje prowadzone ze zbrodniarzami
lub ich wychowankami nie wróżą dobrze ani Polakom, ani Ukraińcom.
Kiedy pisałem o Pomarańczowej Rewolucji, dr Poliszczuk ostrzegał, że wokół
prezydenta Juszczenki jest wielu potomków zbrodniarzy z OUN-UPA. Nie oczekiwał,
by ci ludzie doprowadzili do pojednania polsko-ukraińskiego. Historia pertraktacji
w sprawie Cmentarza Orląt we Lwowie jest przykładem jak wyglądają pertraktacje z takimi ugrupowaniami. W sprawie Pomarańczowej Rewolucji też miał rację. Otoczenie
Wiktora Juszczenki dość szybko dało do zrozmienia, że współpraca jest możliwa, ale za
cenę zapomnienia o 150–200 tys. Polaków okrutnie wymordowanych na Wołyniu, Podolu, w województwie Lwowskim, itp., oraz za wyrzeczenie się polskiego dziedzictwa
kulturowego na Wschodzie. Czy partnerstwo polsko-ukraińskie jest możliwe na takiej
bazie? Dr Poliszczuk twierdził, że nie!
Wiktor Poliszczuk, Ukrainiec i przyjaciel Polski, odszedł od nas na zawsze.
Był naszym nauczycielem i sprzymierzeńcem, nie przestając być gorącym ukraińskim
patriotą. Stanął na styku dwóch narodów, aby je pojednać. Pozostawił po sobie trwały dorobek. Jego książki, początkowo z oporami, zaczęły się rozchodzić w Polsce i na
Ukrainie. Polscy historycy, w dużym stopniu pod wpływem jego argumentacji, zaczęli
badać głębsze przyczyny tragedii, która rozegrała się na Kresach w latach 1943–1945.
Niewielu z nas, aby rozliczyć się z przeszłością, potrafi zdobyć się na tak surową ocenę postępowania części własnego narodu. Odszedł od nas człowiek patrzący
w przyszłość, mądry i szlachetny. Nadejdzie czas, gdy ludzie jego formatu będą należycie uhonorowani przez oba narody.
Nie zapomnijmy o nim. Polacy nie odtrącają ręki wyciągniętej do zgody jeżeli
towarzyszy jej wyznanie winy i prawdy.
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Urodził się w Dubnie na Wołyniu w 1925 r.
z ojca Ukraińca oraz matki Polki. Jego rodzice zawarli
ślub w cerkwii prawosławnej. Wychowany był na patriotę ukraińskiego, ale bez ksenofobii, w poszanowaniu dla innych narodów oraz lojalności wobec Polski.
Jego ojciec (wójt gminy Dubno) został zamordowany
w 1940 r. przez Sowietów, a Wiktor z matką i siostrami
deportowani do Kazachstanu. Po wojnie w 1946 r. repatriował się do Polski. Ukończył studia prawnicze na
Uniwersytecie Wrocławskim i pracował jako prawnik.
Był autorem trzech esejów, które były wydane i rozpowszechniane w Polsce w tzw. drugim obiegu: Prawa
człowieka w teorii i praktyce ZSRR, Prawa narodów w teorii i praktyce ZSRR oraz Zarys
anatomii bolszewizmu.
W Kanadzie przebywał od 1981 r. Pracował najpierw jako korektor techniczny
jednego z ukraińskich czasopism w Toronto, a potem w Scranton w USA, jako redaktor
ukraińskiego tygodnika. Obronił w Polsce pracę doktorską na temat ideologii nacjonalizmu ukraińskiego. W 1998 r. został odznaczony przez Kongres Polonii Kanadyjskiej.
Był autorem ponad dwustu opracowań w języku ukraińskim, polskim i angielskim,
m.in.: Gorzka prawda – zbrodniczość OUN-UPA (Warszawa: Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Wołyń, 1997); Dowody zbrodni OUN i UPA (Toronto: nakładem autora,
2000); Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra Donicowa (Warszawa: Światowy Związek Żołnierzy AK, 1995).
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W chwili, kiedy cała prawie Europa zaczynała się krwawić ranami wielkiej wojny
i płonąć pożarem wzajemnych nienawiści, podniósł się na dalekim Wschodzie, zwrócony
do narodów europejskich i azjatyckich, gromki głos oskarżenia i przestrogi. Głos ten, któremu tu i ówdzie przypisywano znaczenie jakiegoś nowego objawienia, składa całą winę za
wybuch dziejowej katastrofy na jedną tylko złowrogą chorobę, której Zachód rzekomo dał
się owładnąć. Wedle Rabindranatha Tagore cała odpowiedzialność za wojnę, za jej przyczyny i następstwa spada na nacjonalizm, który stał się dziś wśród ludów „straszliwą epidemią
zła, szalejącą po całym świecie i wżerającą się w sam rdzeń moralności”.
Na potępienie tego kierunku nie znajduje indyjski myśliciel dość silnych wyrażeń. Wedle niego nacjonalizm jest to potwór, tratujący okaleczałą ludzkość i depcący w niej
wszystkie kwiaty żywych ideałów, jest to szatan, zakuwający potomstwo Adama w okrutną
niewolę absurdu i męki, jest to furia szaleńczego terroru, która zamienia narody w skowyczącą gromadę wilków, wietrzących za krwią i szczekających przeciw samemu niebu, jest to
straszliwa trucizna, której skutkiem jest odczłowieczenie i zabicie w duszy ludzkiej wszystkiego, co wyższe, co idealne, co Boże.
Jedyną jego pociechą jest, że nacjonalizm musi sam się pogrzebać pod gruzami cywilizacji, którą zniweczył. „Patrzcie – woła – kurtyna już się podniosła! W tej okropnej wojnie
zachód stanął oko w oko z dziełem, któremu poświęcił swą duszę. Teraz winien zrozumieć
co się stało, powinien poznać potęgę zła, której służył i wszystko naokoło siebie i samą siebie
zniszczyć musi. Bo tak jest – nacjonalizm musi się spalić w ogólnym pożarze, jaki wzniecił.
Agonia »nacji« już rozpoczęła się w tej wojnie. Ich mechanizm jakby oszalał nagle i zadygotał w tańcu śmierci, ćwiartując własne członki i rozrzucając je po błocie. Twierdze egoizmów narodowych ze strasznym hukiem zapadają się pod własnym swym ciężarem; ich
sztandary rozsypują się w proch, bowiem zgasły blaski ich chwały. I radujemy się nadzieją, że
»nacja« nigdy już nie wróci do tego czym była, do tyranii zębów, pazurów, macek polipich
i bezbrzeżnej pustki, a ludzie przestaną być niewolnikami maszyny, która zamienia ich życie
w więzienie, która żelaznymi szponami wyrywa światu jego serce i nie wie sama, co czyni”.
Tagore pomylił się tak w swej diagnozie, jak w swej przepowiedni, bo wielka wojna
się skończyła, a nacjonalizm nie tylko nie zginął, ale żyje i działa w świecie potężniej niż kiedykolwiek. Zauważono bowiem słusznie, że jeśli podjęły wojnę imperializmy państwowe,
to wygrały ją tendencje nacjonalistyczne, bo cały szereg państw narodowych wydobył się
na wolność spod krępujących je więzów i sama zasada narodowości zdobyła sobie daleko
szersze uznanie.
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Niemniej jednak w nacjonalizmie, jakkolwiek zwycięskim, kryją się poważne problemy tak praktycznej, jak spekulatywnej natury.
Wygrał on w wielkiej mierze największą z wojen, jaką widziano kiedykolwiek na
świecie, ale czy potrafi po wojnie dać ludzkości pokój i oprzeć go na trwałych podstawach?
Wydźwignął on z niewoli ujarzmione narody, ale czy będzie zdolny stać się dla nich źródłem twórczej pracy i zdrowego państwowego rozwoju? Otwarł on wrota do nowego okresu
dziejów kultury, ale czy nie zabraknie mu sił i światła, żeby w gmachu tej kultury harmonijnie pomieścić najwyższe i niezniszczalne ludzkości dobra? Rzecz całkiem jasna, że te i tym
podobne doniosłe pytania narzucają się najbardziej tym umysłom, którym wiara katolicka
pozwala głębiej wniknąć w filozofię dziejów i w ostateczny ich cel za światem.
Cóż bowiem sądzić o stosunku tej „siły”, jaką jest nacjonalizm do „prawa” we
wszystkich jego kierunkach i dziedzinach? Jak pogodzić właściwy mu partykularyzm z uniwersalizmem nieodłącznym od chrześcijańskich ideałów? Jak podporządkować dążenia
jego, tak wybitnie ziemskie, pod wiekuiste cele człowieka i ludzkości? Czym i w jakiej mie- 301
rze okiełznać potężny instynkt narodowościowy, żeby wzorem innych nieopanowanych instynktów, nie stał się czynnikiem rozstroju, zamiast być dźwignią kulturalnego postępu ?
Te i inne jeszcze zagadnienia, które zdaniem poważnego francuskiego pisarza,
składają się na problem „najważniejszy ze wszystkich, jakie w obecnej chwili nasuwają się
katolickiemu sumieniu”, spotykają się dotychczas z bardzo rozmaitą odpowiedzią. Jedni
okazują dla nacjonalizmu niekłamaną sympatię, wróżąc mu wspaniałą rolę w przyszłym
rozwoju ludzkości nie tylko politycznym, ale kulturalnym i religijnym; drudzy odnoszą się
doń z wyraźną niechęcią, kwestionując samo jego uprawnienie i malując w najczarniejszych
barwach domyślne jego owoce. Niechęć ta dochodzi niekiedy do takich rozmiarów, że znalazła sobie wyraz w zdaniu, rzuconym niedawno przez jedno ze znanych pism belgijskich
(Revue catholiąue des idées et des faits), że „najbliższą herezją, jaka będzie potępiona przez
Kościół, jest nacjonalizm”.
Żeby wśród tych krańcowych, a namiętnie dyskutowanych poglądów znaleźć właściwą drogę i potrzebne do rozsądzenia całej kwestii kryteria, wypada zacząć od określenia
pojęć i to pojęć dość pierwotnych.
Nacjonalizm, jeżeli sięgniemy do ostatnich jego korzeni, należy w zasadzie do kategorii nie idei, nie doktryn, nie praw, ale popędów. W dalszych fazach swego rozwoju musi
on oczywiście wypowiedzieć się w pewnych myślach i wyłonić z siebie jakieś rzekome, czy
rzeczywiste prawa, ale pierwiastkowo jest on popędem, czyli uczuciem, a ściśle rzecz biorąc,
jest uczuciem najgłębszym i najsilniejszym ze wszystkich, tj. miłością.
Cóż jest tej miłości właściwym przedmiotem?
Są tacy, co sądzą, że tym przedmiotem jest po prostu ojczyzna i że dlatego nacjonalizm z ogólnie wziętym patriotyzmem zupełnie się pokrywa.
To jednak nie jest całkiem ścisłe i nie pozwala nam dokładnie pochwycić istotnej
nacjonalizmu natury. On jest niezawodnie miłością ojczyzny, ale w sposobie pojmowania tej ojczyzny odznacza się czymś szczególnym, co – przynajmniej abstrakcyjnie rzecz
biorąc – nie każdej miłości ojczyzny jest właściwe. Ojczyzna bowiem jest pojęciem, które
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może oznaczać i oznacza przede wszystkim dwie rzeczy, bądź to obiektywnie i rzeczowo,
bądź przynajmniej formalnie różne, tj. naród i państwo. Otóż z tych dwóch rzeczy, które
pojęcie ojczyzny zawiera, nacjonalizm wysuwa na plan absolutnie pierwszy tylko jedną.
Ojczyzną dla niego jest naród i przede wszystkim naród; samo państwo jest mu o tyle tylko
drogie, o ile narodowe. Naród jako taki wysuwa się na czoło wszystkich jego umiłowań;
naród jest ostatnią sprężyną wszystkich jego dążeń. Nacjonalizm, jak to zresztą sama nazwa
jego dobitnie wyraża, cały żyje narodem i dla narodu; pod narodowym kątem widzenia na
wszystko patrzy; do dobra narodu jako takiego wszystko odnosi i przymierza i temu wysunięciu na pierwszy plan narodowego pierwiastka zawdzięcza całą swą naturę i duchową
fizjonomię.
Że tak jest, na to zgadzają się wszyscy, ale i to jeszcze nie wystarcza do zrozumienia
najgłębszej nacjonalizmu istoty. Cóż to bowiem znaczy naród jako taki stawiać na pierwszym miejscu? Czy stąd musi wypływać jakaś zasadnicza różnica między nacjonalizmem,
a innymi formami miłości ojczyzny? Czy mieści się w tym tak ważna i tak charakterystyczna nacjonalizmu cecha, żeby ona zawsze i we wszystkich warunkach nadawała mu wśród
innych kierunków patriotyzmu jakieś osobne piętno?
Tak jest – i to jest rzecz dla naszego przedmiotu bardzo doniosła. Wysunięcie na
pierwszy plan narodowego pierwiastka nadaje nacjonalizmowi zupełnie odrębny charakter
i tworzy wśród innych form miłości ojczyzny jakby specyficzną jego różnicę. Patriotyzm,
który w ojczyźnie nie widzi przede wszystkim narodu, musi z konieczności widzieć w niej
przede wszystkim państwo, miłość, bowiem klasy społecznej czy jakiejś dzielnicy kraju,
w ogóle patriotyzmem nie jest. Otóż te dwa kierunki, z których jeden upatruje ojczyznę
głównie w narodzie, drugi głównie w państwie, nie mogą rozwijać się, nie już po jednej linii,
ale choćby tylko równolegle do siebie. Te kierunki będą sobie, albo diametralnie przeciwne,
albo w każdym razie głęboko różne, nie tylko co do swych programów i metod, ale także,
co do swej ideologii i psychiki swych dążeń. Naród, bowiem i państwo, na obecnym przynajmniej stopniu ewolucji dziejowej, są to rzeczy tak głęboko odmienne, że ani nie mogą
być równorzędnym celem działania, tylko jedno z nich musi być pierwsze, ani nie mogą
wywoływać identycznych bądź uczuć, bądź myśli. Jeżeli dobrze rzecz rozważymy, przekonamy się bez trudności, że naród i państwo to są zawsze jakby dwa odrębne centra grawitacji, które biorąc dążności patriotyczne w orbitę swych wpływów, nadają im z konieczności
odmienny nie tylko kierunek, lecz charakter.
Cóż to bowiem jest państwo jako takie? To jest ustrój przede wszystkim prawny,
a więc, mimo realnych sił, jakimi rozporządza, rzecz bardziej abstrakcyjna, bezbarwna jakby nieosobowa, która przemawia raczej do chłodnego rozumu, niż do uczucia i do utylitaryzmu raczej, niż do zdolności kochania.
A co to jest naród? To jest wytwór krwi i ciepła ojczystej ziemi, to jest konkretna,
barwna, tętniąca życiem rzeczywistość, która nie tylko przemawia do serca, ale czepia się
z niesłychaną siłą każdej jego żyłki i znajduje oddźwięk w każdym jego biciu.
Państwo jako takie daje dobra bardzo rzeczywiste, ale nie sięgające bezpośrednio
w sferę ideału, daje ład, bezpieczeństwo, praworządność, materialną, a po części i intelektu-
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alną kulturę; naród napawa duszę całym romantyzmem tych uczuć, które ciągną i najpotężniej przywiązują człowieka do tego, co swojskie i swoje.
Państwo, o ile nie wyrastało wprost z narodu, ustalało swój byt i swe granice przez
małżeństwa panujących, przez podboje i zabory, przez wojny „sukcesyjne” i przez zimne,
a tak nie raz krzywdzące układy przy zielonym stole kongresów pokojowych; naród wyrastał i dojrzewał z całego szeregu najżywszych umiłowań. On rodził się gdzieś w zamierzchłej przeszłości pod strzechą jednej rodziny i nasiąkał od początku rodzimym i jakby rodzinnym obyczajem; on zrastał się od dziecka ze swą ojczystą mową, która poiła mu serce
tym samym, tajemnym czarem, jakim pieściła go przyroda własnej jego ziemi; on mężniał
i rósł w samowiedzę przy dźwiękach poezji swych wieszczów i przy tej innej poezji, czasem
pełnej chwały, czasem pełnej łez i tęsknoty, jaką śpiewały mu jego przeszłe dzieje.
Państwo wreszcie, choćby najbardziej narodowe, to jest rama, która może, a często
musi obejmować ludzi innej mowy i innej narodowej tradycji, a obejmując ich, musi odnosić się do nich mniej więcej po równi, to jest mniej więcej obojętnie; naród, będąc zawsze 303
sobą i tylko sobą, może stosować do wszystkich swych członków te uczucia, które są jakby
rozszerzoną formą indywidualnej miłości własnej.
Czy z tych ogromnych różnic narodu i państwa nie muszą wypłynąć głębokie odrębności tych kierunków, które jednemu z nich przyznają, jak muszą przyznawać, miejsce
bezwzględnie pierwsze? Czy nacjonalizm, stawiający na pierwszym planie tylko naród, nie
musi się różnić, często celem, a zawsze charakterem swych dążeń od tych tendencji, które
świadomie lub nieświadomie krążą przede wszystkim w orbicie państwa?
Musi tak być i nie może być inaczej.
Jeżeli jakiś naród nie posiada państwowości własnej, to nacjonalizm, wysuwający
na pierwsze miejsce ideę narodu, będzie kierunkiem wprost antypaństwowym, który prędzej czy później, o ile obca siła nie stłumi jego rozwoju, do rozkładu państwa doprowadzi.
Jeżeli naród jest zarazem państwem, lub przynajmniej ma swoje państwo, to nacjonalizm
oczywiście antypaństwowym już nie będzie, bo owszem będzie się starał wszelkimi siłami
państwo narodowe utrzymać i wzmocnić, ale za to będzie w ciągłej walce z tymi dążnościami, którym na pierwszym miejscu przyświeca idea państwa i spokojnej praworządności
państwowej. On będzie wszystko podporządkowywał interesom narodowości własnej – one
będą mniej uwzględniać narodowość obywateli, niż zgodną ich dla ogólnego dobra współpracę; on będzie skłonny do jednostronności i przesady – one będą sprawiedliwsze i bardziej
umiarkowane; on będzie gwałtowny i przez reakcję podrażnionych uczuć często nienawistny – one będą chłodniejsze i bardziej zrównoważone; ale też on będzie bez porównania
silniejszy i bardziej konsekwentny, gdy one w swym spokojnym utylitaryzmie będą dużo
mniej energiczne i wytrwałe.
Na cóż jednak abstrakcyjnie wywodzić, co by logicznie być powinno? Czy nie widzimy naocznie, że właśnie ta a nie inna zachodzi różnica w kierunku i psychologii tych dążeń, do których przyznają się mniej lub więcej otwarcie istniejące już wszędzie polityczne
stronnictwa? Cóż bowiem zostaje, jeśli pominiemy te partie, które wysuwając na pierwszy
plan interes czysto klasowy, są przez to samo szkodliwe i dla państwa, i dla narodu? Pozosta-
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ną nam dwie wielkie grupy stronnictw, pod wielu a wielu względami przeciwnych; jedne nacjonalistyczne, które jasno i bez ogródki stawiają na pierwszym miejscu naród, drugie nienarodowe, które choćby tego wyraźnie nie mówiły, w ostatecznej analizie swej ideologii są
i być muszą za państwem. Od tych dwóch środków ciężkości zapożyczają owe stronnictwa
nie tylko główne linie swych programów i metod, ale przede wszystkim tę psychikę, która
je tak wybitnie wyróżnia; pod wpływem tych dwóch wielkich centrów grawitacji wchodzą
do siebie we wzajemną opozycję, która aż nazbyt często wyradza się w zaciętą walkę. Czy
bowiem przyjdzie kiedyś czy nie przyjdzie ta chwila, w której naród i państwo znajdą się
w zupełnej harmonii – dziś ona na pewno jeszcze nie nadeszła. Tak, jak dziś rzeczy stoją
i jak skutkiem ewolucji dziejowej stać muszą, naród i państwo są to dwie rzeczy głęboko
różne, które muszą być źródłem różnych i zwalczających się wzajem kierunków.
Opisywać przeszłe dzieje tej walki między narodem a państwem, albo stawiać horoskopy dla przyszłych jej wyników, nie wchodzi w zakres niniejszej pracy. Pierwsze byłoby
zbyt obszerne, drugie zbyt ryzykowne, bo drogi ewolucji różnych prądów, nawet bardzo
potężnych, miewają nieraz nieobliczalne zakręty, usuwające się spod wszelkich przewidzeń.
Nie wdając się jednak w zbyt śmiałe przepowiednie, możemy postawić sobie ogólniejszej
natury pytanie; który z tych dwóch kierunków jest bardziej uprawniony przed trybunałem
etyki i katolickiej filozofii społecznej, czy ten, który na pierwszy plan wysuwa państwo, czy
ten, który hołduje głównie idei narodu. Zupełna równorzędność tych dwóch celów jest,
jak widzieliśmy wyżej, w obecnych warunkach niemożliwa i wykluczona. Któremuż więc
z nich należy się miejsce bezwzględnie pierwsze? Który z nich, postawiony na czele, rokuje
dla ludzkości lepsze widoki wszechstronnego rozwoju?
Jakkolwiek powyższe pytanie w tej ścisłej formie, w jakiej stawiamy je tutaj, nie
wchodziło zwykle w zakres katolickiej filozofii społecznej, nie da się zaprzeczyć, że w tym
wielkim sporze między państwem a narodem, który wypełnił całe prawie dziewiętnaste
stulecie, znaczna większość katolickich myślicieli obiektywnie i rzeczowo stała po stronie
państwa. Państwo jako takie, to jest niezależne od narodowości swych obywateli, jest dla
nich najwyższym i najdoskonalszym z przyrodzonych organizmów społecznych; naród,
jako zasada uspołecznienia, prawie nie wchodzi w rachubę. Państwo rodzi się z potrzeb
natury ludzkiej jako takiej i zdobywa sobie drogą historycznego rozwoju własne prawa,
oparte o powagę Bożą, bez względu na narodowe aspiracje ludów; narody mogą wprawdzie wytwarzać się i wzrastać, ale powinny rozwijać się po zupełnie innej linii i w innym
niż państwo kierunku. Państwo jest dla potrzeb ludzkości realnych i w tej dziedzinie ma
bezwzględnie najwyższe uprawnienia; naród może i powinien dążyć do dóbr bardziej idealnych, jakimi są np. zachowanie rodzimego obyczaju i tradycji, pielęgnowanie ojczystej
mowy i literatury, wierne wreszcie stróżowanie koło „narodowego pamiątek kościoła”, ale
na linię „państwową” wkraczać nie powinien, bo nie ma do tego ani prawa, ani odpowiednich danych.
Że w nauce katolickiej takie, a nie inne, aż dotąd przeważały poglądy, to jest rzecz
z wielu względów łatwo zrozumiała.2 Inne wszakże jest pytanie, czy te poglądy są absolutnie niezmienne, tj. czy tak ściśle są związane bądź to z dogmatem, bądź z zasadniczymi
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aksjomatami katolickiej filozofii, żeby były konieczną i nieodłączną częścią katolickiej myślowej budowy.
Jeżeli nie jest zbytnią śmiałością w tak trudnej kwestii przychylać się do jednej tylko strony, sądzimy, że przytoczone powyżej zapatrywania na stosunek narodu do państwa
nie należą koniecznie do katolickiego na świat poglądu. Kościół doktrynalnie nie wypowiedział się o nich w sposób stanowczy i decydujący, a w praktyce z przedziwną łatwością
zastosowywał się do nowych warunków politycznych, które prąd nacjonalistyczny wytworzył; w filozofii zaś katolickiej nie widać żadnych prawdziwie podstawowych zasad, które
by przemawiały za wyłącznym w politycznej dziedzinie uprawnieniem państwa i za wykluczeniem z tej dziedziny praw narodu. I owszem, jeżeli mamy już samo dno naszej myśli odsłonić, sądzimy, że cała ta kwestia należy do tej kategorii zagadnień, w których rozwiązanie
muszą wchodzić nie tylko abstrakcyjne, a więc zupełnie stałe, ale historyczne, a więc z natury swojej zmienne czynniki. Jak o sprawie formy rządu i bezpośredniego źródła władzy,
jak o całym mnóstwie rzeczy wchodzących w zakres kwestii społecznej, tak też o stosunku 305
narodu do państwa można i trzeba tworzyć sobie nowe pojęcia, w miarę, jak palec Boży
przewraca karty księgi dziejów. Na pewnym stopniu ewolucji historycznej była bez wątpienia słuszna teoria, przyznająca prymat polityczny tylko państwu, dziś, zdaniem naszym,
jest bardziej uzasadniony pogląd, który przechyla ten prymat w stronę narodu.
Jakie tak postawionemu twierdzeniu należy zakreślić granice, to zobaczymy niżej;
na razie rzućmy okiem na jego rozumowe podstawy.
Zaczynając od stwierdzenia pozytywnego faktu, musimy podnieść rzecz powszechnie zresztą znaną, że popęd nacjonalistyczny jest dziś potęgą, która w swoim zwycięskim
pochodzie niczym dotąd zahamować się nie dała. Odkąd po bezwstydach wiedeńskiego
kongresu zaczęły wstrząsać Europą pierwsze dreszcze narodowościowych ruchów, popęd
ten rósł na siłach, zataczał coraz szersze kręgi i zdobywał coraz to nowe pozycje właśnie
na tej linii, która dotychczas była niejako monopolem i wyłącznym terenem działalności
państwa. Nacjonalizm bowiem od pierwszej chwili swego przebudzenia ani myślał zamykać się w tej dziedzinie czysto akademickiego narodowego romantyzmu, którą mu łaskawie
przeznaczono, ale zstąpił śmiało na arenę polityczną i powiedział: ja będę rządził! I zaczął
rządzić, bo rząd należy zawsze do silnych. Zmiany dokonane w karcie Europy i to dokonane
w ciągu niespełna stulecia, są wymownym dowodem, że mu na sile nie zeszło. Jedne państwa runęły, jak dynamitem rozsadzone budowle; inne musiały znacznie skurczyć swój stan
posiadania; całe wielkie narody doszły do politycznego zjednoczenia; szereg państw narodowych powstał do bytu po długiej, czasem wielowiekowej niewoli; w samym łonie państw,
czy to dawniej istniejących, czy świeżo przez siebie stworzonych, nacjonalizm dobija się
coraz natarczywiej o wyłączne prawo sterowania nawą publicznego życia.
To jest, jak powiedzieliśmy, fakt, ale czy tylko fakt? Czy te wszystkie, bądź to już
osiągnięte zwycięstwa, bądź planowane na przyszłość zdobycze, dokonały się, lub mają się
dokonać li tylko w imię siły czy też zarazem w imię prawa?
Są oczywiście tacy, którzy nacjonalizm zaliczają do tej kategorii prądów, które nazwano świeżo les doctrines de la force. Nam się jednak zdaje, że to jest z wielu względów chy-
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bione. Bo przede wszystkim czy w wielkim konflikcie narodu z państwem, cała materialna
siła nie była zrazu po stronie państwa? Czy nacjonalizm nie krwawił się w zapasach z tą siłą
w imię tego, co zdawało mu się być jego najświętszym prawem? Czy on w ogóle mógłby
był odnieść tak wielkie triumfy i to w łonie najkulturalniejszych, chrześcijańskich społeczeństw, gdyby sam w sobie był wyłącznie materialna potęgą, a miał przeciw sobie cały
majestat słuszności i prawdy?
Nam wydaje się to zupełnie niemożliwym. Żeby powiedzieć, jak niektórzy mawiają, że rozbudzenie narodowościowych instynktów jest krokiem wstecz od kultury, w której
panuje prawo, ku barbarzyństwu, którym władnie siła, trzeba by zwątpić o postępie ludzkości, trzeba by zapomnieć, że nacjonalizm w każdym prawie kraju liczy do swych bohaterów
najszlachetniejsze, najidealniejsze postacie, trzeba by wymazać z dziejów fakt, że po stronie
narodowościowych ruchów, a często na ich czele stali tak wybitni katolicy, jak Görres i Fryderyk Schlegel, jak Manzoni i d’Azeglio, jak O’Connel, Havliczek i bardzo wielu innych.
A więc nie, nacjonalizm jest nie samą tylko siłą. Chociaż z najgłębszej swojej natury,
jako popęd, należy on raczej do sił, niż do praw lub doktryn, siła ta najwidoczniej jest objawem i strażniczką jakiegoś prawa, które pod nią tkwi i przez nią się afirmuje. Jak istniejąca
w każdym człowieku i rosnąca w miarę dojrzewania, miłość własna, choć jako taka jest popędem nie prawem, jest jednak wyrazem i w pewnych granicach uprawnionym obrońcą praw
indywidualnych, tak miłość swego narodu, w której nacjonalizm ma swoje źródło, może być
wykładnikiem i w pewnym zakresie zupełnie słusznym szermierzem praw narodowych.
Może być – ale czy jest rzeczywiście? Jeżeli za nacjonalizmem stoi prawo, dlaczegóż
to prawo wyszło na jaw tak późno? Czemu ono pojawiło się na widowni dziejów dopiero
wtedy, gdy już inne, przeciwne prawa na swoją modłę zbudowały porządek świata i choćby
samą preskrypcją historyczną utrwaliły swe panowanie?
Odpowiedź na te pytania jest, naszym zdaniem, nie trudna. Cokolwiek bowiem się
sądzi o stałym ludzkości postępie, tego rodzaju postępu odmówić jej chyba niepodobna,
który polega na stopniowym dojrzewaniu. Otóż jak w miarę dojrzewania człowieka nie
rodzą się w nim, ale przychodzą do aktualnego znaczenia pewne prawa, które w wielkiej
mierze zmieniają wiążące go poprzednio prawne stosunki, tak w miarę dojrzewania społeczeństw mogą przychodzić w nich do znaczenia pewne prawa, wobec których wyrobiony
w nich dawniej ustrój prawny musi zmienić się albo i całkiem ustąpić. Czy nie na tym założeniu opiera się niezaprzeczona w wielu kierunkach prawomocność stopniowej demokratyzacji świata? Czy nie tym samem się tłumaczy godziwość wielu nowych form, jakie
przybiera społeczny i ekonomiczny ustrój ludzkości?
Sądzimy tedy, że Twórca narodów – są one niewątpliwie dziełem Bożym – nadał
im bardzo rzeczywiste prawa w dziedzinie nie tylko idealnej, ale w dziedzinie politycznego
uspołecznienia, prawa wszakże, które miały dojść do pełnego znaczenia dopiero po odpowiednim przygotowaniu i na pewnym stopniu dojrzałości kulturalnej. Dopóki tej dojrzałości w dostatecznej mierze nie było, prymat w dziedzinie politycznej najsłuszniej przypadał
państwom takim, jakie się urobiły historycznie, to jest bez względu na narodowość obywateli; w miarę jednak, jak dojrzałości przybywało, musiał ten prymat zacząć stopniowo prze-
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chodzić na narody. Znakiem zaś dojrzałości było i jest, jak sądzimy, samo rozbudzenie narodowych instynktów. Jak w indywidualnym człowieku rosnąca intensywność osobistego
poczucia jest, nie źródłem wprawdzie, ale oznaką nadchodzącej pełności praw osobistych,
tak bujny rozrost narodowej samowiedzy jest w narodach znakiem obiektywnej dojrzałości
praw, jakie im przysługują. Jeżeli jakiś naród koniecznie chce być sobą, jest to, normalnie
rzecz biorąc, wyraźnym dowodem, że ma już prawo do rządzenia sobą i owszem jest zapowiedzią, że prędzej czy później zacznie rzeczywiście rządzić sobą. Historia bowiem uczy
nas zawsze, że w tej, jak w wielu innych dziedzinach, „kto chce, ten bierze i kto puka, temu
będzie otworzone”.3
Aż dotąd jednak tylko analogia, do której, jako do dowodu, nie przywiązujemy
zbytniej wagi. Przez porównanie dojrzewających indywidualnych ludzi chcieliśmy tylko
wyjaśnić sposób, w jaki może przyjść do aktualnego znaczenia to prawo do rządzenia sobą,
które było przedtem w stanie potencjalnym czyli zarodkowym, ale na obiektywną rzeczywistość tego prawa mamy dowody inne, daleko silniejsze.
307
Pierwszy z nich opiera się na analizie prawdy, która w filozofii katolickiej miała
niegdyś i zdobywa sobie dzisiaj coraz powszechniejsze uznanie, że mianowicie właściwym
podmiotem władzy politycznej nie jest kto inny tylko lud, czyli ogół obywateli państwa.
Cóż bowiem ta prawda mówi i jakie w swym łonie zawiera konsekwencje? Ona mówi to,
co zresztą jest już podstawą wszystkich na świecie konstytucji, że lud, czyli ogół obywateli
państwa, jest z woli Bożej swoim najwyższym na ziemi panem; mówi, że lud nie jest niczyj,
tylko swój własny i że tego prawa do siebie na niczyją korzyść zrzec się na stałe nie może;
mówi dalej, że ktokolwiek władzę nad ludem sprawuje, sprawuje ją o tyle tylko słusznie, o ile
ma za sobą wyraźne ludu zezwolenie, lub domniemaną i cichą jego zgodę; mówi wreszcie,
że lud, zachowując zawsze najwyższą nad sobą władzę, może w pewnych warunkach bez
żadnej niesprawiedliwości i formę rządu zmienić i dynastię panującą usunąć i taki lub inny
ustrój sobie nadać – jak to zresztą wszystkie ludy niejednokrotnie czyniły – nie wywołując
przez to żadnego zasadniczego protestu, ani nawet ze strony katolickiego Kościoła.
To więc jest prawo ludu i tego prawa nikt nigdy mu nie odbierze, bo zbyt potężnie
za nim przemawia rozsądek i ogólne przekonanie ludzkości.
Wychodząc jednak z tego prawa, możemy dalej przeprowadzić i logicznie musimy
uznać następującą argumentację. Ten lud, który wedle wyżej wyrażonych zasad, ma najwyższe prawo do rządzenia sobą, albo jest zarazem jednym narodem, albo nie jest. Jeżeli jest
jednym narodem, mamy już to, o co nam chodzi, tj. że naród ma niezatracalne prawo do
politycznego decydowania o sobie. Jeżeli nie jest jednym narodem – pytam się dalej: z czego
ten lud powstał i czemu ma to zawdzięczać, że stał się ludem jednego państwa?
Odpowiedź nie może wypaść rozmaicie, bo przemawia tu zbyt głośno historia.
Historia uczy, że lud każdego, narodowo niejednolitego państwa, np. byłego austriackiego
cesarstwa, powstał z przeróżnych narodowych ugrupowań, które przez zabór, małżeństwo,
wojnę, kupno, traktaty itd. przyrastały z biegiem czasu do jednego państwowego ośrodka. Narodowe te ugrupowania tworzyły bądź to bezpośrednio, przed połączeniem, bądź
dawniej jeszcze, swoje własne polityczne ustroje, tj. swoje królestwa, księstwa, hrabstwa,
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wolne miasta itp.; po połączeniu weszły w skład jednego wielkiego organizmu, na rzecz którego – o ile nie były doń wcielone zupełnym bezprawiem – zrezygnowały w pewnej mierze
z własnej samodzielności politycznej. U początków więc państw narodowo niejednolitych
mamy zawsze, jako ostatnie ich składniki, może bardzo pierwotne, może bardzo rudymentarne, ale jednak narodowe państwa czy państewka, których „lud”, będący zarazem narodem, miał pełne prawo decydowania o sobie. Wchodząc w połączenie z większym organizmem politycznym, lud taki nie rezygnował z tego prawa bezwzględnie i na zawsze. Byłoby
to rzeczą niemożliwą i z prawem przyrodzonym sprzeczną, bo lud nigdy nie może stać się
„własnością” ani żadnej dynastii, ani innych ludów, wchodzących w skład politycznego organizmu. Lud może długie wieki nie mieć jasnej samowiedzy, że on jest swój, ale nie może
oddać się nikomu tak, żeby na zawsze przestał być swoim własnym.
Ale, jeżeli tak jest, to co z tego wynika?
Wynika to, że ludy, czyli – powiedzmy już dokładniej, „narody” – które w ten lub
ów sposób połączyła ze sobą historia, zachowują jednak w tym połączeniu owo fundamentalne i niezatracalne prawo stanowienia o sobie, które przysługiwało im pierwotnie. Zachowują to prawo jako coś potencjalnego i zarodkowego, czego sobie same nie są świadome, ale
ono w nich jest i może przyjść do świadomości, gdy w miarę dojrzewania przemówi sama
ich natura potężnym głosem narodowego popędu.
A jeśli to prawo raz się uświadomi i objawi się potęgą nacjonalistycznych aspiracji,
czy można mu słusznie przeciwstawić historycznie nabyte prawa dynastii lub tych zlepków
państwowych, w których te narody żyły dotychczas i to żyły często na wielką swoją udrękę?
Ich prawo jest dawniejsze i daleko mocniej ugruntowane. Prawa państw i tronów zaczynają
się i kończą na tej powierzchni dziejów, którą miotają zmienne fale woli władców i ludów;
prawo narodów do bycia i rządzenia sobą rodzi się w samych głębiach zbiorowej natury
i u samych pierwszych założeń całej historycznej ewolucji. Stąd, jeżeli jakiś naród bądź
to rozdzielony na różne państwa powie, że chce być jednym, bądź też wcielony w obcą całość, powie, że chce być sobą, można oczywiście stawiać mu różne warunki, od zachowania
których zależeć będzie pełna etyczność jego pragnień – nie można mu powiedzieć, że on
prawa do samoistności albo nigdy nie miał, albo je przez czasową przynależność do innego
państwa utracił. Prawa państw jako takich są bardzo dobre i słuszne i na pewnym piętrze
rozwoju ludzkości konieczne, ale one nie mogą na zawsze przygłuszyć tego głosu natury,
przez który odzywa się donośnie prawo narodów.4
Czy jednak to bezwzględne uznanie zasady narodowości nie musi wywołać w świecie całym ciężkich konfliktów i najniebezpieczniejszych przewrotów? Czy ono nie wymaga
zupełnego przebudowania porządku świata wedle norm dotąd niewypróbowanych i, jak
z góry można przewidzieć, do przeprowadzenia bardzo trudnych?
Że uznanie zasady narodowości nie może nie pociągnąć za sobą dużych przewrotów – to chętnie przyznajemy. Uświadomienie w zbiorowej samowiedzy ludzkiej wielkich
praw nie dokonywa się nigdy bez wstrząśnień. Jeżeli jednak ktoś sądzi, że z obawy tych
wstrząśnień, można lub trzeba zasadę skądinąd prawdziwą chować pod korcem, zdaje nam
się, że się myli.
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Najpierw bowiem, czy da się dziś prawdę ukryć? Czy choćby była ukryta, popęd
narodowościowy nie dokona tego na drodze faktów, do czego czuje sam w sobie immanentne prawo?
Po drugie jednak same te spodziewane przewroty nie będą znowu tak straszne
i gwałtowne, jak można to sobie w bujnej wyobraźni przedstawiać. Czyż bowiem znaczna
ich część już się nie dokonała, a świat nie runął?5 Czy wrodzony ludzkości instynkt samozachowawczy i zdumiewająca doprawdy zdolność przystosowywania się nie nadają zwykle
wielkim nawet zmianom dużo łagodniejszej formy, niż ją miewają abstrakcyjne zasady?
Ale po trzecie – i o to chodzi nam najbardziej – jakiekolwiek byłyby trudności, na
które przeprowadzenie praw narodów natrafi, nie trzeba patrzeć tylko na mozolne rodzenie
się nowego porządku rzeczy, ale i na jego przyszłe korzyści. Będą zmiany? – Najniewątpliwiej. Będą jeszcze wojny? – Z pewnością. Będą ciężkie zatargi o pasy graniczne a wewnątrz
państw o mniejszości narodowe? – Bez wątpienia. Czy po tych wszystkich bólach rodzenia
niczego już dobrego nacjonalizm nie niesie? – Temu trzeba, jak nam się zdaje, najenergicz- 309
niej zaprzeczyć. Jeżeli nas wszystko nie myli, porządek świata, ku któremu nacjonalizm
dąży – i tu jest nowa grupa racji przemawiających za jego usprawnieniem – będzie i owocem
i zadatkiem znacznie doskonalszej kultury.
Nie chcąc rozwodzić się zbyt szeroko, poruszymy tylko kilka punktów widzenia.
Przede wszystkim ludzkość potrzebuje dziś i będzie potrzebować nadal doskonalszej, niż ją dotąd miała, formy politycznego uspołecznienia. Życie robi się tak niezmiernie
bujne, pełne, rozmaite a szybkie, że państwo, aby dać te, które dać powinno, kulturalne korzyści, musi być niesłychanie silne i zwarte, a przy tym sprężyste i giętkie. Tymczasem można wątpić czy państwo nienarodowe może kiedykolwiek mieć te przymioty w potrzebnej
mierze. Już geniusz św. Tomasza z Akwinu jasno widział, że państwo nie narodowe jest z konieczności słabsze, bo choćby nie było, jak zwykle bywa, szarpane wewnętrzną rozterką, nie
jest ono z obywatelami swoimi dość zrośnięte, ale jest im jakżeby mechanicznie, z zewnątrz
nałożone. Gdy zaś ten potężny popęd naturalny, którym człowiek miłuje swój naród, skieruje się cały na państwo, rzecz przedstawi się zupełnie inaczej. Organizm państwowy nie
będzie już obcą rzeczą, ale jakby rozszerzeniem własnej osoby; instytucje państwowe będą
niejako zrośnięte z tym, co człowiekowi jest najdroższe na ziemi; zwartość i sprawność całego zbiorowego ciała niezmiernie się spotęguje.
To jest ogólna uwaga. Dadzą się do niej dodać dużo bardziej szczegółowe wskazówki.
Czy bowiem nie widzimy dziś właśnie niewypowiedzianie groźnych chorób, które niosą zagładę społecznego i politycznego porządku? Czy nie patrzymy codziennie na
złowrogie zamiary tego fałszywego internacjonalizmu, przez który socjalizm i komunizm
usiłują podkopać cały organiczny ustrój ludzkości? Czy nie drżymy do szpiku kości przed
straszliwą potęgą międzynarodowego żydostwa, które oplótłszy świat jakby siecią pajęczą,
stara się w nim zniszczyć aż do korzeni odwieczną chrześcijańską kulturę?
Otóż dawne państwa nienarodowe, albo takie, w których Żydzi zdołali uśpić narodowe uczucia, nie były zdolne, jak to widzieliśmy sami, przeciwstawić tym mocom sku-
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tecznego oporu. Do walki bowiem z tymi siłami potrzeba organizmów państwowych niezmiernie jednolitych i sprężystych, potrzeba rządów energicznych i odważnych. Czyż zaś
nie mnożą się oznaki, że nacjonalizm te właśnie warunki posiada lub je rozwija? Czy to nie
zdaje się być wprost opatrznościowym jego zadaniem – złamać postępy socjalizmu i skruszyć przemoc tego żydostwa, które do niczego usilniej nie dąży, jak do wydarcia narodom
zdrowych narodowych uczuć?
Tak przez dziwny dziejowy paradoks – a można by go wykazać i w innych kierunkach – nacjonalizm, który od urodzenia owego z państwem walczył, może stać się odrodzonego i uzdrowionego państwa najsilniejszą obroną.
Nie inaczej ma się rzecz, jak sądzimy, na polu stosunków międzynarodowych. Że
dość długi czas upłynie, zanim zasada narodowości odda rzeczywiście suum cuiąue – to nie
ulega wątpliwości. Że ten czas zejdzie na dużych tarciach między narodami, nie raz zapewne i krwawych – to również łatwo przewidzieć. Ale czy wreszcie nie będzie lepszą rękojmią
pokoju powstanie państw rzeczywiście narodowych, niż istnienie zachłannych, z krzywdy
wyrosłych i na krzywdę czyhających imperializmów państwowych?
Państwa narodowe dadzą zapewne pewniejszą gwarancję pokoju, ale dadzą i coś
więcej. Oto jak w przyrodzie nieodzownym warunkiem ruchu i życia jest istnienie rozmaitych centrów i napięć energii, bo z nastaniem zupełnej entropii, nastąpiłaby całkowita
stagnacja, tak w ludzkim świecie dla żywego kulturalnego rozwoju potrzeba ośrodków siły,
które byłyby zarazem we wzajemnej komunikacji, zarazem we wzajemnym napięciu. Gdyby kiedykolwiek zdołała się ziścić jakaś wszechświatowa, demokratyczna republika, byłoby
to chyba zupełną entropią sił kulturalno-twórczych. W państwach narodowych przeciwnie
wzmaga się bardzo wybitnie jakby potencjał tych napiąć, które przez zdrową rywalizację
myśli i ramion mogą wzbogacać skarbiec ogólnoludzkiej kultury i podnosić piękność wielkiej tkaniny dziejów świata.
Nie możemy wreszcie wyrzec się nadziei, że triumf nacjonalizmu, byleby nie przekroczył słusznych granic, wyjdzie też na korzyść wiary i Kościoła. Jeżeli patrzymy wstecz
w historię chrześcijaństwa, widzimy, że państwa jako takie przynosiły Kościołowi zawsze
wiele trudności. Państwową, nie narodową rzeczą były prześladowania, czy to w imperium
rzymskim, czy później w Anglii, w Rosji a nawet w Japonii lub Chinach; państwową rzeczą
był konflikt z cesarstwem niemieckim, a potem z Francją, a po części Hiszpanią; państwową
rzeczą były Gallikanizm, Febronianizm, Józefinizm i wszystkie rodzaje nowożytnych kulturkampfów. Przeciwnie, gdy po powstaniu państw narodowych, Kościół pierwszy wyciągnął do nich życzliwą rękę, spotkał się prawie wszędzie z jak najlepszym przyjęciem. Nigdy
jeszcze nie miała Stolica Święta tak gęstej sieci dyplomatycznych stosunków i to w ogóle
dobrych, jak w obecnej chwili, której koniec końców nacjonalizm ton nadaje.
Bo w rzeczy samej, czegóż by narody mogły lękać się od Kościoła? Czy jest choć
cokolwiek w chrześcijaństwie, co sprzeciwiałoby się ich słusznym prawom, albo co tłumiłoby rozwój nacjonalistycznych uczuć? Czy ewangelia nie pokazuje nam Chrystusa płaczącego nad swoim ludem i czy z pierwszej zaraz epoki rodzącego się chrześcijaństwa nie
dolatuje nas ten potężny, prawie że namiętny, krzyk czysto narodowego uczucia: „Ja sam
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żądałem być odrzuconym od Chrystusa za bracią moją, którzy są krewni moi wedle ciała,
którzy są Izraelczycy”? (Rzym. 9, 1–5).
Zupełnie słusznie wykazuje Albert-Maria Weiss i za nim Mausbach, że jeżeliby
Kościół wszedł w konflikt z prądami narodowymi, to musiałby zwalczać to, co on sam
wypielęgnował, bo nikt intensywniej niż Kościół nie popierał po wszystkie czasy rozwoju
narodowościowych uczuć i dążeń. Bo mimo całej swej nadprzyrodzoności ma Kościół głębokie zrozumienie dla wszystkiego, co w przyrodzonych, ziemskich popędach może być
zdrowe i szlachetne. Stąd jak w rodzinie uznał katolicyzm i otoczył opieką i wprzągł w służbę wyższego ideału całe naturalne ciepło, bijące z ciała i krwi i nadające związkowi mężczyzny i niewiasty osobny jakiś przyrodzony, ale szlachetny urok, tak nie mógł nie oddać
sprawiedliwości tym innym wytworom ciała i krwi, równie szlachetnym i prawie równie
potrzebnym, jakimi są narody.
I tutaj jest głęboka różnica chrześcijaństwa od tych rzekomo bardzo nadprzyrodzonych, ale fałszywych religii, które nie mają zrozumienia dla ziemskiego życia, jego sił, 311
jego dążeń i jego potrzeb. Dla takiego Rabindranatha Tagore, który mimo swego etycyzmu,
jest prawie że antypodem chrześcijańskiego światopoglądu, nacjonalizm jest zmorą. Dlaczego? Bo jego czysto indyjski ideał przedstawia się, jako „życie w ciszy i głębokiej zadumie, w uczuciu wizji bezkresnej rzeczywistości, istniejącej we wszystkich rzeczach skończonych”. Otóż w chrześcijaństwie [jest] inaczej. Uznaje i ono wprawdzie ludzi żyjących
w zadumie duchowej wizji, ale pojmuje, że tacy ludzie muszą należeć do wyjątków. Ogólnie
rzecz biorąc, ziemia nie jest dla zadumy, ale dla pełnego, intensywnego życia, w którym
przez walkę i pracę, przez złączenie przyrodzonych i nadprzyrodzonych czynników, przez
potężne wszystkich sił napięcie wzbogaca się i urozmaica ta kultura serc i umysłów, która
jest podłożem i najlepszym przysposobieniem do wyższej kultury ducha.
Że w tym zbiorowym życiu nacjonalizm ma do spełnienia wielkie i wspaniałe funkcje, to zdaje się nam wątpliwości nie ulegać.
Czy jednak te funkcje spełni i czy odpowie włożonym na siebie zadaniom?
Zależy to jedynie od tego, czy zdoła utrzymać się w granicach, jakie zdrowa filozofia i etyka katolicka mu zakreślają. Jeżeli zachowa się w obrębie tych granic, będzie czynnikiem w najwyższym stopniu dodatnim i błogosławionym; jeżeli pchany właściwą popędom
ślepą siłą, granice te przekroczy, stanie się źródłem nieobliczalnych nieszczęść.
Im pełniej i szczerzej przyznaliśmy słuszność zasadzie nacjonalizmu jako takiej,
tym staranniej musimy zbadać, jak daleko sięgają jego uprawnienia.
Mimo całego uniwersalizmu, leżącego na dnie olbrzymiej koncepcji Civitatis Dei,
gdy święty twórca tej myśli stawia sobie pytanie, co z dwojga daje ludzkości lepsze rękojmie
szczęścia i rozwoju, mnogość państw narodowych, czy wielkie, światowe imperia, sympatie
jego i nadzieje stają raczej po stronie małych, a jednolitych organizmów politycznych, niż
ogromnych, a wewnętrznie niespójnych kolosów państwowych.6
Jeżeli jednak św. Augustyn dla niniejszej, doczesnej ludzkości łatwo rezygnuje z jednej, ziemskiej monarchii, to nie rezygnuje dla niej bynajmniej ze wspólnoty tego duchowego królestwa, które utrzymując wszystkie społeczności ludzkie we właściwych granicach,

nr 13–14 – 2008

Nacjonalizm. Jego uprawnienia i etyczne granice

312

poddaje je pod panowanie jednego Bożego pokoju. Wierzy on bowiem niezachwianie, jak
wierzy z nim cała katolicka filozofia, że celem świata nie jest rozterka, lecz harmonia, a harmonia wśród wielu rzeczy o rozbieżnych tendencjach nie osiąga się inaczej, jak tylko przez
jeden plan, który poszczególnym cząstkom wielkiej całości drogi wytyka i sfery działania
zakreśla.
Że w tym idealnym, lecz ściśle obiektywnym planie Bożego ładu narodom jako
takim przysługują daleko idące uprawnienia, to wykazaliśmy już w poprzednim artykule.
Żeby poglądom w tej pierwszej części pracy naszej rozwiniętym nadać bliższe określenia
i wyraźniejsze kontury, wypada nam z kolei omówić etyczne tych uprawnień granice, czyli
roztrząsnąć pytanie, jak daleko w dążeniach swoich i doktrynach nacjonalizm posuwać się
może bez obrażenia prawa i prawdy.
Chcąc to ważne i trudne zagadnienie postawić od razu na właściwej platformie,
musimy przedewszystkiem zdać sobie sprawę, co to jest, co w ostatniej instancji o etycznych granicach nacjonalizmu rozstrzyga. Jakkolwiek bowiem z punktu widzenia nie tylko
już katolickich zasad, ale zdrowej filozofii nie może być co do tego najmniejszej wątpliwości, niesłychana, w jakiej obecnie żyjemy, anarchia myśli sprawia, że nawet co do tych
podstawowych pojęć pojawiają; się gdzieniegdzie błędne teorie.
I tak jedna z tych teorii bądź to otwarcie głosi, bądź w formie cichego założenia
suponuje, że o moralnej wartości wszystkich czynów, które w imię nacjonalizmu przedsiębrać można, decyduje ostatecznie sam tylko wzgląd na naród. „Naród – powiadają – jest
najwyższym dobrem człowieka, a więc podstawą wszelkiej etyki i najwznioślejszym wskaźnikiem moralnym; co narodowi przynosi korzyść, to jest przez to samo etycznie dobre, co
narodowi szkodzi, to jest bezwzględnie złe i potępienia godne”.7
Otóż przeciwko takiemu postawieniu sprawy protestować musi najenergiczniej, tak
katolickie sumienie, jak sam zdrowy rozsądek. Naród nie jest i nie może być najwyższym
dobrem człowieka, bo jest zjawiskiem skończonym i doczesnym, a najwyższe dobro może
być tylko nieskończone i wieczne; naród nie jest ostatnią normą moralnej wartości czynów,
bo musiałoby być tyle etyk sobie przeciwnych, ile jest na świecie narodów i sprzecznych narodowych interesów. Zanim się jest Polakiem, czy Francuzem, czy Niemcem, jest się przede
wszystkim i z samych głębin swej istoty człowiekiem, a najwyższym dobrem człowieka jako
takiego jest tylko Bóg i żywot wieczny u Boga. Nie można więc jednostki ludzkiej tak dalece „unaradawiać”, żeby ją przez to „odczłowieczać”; nie można bez zaprzeczenia tego, co
w naturze ludzkiej jest istotne i najwyższe, doczesnych i zewnętrznych względów wysuwać
ponad wartości duchowe a wieczne.
Nie ulega więc najmniejszej wątpliwości, że pogląd, który upatruje w narodzie najwyższe dobro, w żaden sposób utrzymać się nie da, bo stoi w nieprzejednanej sprzeczności
nie tylko już z wiarą katolicką, ale z najgłębszymi podstawami chrześcijańskiego na świat
poglądu. Ale jeżeli tak jest, to wypływa stąd oczywisty i nieodbity wniosek, że o wartości
etycznej czynów i dążeń, które naród mają za bezpośredni przedmiot, nie rozstrzyga ostatecznie dobro narodu, ale ta ogólna norma moralności, którą jest dla wszystkich rzeczy
skończonych, a więc wyższemu dobru podległych, przyrodzone lub pozytywne prawo Boże.
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Nie ma więc żadnej odrębnej etyki narodowej, tylko jest jeden wielki etyczny porządek,
w którym najwyższy Prawodawca tak jednostkom, jak różnym społecznościom ludzkim,
zakreśla swoje sfery praw i obowiązków, a stąd etycznych granic nacjonalizmu nie gdzie
indziej szukać wypada, tylko w tym planie ogólnej harmonii, który mądrość Boża poczęła,
a wola Boża nakłada bądź to przez głos przyrodzonego sumienia, bądź przez pozytywne
objawienie. W mierze, w jakiej ten plan Boży urzeczywistniają, dążenia nacjonalistyczne są
etycznie dobre; w mierze, w jakiej z tym planem Bożym są sprzeczne, są też przez to samo
złe i naganne, choćby zdawały się na pozór służyć narodowemu dobru. Żeby zaś przekonać
się szczegółowo, gdzie zaczyna się ta sprzeczność z planem Bożym, wystarczy zdać sobie
sprawę, jakie są sfery przez najwyższego Prawodawcę spod wpływu narodowościowych
czynników wyjęte, a granice tych sfer będą zarazem stanowić to, czego szukamy, tj. linie
etyczne, poza które nacjonalizm przechodzić nigdy nie powinien.
Stojąc tedy na tym jasnym i bezwzględnie pewnym punkcie widzenia, znajdujemy
przede wszystkim jedną dziedzinę, która tak wznosi się ponad wszystkie narodowościowe 313
względy i stosunki, jak potężny szczyt górski, wierzchołkiem swoim kąpiący się w słońcu,
wystercza ponad lasy, co wieńczą jego podnóża. Dziedziną tą jest religia, czy to subiektywna, polegająca na wewnętrznym stosunku duszy do Boga, czy to obiektywna, złożona
z tych wszystkich środków i instytucji, które Bóg ludzkości podał, by jej dojście do siebie
ułatwić. Religia bowiem wiąże człowieka bezpośrednio z najwyższym dobrem i prowadzi
go wprost do tego celu, któremu cały świat i ludzkość zawdzięczają swe istnienie; religia
składa się z czysto duchowych i bezwzględnych wartości, które nie mogą być podległe
czynnikom, warunkowanym przez czas i miejsce i zależnym od materialnych przyczyn.
Naród jest zjawiskiem, które kończy się na ziemi i zamyka się w obrębie doczesnych jej
dziejów, religia prowadzi do form bytu, które nie kończą się nigdy; naród dotyka człowieka
z zewnętrznej strony, pochodzenia, języka, geograficznych i historycznych warunków, religia wchodzi w to, co w nim jest najwewnętrzniejsze i najbardziej istotne; naród może dać
to tylko, z czego się składa i czym rozporządza, tj. dobra względne i cząstkowe, zaspokajające te popędy, które ma człowiek, jako Polak, czy Niemiec, czy Francuz, religia nie tylko
może dać, ale zawsze daje dobra absolutne i nieskończone, których ponad czas i przestrzeń
dno duszy ludzkiej jako takiej najpotężniej pragnie, tj. bezpośrednie obcowanie ze Stwórcą
wszechświata, najwyższym, nieogarnionym Bogiem.
Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że wszystkie nacjonalistyczne dążenia i popędy
powinny zatrzymywać się u progu tego „przybytku Boga z ludźmi”, jakim jest religia, czy
to tkwiąca w głębi poszczególnych dusz, jako subiektywne ich życie, czy to obiektywnie
wcielona w instytucję katolickiego Kościoła. Narodowy język i inne narodowe siły mogą
i powinny w pewnej mierze pełnić niejako zewnętrzną około tego sanktuarium posługę,
dopomagając do tego, by religijne wpływy Boże łatwiej wniknęły do serc i zdobyły w nich
panowanie, ale nigdy nie powinny wchodzić do wnętrza, a tym mniej stawać na ołtarzu,
do którego tylko sam Bóg ma prawo. Naród więc nigdy nie powinien, ani tak absorbować
wszystkich myśli i uczuć, żeby ich już dla Boga i zbawienia duszy nie starczyło, ani też stawać w poprzek czy to tej ścieżki duchowej, po której człowiek postępuje ku swemu Stwórcy,
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czy to miłosiernych dróg zbawienia, po których Bóg przybliża się do ludzkości. A zatem
błędem jest sądzić, że religia może kiedykolwiek być środkiem do narodowego dobra8,
błędem jest mniemać, że wzgląd na naród może uniewinniać jakikolwiek nieetyczny lub
niereligijny postępek, błędem wreszcie jest myśleć, że powszechny katolicki Kościół, lub
jakiekolwiek istotne jego składniki można przerobić na narodową modłę i wtłoczyć w ciasny zakres narodowego życia. Kto w ten lub ów sposób podporządkowuje religię narodowi
i uważa ją za jakiś pożyteczny, lub czysto estetyczny „dodatek” do nacjonalistycznych ideałów czy haseł, ten absolutnie nie wie, czym jest religia i obiektywnie rzecz biorąc, same
jej podstawy obala. Religia bowiem albo jest najwyższym dobrem i bezwzględną prawdą,
która przed żadną rzeczą skończoną ugiąć się nie może, albo nie jest niczym, tylko czczą
konwencją, z którą nikt rozumny liczyć się na serio nie będzie. Nie można więc wracać do
tego poziomu kultury, na którym każdy naród miał swego „boga”, zamkniętego w granicach kraju i obowiązanego służyć doczesnym interesom mieszkańców, ale trzeba pojąć, że
ta tylko religia dźwiga i uszczęśliwia tak jednostki, jak narody, która ponad wszystkim, co
ziemskie, stawia nieskończonego Stwórcę i wieczny żywot w jego niebieskiej ojczyźnie.
To, co powiedzieliśmy dotychczas, wytycza granice nacjonalizmu od góry, tj. wskazuje sferę wyższą, której żadne narodowe względy, ani rzeczywiście przeciąć nie mogą, ani
próbować przeciąć nie powinny. Inna podobna linia, również palcem Bożym przeciągnięta,
zakreśla granice nacjonalistycznych dążeń od dołu, tj. odgranicza dziedzinę, której, choć
jest pod pewnym względem niższa, naród pochłonąć nie może, żeby nie wejść w kolizję
z obiektywnym, niezależnym od siebie prawem.
Chcąc z natury tej drugiej granicy nacjonalizmu lepiej zdać sobie sprawę, musimy
sięgnąć wstecz do chwili, w której ona pod wpływem światła objawienia pojawiła się w świadomości ludzkiej.
Zanim Chrystus ogłosił światu tę wielką nowinę, której ducha streszcza św. Paweł
w słowach: „Wy do wolności powołani jesteście, bracia” – jednostka ludzka, a z nią rodzina,
była zupełnie zaabsorbowana przez tę społeczność państwową, która zresztą wnet próbowała pożreć i narody. Poszczególny człowiek z duszą, ciałem i mieniem należał cały do państwa, czy ono wcielało się w jednym, wszechwładnym cezarze, czy realizowało się w rzeczy
pospolitej, wzorowanej na Platońskich lub Arystotelesowskich abstrakcjach. Dom rodzinny miał wprawdzie swoich penatów, ale i ich rola kończyła się na tym, by pomóc do wychowania jednostek, których osobiste prawa miały niejako utonąć w tym zlewisku publicznych
interesów, dla których suprema lex zamykała się w dobrobycie całości.
Z nastaniem chrześcijaństwa te stosunki uległy zasadniczej zmianie. Jakkolwiek
bowiem Chrystus bezpośrednio wyrwał spod władzy państwa tylko sumienie i religijny
związek dusz z Bogiem, blask nadanej ludziom wolności dzieci Bożych rzucił tak potężny
refleks na wartość i godność człowieka, jako takiego, że nawet w dziedzinie zewnętrznych
i doczesnych spraw tej ziemi, inaczej musiał się ukształtować wzajemny stosunek jednostki
i wszelkich form społecznego bytowania. Zrozumiano mianowicie, że społeczność, o ile
jest czymś realnym, a nie oderwaną, bezcielesną ideą, nie ma innego bytu, jak w ludziach,
z których się składa, że więc ostatnim jej celem nie może być jakieś dobro ogólne, które
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byłoby odrębne od dobra jednostek, ale, że samo to indywidualne dobro członków musi
przyświecać wszystkim jej dążeniom. Zrozumiano też konsekwentnie, że suprema lex pospolitego dobra może wprawdzie wymagać od obywateli doraźnych ofiar z mienia i życia,
ale musi jednak zatrzymać się tam, gdzie wyższe, bo od Boga nadane, prawa osobiste i rodzinne zasadniczo warują godność ludzką, a tym samem strzegą godności społeczeństwa.
Z tych ważnych i głębokich zrozumień zrodziła się ta chrześcijańska koncepcja politycznego ustroju ludzkości, w myśl której państwo ani nie ma celu swego samo w sobie,
ani nie jest źródłem wszystkich praw swych członków, ani nie ma względem nich nieograniczonych uprawnień, ale owszem z przeznaczenia swego ma służyć indywidualnemu i rodzinnemu ich dobru i tyle tylko ofiar żądać od nich może, ile ich rzeczywiście potrzebuje,
by to dobro wszystkich w najpełniejszej mierze osiągnąć i zabezpieczyć.
Niestety jednak te zdrowe pojęcia o celu i prawach państwa miały z biegiem czasu
ulec groźnemu spaczeniu. Odkąd pod wpływem odrodzenia i reformacji zaczęły przygasać
światła chrześcijańskich ideałów, na różnych drogach i w różnych postaciach, ale zawsze 315
z tą samą wrodzoną sobie bezwzględnością, zaczęła pojawiać się na powrót owa zmora
wszechwładzy państwowej, która na rzecz abstrakcyjnej całości poświęca dobro realnych
części. Spoganiały humanizm Machiavellego i brutalny materializm Hobbesa wskrzeszał tę
zmorę na korzyść absolutyzmu panujących; utopie Rousseau i indywidualistyczne spekulacje Kanta i Fichtego przystrajały to samo widmo w demokratyczne barwy; panteizm wreszcie Schellinga i Hegla zamieniał je wprost na bóstwo, które siedząc, jak olbrzymi pająk,
w nadczłowieczej sferze absolutu, całą wolność ludzką sieciami swymi krępuje i wszystkie
żywotne siły z poddanych sobie jednostek wysysa.
W chwili, kiedy rodził się nacjonalizm i kiedy silną ręką rozpoczynał dzieło przebudowy państwa wedle narodowych zasad, fałszywe pojęcia o wszechwładzy państwowej tak
dalece przesycały duchową atmosferę świata, że zdawały się wprost należeć do kodeksu politycznego uspołecznienia. Kiedy więc naród powiedział: ja będę państwem, stanął, sam o tym
nie wiedząc, wobec groźnego niebezpieczeństwa, że przybierając kształty państwowego ustroju, wchłonie zarazem tego ducha, który państwo ożywiał, czy raczej zatruwał, tj. ducha bezwzględnego podporządkowania jednostki i rodziny pod abstrakcyjnie pojęte ogólne dobro.
To niebezpieczeństwo było i nacjonalizm niezupełnie zdołał mu się oprzeć. Bóstwo
zmieniło nazwę, bo zamiast nazywać się „państwem”, zaczęło nazywać się „narodem”, lub
„ojczyzną”; zmieniły się też hasła, głoszące suwerenność tego bóstwa, bo zamiast czysto
intelektualnych, odezwało się w nich dużo uczuciowych tonów, ale rzecz została, przynajmniej w skrajnych formach nacjonalizmu, ta sama: absolut społeczny, w imię suprema lex,
żądający zupełnego poddania jednostki.
Otóż nie! W chrześcijańskich pojęciach o człowieku i celu jego uspołecznienia tak
być nie może. Ojczyzna i naród są wprawdzie dobrem tak wielkim i w pewnym sensie świętem, że mogą żądać od swych synów i potu czoła i ostatniej kropli krwi serdecznej, ale mogą
tego żądać z jednej strony tylko dla realnego, tj. indywidualnego dobra swych członków,
nie dla jakiejś nieosobowej abstrakcji, z drugiej strony tylko w granicach godności ludzkiej
i świętości rodziny.
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A więc nie jest dobrze, kiedy się przemienia oderwaną ideę narodu w jakieś bożyszcze, przed którym mają się zginać wszystkie kolana i ustępować wszystkie względy; nie jest
dobrze, kiedy wobec tej idei tak dalece ginie indywidualność ludzka, że już w sam kodeks
„narodowego” wychowania wstawia się postulat urabiania jednostki wyłącznie dla narodowych celów; nie jest dobrze, kiedy głosi się otwarcie, że „suwerenna idea narodu reguluje
wszystko”, albo, że „wszystkie środki, wiodące do dobra narodu, są święte”. Nie jest to
dobrze, bo chociażby te i tym podobne przesłanki nie wyłoniły z siebie od razu wszystkich
praktycznych konsekwencji, jakimi są brzemienne, nie wolno stawiać zasad, z których logicznie płynie, lub płynąć może rozstrój najgłębszych składników społeczeństwa.
Ma nacjonalizm etyczne granice od góry i od dołu, ma je i obok siebie, bo on występuje zawsze w imię własnego narodu, a każdy naród ma koło siebie na tym samym etycznym poziomie inne narodowe jednostki, tworzące razem tę wielką rodzinę ludów, której
imię jest ludzkość.
Żeby zacząć od określenia stosunku nacjonalizmu do ludzkości jako takiej, musimy
przede wszystkim usunąć na bok pewne teorie, które zdają się nam niesłusznie i niewłaściwie uszczuplać prawa narodów na rzecz ogólnie wziętej ludzkiej rodziny. Są mianowicie ludzie, którzy w imię solidarności klasowej, albo w imię oderwanego jakiegoś humanitaryzmu
i pacyfizmu, albo wreszcie pod wpływem jednostronnie pojętych ideałów chrześcijańskich
i źle zastosowanej zasady, że dobro im ogólniejsze, tym wyższe, żądają od narodów jakiejś
pozytywnej rezygnacji z dążeń, wyrabiających i utrzymujących polityczną, kulturalną,
językową, obyczajową odrębność. Przyświeca tym ludziom jako ideał przyszłości świata,
albo jakaś powszechna republika, obejmująca cały glob ziemski, albo przynajmniej ogólna
federacja wszystkich ludów, wiążąca państwa w jeden wieloośrodkowy ustrój polityczny
i stąd uważają za obowiązek narodów do tego ideału powoli się przybliżać, z mniejszym lub
większym wyrzeczeniem tego, co nazywają narodowym egoizmem.
Jeżeli nie jest zbytnią śmiałością przesądzać o kwestii, o której zapewne ostatecznie
rozstrzygnie dalsza ewolucja ludzkiego rodzaju, zdaje nam się, że tego rodzaju teorie i związane z nimi nadzieje są zupełnie bezpodstawne i chybione. O ile obecny stan rozwoju ludzkości pozwala sądzić o najlepszych formach jej bytowania, uważamy państwa narodowe za
bezwzględnie najdoskonalsze rodzaje politycznego uspołecznienia i sądzimy, że burzyć narody, żeby je roztopić w jakimś morzu kosmopolityzmu, jest prawie takim samym niezrozumieniem, jak rozkładać rodzinę, by silniej ściągnąć spojenia państwowego organizmu.
Popęd nacjonalistyczny, idący w kierunku odrębności narodowej, jest, zdaniem naszym,
naturalny i stąd w swoich granicach zupełnie uprawniony, a jeśli jest w naturze ludzkiej
pewna, intelektualna raczej, niż moralna, tendencja do powszechnej jedności, sądzimy, że
całkowicie czyni jej zadość ta nadprzyrodzona forma uspołecznienia, która z czysto religijnej strony przerabia ludzkość w zespół tak ścisły, że „nie masz poganina i żyda, barbarzyńcy
i tatarzyna, ale wszystko i we wszystkich Chrystus”.
Jeżeli więc chodzi o jakąkolwiek pozytywną rezygnację z pełnej indywidualności
narodowej w kierunku politycznego ogólnoludzkiego zjednoczenia, mamy głębokie przekonanie, że żaden naród obowiązany do niej nie jest i że owszem tym lepiej się przysłuży
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sprawie ludzkości jako takiej, im bardziej wykształci i wszechstronnie udoskonali swój odrębny typ narodowy, który przez zdrową rywalizację z innymi typami wniesie w ogólnoświatowe życie więcej ruchu, rozmaitości i bogactwa.
Że jednak i w tej mierze nacjonalizm ma przed sobą pewne etyczne granice, to
wynika z samej tej rdzennej wspólności jednej ludzkiej natury, która wiąże potomstwo
Adama w jedną fizyczną rodzinę i z tej potężniejszej solidarności nadprzyrodzonej, którą
te naturalne węzły wzmocniło chrześcijaństwo. A granice te biegną po linii, oddzielającej
zakres dóbr przyrodzonych, lecz czysto duchowych, od sfery interesów, w którą wchodzą
materialne i fizyczne wartości. Nie powinny więc wdzierać się narodowościowe względy
i rozdźwięki w spokojną dziedzinę wiedzy i sztuki, która jest i musi pozostać wspólnym,
skarbem kulturalnej ludzkości, ani tym mniej w świątynię filozoficznej myśli, która z natury swojej buduje się na bezwzględnych prawdach; nie powinny kazić i ścieśniać ani tej etyki
przyrodzonej, która na naturze ludzkiej jako takiej się opiera i wewnętrznie ją uszlachetnia, ani tej powszechnej miłości, która w każdym bez wyjątku człowieku widzi bliźniego 317
i w miarę możności podaje mu pomocną rękę. Sfera tych dóbr i ideałów powinna być platformą, na której mogłyby się zawsze spotkać, i porozumieć wszystkie ludy i wszyscy ludzie,
jakiekolwiek byłyby między nimi różnice, a może i przepaście; kto tę platformę burzy, lub
cichą jej atmosferę zaraża tchnieniem narodowego szowinizmu, ten robi czyn nieetyczny,
tak własnemu narodowi szkodliwy, jak dla całej ludzkości krzywdzący.
Jeżeli teraz zwrócimy się z kolei do wzajemnych między narodem a narodem stosunków, żeby i na tym trudnym terenie wskazać linie etyczne, które nacjonalizm uszanować powinien, musimy starannie odróżnić trzy rzeczy, najpierw narody postronne, tworzące już własne organizmy polityczne, potem narody mniej lub więcej sąsiednie, które są
dopiero w drodze do samoistności państwowej, wreszcie te cząstki obcych narodowości,
które z tych lub owych przyczyn – niżej wypadnie nam i te przyczyny bliżej omówić – przemieszkują w obrębie innego narodowego państwa. Chociaż bowiem względem wszystkich
tych trzech grup zasadnicza norma obowiązków jest jedna, to jest sprawiedliwość, połączona z miłością chrześcijańską, różność warunków, w jakich te grupy istnieją, wymaga dla
nich odrębnego zastosowania ogólnych prawideł.
W stosunku do narodów ściśle postronnych zarówno etyka chrześcijańska, jak
sam zdrowy rozsądek zabraniają przede wszystkim jakiegokolwiek wynoszenia własnego
narodu ponad inne. Ze swój naród trzeba więcej od innych kochać, to jest jasne i to najzupełniej wchodzi w plany Boże; żeby pod wpływem tej miłości swój naród ponad inne
obiektywnie wywyższać, to jest nierozumne i niewłaściwe, bo one wszystkie, jakiekolwiek
mają przymioty i wady, są równouprawnionymi członkami wielkiej rodziny ludów. A więc
nigdy i nikomu nie wolno uważać się za jakąś rasę wyższą, do panowania nad innymi przeznaczoną; nigdy i nikomu nie wolno mówić, że jego ojczyzna jest über alles, albo, że „boski
i szlachetny żywot” jest jednego tylko narodu udziałem.9
Jeżeli zaś nie wolno nawet teoretycznie tak czuć i mówić, to daleko mniej jeszcze
wolno w praktyce publicznego życia uważać interes własnego narodu za jedynie miarodajną
normę w kształtowaniu międzynarodowych stosunków i granic. Interes bowiem jako taki
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nie jest jeszcze prawem, a światem musi władnąć prawo, nie siła, jeśli narody nie mają sił;
zamienić na gromadę dzikich zwierząt, które tak długo będą szarpać się wzajem, dopóki
wszystko, co słabsze, nie ulegnie pod zębem potężniejszych sąsiadów. Jeżeli więc nacjonalizm ma istotnie otworzyć wrota do doby wyższej kultury, jeżeli nie chce cofnąć ludzkości
na powrót w te czasy, w których przemoc państw deptała krwawo własne jego prawa, jeżeli
chce zostać sobą, a nie wchłaniać w siebie tej złowrogiej choroby, na którą, wśród straszliwych konwulsji całego świata, państwa dawnego typu pomarły – nie może on nigdy mówić,
że jest siłą, która prawa nie bierze w rachubę10, ale musi koniecznie głosić, że jest prawem
i prawo uważać za normę tak świętą, że sam nawet narodowy interes przeciwstawiać się jej
słusznie nie może.
A to zasadnicze stawianie prawa ponad siłą i wynoszenie słuszności nad interes jest
w międzynarodowych stosunkach tym donioślejsze, że w wielu wypadkach samo prawo nie
jest jeszcze zupełnie jasne i że konkretne jego zastosowanie niezmiernie utrudniają zawikłane narodowościowe warunki, które zwłaszcza na terytoriach pogranicznych wytworzyła dawna polityka państwowa i dawna beztroska ludów o utrzymanie narodowościowych
granic. Konsekwentny więc i szczery nacjonalizm, taki nacjonalizm, który szlachetnych
narodowych haseł nie używa tylko za pokrywkę dla barbarzyńskich imperialistycznych
tendencji, powinien przede wszystkim usilnie dążyć najpierw do wyświetlenia samych zasad międzynarodowego prawa ludów, a potem do takiego ich zastosowania w praktyce, by
wedle możności naprawić dawne historyczne błędy i oddać każdemu suum cuique. Wymiar
tej międzynarodowej sprawiedliwości, jak jest niewątpliwie szczytnym nacjonalizmu powołaniem, tak wchodzi też najzupełniej w sferę jego możności, bo on rozporządza zasadą,
która, byleby nie była fałszowana i dowolnie interpretowana wedle „prawa mocniejszego”,
może istotnie wyprowadzić świat z tego stanu, w którym nienasycona chciwość z jednej
strony, obawa lub uczucie krzywdy z drugiej strony, utrzymywały ludzkość w nastroju wzajemnej nieufności i krwawych zatargów.
A więc nigdy w świecie right or wrong, my country, ale jasna, zupełna sprawiedliwość
przede wszystkim, a w drodze do jej osiągnięcia ta rozwaga i to umiarkowanie, które dyktuje miłość chrześcijańska.
Względem narodów, które jeszcze nie wyrobiły swej własnej samoistności państwowej, sprawa komplikuje się o tyle, że nie zawsze jasno wiadomo, z czym się ma do czynienia. W tej plazmie, która jeszcze nie wytworzyła jednej macierzystej komórki, w tym wirze
atomów, który jeszcze nie zaczął się skupiać koło jednego głównego jądra, abstrakcyjnie
rzecz biorąc, możliwe są różne wyniki. Czasem, pomimo odrębności językowej, zrośnie
się plemię z obcym narodem, jak Baskowie i Normandowie z Francją, albo Katalończycy
z Hiszpanią; czasem wystarczy dla zaspokojenia budzących się narodowych instynktów
system federalistyczny, albo nadana w pewnych granicach w łonie obcego państwa autonomia; czasem wreszcie popęd narodowy jest tak zdecydowany i silny, że nie zatrzyma się
w swym rozwoju, aż wywalczy sobie całkowitą polityczną odrębność.
Jak długo nie wiadomo, na czym proces uświadomienia, narodowego się skończy – przesądzać o tym jest nie raz bardzo niebezpiecznie – narodowe państwa sąsiednie,
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zwłaszcza te, na których terytorium cały ten proces, lub cząstka jego się odbywa, nie powinny wprawdzie budzącego się nacjonalizmu przemocą tłumić, ale też nie są obowiązane przychodzić mu z pozytywną pomocą. Najwłaściwsze jest to wyczekujące stanowisko
Gamaliela w Dziejach Apostolskich: „Jeślić jest z ludzi ta rada albo sprawa, rozchwieje się,
lecz jeśli jest z Boga, nie będziecie mogli jej zepsować”, a jak długo trwa to uzasadnione
wyczekiwanie, wolno jest za pomocą różnych prób, przede wszystkim za pomocą szczerej
życzliwości i uszanowania przyciągać niezdecydowane narodowo żywioły do już istniejącej
całości narodowo-politycznej.
Jedno tylko, czego nie wolno i co zresztą jest zupełnie sprzeczne z dobrze zrozumianym interesem narodowym, to siać nienawiść i rozwijać na niejasnych narodowościowo
kresach tę zawziętą walkę, która stara się zyskiwać narodowych prozelitów, przykładając im
nóż do gardła. Tego rodzaju postępowanie, jak jest niechrześcijańskie i nieetyczne, tak też
wyrządza największe szkody narodowi, który je praktykuje, bo siłą reakcji budzi te narodowe instynkty, które chciałoby tłumić i przymnaża własnemu państwu nieprzejednanych 319
wrogów, tym niebezpieczniejszych, że o miedzę żyjących.
Inaczej przedstawia się stosunek zdrowego nacjonalizmu do tych cząstek narodowości obcych, które rozsiane są po terytorium jednego narodowego państwa. Ta sama zasada sprawiedliwości, która wymaga, żeby się stało suum cuique, żąda też stanowczo, żeby
było i nie przestawało być suum sibi. Ma więc naród, posiadający własne państwo, niezaprzeczone prawo, żeby być gospodarzem u siebie i nie jest obowiązany żadnym „mniejszościom narodowym” dawać narodowego równouprawnienia ze sobą. Czy grupy obce chcą
się asymilować, czy nie, to jest ich rzecz, ale prawem i obowiązkiem narodu, który szanuje
swą jednolitość i chce być sobą, jest energicznie i konsekwentnie czuwać, żeby w jego kraju
albo w ogóle się nie tworzyły ogniska obcego nacjonalizmu, albo przynajmniej nie wnosiły
rozstroju w jedność polityki narodowej. Odwoływanie się do idei państwa jako takiego, tj.
do jego abstrakcyjnej tolerancji względem narodów jest nie na miejscu, bo całym celem
i słusznym celem nacjonalistycznego prądu jest oparcie państw na nowych, tj. na wyłącznie,
narodowych zasadach. Nie na to prowadziły się olbrzymie walki, nie na to rozplątywały się
z trudem węzły dziejowych zawikłań, nie na to naprawiały się wiekowe krzywdy, żeby znów
powstawały owe nienaturalne aglomeraty, w których ustrój państwowy jest tylko obręczą,
ściskającą do czasu rozbieżne narodowościowe tendencje, a polityka państwowa jest tańcem wśród mieczów sprzecznych, a drażliwych interesów. Jakie mają być granice państw
ściśle narodowych, to musi być przedmiotem długich badań, a może i rezultatem niejednej
walki, ale z chwilą, gdy jakiś naród znajdzie się bezsprzecznie u siebie, musi też i wewnętrznie być całkowicie sobą, jakiekolwiek miałby wśród siebie naleciałości obce.
A jeżeli ta zasada odnosi się do wszystkich drobnych grup narodowych, posianych
przez dziejowe wichry na ojczystej glebie, to odnosi się ona przede wszystkim do tych obcych pierwiastków, których osadnictwo było od wieków przednią strażą wojującego nacjonalizmu zewnętrznego, albo złowrogim źródłem wewnętrznej gangreny. Względem pierwszych wskazane są daleko idące ograniczenia, względem drugich energiczna samoobrona,
która chociażby drogą ekonomicznego bojkotu uwolniła ojczyznę od tego żywiołu, który,
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jak grzyb mieszkaniowy, zarazem niszczy wiązania domu i w próchno je obraca, zarazem
oplata je siecią własnych, pasożytnych włókien. Gdyby jakiś naród nie zdobył się w tych
dwóch kierunkach, a zwłaszcza w drugim, na zdecydowaną postawę i energiczne środki
działania, podpisałby na siebie wyrok śmierci.
Ale jeszcze i w tej ostatniej sferze swych stosunków powinien zdrowy nacjonalizm
trzymać się pewnych granic, które wyższa nad doraźne dobro narodu sprawiedliwość i miłość nakłada. Nie wolno więc nigdy krzywdzić jednostek obcych, nie wolno im odmawiać
niczego, czego na mocy zasadniczych praw obywatelskich żądać mogą, nie wolno brać ich
za przedmiot nienawiści i wzgardy, nie wolno posługiwać się w walce z nimi żadnym nieetycznym, czynem. Ale też żadne tego rodzaju środki nie są potrzebne, bo wystarczy zupełnie broń inna. Specjalnie o walce z żydostwem powiedział niepodejrzany świadek, żyd
Cheskel Zwi Klötzel: „Żydostwo pokonać można tylko duchem: bądźcie mocniejsi w nieżydostwie, niż my w żydostwie, a będziecie zwycięzcami”.11 Jeżeli nacjonalizm nie będzie
trzymać się wiary w siłę, ale w prawo, jeżeli na pierwszy plan swych dążeń będzie wysuwał
nie materialne, ale duchowe wartości, jeżeli swe metody wyzwoli od sekciarskiego nastroju
zacietrzewień partyjnych, jeżeli wreszcie w ideał narodowy, nie z oportunizmu, ale z głębokiego przekonania wciągnie całkowite chrześcijaństwo, to i on będzie zwycięzcą. Na krótko
bowiem może zwyciężać siła fizyczna, na długo tylko duch, prawo i prawda.
I z tym dobiegliśmy do końca najpobieżniejszego zarysu tych granic etycznych,
poza które popęd narodowościowy posuwać się nie powinien. Jeśli w tych granicach się
utrzyma, będzie czynnikiem wprost błogosławionym; w tej mierze, w jakiej je przekroczy,
będzie narzędziem dziejowego rozstroju. Kościół czeka i społeczeństwo katolickie czeka,
którą drogę nacjonalizm obierze, by ustalić swoje na jego dążenia poglądy i zająć względem
niego określone stanowisko. Wszyscy jednak, którym dobro narodu i ludzkości leży na sercu, pragną z głębi duszy, by obrał tę drogę, na której mógłby być potężnym sprzymierzeńcem w walce o Królestwo Boże, a sobie samemu zabezpieczyć prawdziwe stałe triumfy. Bo
to Królestwo Boże, jak pięknie mówi św. Augustyn, ta Civitas Dei, pielgrzymująca przez
ziemię, nie tylko nie burzy odrębności narodowych i nie wyrywa z duszy narodowych umiłowań, ale je krzewi i praw ich strzeże, pod warunkiem wszakże, że węzły doczesne i ziemskie z tych umiłowań płynące nie będą przeszkodą, ale pomocą do zdobycia wiekuistego
pokoju.12

Przypisy:
Przedruk na podstawie: Ks. Jan Rostworowski T.J., Nacjonalizm. Jego uprawnienia i etyczne granice
(Kraków: Nakładem Przeglądu Powszechnego, 1923). Redakcja dokonała uwspółcześniania pisowni
oraz ortografii.
1
Jan Kanty Marcin Pius Rostworowski (1876–1963). Jezuita, znany kaznodzieja i rekolekcjonista
w środowiskach inteligencji, ziemiaństwa i wojskowych, redaktor wielu pism katolickich, od 1923 r.
*
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wicepostulator procesu kanonizacyjnego bł. Andrzeja Boboli. W 1935 superior warszawskiej rezydencji jezuitów przy ul. Świętojańskiej, założył przy ul. Rakowieckiej Dom Pisarzy. W czasie okupacji niemieckiej rektor tajnego seminarium w Otwocku (1940–1944). Za: Stanisław Jan Rostworowski
[wstęp do:] Jan Rostworowski, „Wspomnienia mego życia”, Przegląd Powszechny , nr 1 (2004) – przyp.
red.
2
Na wyraźną przewagę w nauce katolickiej idei państwa nad ideą narodu złożyło się kilka przyczyn.
Przedewszystkiem filozofia katolicka, będąc z natury swojej wybitnie konserwatywną, lubi operować
głównie tymi pojęciami, jakie odziedziczyła po wielkich swych mistrzach, a cała kategoria pojęć,
dotyczących narodu względnie niedawno pojawiła się na widowni pełnej świadomości. Po drugie
dążenia narodowościowe podzielały los wielu innych tak zwanych idei nowoczesnych, że zrazu posługiwały się nimi głównie stronnictwa rewolucyjne, wrogie Kościołowi i obce ideologii katolickiej,
co musiało wywołać u pisarzy kościelnych pewną względem nacjonalizmu nieufność. Po trzecie
właściwy filozofii katolickiej intelektualizm i skłonność do abstrakcji nie wie bardzo co począć z kierunkiem, który rodzi się cały prawie z uczucia i czysto historycznej ewolucji. Po czwarte wreszcie
– last not least – znaczna liczba autorów, którzy do tendencji narodowościowych żywią wyraźną niechęć, żyła lub żyje w tych krajach, dla których rozbudzenie nacjonalistycznych uczuć groziło bądź
to zgubą, bądź wielkim uszczupleniem państwowego terytorium, a przez to osłabieniem własnego
narodu.
3
Inna rzecz, że zdaniem naszym, jak w indywidualnym człowieku, tak w społeczeństwach, subiektywne poczucie dojrzałości zazwyczaj trochę wyprzedza obiektywną dojrzałość, co na czas jakiś pociąga za sobą większy lub mniejszy brak harmonii między prawami, jakich się żąda, a zdolnością do
dobrego z tych praw korzystania. Tak np. sądzimy, że ludzkość wyciągnęła rękę po demokratyczną
formę rządów trochę wcześniej, niż do niej obiektywnie dorosła. Coś podobnego może miewać miejsce i z aspiracjami narodowymi. Jakiekolwiek jednak z tych wszystkich przedwczesności wypływają
niekorzyści, są one wedle psychologicznych praw nieuniknione i nie obalają tej ogólnej zasady, że,
naród, który zdecydowanie samodzielności chce, przez to samo daje dowód, że ma do niej prawo.
4
Interesujące w tej mierze jest zdanie nie jakiegoś Rosminiego lub Giobertego, ale Biskupa Kettelera. Gdy przed zjednoczeniem Niemiec przedstawiano mu, że połączenie niemieckich państewek
byłoby przeciwne prawu suwerenności, przysługującemu poszczególnym książętom, odpowiadał:
„Nie przeczę. Jeśli bierzemy prawo z formalnej strony, należy im się pełna suwerenność. Jeżeli jednak
chodzi o materialną słuszność sama ta suwerenność jest bezprawiem, bo naród niemiecki ma historyczne, niezatracalne prawo, żeby żyć w jednym państwie pod jednym cesarzem”. Tak w broszurze
[biskupa Mainz Wilhelma Emmanuela Freiherr von Ketteler] Die Katholiken im deutschen Reiche
[Mainz: Verlag von Franz Kirchheim, 1873)].
5
Warto przypomnieć, że jeszcze kilkanaście lat temu wytaczano przeciw zasadzie narodowości takie
argumenty ex absurdo: „Zasada narodowości jest niemożliwa do przeprowadzenia, bo… musiałaby
Austria rozpaść się, Polska musiałaby zmartwychwstać, Irlandia musiałaby się stać odrębnym państwem, Turcja musiałaby być wygnana za Bosfor” itd, itd. Tak czytamy w jednym z bardzo rozpowszechnionych podręczników „filozofii moralnej”.
6
„Felicioribus rebus humanis omnia regna parva essent, concordi vicinitafe laefanfia, et ita essenf in
mundo regna plurima genfium, ut sunt in urbe domus plurimae civium”. Civ. Dci. IV. 15.
7
Z przykrością zaznaczyć nam wypada, że nawet ta najskrajniejsza forma fałszywego nacjonalizmu,
jak kaziła niegdyś zapatrywania głównych teoretyków myśli wszechpolskiej, tak, mimo kilkakrotnej
rewizji programu, pojawia się jeszcze dzisiaj, zwłaszcza u młodszych zwolenników obozu narodowej
demokracji. Tak np. wszechpolska grupa młodzieży akademickiej uniwersytetu lwowskiego wydała
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w roku ubiegłym deklarację, której naczelna zasada brzmi, że „naród jest najwyższym dobrem, jakie
mamy, że więc wszelkie fakty i zagadnienia z dziedziny etyki i polityki muszą być rozpatrywane
i sądzone wyłącznie z punktu widzenia narodowego”. Zasada ta została później rozszerzona i najnieszczęśliwiej zaostrzona w referacie akademika Derynga, wygłoszonym na zebraniu wspomnianej
młodzieży, w którym obok zupełnego agnostycyzmu co do istnienia Boga i przy zupełnym lekceważeniu chrześcijaństwa, podniesiono nieomal do rzędu dogmatu, że „naród jest z pośród wszystkich
realnych dóbr dobrem najwyższym, że jest zjawiskiem najpełniej etycznym i podstawą wszelkiej
etyki”. Por. Prąd, 1922, s. 250 i nn. [Należy uzupełnić, że działacze Młodzieży Wszechpolskiej po
długich dyskusjach wycofali się z tego zapisu w 1925 r., gdy na zjeździe MW większość zdobyli zwolennicy nacjonalizmu chrześcijańskiego. W deklaracji ideowej MW zapisano wówczas: „Kościół Katolicki, jako religia ogromnej większości Narodu Polskiego, winien zajmować w jego życiu religijnym
stanowisku przodujące”. – przyp. red.].
8
I na tym punkcie niestety snują się po głowach nowszych przedstawicieli myśli wszechpolskiej te
same zgubne nieporozumienia, które zamąciły ideologię pierwszych pionierów tego kierunku. Tak
np., żeby dalej nie sięgać, w styczniowym zeszycie Przeglądu Wszechpolskiego, przedstawiając doktrynę, nacjonalizmu, jako „suwerenność idei narodowej”, uważa pan Ignacy Oksza-Grabowski religię
najwyraźniej za środek do podtrzymania rodziny, a przez nią narodu. „Hestia, Westa, Znicz, wreszcie lampka Madonny lub (!) Przenajświętszej Panny musi się palić w rodzinie. Jakiś Bóg w ognisku
mieszkać musi, aby rodzina nie stała się fikcją… Nacjonalizm polski musi iść ręka w rękę z religią,
a ponieważ dziewięć dziesiątych Polaków wyznaje katolicyzm – z katolicyzmem”. Wyraźniejszy komentarz do tych poglądów można znaleźć we wspomnianym wyżej odczycie, w kole wszechpolskiej
młodzieży akademickiej lwowskiej. „Dla nacjonalisty, który uważa, że dobrem najwyższym jest naród, Kościół istnieje jako czynnik i jako organizacja społeczno-prawna, która mając wpływy i siłę,
może się przyczynić do wzmożenia lub osłabienia siły narodu. Stosownie też do stosunków faktycznych nacjonalista będzie się starał stosunek ten ułożyć jak najkorzystniej dla narodu. Kościół jako
organizacja społeczna, o ile działa dla dobra narodu, powinien być popierany, o ile, zaś polityka jego
koliduje z interesem narodowym, powinien być bezwzględnie zwalczany. Katolik może być dobrym
nacjonalistą, o ile będzie się czuł przedewszystkiem członkiem narodu, a nie członkiem międzynarodowej społeczności kościelnej. Nacjonalista może być wierzącym lub nie, ale nie może nim być ten,
komu byłby bliższym Rzym, niż ojczyzna”. Por. Prąd, dz. cyt. Jakkolwiek autor tego fatalnego ustępu
zdaje się patrzeć na Kościół tylko, jako na „organizację społeczno-prawną, a nie jako na instytucję
„religijną”, z całego wątku odczytu jest widoczne, że zarówno przyrodzone, jak nadprzyrodzone siły
Kościoła zupełnie podporządkowuje narodowemu dobru.
9
Nie ulega wątpliwości, że pewne w tej mierze przesady dadzą sit; wytłumaczyć, jako jakaś licentia
poetica wieszczów narodowych. Strzec się jednak trzeba tak w tej, jak w niejednej innej dziedzinie,
żeby zdań, dopuszczalnych w ustach poety, nie przenosić żywcem i bez żadnego korrektywu w te
zagadnienia, w których tylko ścisła myśl uprawniona jest do głosu. Sądzimy, że specjalnie polski
nacjonalizm dużo na tym ucierpiał, że nie dość krytycznie posługiwał się w swych hasłach słowami
swych narodowych poetów. Zwłaszcza te przesadne pochwały Polski, które natchnął, zrozumiały
na swój czas, ale z gruntu błędny, mesjanizm, nie powinny by już być używane do rozdmuchiwania
próżności narodowej w takich pismach, od których miałoby się prawo żądać pomocy do trzeźwego
i obiektywnego samopoznania narodu.
10
„Nacjonalizm, lex suprema, to znaczy siła będąca ponad prawem… nacjonalizm integralny, zbywszy się koszulki międzynarodowego humanizmu, którego zresztą w tych czasach żaden naród nie
praktykuje u siebie na miejscu – może uprzedzić dla Polski katastrofę pójścia na dno historyczne”.
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Przegląd Wszechpolski, 1923, s. 41. Sądzimy, że nacjonalizm pozbawiony tej „koszulki” okazałby światu nagie kształty nie ludzkie lecz zwierzęce i że nie zachowałby od katastrofy dziejowej, ani Polski ani
żadnego innego kraju, który buduje swe nadzieje na słuszności i prawie.
11
Przegląd Wszechpolski, 1923, s. 55.
12
“Haec ergo caelestis civitas dum peregrinatur in terra, ex omnibus gentibus cives evocat atque in
omnibus linguis percgrinum colligit socictotem, non curans quidquid in moribus, legibus institutisąue diver-sum est, quibus pax ferrena vel conąuiritur vel tenetur, nihil eorum rescindens nec destruens, immo etiam servans ac sequens... de rebus ad mortalem hominum naturam pertinentibus
humanarum voluntatum compositionem, quantum salva pietate ac religione conceditur, tuetur atquc
appetit, eamque terrenam pacem refert ad caelestem pacem, quae vera pax est”. Civ. Dei XIX. 17.
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Marek Jan Chodakiewicz
Jakie święto?
Kilka aktualnych refleksji po 90. rocznicy
odzyskania niepodległości
Świętujemy 11 listopada. Tak się należy. To święto niepodległości naszych przodków, którzy cieszyli się z wolności po ponad 120 latach nieistnienia Państwa Polskiego. Poza
tym 11 listopada 1918 r. na Zachodzie podpisano rozejm. To było de facto zwycięstwo Aliantów w I wojnie światowej. Polacy odzyskali niepodległość dzięki temu alianckiemu zwycię- 325
stwu (które ucieszyło przede wszystkiem stronnictwa polskie o orientacji pro-zachodniej),
oraz – przede wszystkim – dzięki rozpadowi trzech mocarstw zaborczych: Niemiec, Austro-Węgier oraz Rosji. Od 11 listopada 1918 r. inicjatywa była głównie w naszych rękach.
Przez następne 3 lata nasi przodkowie oddolnym wysiłkiem społecznym i ekonomicznym
oraz odgórnym organizacyjnym państwowym, w tym militarnym i dyplomatycznym,
utrwalili niepodległość w zupełnie dramatycznej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Było więc i jest się z czego cieszyć. Ale 11 listopada to święto nasze współczesne,
głównie w bardzo ważnym sensie dziedziczenia, w sensie continuum. Jest ważniejsze niż
bitwa pod Grunwaldem głównie dlatego, że chronologicznie bliższe naszym czasom. Świętowanie 11 listopada jest symbolem, że nowa Polska autentycznie chce się identyfikować
z suwerennymi faktami z przeszłości, podkreślającymi narodowe triumfy i niezawisłość.
Nowa Polska zerwała ze świętowaniem komunistycznego Manifestu tzw. „Polskiego” Komitetu „Wyzwolenia” „Narodowego”. Nawet nie zastanawiała się nad możliwością świętowania sprzedawczykowskiej Konfederacji Targowickiej.
Ktoś mógłby zarzucić rządzącym elitom brak konsekwencji. No bo przecież to
właśnie elity wybierają symbole. Dlaczego świętować 11 listopada, czyli powstanie Polski
niepodległej i niezawisłej, gdy od początku najbardziej dynamiczna część elity nowej Polski dążyła do przynajmniej drastycznego ograniczenia niezawisłości poprzez poddanie się
Unii Europejskiej? Symbole powinny być zsynchronizowane z rzeczywistością. A 11 listopada to niepodległość i niezawisłość w formie ekstremalnej, wymarzonej przez naszych
przodków prawie 90 lat temu. Forma ta jest sprzeczna z systemem nowej Polski, obecnie
w ramach UE.
Jednak możliwe, że dominującemu paradygmatowi socjal-liberalnemu wydaje się,
że uzurpacja symboli polskich jest niezbędną częścią legitymizacji władzy. Przecież właśnie
tak postępowali komuniści. W PRL co najmniej od 1956 r. władza starała się unarodowić, na
siłę strojąc się w pseudo-patriotyczne piórka i mobilizując lud za pomocą socjal-nacjonalistycznej retoryki. Miało być bardziej swojsko.
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Obecnie jest podobnie. Modus operandi pozostaje niezmienny. Czyli obchodząc
11 listopada socjal-liberalny paradygmat stara się legitymizować swoją ideologię odchodzenia od niepodległości i zrywania z tradycjami narodowymi. Obchodząc 11 listopada
podkreśla się fakt prawdziwego, czy rzekomego, dziedziczenia spuścizny przodków. A więc
poprzez wykazanie symbolicznego continuum z przeszłością demonstruje się, że można
schedą w dowolny sposób dysponować.
Z drugiej jednak strony pamiętajmy, że ekipa sprawująca rządy dusz niekoniecznie
jest w pełni świadoma powyższych uwarunkowań. W Polsce polityka toczy się na poziomie
mniej niż profesjonalnym. Improwizacja i popisywanie się zastępują wiedzę o żelaznych
elementach gry (np. brak wymiernych korzyści z udziału w wojnie w Iraku). Kultura jest
często zaledwie odruchowym plagiatem lewicowych mód Zachodu.
Nie wykluczajmy więc, że świętowanie 11 listopada pod błogosławieństwem dominującego socjal-liberalnego paradygmatu odzwierciedla po prostu ubogość myśli. A to z kolei jest uniwersalnym znakiem nowej Polski. Bo czym jest nowa Polska? Czy to wyśniona III
Rzeczpospolita? Nie, to przepoczwarzający się stale ex-PRL, obecnie wpisany w struktury
unijne. To zawichrowanie, galimatias, chaos symboli i pojęć. To kołobłąd według nomenklatury profesora Feliksa Konecznego. W tym szaleństwie jest też metoda. Kołobłąd, czyli
pokręcenie pojęć. Czyli nie wiemy właściwie co mamy, skąd to się wzięło. Co to takiego ta
nowa Polska? Jeśli nie wiemy, to nie wiemy właściwie z czego się cieszymy, czy powinniśmy
się cieszyć.
Nasi dziadowie, pradziadowie i pra-pradziadowie, którzy 90 lat temu symbolicznie
uznali 11 listopada 1918 r. za początek, za „Polskę od nowa” – na wiele lat przedtem na zimno i spokojnie rozważyli to, co kiedyś ich przodkowie mieli – Rzeczpospolitą. Rozważyli
dlaczego i jak ją stracili, jak ją odzyskać i jak nią potem urządzić.
Zacznijmy od początku. Krótko: między 1944, a 1945 r., II Rzeczpospolita padła pod ciosami socjalistów narodowych Hitlera i socjalistów międzynarodowych Stalina.
W 1944 r. Stalin wprowadził kolonialne rządy okupacyjne przez przedstawiciela. Niemal
przez następne pół wieku tubylczy komuniści sprawowali władzę z namaszczenia Kremla
i w formie, na jaką Kreml dozwolił. Forma ta ewulowała aż do pozorów pewnych elementów autonomi wewnętrznej. Ale ramy systemu okupacji przez przedstawiciela nie zmieniły
się wiele między 1944 a 1993 r.
To jest ważne. Są bowiem jasne analogie między wprowadzaniem systemu sowieckiego w Polsce, a odchodzeniem od tego systemu. System okupacji przez przedstawiciela
opierał się na bagnetach bezterminowo stacjonującej w Polsce Armii Czerwonej i bezkarnie
panoszącej się sowieckiej tajnej policji NKWD. Pod ich kuratelą administrowali Polską tubylczy komuniści, którzy posługiwali się retoryką „demokratyczną”.
Pierwszy „rząd” tubylczy w drugiej połowie 1944 r., czyli tzw. PKWN, był łże-koalicją kremlowskich komunistów z kolaboranckimi renegatami z partii lewicowych polskiego
obozu niepodległościowego. Znakomita większość obozu niepodległościowego pozostawała w podziemiu, a więc w politycznej i wojskowej wojnie przeciw Sowietom i ich tubylczym
plenipotentom.
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Tymczasem w obozie niepodległościowym nastąpił rozłam. Wyodrębniły się
orientacje: niepodległościowa pryncypialna, która kontynuowała walkę w konspiracji, oraz
niepodległościowa dostosowawcza, która stanęła w otwartej opozycji do komunistów.
Pierwsza była w zasadzie prawicowa, a druga lewicowa. W czerwcu 1945 r. do łże-koalicji
przystąpiły autentyczne elementy obozu niepodległościowego, głównie centrowo-lewicowe, skupione wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego. Elementy te nastawiały się na dostosowanie się do systemu okupacji przez przedstawiciela. W rzeczywistości legitymizowały
tylko ten system swoim uczestnictwem w farsie.
Tubylczy komuniści tymczasem sfałszowali łże-referendum z czerwca 1946 r. oraz
łże-wybory sejmowe w styczniu 1947 r. Po zdławieniu lewicowych elementów dostosowawczych, tubylczy komuniści eksterminowali podziemnych powstańców niepodległościowych. Następnie stłamsili i wchłonęli kolaboracyjną część łże-koalicji. Cieszyli się zupełną
supremacją aż do 1989 r.
W 1989 r. rozpoczęto grę jakby od końca wstępnego okresu okupacji przez przed- 327
stawiciela. Starano się odtworzyć mechanizmy „kompromisu” z lat 1944–1947. Podjęto rozmowy z kolaboracyjnymi i dostosowawczymi elementami, izolując zupełnie pryncypialnych
niepodległościowców. Wymyślono z góry sfałszowane wybory parlamentarne – w których
zaledwie 35 proc. miejsc w Sejmie było otwartych do współzawodnictwa. Elementy kolaboracyjne i dostosowawcze oraz tubylczy komuniści współfirmowali tę farsę, w ramach której
podzielili się władzą. Utworzono łże-koalicję komunistów i elementów kolaboracyjno-dostosowawczych. Posługiwano się naturalnie retoryką „demokratyczną”. Nad systemem okupacji
przez przedstawiciela w Polsce nadal czuwały sowiecka armia i tajna policja.
Tymczasem stała się rzecz nieprzewidziana i niesłychana. Rozpadał się Związek
Sowiecki. W Polsce miały miejsce pierwsze wolne wybory prezydenckie, a potem parlamentarne. Mój Boże, nawet Janusz Korwin-Mikke znalazł się w Sejmie. Historia niewiarygodnie
przyspieszyła.
Oddziały Armii Czerwonej zaczęły się wycofywać z Niemiec wschodnich. Siły zainteresowane utrzymaniem systemu okupacji przez przedstawiciela starały się wtedy przeszkodzić wyprowadzeniu Sowietów z Polski. Niektórzy milcząco zgadzali się na pomysł
przesunięcia Armii Czerwonej z Niemiec do istniejących baz w Polsce. Inni mówili o potrzebie tworzenia polsko-sowieckich spółek w tych bazach.
Szczęśliwie na początku lat 90. do aparatu władzy doszlusowali pryncypialni niepodległościowcy. Obok tubylczych komunistów, kolaborantów i dostosowaczy znajdowali
się ludzie, którzy jeśli nawet nie rozumieli zasad wielkiej gry politycznej (no bo gdzie mieli
się tego nauczyć po 50 latach w klatce PRL?), to przynajmniej odruchowo odczuwali, że
konieczne jest pozbyć się Sowietów, aby Polska była niepodległa. To oni właśnie – wbrew
„realistom” w MSZ, Belwederze oraz Sejmie – wymusili wynegocjowanie i wyegzekwowali
wycofanie się wojsk sowieckich z Polski. Gdzieś we wrześniu 1993 r., gdy wyszedł z Polski
ostatni transport z wojskiem sowieckim, nastąpiła niepodległość.
I wtedy właśnie III RP powinna świętować swój Dzień Niepodległości. Nikt jednak nie zadbał o ustalenie takiej daty, bowiem dominujący paradygmat socjal-liberalny
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i post-komunistyczny zbyt się śpieszył „wybieraniem przyszłości” w Unii Europejskiej, aby
zastanowić się co dało Polsce niepodległość. Bo przecież jasne jest, że nie był to tzw. „okrągły stół”, i jego konsekwencje. Niepodległość zaczęła się od wywalenia Sowietów z Polski
we wrześniu 1993 r.
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Ewa Struszyńska-Smithwick
Wacław Struszyński, polska myśl techniczna
w Bitwie o Atlantyk
Tło historyczne

Alianci opanowali Atlantyk latem 1943 r. Waga tego zwycięstwa była ogromna dla
losów wojny. Wszystkie dalsze działania, łącznie z lądowaniem Aliantów w Europie, były
od tego uzależnione.
Początki Bitwy o Atlantyk sięgają pierwszych dni września 1939 r. Niemieckie
okręty podwodne, zwane „U-boat” (unterseeboot) opanowały wody Atlantyku, i skutecznie 329
zaczęły torpedować okręty przeciwnika. Pierwszym celem ataku była Athenia, angielski
okręt liniowy już 3 września 1939 r., w odległości 250 mil od zachodniego wybrzeża Irlandii. Ponieważ pośród pasażerów znajdowała się grupa Amerykanów, spowodować to mogło
konflikt międzynarodowy! Trzy następne statki zostały storpedowane 5 i 6 września u wybrzeży Hiszpanii.
Niemcy nigdy nie respektowały klauzuli zawartych w traktacie kapitulacyjnym,
podpisanym w Wersalu w 1918 r. i gdy tylko warunki ekonomiczne na to pozwoliły, przystąpiły do zbrojeń. Prototypy okrętów podwodnych budowano potajemnie w Holandii,
Finlandii, potem w Hiszpanii. Szkolono załogi. Wreszcie rozpoczęto produkcję seryjną,
w największym sekrecie, w porcie w Kilonii (Kiel). Czas wykończenia okrętu skrócono do
dwóch tygodni. W wyniku pertraktacji z Anglią w 1935 r. Niemcy uzyskały zezwolenie
na rozbudowę marynarki. Szwecja, a nawet Francja
dostarczały rudę żelazną. W 1939 r. liczba niemieckich okrętów podwodnych sięgnęła 57 i dorównała
zasobom podwodnej floty brytyjskiej. Ale dwanaście
spośród okrętów brytyjskich pamiętało czasy I wojny
światowej i nowa produkcja niemiecka miała oczywistą przewagę techniczną. W nadchodzącym roku
Niemcy planowały oddanie 100 następnych okrętów
podwodnych. Dla porównania, Polska posiadała trzy
okręty, plus dwa, które porty holenderskie z ledwością
zdążyły wykończyć przed wrześniem 1939 r.
Atlantyk był jedyną drogą dla przerzucania
broni, paliwa i żywności do Anglii, wyspy oderwanej
przez wojnę od zasobów imperium, oraz odciętej od
kontaktów z resztą Europy. Począwszy od 16 września
1939 r. statki alianckie pojedynczo, lub w konwojach
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szły ze Stanów Zjednoczonych. Raz po raz storpedowane jednostki tonęły, zatapiano cenne
towary, sprzęt, ginęli ludzie. Rozlane paliwo płonęło na powierzchni wody i szanse ratowania rozbitków były znikome. Grozę sytuacji podnosiły jeszcze burze szalejące na Atlantyku. Straty w tym początkowym okresie dochodziły do 25 proc.
Nową strukturę konwoju oraz precyzyjną strategię jego obrony opracował Sir Percy
Noble, RN, nominowany w lutym 1941 r. na stanowisko admirała. Konwój, zwykle złożony z około czterdziestu, czasami do osiemdziesięciu statków handlowych, tworzył formację masywną, o ograniczonej szybkości – przeciętnie osiągał 5 do 7 węzłów. Ustawiony
w kolumny rozciągał się na przestrzeni o szerokości 6 mil na 2 mile długości. Podróż przez
Atlantyk trwała 10 dni, chociaż przebycie szarpanego wściekłą pogodą oceanu mogło wydłużyć się do 16 dni. Obronę konwoju stanowiła eskorta, która otaczała go pierścieniem
o obwodzie ok. 45 mil. Składała się z okrętów typu korweta (corvettes) oraz niszczycieli
(destroyers), oddalonych od siebie o 8 mil. Niszczyciele były zwrotne, dysponowały większą prędkością (do 30 węzłów), były zaopatrzone w bomby głębinowe (depth charges) oraz
w czujniki hydrolokacyjne.
Znana jeszcze z okresu I wojny światowej aparatura ASDIC (Allied Submarine Detection Investigation Committee), w Kanadzie zwana „sonar”, wysyłała pod wodą fale dźwiękowe
(ultradźwięki), które odbite od przedmiotów stałych wracały, dając sygnał obecności okrętów podwodnych. Ławice ryb, wraki lub skały również odbijały echo fal dźwiękowych, dlatego tak wiele zależało od operatora, aby sygnał właściwie był odczytany. Lokalne zmiany
w gęstości wody, spowodowane różnicą temperatur, woda zbyt rozgrzana lub zimna, również mogły zakłócać odbiór. Zakres fal dźwiękowych był ograniczony kątem padania oraz
stożkową formą ich rozchodzenia. Ale był to jedyny sposób zdobycia informacji o tym,
co dzieje się pod wodą. Rolą załogi niszczyciela była nieprzerwana obserwacja horyzontu
w poszukiwaniu peryskopu lub charakterystycznej fali, którą pozostawia za sobą łódź podwodna, przed zanurzeniem.
Okręty podwodne wychodziły na powierzchnię dla nabrania powietrza i załadowania akumulatorów. Miały też większą prędkość manewru, która na głębinie spadała do
4 węzłów. Dowodzone przez wytrawne „wilki morskie”, często atakowały zbiorowo, jak
stado wilków (gruppentaktik). Okręty starały się podejść pod kolumny konwoju, gdzie znajdowały się poza atakiem eskorty i zasięgiem bomb głębinowych. Każdy okręt podwodny
zaopatrzony był w cztery wyrzutnie torped, oraz torpedy zapasowe. Modele planowane
w 1943 r. obliczano na 20 torped!
Walka na morzu często sprowadzała się do indywidualnej rozgrywki pomiędzy kapitanem niszczyciela, a dowódcą okrętu podwodnego. Najskuteczniejszą metodę wypracował as brytyjskiej marynarki, kapitan Frederic John Walker i nadał jej nazwę creeping attack.
Polegała ona na powolnym krążeniu nad okrętem zepchniętym przy pomocy bomb głębinowych i obserwacji jej manewrów na czujnikach hydrolokacyjnych. Niszczyciel zmuszał łódź,
aby pozostała w zanurzeniu, konwój zmieniał kurs i w ten sposób unikano konfrontacji.
W grudniu 1941 r., kiedy Stany Zjednoczone Ameryki przystąpiły do wojny, niemieckie okręty podwodne rozszerzyły sferę swoich ataków. Wody terytorialne na wschod-
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nich wybrzeżach Stanów Zjednoczonych były zupełnie niestrzeżone. Okręty niemieckie
dochodziły do Zatoki Meksykańskiej i na Antylle. Do akcji przystąpiła również marynarka
kanadyjska. Byli to głównie chłopcy z prerii, nieprzygotowani do pracy na morzu. Straty
w konwojach eskortowanych przez Kanadyjczyków były zastraszające.
Przemysł wojenny pracował w pośpiechu. Obie strony udoskonalały pociski:
Niemcy wynaleźli torpedę wyczuloną na hałas turbiny statku, Alianci wprowadzili miotacz bomb, zwany jeżem (hedgehog), który rozpryskiwał pociski w przestrzeni zakreślonej na
kształt wachlarza. Niemieckie okręty mogły schodzić na coraz większe głębokości i zwiększać szybkość poruszania w głębinie. Alianci modyfikowali pociski głębinowe, a przede
wszystkim koncentrowali wysiłek na wynalezieniu metody przechwycenia na morzu sygnałów radiowych. Zaproszono do współpracy cudzoziemców, między innymi specjalistów
polskich. Inicjatorem tego pomysłu był Sir Frederick Brundrett.
W marcu 1941 r. Anglikom udało się zniszczyć trzy niemieckie okręty podwodne,
kierowane przez najlepszych niemieckich „asów”. Wspólnie mieli oni na sumieniu zato- 331
pienie 900 tys. ton alianckich statków. Efekt propagandowy dla marynarki brytyjskiej był
ogromny. W tej akcji – przypominam był to marzec 1941 r. – po raz pierwszy zastosowano
prymitywną wersję radaru. Radar nie zapewniał widoczności wroga, koniecznej do przystąpienia do ataku, ale był uzupełnieniem ciągłego śledzenia horyzontu przez załogę niszczyciela. Pracował we mgle i w ciemnościach.
Precyzyjną lokalizację niemieckich okrętów umożliwić mogło dopiero przechwycenie na statku sygnałów radiowych, a zwłaszcza sygnału b – (bi bar), który łódź wysyłała
w momencie kontaktu z konwojem. Dokonano tego dopiero przy pomocy anteny ramowej,
której projekt teoretyczno-techniczny był wynikiem pracy inż. Wacława Struszyńskiego.
Nastąpiło to w krytycznym momencie wojny, na początku 1943 r. Straty na morzu były tak
ogromne, że przemysł amerykański nie nadążał z produkcją nowych statków. Losy wojny
dosłownie „wisiały na włosku”.
Niemieckie okręty podwodne porozumiewały się z bazą wysyłając krótkie, krótkofalowe sygnały radiowe i tą samą drogą baza przesyłała im dyrektywy. Były też wysyłane
komunikaty meteorologiczne. Rozszyfrowanie komunikatu i jego treść nie miały znaczenia
dla konwoju. Przechwycenie sygnału, natomiast umożliwiało zlokalizowanie położenia
okrętu. Ta informacja nie wykluczała przyjętej strategii, ani nie umniejszała roli niszczyciela, jego umiejętności podejścia i ataku. Ale w momencie kiedy pozycja nieprzyjaciela
przestała być tajemnicą dla eskorty konwoju, szala zwycięstwa w bitwie o Atlantyk została
przechylona na stronę Aliantów.
Biorąc pod uwagę ogromne straty swojej floty, dochodzące do 24 proc., wiosną 1943 r. admirał Dönitz praktycznie wycofał Unterseeboot z Atlantyku. Świeżo, bo 31
stycznia 1943 r. mianowany na stanowisko Wielkiego Admirała (Grossadmiral) nie mógł
przyznać się do klęski. Kierował jeszcze zażartą bitwą w zatoce Biskajskiej (20 lipca – 20
września 1943) oraz na zachodnich wybrzeżach Anglii (Western Approaches, 29 stycznia
– 24 lutego 1944), w których to poważną rolę odgrywało przybrzeżne lotnictwo. Stale też
trzymał rękę na Atlantyku, głównie dlatego, by eskorty zajęte przy konwojach nie mogły
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wzmacniać grup desantowych w Europie, a samoloty chroniąc wybrzeży, nie mogły bombardować Berlina.
Przez ostatnie półtora roku wojny, wyposażone w aparaturę ASDIC, radar, oraz
zainstalowaną na pokładzie anteną ramową, HFDF (high frequency direction finding), zwaną
huff-duff konwoje stosunkowo bezpiecznie krążyły przez Atlantyk. W tym okresie miały też
osłonę ze strony lotnictwa, które również zaopatrzono w radar i którego rozszerzony zasięg
pozwalał patrolować prawie całą trasę konwoju.
Był jeszcze jeden dodatkowy wątek. Namiarowe stacje lądowe, umieszczone na Gibraltarze, Azorach, w Szkocji, Islandii i na wybrzeżach Anglii odbierały sygnały okrętów
podwodnych i były w stanie dostarczyć dokładną mapę ich rozmieszczenia na oceanie. Co
godzina rozszerzano obszar potencjalnie zajęty przez Niemców, biorąc pod uwagę szybkość
poruszania się okrętów. Rysowano na mapie rozszerzające się okręgi. Prowadzone kursami
omijającymi te zagrożone rejony szybkie statki były w stanie przepłynąć Atlantyk bez eskorty.

Uwagi techniczne

Fale krótkie, transmisje krótkofalowe rozchodzą się w linii prostej i nie podążają za
krzywą ziemi, jak to jest w wypadku fal o niższej częstotliwości. Jako fale naziemne (ground
waves) mogą być odebrane w odległości 15–20 mil, a więc nie przekraczają linii horyzontu.
Po odbiciu o jonosferę natomiast, propagacje jonosferyczne czy fale nadziemne (sky waves),
mogą już być odebrane w dowolnej odległości.
W wypadku odebrania kierunku sygnału fal krótkich przez dwie namiarowe stacje
lądowe, wystarczyło przeprowadzić linię prostą z każdej z nich. Na przecięciu tych linii
znajdowała się stacja nadawcza, czyli łódź podwodna. Sprawa wydaje się pozornie prosta.
Przechwycenie sygnału fal krótkich przez pojedynczą stację namiarową, umieszczoną na
pokładzie statku było nieosiągalne przy ówczesnym stanie techniki. Dlatego też Niemcy
z pełną swobodą korzystali z tego systemu komunikacji.
Odbiór fal krótkich przez pojedynczą stację namiarową charakteryzuje dwuznaczność, czy rozbieżność o 1800. Stacja namiarowa nie określa kierunku fali i nie wiadomo,
z której strony fala jest wysłana. Czy z punktu A czy z punktu B, jeżeli założymy, że fala
idzie po prostej AB. Ustalenie wektora kierunku tej fali stało się możliwe dopiero przy zastosowaniu dodatkowej anteny, sense aerial, projektu inż. Struszyńskiego.
Odbiór fal krótkich na statku uniemożliwiała interferencja pola, tworzonego przez
zrąb okrętu i pola tworzonego przez maszty, odrutowanie i cały takielunek zewnętrzny.
Kluczowy problem polegał na odizolowaniu anteny instalowanej na statku od interferencji. Inż. Struszyński rozwiązał ten problem przez odpowiednie ukształtowanie anteny i jej
przeciwwagi, oraz system transformatorów.
Udoskonalenia te uzupełniał instrument, który przekładał sygnał radiowy na znak
na tarczy, który dał się odczytać przez operatora. Możliwość odebrania sygnału – wiadomość, że łódź niemiecka znajduje się w odległości 15 mil i szykuje do ataku – była nieocenioną informacją dla konwoju. Szanse kontrataku i obrony zwiększyły się niepomiernie; dla
ludzi zwiększyły się szanse przetrwania.
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Inż. Wacław Struszyński

Wacław Struszyński urodził się w Wieruszowie, pod Łodzią, 11 sierpnia 1904 r. Był
wnukiem Feliksa Pohoskiego, powstańca 1863 r., zesłanego na 10 lat na Syberię. Był synem
Walerii z Pohoskich i Marcelego Struszyńskiego, pioniera chemii analitycznej, i do śmierci
w 1959 r. profesora chemii na Politechnice Warszawskiej. Choć dzieciństwo przyszło mu
spędzać w Moskwie, Wacław był Polakiem, wychowanym surowo i w najwyższym poczuciu
patriotyzmu i obowiązku wobec swojego Narodu. Już jako dziecko rodzice narażali go na
niebezpieczeństwo aresztowania przez policję carską, kiedy dorożką eskortował jakiegoś
kolejnego działacza emigracyjnego. W domu gromadzili się dysydenci, uciekinierzy z Polski, patrioci.
Gimnazjum Giżyckiego w Warszawie kończył w 1922 r., razem z garścią kolegów,
przyszłych inżynierów. Również z poetą, którym zachwycaliśmy się w latach 50., Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim. Dyplom inżyniera elektryka Politechniki Warszawskiej
uzyskał 3 maja 1929 r. z wynikiem bardzo dobrym. Był studentem prof. Janusza Grosz- 333
kowskiego na wydziale elektrycznym w sekcji prądów słabych. Stypendium podyplomowe
zawiodło go do Anglii na praktykę w Marconi House, w Londynie. Świeżo zaślubiona żona,
Jadwiga odbywała równocześnie praktykę w szpitalu stomatologicznym.
Po powrocie Wacław podjął pracę w Państwowych Zakładach Tele i Radiotechnicznych (PZTiR) jako kierownik sekcji radionamierzania. Lata przedwojenne cechuje nieustanny nerwowy pośpiech. Jakby od pracy trzeba było wyrywać czas potrzebny na sporty i dla
rodziny. W zimie krótkie wyjazdy do Zakopanego, w lecie niedziele spędzone na łodzi, nad
Wisłą. Ale tych lat przedwojennych było tak niewiele! Zbliżała się wojna, komunikaty radiowe wiały grozą, podnosiły jeszcze atmosferę napięcia. Ostatni projekt inż. Struszyńskiego,
to wykonanie radionamierników pokładowych na wodnopłatowcach zamówionych przez
marynarkę włoską. Cała ekipa z PZT, wraz z żonami, przeniosła się na kilka tygodni do
Montfalcone, w celu dokonania montażu i przeprowadzenia prób. Jadwiga oczywiście, kierowana nadmiernym poczuciem obowiązku, pozostała w domu.
18 września 1939 r. nieprzygotowany, w półbutach i letnim płaszczu, bez pożegnania z rodziną, ewakuowany z dokumentacją, kluczowym ekwipunkiem i kluczowym personelem technicznym PZT, Wacław Struszyński opuścił Polskę. Zima na Węgrzech, a była
to bardzo ciężka zima, potem Francja i ucieczka przed inwazją niemiecką, z kolegą, inż.
Kaziem Żołędziowskim. Załadunek na przysłowiowy „ostatni” statek w St. Jean de Luze
do Anglii, a raczej Szkocji, gdzie jako starszy saper nosił wory kartofli i sprawował wartę na
wybrzeżu.
Rozkazem Sztabu Naczelnego Wodza z 23 sierpnia 1940 r. szeregowy Struszyński
urlopowany do prac w przemyśle wojennym przydzielony został do Instytutu Łączności
Admiralicji brytyjskiej, ASE (Admiralty Signal Establishment) w Haslemere, w hrabstwie Surry, w charakterze cywilnym. Jego elegancja, europejski płaszcz, półbuciki i kapelusz nieprzerwanie denerwowały Anglików. Do tego stopnia, że przy przeprowadzaniu eksperymentów
na szczycie masztu okrętu, robotnik portowy zaczął usuwać dźwig, podtrzymujący polskiego inżyniera. Struszyński zawisł obiema rękami, oblepionymi smarem, na słupie masztu.
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Cudem uniknął wypadku. Ale był młody i wysportowany. Był też diabelnie przystojny. Polski mundur oficera oraz stopień podporucznika otrzymał dopiero w październiku 1941 r.
Jak już wiemy, zadaniem do rozpracowania była taka konstrukcja i skalibrowanie
anteny odbiorczej ultra-krótkofalowej, której by nie zakłócały rozproszenia i wtórne promieniowanie struktury statku. Zadaniem anteny było rozpoznanie wektora kierunku fali,
a więc uniknięcie wspominanej wyżej dwuznaczności, czy rozbieżności odbioru o 1800.
Mianowany kierownikiem grupy inżynierów i konstruktorów pracował nad rozwiązaniem
wszystkich szczegółów technicznych tego projektu. Swoją wyobraźnią techniczną ogarnął
całość problemu, a twórcze myślenie przekładał na ścisły język matematycznych modeli.
Antena ramowa jego pomysłu (huff-duff) sprawdziła się w praktyce wojennej. W 1943 r. nastąpiło załamanie nieprzyjaciela w bitwie o Atlantyk.
Admirał Karl Dönitz był kombatantem I wojny światowej. Zatopienie przez Anglików jego okrętu w 1918 r. w rejonie Malty, pozostawiło mu niechęć do operacji na terenie
Morza Śródziemnego. Powściągliwy, twardy służbista, absolutnie oddany rozkazom Fűhrera, skrupulatny strateg, parł do maksymalnej rozbudowy niemieckiej floty podwodnej. To on
trzymał Anglię za gardło, to on miał zmusić siły Aliantów do poddania. W czarnym mundurze marynarki, przez swoich ludzi zwany lwem, walczył z Goeringiem o pierwszeństwo
broni. Goering bowiem miał pod swoim dowództwem lotnictwo i jak mówił, „wszystko co
lata w powietrzu”. Obu synów, oraz zięcia, Gűntera Hesslera (3 patrole, 21 zatopionych statków, w stopniu pierwszego oficera floty) osadził w służbie podwodnej. Peter Dönitz zginął
19 maja 1943 r., drugi syn wiosną 1944 r. To były znamienne daty. W maju 1943 r. Alianci
zatopili 41 niemieckich okrętów podwodnych. Na wrzesień 1944 r. przypada kres kariery
U-bootów – Alianci stali się panami na morzu i na niebie!
Z niemałą dozą dumy myślę o tym jak absolwent Politechniki Warszawskiej, w brązowych półbucikach pokonał Wielkiego Admirała. Druga wojna światowa nie była tylko
wojną przewagi sił zbrojnych, lecz coraz bardziej, i na wielu odcinkach była wojną technologiczną. Poziom niemieckiej elektroniki po prostu nie dorównywał Aliantom.
Wacław Struszyński zmarł 9 kwietnia 1980 r. w Calgary, w Zachodniej Kanadzie,
po sześciu latach walki ze złośliwym nowotworem. Żona jego, Jadwiga z Dąbrowskich przezornie wpisała na kamieniu nagrobnym uwagę: non omnis moriar, nie wszystek umrę. Wiedziała, że Wacław zabrał ze sobą tajemnicę jednego z rozdziałów historii II wojny światowej,
zignorowanego wielce przez kronikarzy. Mianowicie historii rozwiązania palącej dla marynarki angielskiej kwestii odbioru krótkofalowych sygnałów radiowych, które zostało dokonane w warunkach piętrzących się trudności technicznych i ostrych napięć politycznych.

Epilog

W odróżnieniu od asów, wilków morskich i bohaterów dnia wojna zepchnęła technologów, inżynierów i wszelkich wynalazców na dalszy plan. Mówiło się o nich the backroom boys (chłopcy z zaplecza, z pokoju na tyłach). Uznana za pracę zespołu pod komendą
Admiralicji, jaką zwykle z konieczności była, praca dla marynarki raz po raz napotykała na
trudności. Inżynier nie posiadający wojskowego stopnia, musiał dopraszać się o materiały
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i prawo do przeprowadzania eksperymentów. Za udany wynalazek natomiast, honory spadały na dowództwo. Praca inżyniera była anonimowa.
Na środowisku w jakim pracowali Polacy w Anglii coraz bardziej ciążyły prosowieckie nastroje angielskiej prasy. A w 1944 r. kuracją trzeźwiącą był niewybaczalny brak
pomocy Aliantów dla Powstania Warszawskiego. Inż. Struszyński pisze: „począwszy od
tego okresu, to jest od sierpnia 1944 r., trudno było o utrzymanie poziomu entuzjazmu oraz
motywacji potrzebnej do pracy dla wspólnej sprawy”. Doszczętne zniszczenie Warszawy,
milionowego miasta, które ukochał i gdzie przeżył swoje najlepsze lata dały mu dowód, że
„wspólnej sprawy” nie było.
Zachował lojalność wobec Aliantów, ale była to lojalność jednostronna.
Po wojnie wykonał jeszcze jeden wielki projekt dla jachtu królewskiego. Ponieważ
pozostał przy polskim obywatelstwie, w 1955 r. Admiralicja podziękowała mu za pracę.
Przeszedł do sektora prywatnego i jako konsultant wrócił do starej firmy Marconi, wtedy już
pod nazwą English Electric. Tam kontynuował swoje badania ulepszając konstrukcje anten 335
dla marynarki. Oczywiście musiał się pogodzić ze znaczną obniżką gaży. Stracił też otoczenie ludzi, których niejako wychował i kierował ich rozwojem. Choć twierdził, że przeżył
jeszcze jeden twórczy okres w swoim życiu zawodowym. U Marconiego, w Chelmsford,
w hrabstwie Essex pozostał do emerytury w 1970 r.
Nie ma nic, żadnego odznaczenia. Pozostało pięć publikacji, które Struszyński wydał w piśmie fachowym JIEE (Journal Institution Electrical Engineering) w 1947 i 1948 r. i dwa
patenty, które zarejestrował w 1945 i 1948 r. Wypowiedzi w prasie były powściągliwe: „Mała
grupa inżynierów i naukowców, nie tylko zdołała zaadoptować się do naszego języka i naszych metod pracy, ale mogła służyć nam przykładem poświęcenia dla wspólnej sprawy”.
Jak na to, że autorem tych słów był C. Crampton, bezpośredni zwierzchnik Struszyńskiego,
to mało. A polskie dowództwo w Londynie nic o nim nie wiedziało. Lokalni londyńscy
kronikarze milczeli. Ramowa antena projektu Struszyńskiego początkowo objęta była ścisłą
tajemnicą wojskową. Jej skomplikowana struktura nie nadawała się do szerokiego omawiania w prasie codziennej.
Sława radaru przysłoniła w powojennej prasie zasługi anteny Huff Duff. Radar, wynalazek, którym zdawało się mogli szczycić się Anglicy, ale i tu jak się okazuje pracował dla
nich obcokrajowiec – naturalizowany Niemiec, Otto Böhm, urodzony w 1884 r. na Górnym Śląsku, w miejscowości zwanej Zaborze.
Inż. Wacław Struszyński, do końca romantyk i patriota, był jak wszyscy prawdziwi
wynalazcy – niezwykle skromny, do końca oddany swym poszukiwaniom, szalony w sportach, a równocześnie kruchy esteta, zawsze lojalny partner. Non omnis moriar, mogą powtarzać mewy szybujące nad anteną ramową jego konstrukcji, która do dziś dnia jest w użyciu,
popularnie przez marynarzy zwana „klatką na ptaki”, the birdcage.
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Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego kończył się wiec studencki w obronie
relegowanych kolegów, gdy z autobusów zaparkowanych w pobliskich alejkach wysypał się
tłum ormowców i tajniaków ubranych po cywilnemu i zaatakował pałkami rozchodzącą się
młodzież. Wybuchła panika; część studentów rzuciła się do bramy, część została rozbita na
niewielkie grupy, które pałowano na dziedzińcu. Razy spadały równo na plecy studentów
i studentek. Akcja przeniosła się szybko na ulicę, gdzie czekały inne oddziały gotowe do pacyfikacji. Pędzono ludzi po całym Krakowskim Przedmieściu, w tym także przypadkowych
przechodniów, nawet takich, którzy uciekali do kościoła św. Krzyża i próbowali się chronić
w przedsionku. Pałowano ich na schodach, gdy stłoczyli się pod drzwiami świątyni.
Wyglądało to na regularny pogrom, urządzony przez służby PRL w dniu oficjalnego święta – Dnia Kobiet. Tyle, że pogrom nieudolnie zakamuflowany: atakujący tłum to
tajniacy poprzebierani za robotników i robotnicy poprzebierani za tajniaków, a także, jak
dziś wiadomo – przyznał to sam gen. Jaruzelski, studenci szkół oficerskich po cywilnemu.
Te sceny, dziś powszechnie znane dzięki zapisom filmowym, powtarzały się w następnych
w ciągu następnych dnia po 8 marca, kiedy to miasto przemierzały pochody protestacyjne
od Uniwersytetu po Politechnikę, rozpędzane przez oddziały milicji i ZOMO i ORMO.
Po tych demonstracjach przez kilka tygodni odbywały się wiece studenckie w Audytorium
Maximum UW. Represje w marcu 1968 r. były skierowane przeciwko wszystkim protestującym studentom, bez względu na pochodzenie społeczne, klasowe, rasowe czy poglądy.
Wydarzenia Marca’68 nie były wyjątkowymi represjami władz PRL i trudno je oddzielić od innych wydarzeń mających miejsce w tym okresie. Jak wiadomo, poprzedziło je
zdjęcie Dziadów ze sceny Teatru Narodowego w styczniu, które spotkało się z protestami
pisarzy na burzliwym zebraniu w lutym 1968 r. W rzeczywistości, jak dziś wiadomo, były
one raczej zakończeniem całego ciągu wydarzeń, które zaczęły się już w połowie 1967 r. Ich
przyczyną było wiele czynników, również zewnętrznych. Należy tu przypomnieć chociażby reakcję władz sowieckich w Moskwie na przegraną Wojnę Sześciodniową na Bliskim
Wschodzie między Izraelem, a Egiptem, będącym sojusznikiem ZSRS. Wygrana wojna
Izraela z Arabami szkolonymi i wyposażonymi w broń przez Sowietów, stała się przyczyną nerwowej, antysemickiej nagonki władz sowieckich, która objęła także kraje satelickie
Układu Warszawskiego. W Polsce nabrała ona samoistnej dynamiki i zaogniła zadawnione
konflikty, wzbudzając zapewne pragnienie rewanżu między różnymi grupami w partii komunistycznej, rządzącej w Polsce od ponad 20 lat. Były to kolejne walki frakcyjne, przypominające te, do jakich doszło w latach 40. między komunistami sowieckimi, a krajowymi.
Powstawał wówczas w Polsce stalinowski system komunistyczny z Bierutem, ale i Berma-

Varia

nem czy Mincem i Zambrowskim na czele. Ta właśnie ekipa zwyciężyła wtedy grupę Gomułki i Spychalskiego, oskarżając ich o „odchylenie prawicowo nacjonalistyczne” i wsadzając do więzienia.
Zapewne rok 1967 i antyizraelska propaganda Moskwy, wręcz zalecenie antysemityzmu sformułowane przez przywódców sowieckich odnowiło dawne konflikty i podziały
w partii, wywołując pragnienie odwetu na tych komunistach prosowieckich, którzy rządzili
do 1956 r., do śmierci Bieruta. Od przemówienia Gomułki w czerwcu 1967 r., w którym
mówił o „piątej kolumnie” i syjonizmie, rozpoczęła się oficjalna, odgórna, państwowa kampania antysemicka. W pierwszej kolejności objęła ona wojsko, gdzie ministrem MON był
Spychalski, któremu przeciwnicy wytykali pochodzenie żydowskie, zaś jego żonie kontakty
z władzami Izraela. Represje antysemickie, usuwanie z jego szeregów armii osób pochodzenia żydowskiego nie skończyło się, co warto podkreślić, w marcu 1968 r. Trwało nadal, gdy
ministrem obrony narodowej został gen. Jaruzelski. Zwolniono wówczas ok. 200 oficerów
pochodzenia żydowskiego, zgodnie z ówczesnymi komunistycznymi kryteriami, zaś aż do 337
1982 r. degradowano do stopnia szeregowca tych, którzy wyjechali z Polski po 1968 r. Wydarzenia Marca ’68 stanowiły ostatni akt kampanii antysemickiej, wywołując szerszy opór
i protesty studentów w całym kraju. Jak dziś wiadomo dzięki dokumentom IPN (Marzec
1968 w dokumentach MSW, t. 1, 2008), protesty te objęły nie tylko środowiska studenckie,
ale i młodych robotników oraz uczniów szkół średnich, których było więcej wśród zatrzymywanych i aresztowanych niż studentów. Była to więc rewolta całego młodego pokolenia,
dorastającego w warunkach PRL.
W ciągu kilku tygodni protesty zostały jednak stłumione, zaś ewentualne zmiany
na szczytach władzy, do których mogły doprowadzić, gdy do jej przejęcia szykowała się
wpływowa grupa „partyzantów” Moczara, również zostały zablokowane (zapewne nie bez
udziału władz sowieckich). Doszło tylko do niewielkich zmian personalnych, m.in. Spychalskiego zastąpił bardziej „profesjonalny” Jaruzelski, podatny na wpływy sowieckie, co
okazało się nie bez znaczenia w czasie w agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w sierpniu 1968 r.
Ataki Gomułki i Moczara – który rywalizował o władzę i jak wiele wskazuje prowokował wydarzenia marcowe – w latach 1967–1968 miały nie tylko podłoże antysemickie, jak
chce legenda późniejszej lewicowej opozycji, ale były także wymierzone przeciwko wszystkim środowiskom krytycznym wobec komunistów. Były to przede wszystkim inteligencja,
środowiska naukowe i akademickie, a także Kościół. Zakaz grania Dziadów w Teatrze Narodowym nie był bowiem aktem antysemickim, podobnie jak atak na środowisko pisarzy
po ich protestach z tego powodu. Była to próba zniszczenia wszystkich środowisk, które
stwarzały niebezpieczeństwo powstania opozycji wobec władzy komunistycznej w Polsce.
Wielu pisarzy, takich jak: Paweł Jasienica, Andrzej Kijowski czy Stefan Kisielewski, który
ucierpiał może bardziej od ofiar marcowych, pobity dotkliwie przez „nieznanych sprawców”, było represjonowanych do końca życia.
Najprostszej interpretacji zajść marcowych, choć najtrudniejszej dziś do przyjęcia, dostarcza prof. Roman Kukołowicz, wieloletni członek Rady Prymasowskiej, od 1972 r.
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osobisty doradca Prymasa Wyszyńskiego, wyznaczony przez niego do rozmów z władzami
komunistycznymi w książce W cieniu Prymasa Tysiąclecia. Podaje on, że to grupa dawnych
komunistów, zwanych później „rewizjonistami”, przeważnie pochodzenia żydowskiego,
rządzących w latach 40., chciała ponownie usunąć Gomułkę i sprzymierzyła się w tym
celu z Moczarem i grupą jego „partyzantów” z AL. Wydarzenia marcowe miały być jedną
z wspólnych prowokacji w celu obalenia Gomułki, co nie przyniosło jednak oczekiwanego
skutku, a sam Moczar przeszedł na stronę Gomułki, czy też mu się podporządkował. Była
to zdrada w oczach sprzymierzeńców, tym bardziej, że Gomułka rozpoczął usuwanie ludzi
pochodzenia żydowskiego z aparatu władzy. Został znienawidzony jako zdrajca, antysemita, oskarżony o stary grzech „odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego”, nazywanego mądrze, a zaczepnie endekokomunizmem.
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„Rewolucja łagodna”

Wydarzenia Marca ’68 nie miały więc jedynie charakteru antysemickiego, ale dotykały całego środowiska studenckiego i akademickiego, stąd też wywołały szersze protesty.
Były one poniekąd wynikiem walki rozgrywającej się na szczytach władzy, mającej zdyskredytować, osłabić bądź obalić przeciwnika. Dopiero w znaczenie późniejszej legendzie
końca lat 70., budowanej przez lewicową opozycję z kręgu KOR, po części wywodzącą
się z ludzi wspierających na początku system komunistyczny, nadano tym wydarzeniom
szczególną wagę. Podkreślano w niej motywy antysemityzmu, który jakoby funkcjonował poza obrębem systemu komunistycznego, a nie był jego częścią i instrumentem w oficjalnej propagandzie i w nieustającej walce z realnymi, ale i urojonymi przeciwnikami.
Wyolbrzymiono w tej legendzie motywacje antysemickie, przenosząc je niepostrzeżenie
z władz politycznych na wszystkich Polaków, skłonnych rzekomo do stałego, niezmiennego antysemityzmu. Typowy archaiczny syndrom i odruch narzucania odpowiedzialności
zbiorowej w sytuacji getta, zamkniętej, oblężonej twierdzy. W kolejnych interpretacjach
wydarzeń Marca podnoszono nie tyle komunizm Gomułki i Moczara, co ich antysemickie
„odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne”, a więc powtarzano oskarżenia z lat 40. Podkreślano też społeczne poparcie dla haseł antysemickich, wyrażane na masowych wiecach organizowanych w zakładach pracy.
Już jednak nawet wtedy, w roku 1968, trudno było uwierzyć w bełkot partyjnej
propagandy, w hasła „rewizjonizmu, kosmopolityzmu, syjonizmu”, w szczekaczkę Trybuny
Ludu i kłamstwa reżimowych dziennikarzy, w prawdę owych wieców, na których spędzeni
robotnicy o obojętnych, martwych twarzach trzymali biernie transparenty z hasłami, których nawet nie rozumieli. Wystarczy dziś popatrzeć na zapisy filmowe z wieców organizowanych i reżyserowanych przez Urzędy Wojewódzkie dla poparcia towarzysza „Wiesława”,
posłuchać przemówień partyjnych działaczy, rzucających groźne komunistyczne frazesy,
zdezorientowany tłum pracowników, których zastraszono kolejny raz zwolnieniami z pracy.
Wystarczy to przypomnieć, by przestać wierzyć w masowy antysemityzm 1968 r. Tak właśnie wyglądał komunizm, mający różne oblicza, odmiany, odcienie, okresy, zakręty i kryzysy.
Mimo zmian w czasie i w ludziach, trwał jako system, podupadał i powracał, zdradzając
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jednych i wynosząc innych do władzy. Jeśli w latach 1967–1968 panował antysemityzm,
czemu trudno zaprzeczyć, to był to antysemityzm władz PRL, antysemityzm polityczny,
zorganizowany, narzucony, należący do systemu komunistycznego.
W latach 40. Jerzy Borejsza uspokajał, że rewolucja komunistyczna w Polsce będzie
łagodna, mając na myśli zapewne porównanie z rewolucją sowiecką. Nie była łagodna i pociągnęła za sobą tysiące ofiar. Łagodna była dopiero rewolucja Marca 1968. Ofiar nie było,
nie licząc razów pałek. To o wiele mniej – mówię z całą odpowiedzialnością, bowiem sam
ich wtedy doświadczyłem – niż w krytycznych latach 1956, 1970, 1976, 1981–1982.

Wypędzenia 1968?

W legendzie Marca ’68 zaciera się przebieg wydarzeń, fakty historyczne, a przede
wszystkim odpowiedzialność za nie. Dotyczy to zwłaszcza wyjazdów obywateli PRL pochodzenia żydowskiego w latach 1968–1970, które dziś zapewne chętnie nazwano by wypędzeniami. Były one związane z kampanią antysemicką władz PRL, jednak w rozmaitych 339
interpretacjach Marca ’68 i w zacierającej się pamięci społecznej nie bardzo już wiadomo,
kto jest za nie odpowiedzialny, czy jeszcze władze komunistyczne, czy już ogólniej, całe
społeczeństwo polskie, które ma rzekomo stałe nastawienie antysemickie. W tej legendzie
pojawia się stopniowo to samo oskarżenie o powszechny antysemityzm polski, o którym
pisał Jan Tomasz Gross w książce Strach.
Sprawa wyjazdów po Marcu jest jednak o wiele bardziej skomplikowana i trudno
wytłumaczyć ją kalką o polskim rzekomym antysemityzmie. Wiadomo, że po najcięższych
represjach lat 40. i 50. aparatu Bermana, Różańskiego, Fejgina, Światły czy Brystygierowej,
a także Radkiewicza, Duszy czy Romkowskiego – nie licząc wielu sędziów i prokuratorów,
wydających wyroki śmierci – następni komuniści mogli poprzestać na środkach łagodniejszych w zwalczaniu swych wrogów. Jednak i w tym przypadku polityka była zróżnicowana.
Jednym nie pozwalano na wyjazd z Polski, innych zmuszano – czy też nakłaniano – do
opuszczenia kraju. Tak było do końca, do wypędzeń działaczy „Solidarności” po stanie wojennym w latach 80. Kto jednak po represjach roku 1968 zdecydował się pozostać w Polsce,
nie był przecież deportowany, musiał się tylko liczyć z gorszą sytuacją materialną i życiową.
Zdarzały się też przypadki, że ludzie którzy chcieli wyjechać na Zachód, a było ich niemało,
dorabiali sobie żydowskie pochodzenie.

Nowa polityka historyczna

W legendzie Marca ’68 dokonuje się próba skonstruowania na nowo pamięci i historii powojennej Polski, zgodnie z jednym kryterium i jednym punktem widzenia. Nie
komunistyczny totalitaryzm jest tu główną osią i problemem, lecz stosunek Polaków do
Żydów i jedno jedyne zjawisko antysemityzmu. Nie zaczyna się ta historia w 1944 r., a dopiero w 1968 r., z jednym tylko wyjątkiem – pogromem kieleckim w 1946 r. Jest to nie tylko
pamięć wybiórcza i subiektywna, ale też zafałszowana i sprymitywizowana, dopisywana
ex post według bieżących potrzeb i standardów. Zagrożeniem w tej historii są nie nadzwyczaj komuniści, ale wykreowani na bieżące potrzeby „katoendecy”, czy „endekokomuniści”
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Legendy Marca ’68
– powołani do życia na łamach prasy, by dostarczać argumentów o wszechwładnej obecności ideologii narodowej, czy raczej nacjonalistycznej, endeckiej nawet w komunizmie.
Sama jednak legenda marcowa o wszechobecnym polskim antysemityzmie jest niespójna
i trudna do obronienia. Kto bowiem jest reprezentantem tego wynaleziony ostatnio „endekokomunizm”? Czy tym nowoczesnym endekiem jest Spychalski, robiący czystki antysemickie w wojsku, któremu wytykano pochodzenie żydowskie? Czy endekiem jest Gomułka, faktycznie podejrzany o wiadome odchylenie, ale któremu z kolei wytykano żydowskie
pochodzenie żony? A może endekiem, tyle że zagranicznym, ukraińskim i sowieckim zarazem, jest „partyzant”, nie AK bynajmniej, Moczar vel Demko lub Dimko? A może w końcu
czy takim endekiem nie jest „człowiek honoru”, gen. Jaruzelski, tolerujący jakoś falę antysemityzmu w wojsku, a także zaprzyjaźniony z grupą „partyzantów” nacjonalisty Moczara?
„O stopniu jego zażyłości z niektórymi »partyzantami« – pisze Jerzy Eisler w książce Polski
rok 1968 (IPN, 2006) – najlepiej świadczy fakt, iż był świadkiem na ślubach Bożeny i Grzegorza Korczyńskich [współpracownik Moczara w GL/AL] w 1965 r. oraz cztery lata później
Alfredy i Mieczysława Moczarów”. A więc zaprzyjaźniony z narodowymi antysemitami
zarówno przed, jak i po 1968 r.
Tak sformułowana legenda, w której zacierają się realne i konkretne stanowiska,
różnice i podziały oraz linie konfliktów, była wykorzystywana również po 1989 r. To w jej
świetle bardziej zrozumiały staje się sojusz i tolerowanie postkomunistów w obawie przed
urojoną groźbą odrodzonej endecji, w kreowaniu nowych przeciwników – już nie komunistów – a symbolicznych postaci Polaka-katolika, szowinisty, antysemity. To oni mieli być
głównym zagrożeniem.

Jedwabne – Kielce – Marzec ’68
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Z drugiej strony w wyniku tej legendy ukształtowała się zupełnie odrębna pamięć
żydowska, pamięć o martyrologii czasów Holokaustu, ale już niejako stale obecnej i niezmiennej, także po 1989 r. Ta odrębna pamięć, oderwana od realiów wojennych i powojennych, od całego zróżnicowanego kontekstu historycznego, ma funkcjonować całkiem osobno według takiego porządku wydarzeń: Jedwabne – Kielce – Marzec ’68. Zgodnie z tym
porządkiem kształtuje się także nowa polityka historyczna, a w niej wizja Polski jako kraju
martyrologii żydowskiej i antysemityzmu. Jest to wizja ogólnikowa i prostacka tak samo jak
w książkach Grossa, tyle że obliczona na propagandową skuteczność. Została ona skonstruowana zgodnie ze schematem dzisiejszych założeń poprawności politycznej i stanowi swoistą rewizję historyczną w duchu sprawiedliwości dziejowej (marksizm dziedziczny) oraz
naprawy minionego zła i nieustannych rewindykacji.
W myśl tej polityki historycznej powtarzają się co jakiś czas po 1989 r. kampanie
przeciwko polskiemu antysemityzmowi. Teraz jest to antysemityzm bez antysemityzmu.
Bo jaki to antysemityzm zapanował w Polsce po 1989 r.? Chyba raczej folklorystyczny i na
poły wirtualny, a zupełnie groźny. Został on sztucznie wykreowany przez medialne kampanie, prowokowany, tak by stworzyć sobie przeciwników, których potem będzie można
zwalczać i ogłaszać to całemu światu.
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Ta nowa polityka historyczna, której ważną częścią składową stała się legenda Marca 1968, świadczy bardziej o wewnętrznym uwikłaniu, zapewne o problemach z własną tożsamością i lojalnością, z odpowiedzialnością za własne wybory, niż z poczuciem rzeczywistości i obecności innych jeszcze ludzi i społeczności. Przede wszystkim jednak świadczy
o braku gruntownego rozrachunku z komunizmem i zaangażowaniem w nim, o niemożności jego całkowitego potępienia i odrzucenia. Z tego między innymi wynikają oskarżenia
o powszechny antysemityzm. Doszukiwanie się w każdym zachowaniu i wypowiedzi antysemityzmu, moralny szantaż nieomal wobec każdego krytycznego głosu, to przejawy albo
aberracji, albo metodycznej właśnie, przemyślanej strategii nowej polityki historycznej.
Myślę, że niedługo skutecznie rozwinie ją autor taki, jak Jan Tomasz Gross w jakiejś
nowej pracy na przykład o Marcu ’68, w którym miał swój osobisty udział. Skorzystam tu
na koniec z jego nowatorskiej metodologii historycznej, zgodnie z którą relacje uczestnika wydarzeń, „naocznego świadka” są najważniejsze i niepodważalne dla ich rekonstrukcji,
nie muszą podlegać weryfikacji, porównywaniu z innymi źródłami historycznymi. Zatem, 341
mówię już o sobie, jako uczestnik i świadek wydarzeń marcowych, przyznaję, że raczej
przypadkowy i zmuszony poniekąd do dalszego w nich uczestnictwa argumentem pałki
(w erystyce argumentum ad baculum), mogę całkiem spokojnie i krótko stwierdzić, że antysemityzm pamiętnego roku 1968 to antysemityzm władz PRL, antysemityzm komunistyczny, a nie antysemityzm polskiego społeczeństwa, co próbuje się nam wmówić w kolejnych
kampaniach.

Kilka refleksji na temat sympozjum „Polska w Górach Skalistych”

Szymon Apanowicz
Kilka refleksji na temat sympozjum
„Polska w Górach Skalistych”
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„Prawda jest zawsze tylko córką czasu”
Leonardo da Vinci

342

Kilka lat temu został zainicjowany w Calgary w Kanadzie program o charakterze
edukacyjnym pod nazwą „Polska w Górach Skalistych”. Przeznaczony jest on głównie dla
młodzieży kanadyjskiej i amerykańskiej, mającej polskie pochodzenie oraz interesującej się
tym co z Polską jest związane w najróżnorodniejszych aspektach istnienia narodu, państwa i tożsamości. Oczywistym jest, iż historia Polski, sprawy bieżące w polityce i społeczeństwie polskim są najistotniejszym elementem prezentacji na tym jedenastodniowym
sympozjum, w czasie którego wielu cenionych naukowców, artystów, animatorów życia
publicznego, twórców oraz przedstawicieli polityki i kultury z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Anglii prezentuje różnorodną tematykę z zakresu tego, co możemy wyrazić
poprzez dumne i radosne stwierdzenie: „A to Polska właśnie”. Program finansowany jest
głównie przez organizacje polonijne w Calgary i Edmonton, prywatnych sponsorów, a w
tym roku również polski Senat.
Tegoroczne sympozjum (17–27 lipca 2008 r.), tak jak dwa poprzednie, odbyło się
w malowniczo położonym Canmore w Albercie, miasteczku otoczonym przez Góry Skaliste. Na imprezę tę przybyło ponad 40 studentów głównie z Kanady i Stanów Zjednoczonych, wielu wywodzacych się z polskiego środowiska emigracyjnego w Ameryce Północnej.
Był również student z Polski oraz Afryki Południowej. Wszystkie wykłady i zajęcia odbywały się w języku angielskim. Najistotniejszym elementem tego programu jest chyba fenomen
zainteresowania młodych ludzi, wzrosłych i wychowanych przecież w odmiennej kulturze,
tym co polskie i co o Polsce stanowi. Wykładowcy przedstawili młodym ludziom szeroką
gamę swoich badań i doświadczeń specyficznych dla ich zawodowych dokonań. Ważnym
elementem programu były otwarte dyskusje wszytkich uczestników oraz prezenterów nad
dziedzictwem polskości oraz formowania się naszej tożsamości, jak i jej składników.
W tegorocznej edycji sympozjum gościliśmy wielu prelegentów, a wśród nich tak
znane postaci świata nauki i kultury jak: prof.. Norman Davis, historyk i autor wielu prac
na temat historii Polski; Wanda Urbanska mająca swój własny i popularny w telewizji amerykanskiej program „Simply Living”; Wanda Koscia, reżyserka angielska współpracująca
z BBC, z filmem dokumentalnym Powstanie Warszawskie 1944; prof. John Micgiel z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku i prof. Piotr Wrobel z Uniwersytetu w Toronto. Te
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nazwiska gwarantowały wysoki poziom wykładów oraz dyskusji. Przedstawiono interesujące badania, prace, programy a dyskusje były inspirujące do przemyśleń nad tym, czym dla
każdego z nas jest polska tożsamość.
Głównym celem organizatorów programu jest pobudzanie i pogłębianie zainteresowania młodych Kanadyjczyków i Amerykanów, oraz innych uczestników, polską kulturą, historią, życiem i funkcjonowaniem polskich społeczności emigracyjnych (popularnie określanych jako „Polonia”) rozrzuconych po całym świecie. Zacny to cel, istotny dla
podtrzymania polskiej tradycji, kultury i tożsamości poza Polską. Łatwiej go realizować,
gdy ma się tak atrakcyjne miejsce na sympozjum jak Canmore w Kanadzie, pełnię lata oraz
grupę wybornych osobistości, mówiących wartko i ciekawie. Celem zaś dalekosiężnym jest
oczekiwanie, że ci młodzi ludzie, przybywający do Canmore, będą w przyszłości poważnymi rzecznikami ukazywania polskich spraw w kanadyjskim i amerykańskim społeczeństwie w sposób rzeczowy, obiektywny, interesujacy i dumny z obcowania z polskością, bez
prezentowania jej jednostronnego czy karykaturalnego obrazu, co nie jest rzadkie na terenie 343
Ameryki Północnej.
Zdajemy sobie sprawę, iż jakość przekazu do słuchaczy sympozjum jest ściśle
związana z wiedzą i doświadczeniem osób, które omawiają czy prezentują jakąkolwiek tematykę, zakładając a priori, że mają motywację by być obiektywnym źródłem informacji
w procesie nauczania.
Już Platon, który utworzył pierwszą akademię kilka tysięcy lat temu w Atenach,
zauważył jak istotny jest nauczyciel w procesie kształtowania swego ucznia, niezależnie od
jego wieku. Jednym z podstawowych wymagań efektywnego nauczania jest wiarygodność
i rzetelność prezentowanych treści nauczania. Jeśli ten czynnik nie jest spełniony następuje
pewna forma subtelnej roszady faktów i przekazywanych treści oraz hierarchizacja konstelacji, w jakiej mają one dotrzeć do odbiorcy. W takiej sytuacji zatraca się fundamentalny
cel nauczania jakim jest prawda, zaś do głosu dochodzi chęć przekonania do pewnej wersji
zdarzeń czy interpretacji faktów w sposób mniej lub bardziej odmienny od obiektywnej
koncepcji. Wiodącą logiką tego typu nauczania staje się wówczas to, co jest najważniejsze
dla osoby nauczajacej. Niestety, następuje wtedy odejście od metodologicznego obiektywizmu naukowego w kierunku subiektywnych decyzji i wyborów, co w danej tematyce powinno być zaprezentowane jako istotne, co ma minimalne znaczenie, a co w ogóle powinno
zostać pominięte. Odejście od obiektywizmu rodzi pytanie w takich sytuacjach, czy wtedy
to jest jeszcze edukacja czy też przekazywane treści zmierzają w kierunku indoktrynacji?
W oddziaływaniu dydaktycznym najważniejsza powinna być odpowiedzialność za to,
czego się naucza. Im szersza i pełniejsza jest gama prezentowanych zagadnień naukowych,
tym większa jest szansa na ukształtowanie samodzielności myślenia u odbiorcy. Bogactwo
faktów bowiem inspiruje oraz wymusza konieczność analizy i syntezy logicznej, które są
kwintesencją tworzenia obiektywnych sądów orzekających o świecie. Gdy tego zabraknie,
istnieje duże prawdopodobieństwo zagubienia się w poszukiwaniu prawdy, z tendencją do
błąkania się po ścieżkach, na których spotkać można wiele baśni, uprzedzeń, fantasmagorii, nihilizmu narodowego, lub nawet pewnych form narodowego masochizmu.
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To właśnie zdarzyło się w tegorocznej edycji „Polska w Górach Skalistych”. Uznając
z całą powagą bardzo wysoki poziom wykładów i zajęć, nie mówiąc o sprawnej organizacji
całej imprezy pod kierunkiem Tony Muszynskiego z Calgary, zastanawiać może uczestnika
zajęć i dyskusji panelowych, jak to się stało, iż pewne tematy mają znacznie ograniczony
zakres, lub w ogóle nie są prezentowane w sposób, jakiego domaga się metodyka nauczania. W tym roku (tak jak w poprzednich latach) zabrakło chociażby jednego badacza, ktory
przedstawiłby naukowy obraz roli polskiego chrześcijaństwa na przestrzeni wieków aż do
teraźniejszości. Odnieść można wrażenie, że ktoś chciał wyeliminować ten temat z polskiej
historii. Czy była to premedytacja w usuwaniu faktu ponad tysiaca lat dziejów chrześcijaństwa polskiego, czy tylko zwykłe niedopatrzenie?
W jakikolwiek sposób zechcemy odpowiedzieć na to pytanie, jest wiadomym, że
taka postawa może prowadzić do poważnego zniekształcania polskiej historii, oraz utrudnienia uczestnikom sympozjum zrozumienia rozwoju koncepcji „polskiej tożsamości”
przez setki lat. Jeżeli by przyjąć w tym miejscu jeszcze inne założenie, takie na przykład,
że osoby opracowujące program sympozjum uznały za marginalną potrzebę umieszczenia
kilku wykładów o polskim chrześcijaństwie i jego roli w przetrwaniu Narodu, to trudno
zrozumiałe staje się w takiej sytuacji, iż niektórzy nawiązywali jednak mimochodem do
polskiego katolicyzmu. Zdarzyły się nawet małe ataki, z pewną dozą sarkazmu, na jedyne
polskie medium katolickie służące potrzebom wierzących katolików, Radio Maryja. Po cóż
w ogóle to poruszać, gdy ten katolicyzm polski jest tak nieznaczący?
Większość Polaków zdaje sobie sprawę, i co ważniejsze potwierdza to swoją postawą religijną, iż rola chrześcijaństwa w życiu Polski była i jest ogromnie żywotna oraz
stanowi fundamentalny element życia osobistego, jak i społecznego. Każdy naród, w tym
również polski, w procesie swojego istnienia tworzy kulturę obejmującą język, obyczajowość, moralność, sztukę, naukę, politykę i religijność. Wielowiekowe polskie doświadczenia ukazują, iż w stanach zagrożenia państwa i tożsamości, katolicyzm – obok języka i literatury – stanowił najistotniejsze źródło przetrwania tejże tożsamości oraz Narodu. Myśl
katolicka, będąca przecież dalszym ciągiem i uzupełnieniem myśli greckiej i rzymskiej,
miała przeogromny wpływ na formowanie się i kształt kultury polskiej. Papież Jan Paweł
II w przemówieniu do młodzieży zgromadzonej na wzgorzu Lecha w Gnieznie (3 czerwca
1979 r.) zaakcentował mocno fakt istnienia katolicyzmu w polskiej kulturze i powiedział:
„Kultura polska od początku nosi wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek,
że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej kulturze jest Bogurodzica”. A inna wyjątkowa
postać, i wielki przyjaciel Polaków, Gilbert Keith Chesterton pisał, że „Polska – to kultura
katolicka, wepchnięta niczym nagie ostrze pomiędzy bizantyńską tradycję Moskwy i pruski
materializm. Wiara katolicka stanowi najjaskrawszą różnicę pomiędzy Polakiem a bolszewikiem czy pruskim junkrem” (Jaga Rydzewska, Chesterton – dzieło i myśl, wyd. Antyk Marcin Dybowski, Warszawa 2004).
Dlatego też istnienie pierwiastka katolicyzmu w polskiej tożsamości domaga się
przedstawienia w sposob poważny, metodyczny i naukowy, nie zaś pozostawiania go na pastwę kilku przypadkowych opinii, często wybiórczych i negatywnych. To nie jest podejście
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dydaktyczne, naukowe, a przede wszystkim sprawiedliwe w stosunku do polskiej historii
jako nauki. Raz jeszcze podkreślić tu trzeba konieczność naukowej analizy i prezentacji tej
tematyki uczestnikom sympozjum oraz zaniechanie popierania niewyważonych, pochopnych i nieuzasadnionych faktami opinii jako formy prezentacji. Zwrócenie uwagi na poprawę tych elementów przyniosłoby również podniesienie wiarygodności prezentowanych
treści.
„Wedle greckiej etymologii do nauki należy to, co w naszym poznaniu się zatrzymuje, natomiast do opinii – co się tylko wydaje, co jest pozorem. Nauka więc byłaby czymś,
co pozwala dotrzeć do głębszej, trwałej natury, opinia natomiast slizga sie po zmiennej
zewnętrzności” [Piotr Jaroszynski, Nauka w Kulturze (Radom: PWE, 2002)]. Brak wnikliwego ukazania roli polskiego chrześcijaństwa wytwarza również poważną lukę w próbach
opisu i definicji elementów składowych polskiej tożsamości. Prezentacja roli katolicyzmu
w kontekście historii i tożsamości to niezbędny składnik, by sympozjum „Polska w Górach Skalistych” nabrało większej wartości informacyjno-dydaktycznej, by mogło skłonić 345
uczestników do refleksji nad polskimi korzeniami. Nadmienić warto, iż wielu uczestników
programu wzrastało w domowo-rodzinnym klimacie polskości i polskiego katolicyzmu,
czyli w sposób naturalny interesują się tym zagadnieniem. Trzeba mieć nadzieję, że w przyszłości organizatorzy programu uzupełnią tę poważną lukę i zaproszą specjalistę zajmującego się badaniami i nauczaniem o roli chrześcijaństwa w polskiej historii.
Drugi problem zdający się wymagać szybkiej korekty to szablonowy sposób przedstawienia relacji polsko-żydowskich. Kiedy analizuje się wykłady, w których prowadzący
starali się ukazać te skomplikowane stosunki z niedawnej przeszłości, uderza w nich pewna dysproporcja fakograficzna. Zdaje się tu dominować koncepcja przeszłości tychże relacji
ograniczona do ostatnich 65 lat. A co paroma wiekami wstecz? Czyżby one nie miały już
wpływu na kształtowanie się stosunków polsko-żydowskich? Również podskórny klimat
negatywnej emocjonalności prezentowanych treści do tego co polskie zdaje się na wstępie
pobudzać raczej nastroje w kierunku konfrontacji niźli przyjacielskiej współpracy. Z uporem wychodzi tendencja do forsowania w wykładach tezy o roli Polaków w eksterminacji
Żydów w czasie II wojny światowej. Czasami nawet nie wiadomo dlaczego i w jaki logiczny
sposób jest to zwiazane z prezentowanym w danej chwili tematem. Czyżby po to by wspierać zasadność istnienia politycznej poprawności jako najsubtelniejszego w czasach nam
współczesnych gwaranta naukowości prezentowanych faktów w postmodernistycznym modelu badania naukowego oraz sposobu nauczania? Czy jedynie własna wizja pewnego okresu przeszłości (ale niekoniecznie historii) musi być interpretowana jako uniwersalna? Jeżeli
taka będzie tendencja w przyszłości to stanie się to instrumentalizacją i odchodzeniem od
elementarnych zasad naukowego obiektywizmu oraz wolności poszukiwań naukowych, zaś
uczestnicy „Polski w Górach Skalistych” nie otrzymają pełnego obrazu polskiej historii.
Jest też aż nadto oczywiste, że więcej czasu poświęcano wykładom o prześladowaniach, na przykład polskich chrześcijan przez niemieckiego okupanta, nie byłoby to pewnie zbagatelizowane przez miejscowe kręgi medialno-naukowe i spotkałoby się z natychmiastową reakcją.
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Nasuwa się również nieodparte wrażenie, że dąży się do przedstawienia tematyki
realcji polsko-żydowskich w klimacie typowym dla większości północnoamerykańskich
mediów, a więc podejrzliwości, antypolskiej tendencyjności, jednostronnej i od dziesiatek
lat schematycznie powielanej interpretacji z wmawianiem kompleksu winy, że w jakiś tam
sposób wszyscy Polacy są odpowiedzialni za żydowską zagładę podczas II wojny światowej, a jeśli nawet nie są, to powinni tak się czuć. I dopiero kiedy zbiorowo przyznają się do
wszystkiego, co im się imputuje to otworzy się okazja do rzeczywistego dialogu polsko-żydowskiego w Ameryce Północnej oraz na świecie. Takie nieprzychylne nastawienie zaburza
jednak obiektywizm poznania oraz inicjuje wewnętrzną postawę oporu słuchacza, który
uruchamia swoje psychiczne mechanizmy obronne. A wtedy najczęściej traci on zaufanie
oraz staje się negatywnie nastawiony do wiarygodności przekazu, z reguły odrzucając go
częściowo lub całkowicie. Z zamierzonego dyskursu naukowego schodzi się zaś do zmagań
o to kto będzie miał kontrolę nad dystrybucją informacji uformowanej na innych podstawach niźli reguły uprawiania badania naukowego w koncepcji Arystotelesa.
Nawet wielce obiektywny w swoich komentarzach i poszukiwaniu naukowej prawdy prof. Norman Davis nie był wystarczającą przeciwwagą dla tego trendu w prezentacji relacji polsko-żydowskich. Byłoby wielce korzystne, by w przyszłości zaprosić na sympozjum
„Polska w Górach Skalistych” rzetelnych znawców, a jest ich chyba wystarczająco dużo i w
Polsce, i w Ameryce Północnej, specjalizujących się w stosunkach polsko-żydowskich oraz
potrafiących przedstawić tę tematykę bez tendencji prokuratoskich w jedną czy drugą stronę. Wysiłek intelektualny poszukiwania prawdy staje się czasami emocjonalnie bolesnym
doświadczeniem albowiem trzeba poprzez ten proces zweryfikować ludzkie uprzedzenia,
naleciałości czy też mity. To założenie wolności poszukiwania prawdy w procesie naukowodydaktycznym powinno stać się fundamentalną zasadą przy programowaniu tematyki i doborze prelegentów przyszłych edycji „Polska w Górach Skalistych”, czego życzy serdecznie
organizatorom piszący te słowa.
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Marek Kornat, Polska 1939 roku wobec Paktu Ribbentrop-Mołotow: Problem zbliżenie
niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczpospolitej
(Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2002)
Marek Kornat, Polska szkoła sowietologiczny, 1930–1939
(Kraków: Arcana,
2003)		
Marek Kornat, Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja: Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), tom 1, 2
(Kraków: Księgarnia
Akademicka, 2003)
Marek Kornat, Polityka równowagi, 1934–1939: Polska między Wschodem a Zachodem (Kraków: Arcana, 2007)
Polską scenę intelektualną obserwuję od bardzo dawna. Szczególną uwagę zwracam na historię z racji mojej pasji i profesji. Koncentruję się zwykle na opracowaniach z mikro-historii oraz na case studies tematów nowych, nieznanych, czy zapomnianych. Uwrażliwiony jestem szczególnie na metodologię oraz zdolność – świadomą czy podświadomą
– tworzenia w kraju prac kompatybilnych z opracowaniami powstającymi na Zachodzie.
Takich, których autorzy potrafią potencjalnie swych zachodnich kolegów wciągnąć w dialog. Nie mam tu na myśli małpowania mód intelektualnych, gdzie teoryzowanie zastępuje
badania, czy bezmyślnego przejmowania kalek ideowych z dominującej obecnie na Zachodzie politycznie poprawnej wykładni lewicowo-liberalnej. Chodzi mi natomiast o dyskusję
bez kompleksu niższości. Chodzi o kontynuację starej metody empirycznej, przy jednoczesnym otwarciu na płynące z Zachodu prądy, w sensie ich poznania i ocenienia, oraz konfrontacji swych prac z nimi i przez to przyswajania z nich tego, co wzmacnia logocentrykę
arystotelejsko-tomistyczną będącą esencją Zachodu.
W tym kontekście od jakiegoś czasu zwracałem uwagę na twórczość Marka Kornata. Poznałem jego szkice publikowane w Arcanach, a potem monografie, które z nich wyrosły.
Wywoływały one u mnie wielkie ukontentowanie z kilku powodów.
Po pierwsze, czytając prace Marka Kornata wyczuwam, że jest on głęboko świadomy potrzeby dziejowej odtworzenia historii Polski po ponad pół wieku totalitarnej
i post-totalitarnej klatki. Ponadto, będąc świadomym swych zadań, historyk ten nie idzie
na kompromis z modami dnia bieżącego. Przyjmuje swoje obowiązki, ale odrzuca tani poklask i blichtr chwili obecnej. Jest to cecha solidności i niezależności bez której nie sposób
osiągnąć wybitności.
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Po drugie, jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem szeroko rozumianego procesu intelektualnego, któremu Marek Kornat poddaje opracowywaną przez siebie problematykę. Mianowicie wierzy on, że „ideas have consequences”. Postarał się więc najpierw
zgłębić myśl, a potem przebadać jej zastosowanie w praktyce. Badacz skoncentrował się na
niezwykle trudnej działce historii intelektualnej i połączył ją z historią dyplomatyczną. Jedna służy za laboratorium drugiej. Pokusił się więc o odtworzenie dziejów intelektualnych
elit II RP w kontekście totalitarnego ducha czasów. Co więcej, Marek Kornat w zupełnie
nietuzinkowy sposób potrafił odrzucić pokusę oceny myślicieli Dwudziestolecia przez pryzmat dzisiejszych przesądów i chwilowych wartości. Wprost przeciwnie: rozważył pomysły
i analizy niegdysiejszych gigantów intelektualnych RP według ich własnych miar oraz według swoich własnych – markokornatowych – transcendentnych wartości ponadwymiarowych i ponadczasowych. I dopiero po benedyktyńskim przywróceniu do życia myśli II RP
w takiej formie, w jakiej widzieli ją jej twórcy i zgodnie z intencją z jaką ją tworzyli, Marek
Kornat słusznie i nowatorsko odważył się na przebadanie zastosowania i wpływów tej myśli 349
na polu dyplomacji – dziedzinie, która obecnie jest całkiem w niełasce na Zachodzie.
Po trzecie, zaobserwowałem, że w każdej ze swoich prac, monografii i szkiców, Marek Kornat prowadzi monolog wewnętrzny ze sobą. Za każdym razem dorośleje, wysnuwa
coraz głębsze wnioski. Za każdym razem stawia sobie kolejne postulaty badawcze, które
prowadzą go coraz dalej w swoich poszukiwaniach. Odrzuca pisanie według a priori wyznawanych preferencji ideologicznych. Nie kryje sympatii czy antypatii do opisywanych
przez siebie zjawisk, ale przy tym narzuca na siebie obowiązek jeszcze większego krytycyzmu. Nie kryjąc sympatii do postaci historycznych potrafi sprawnie wyabstrahować się
z poziomu personalnego i zakotwiczyć swój dyskurs w szerszym kontekście intelektualnym
czasów.
Po czwarte, jego wewnętrzny monolog intelektualny przekłada się na stale samowzmacniane, samonapędzające się tradycjonalistyczne podejście metodologiczne. Wymusza ono na nim niejako automatyczne oparcie się na empiryzmie. Mianowicie – znając całą
literaturę i propagandę tematu – słusznie odsunął je na bok jako nieadekwatne. I uczynił
to, co dobry historyk zawsze powinien czynić, a co staje się coraz większą niezwykłością
w post-modernistycznym świecie. Mianowicie Marek Kornat postanowił zbadać jak największą, możliwie pełną bazę dokumentalną zanim pokusił się o jakiekolwiek wnioski.
Czyli postawił na podejście archeologiczne. Uznał, że dotychczasowe opracowanie interesujących go tematów było albo niewystarczające, albo wręcz niedopuszczalne, bowiem nie
opierało się na wystarczającej gamie empirycznych dowodów. Tylko bardzo szeroka kwerenda uprawnia naukowca do wyrażania opinii. Marek Kornat twardo podpisuje się pod
zdaniem, że badania powinny poprzedzić konkluzje. Metoda udostępniania jak największej gamy dokumentów i świadectw dotyczących opisywanego tematu pomaga również
współczesnym konkurentom-kolegom, czy następnemu pokoleniu w badaniach. Pomaga
nawet w ewentualnej korekcie wyciąganych wniosków, korygowaniu pomyłek, czy kontektualizacji przedstawianych faktów. W tym sensie Marek Kornat wykonuje niezwykle potrzebną, lecz niesamowicie niewdzięczną robotę przekopywania terenu dla innych. Po tym
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wszystkim nie sposób jest (o ile mamy do czynienia z uczciwymi naukowcami) nie odnieść
się do jego badań.
Po piąte, będąc pierwszym, solidnym badaczem tematu jednocześnie potrafił stać
się klasykiem. I to nie dlatego, że był pierwszym i nie tylko dlatego, że z monologu wewnętrznego ukuł rygorystyczną metodologię, która samodyscypliną zaprowadziła go do
solidnych, krytycznych konkluzji. (Na przykład, trudno nie zgodzić się z nim, że polityka
równowagi Józefa Becka była oparta na pewnych solidnych przesłankach, a w tym doktrynie o dwóch wrogach, ale – co autor sugeruje, ale jeszcze nie rozwija dostatecznie szeroko
– że jednocześnie RP była zbyt słaba, aby prowadzić jakąkolwiek długofalowo skuteczną
politykę między III Rzeszą i Związkiem Sowieckim.) Marek Kornat został klasykiem głównie dlatego, że potrafi się unieść ponad patynę propagandowego dziedzictwa totalitaryzmu,
martyrologiczną wykładnię emigrancką i podziemną, oraz tandetny blichtr dzisiejszej politycznej poprawności. Przy tym jest nieobojętny. Daje nam jednocześnie dystans i pasję. Jest
to bardzo niezwykły przymiot u tak młodego historyka.
Jego dzieła są wybitnymi, oryginalnymi zjawiskami naukowymi. Pełnić będą jeszcze długo rolę lodołamaczy na wciąż skutych lodem totalitarnego bezwładu polach dziejów
Polski. Staną się – o ile Polacy zechcą – bardzo ważnymi wskazówkami do prowadzenia
polityki zagranicznej i uprawiania dyplomacji RP w stosunku do potężnych sąsiadów: Niemiec i Rosji. Mają dużą szansę zaistnieć na międzynarodowym poziomie intelektualnym.
Piszę, że mają dużą szansę, a nie że odegrają taką rolę nie dlatego aby sugerować,
że wartość dzieł Marka Kornata ogranicza się tylko do polskiej sceny intelektualnej. Mają
szansę, bowiem są pewne warunki, które dzieło musi spełnić. Marek Kornat postarał się, że
produkt jego intelektu wyróżnia się wybitnie na poziomie międzynarodowej gry intelektualnej. Niestety przemówi on głównie do naukowców wyznających tradycjonalistyczną metodę historyczną. A ci stanowią małą garstkę. Każdy post-modernista, wyznawca nowego
historycyzmu, czy apologeta komunizmu zapewne wydmie wargi z pogardą, snując ponętne teorie nowych utopii i ignorując empiryczne badania Marka Kornata. Ponadto, historia dyplomatyczna jest obecnie traktowana bardzo po macoszemu. Historia intelektualna
widziana jest lepiej, lecz koncentruje się głównie na myślicielach lewicowych, szczególnie
skrajnych. Z tego powodu dzieła Marka Kornata mają małą szansę zaistnieć w akademii
zachodniej.
Nie jest to jednak jakąkolwiek winą tego badacza, a raczej odzwierciedla intelektualny upadek uniwersytetów, szczególnie humanistyki. Jestem pewien mimo tego, że jego
dzieła zaistnieją nie tylko wśród garstki tradycjonalistycznych naukowców na uniwersytetach, ale również w świecie think tanks, gdzie tego typu projekty są wciąż bardzo cenione.
Szczególnie ciepło odniosą się do nich rozmaici scholars-practitioners, ludzie z gruntu solidnie przygotowani intelektualnie do uprawiania statecraft, sztuki sprawowania władzy.
Dla wielu prace Marka Kornata będą po prostu szokujące. Udowadniają one dobitnie, że polska myśl intelektualna znacznie wyprzedzała zachodnią i była od niej zdecydowanie bardziej oryginalna. Bezpośrednie doświadczenia sąsiedzkie z totalitaryzmem
wyczuliły myślicieli polskich na to zjawisko. Dalej, dzieła Marka Kornata pokazują jak
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niezwykle cenną w historii jest komparatystyka. Udowodnią, że zachodnia sowietologia
powojenna w wielu wypadkach wyważała otwarte drzwi – w swojej całkowitej prawie ignorancji dorobku intelektualnego II RP. W tym sensie największym, może nawet jedynym
błędem myślicieli Dwudziestolecia było to, że pisali po polsku. Ponadto, dzięki niezwykle
sprawnej polemice z kilkoma raczej niedopieczonymi historykami czy raczej amatorskimi
publicystami zachodnimi w sprawie Paktu Ribbentrop-Mołotow (np. Anthony Read, David Fischer, czy Anita Prażmowska), Marek Kornat pokazuje ich raczej typową arogancję,
bezbronną ignorancję, płytkość analityczną, miałkość intelektualną, nieskrywany filosowietyzm, oraz bezwstydne antypolskie uprzedzenia. Pozaarchiwalne fantazje niektórych
zachodnich publicystów czy pontyfikalne analizy pewnych historyków oparte na wąskiej
bazie źródłowej na temat sowiecko-niemieckiej współpracy w świetle badań polskiego dziejopisarza stają się po prostu smutne w swoim dyletanctwie.
Dlatego należy dzieła Marka Kornata wprowadzić jak najszybciej w obieg naukowy
na Zachodzie. Naturalnie historyk ten musiałby dostosować je do zachodnich wymagań 351
kulturowych. Musiałby dużo bardziej zgłębić zachodnią myśl sowietologiczną: nie tylko
w sprawach międzynarodowych, ale również wewnętrznych społeczeństwa sowieckiego.
Jego wiedza o trendach intelektualnych zachodnich vis-a-vis ZSRS jest na razie raczej dostateczna tylko na polu spraw zagranicznych, szczególnie w sprawach modelu totalitarnego.
Nie jest jasne na ile historyk wyznaje się na innach szkołach sowietologicznych. Szczególną
uwagę będzie musiał zwrócić na rewizjonistów takich jak: Sheila Fitzpatrick, Jerry F. Hough, Theodore von Laue, Moshe Lewin, Ronald G. Suny, Gail Warshovsky Lapidus, Robert
C. Tucker, czy: J. Arch Getty oraz na post-rewizjonistów takich jak Steven Kotkin, Igal Halfin, Peter Holoquist, Julie Hessler, Amir Weiner, czy Yuri Slezkine.
Marek Kornat musiałby skonfrontować myśl o totalitaryzmie w II RP, oraz swoje
przemyślenia o totalitaryzmie ze współczesnymi koncepcjami intelektualnymi zachodnich
intelektualistów, sowietologów szczególnie. Podkreślmy, że obecnie większość uważa samą
koncepcję totalitaryzmu za całkowicie skompromitowaną. Rewelacje Marka Kornata będą
dla nich po prostu szokiem i wzmocnią argumenty chlubnych wyjątków, takich jak np. Paul
Hollander, Martin Malia, Robert Conquest, Richard Pipes, czy Merle Fainsod, którzy występują w obronie tego modelu. Marek Kornat pozna wtedy zapewne (o ile już tego nie zrobił – chociaż nie w znanych mi pracach), że główna linia konfliktu – oprócz ideologii – przebiega między historią polityczną (a w tym dyplomatyczną), a historią społeczną (a w tym
intelektualną). Badacz nasz jest jednym z niewielu Polaków krajowych o kwalifikacjach,
które pozwalają mu objąć oba aspekty tego konfliktu.
Konfrontacja przemyśleń opartych na badaniach archiwalnych Marka Kornata z teoriami wielu naukowców zachodnich szalenie wzmocni jego argumenty, nawet jeśli sprowadzi swoją polemikę tylko do przypisów. I nie powinien obawiać się, że tzw. akademicki
mainstream – zainteresowany najbardziej w gender, czy gay and lesbian studies – potraktuje go
albo patronizjąco, albo zignoruje. Bezsprzecznie będą o nim mówić z nienawiścią między
sobą, nawet jeśli nie doczeka się recenzji i polemik w głównych periodykach fachowych,
takich jak choćby The Slavic Review, które post-modernistyczna większość niestety kon-
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troluje. Dominujący w amerykańskich, australijskich i zachodnioeuropejskich placówkach
uniwersyteckich sowietologiczny kontekst intelektualny jest po prostu niezbędny, aby praca
jego liczyła się na Zachodzie. Historyk nasz udowodni tym samym, że potrafi podjąć krytyczny dialog z dominującym paradygmatem zachodnim.
Głęboko ufam, że Marek Kornat dalej będzie kontynuował swoją żmudną pracę, poszerzając horyzonty intelektualne i wiedzę faktograficzną nauki polskiej poprzez wewnętrzny monolog, który tak dobrze mu służy. Tak uzbrojony, po dogłębnym zapoznaniu się
z zachodnimi nurtami w swojej specjalizacji, będzie wybitnie zdolny sprostać wyzwaniom
intelektualnym świata zachodniego i będzie z sukcesem uczestniczyć w jego dyskursie. Dorobek Marka Kornata – po przetłumaczeniu na angielski – stanie się bezsprzecznie częścią
polskiego dziedzictwa cywilizacyjnego funkcjonującego – i z powodzeniem konkurującego – w obiegu międzynarodowym. Tak możemy twierdzić o bardzo niewielu naukowcach
z Polski, szczególnie humanistach i adeptach nauk społecznych. Marek Kornat jest jednym
z niewielu wyjątków, którym udało się poszybować ponad post-PRLowską miernotę.

Piotr Gontarczyk
Jan Woleński, Lustracja jako zwierciadło
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(Kraków: Uniwrsitas, 2007)

Jan Woleński, jak podaje „Wikipedia”, jest filozofem analitycznym, logikiem i epistemologiem od lat związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim. Podjęcie tematu polskiej
lustracji przez specjalistę z tej dziedziny wydawało się więc przedsięwzięciem co najmniej
ciekawym. Tym bardziej, że – jak poinformował autor na wstępie: „Moje zadanie, tak jak je
sobie postawiłem, jest interpretacyjne i porządkujące”.1
Jednak kłopoty pojawiają się już przy analizie zawartości i konstrukcji pracy, o których można powiedzieć sporo, tylko nie to, że mają charakter „porządkujący”. Pierwsza
część książki dotyczy bowiem wyjaśnienia pojęcia „lustracja” (a w każdym razie, pewnej
wizji tego problemu w wyobrażeniach autora). Kolejne jednak zawierają dość luźne uwagi
i refleksje na temat lustracji w Czechach i Niemczech. Następne rozdziały pracy dotyczą
polskiego prawa lustracyjnego w latach 2006–2007 oraz rozmaitych postaw obywateli wobec tego zagadnienia oraz jego różnych interpretacji. Układ książki i jej zawartość nie ma
więc nic wspólnego z logicznym i komplementarnym przedstawieniem problemu. Dobór
zagadnień jest bardzo selektywny i z naukowego punktu widzenia zupełnie niezrozumiały.
Problem lustracji w Polsce nie zaczyna się przecież w 2006 r., a dowody tego można znaleźć
w książce Woleńskiego, który wspomina chociażby o tzw. lustracji Macierewicza (1992).
Równie niezrozumiałe są odwołania do przykładu Czech i Niemiec (a co ze Słowacją, Rumunią czy Węgrami?) oraz sposób doboru i omawiania najważniejszych elementów tytu-
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łowego zagadnienia. Narracja książki ma bowiem niewiele związków z analityczną i pozbawioną emocji pracą naukową a wydaje się, że przecież zasada sine ira et studio powinna
być znana profesorowi uniwersyteckiemu. Tymczasem prof. Woleński wyraźnie jej nie przestrzega. W swej opowieści jest niezwykle tendencyjny, a w traktowaniu innych, niż własne poglądy, równie nierzetelny, co nieelegancki. W taki sposób notorycznie traktowani są
przez autora jego oponenci, tacy jak: prof. Ryszard Legutko, prof. Janusz Kochanowski czy
prof. Zdzisław Kranodębski. Kochanowskiego Woleński nazywa „Rzecznikiem Praw Obywatelskich przynajmniej z nazwy”.2 W przypadku Krasnodębskiego profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego Jan Woleński w celach polemicznych wykorzystuje jego nazwisko.3
Trudno zrozumieć, dlaczego prof. Woleński swych oponentów, zamiast wysłuchać i próbować rozumieć, obraża i wyśmiewa. Można rzec, że sam sobie szkodzi, bowiem
próbując nieco zgłębić materię sporu miałby szansę na przyswojenie sobie podstawowych
terminów i faktów związanych z lustracją. A że tego nie czyni, skutek jest opłakany, co na
każdym kroku widać w używanej przez niego argumentacji. Woleński pisze na przykład: 353
„zdumiewa porównanie dziennikarzy jako osób zaufania publicznego z adwokatami i radcami prawnymi. Czyżby Kochanowski nie dostrzegał, że obowiązkiem dziennikarza jest
ujawnianie informacji, natomiast adwokata i prawnika ich chronienie?”.4
Kłopot polega na tym, że termin „osoba publiczna” nijak ma się do podziału ze
względu na sposób wykorzystywania posiadanych informacji. Chodzi bowiem o to, by
osoby pełniące w społeczeństwie funkcje wymagające dużego zaufania społecznego (a do
tych tak samo należą sędzia, prokurator, adwokat, jak i dziennikarz) mogły wypełniać swoje
zadania w sposób nieskrępowany, na przykład możliwością szantażu wcześniejszą współpracą z SB. Co z tego zrozumiał prof. Woleński? Wprowadzony przez niego absurdalny
podział wskazuje, że nic albo bardzo niewiele. Zamiast przyswojenia sobie podstawowych
faktów i argumentów, na które wskazują zwolennicy lustracji autor dużo czasu poświęcił…
sobie, przedstawiając rozmaite wystąpienia, listy i własne oświadczenia. Niejako mimochodem załatwia parę spraw prywatnych. Odnosząc się do swojego wieloletniego członkostwa
w PZPR w żenującym stylu robi z siebie Konrada Wallenroda. W innych fragmentach pezetpeerowski prof. Jan Woleński ze zwyczajnej politycznej dintojry przeprowadza egzegezę
pracy doktorskiej nielubianego przez siebie Lecha Kaczyńskiego, co do problemu lustracji
ma się zupełnie nijak.5 Podobnie zresztą jak zamiast nauki, prymitywna polityczna agitacja
w stylu: „wyborcze przepędzenie PiS z rządzenia państwem trzeba traktować jako powinność publiczną”.6
Najpoważniejszym problemem autora jest jednak żenujący stan wiedzy. Trudno
się dziwić, skoro nie zna on podstawowej literatury fachowej, a swoje informacje czerpie
głównie z gazet.7 Zamiast książek na temat lustracji i funkcjonowania Służby Bezpieczeństwa woli zmyślone, jak sądzę (a w każdym bądź razie kompletnie niewiarygodne), swoje
rozmowy z wysokim funkcjonariuszem MSW.8 Przy zerowym poziomie wiedzy merytorycznej i wątpliwej rzetelności autora może on śmiało uważać za wręcz oczywiste, że akta
Służby Bezpieczeństwa były „fałszowane”.9 Podpiera się przy tym informacjami, które
w swojej książce podała Małgorzata Niezabitowska. Kłopot w tym, że nie jest ona bez-
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stronnym naukowcem, tylko osobą zainteresowaną, mającą „kłopot lustracyjny” (TW ps.
„Nowak”). Gdyby Woleński znał książkę na temat jej sprawy napisaną przez Grzegorza
Majchrzaka, miałby szansę zrozumieć, na czym polegają oczywiste kłamstwa którymi
posługuje się Niezabitowska. A głównym źródłem jego wiedzy są teksty z portalu „lustracja wykształciuchów” na stronach Gazety Wyborczej. Nie weryfikując twierdzeń Niezabitowskiej z literaturą i dotyczącą jej dokumentacją prof. Woleński po prostu naraża się na
śmieszność. Nie po raz pierwszy i nie ostatni. Tak to już niestety jest, że poziom wiedzy
prof. Jana Woleńskiego na temat historii Polski, obowiązujących w niej rozwiązań ustrojowych i prawnych, a w szczególności w dziedzinie lustracji trudno określić inaczej, niż
słowem: żenujący. Przykłady można mnożyć dosłownie w nieskończoność. W pewnym
fragmencie padają słowa, że ktoś miał być agentem WSI w latach 1980 (sic!), podczas gdy
służby te powstały już po 1989 r.10 Jak dalece trzeba być ignorantem, żeby stwierdzić, że
„lista Macierewicza” zawierała też nazwiska agentów wywiadu wojskowego?11 U Woleńskiego autorem głośnego filmu o wydarzeniach 1992 r. pt. „Nocna zmiana” jest Grzegorz
Braun, nie zaś Jacek Kurski.12 Generalnie sposób opisywania przez Woleńskiego poszczególnych procesów lustracyjnych (np. Zyty Gilowskiej, Józefa Oleksego, Małgorzaty Niezabitowskiej czy też konfliktu na linii poseł Mularczyk – sędzia Stępień) jest pozbawiony
poważniejszej wartości intelektualnej. Niezwykle charakterystyczne jest twierdzenie, że
„Przecieki z IPN a także innych źródeł sprawiły, że mieliśmy do czynienia z serią mniej
lub bardziej przypadkowych lustracji”.13 W tym kontekście Woleński wymienia m.in. Zygmunta Baumana, Macieja Damięckiego, Ryszarda Kapuścińskiego i Marka Piwowskiego.
Sęk w tym, że w pierwszych trzech przypadkach ujawnienie kontaktów z SB nastąpiło na
skutek opublikowania w prasie artykułów opartych na legalnie udostępnionych dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej. O jakim więc „przecieku” mowa? Jeszcze ciekawszy
jest ostatni przypadek, kiedy kontakty z SB (choć w sposób totalnie zakłamany) zostały
opisane w prasie przez samego zainteresowanego. „Przeciek z IPN”? Jeśli tak, to dość szczególnego rodzaju. Z podobnymi nonsensami, od których roi się książka Woleńskiego, koresponduje jego wiedza na temat akt byłej SB i zagadnień związanych z lustracją. W pewnym
momencie autor twierdzi na przykład, że w IPN są 3 mln teczek, a więc w PRL było 3
mln agentów. Biorąc pod uwagę powyższe prof. Woleński wysuwa swoje teorie na temat
historii PRL: „gdy zsumuje się wszystkie pokolenia żyjące w Polsce w latach 1944–1990, to
otrzymamy 60 milionów ludzi. Daje to 5 procent konfidentów w całej populacji”.14 Kłopot w tym, że: 1) liczba ta jest wyssana z palca, 2) liczba zachowanych teczek agentów jest
bardzo niewielka, bowiem ich zasadniczą część zniszczono, 3) znak równości pomiędzy
liczbą 3 mln teczek w IPN a istnieniem 3 mln agentów jest absurdem ze względu na to,
że znaczna część z nich dotyczy nie agentów, tylko osób inwigilowanych. A cały wywód
Woleńskiego pozbawiony jest jakiejkolwiek sensu. Wiele fragmentów omawianej książki
budzi zażenowanie, inne zwyczajną wesołość. Szczególnie rozbawiła mnie sprawa rzekomych przyczyn umieszczenia w tekście dotyczącym Milana Suboticia zdjęcia innej osoby,
profesora Serbskiego o tym samym imieniu i nazwisku. Woleński pisze: „wcale nie jest
wykluczone, że było ono [zdjęcie – przyp. P.G.] w dokumentach naszego wywiadu, a sam
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profesor z Belgradu był np. konsultantem polskich służb specjalnych”.15 A właśnie, że wykluczone, bowiem od dawna wiadomo, że redakcja Gazety Polskiej ściągnęła niewłaściwe
zdjęcie z Internetu. A sugestie o rzekomych związkach serbskiego profesora w wywiadem
PRL chyba właściwie ilustrują poziom intelektualny prof. Woleńskiego. W innym miejscu
twierdzi on, że do ustąpienia abp. Wielgusa przyczynił się… rząd niemiecki: „który mógł
sobie nie życzyć, by ktoś, kto był konfidentem na terenie Niemiec, sprawował tak ważną
funkcję kościelną”.16 To jeden z wielu fragmentów książki, które można traktować jako zjawisko z pogranicza kabaretu. Posługując się tej powagi argumentacją na zakończenie swej
książeczki prof. Woleński przekonuje, że lustracji trzeba natychmiast zaprzestać: „wyborcy winni rozum odzyskać w celu zahamowania moralnej i intelektualnej degradacji społeczeństwa polskiego”.17 Pytanie tylko, czy demokratyczne wybory zmienią coś w sprawie
wyraźnej degradacji statusu profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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(Kraków: Universitas, 2007)

Literaturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Andrzej Romanowski, od
kilku lat aktywnie uczestniczy w rozmaitych debatach publicznych dotyczących naszej historii najnowszej, lustracji i spraw związanych z Instytutem Pamięci Narodowej. Zebranie
przezeń rozmaitych tekstów z ostatnich kilu lat i wydanie ich w zbiorze pt. Rozkosze lustracji
to pomysł bardzo ciekawy. Książka pozwala bowiem na prześledzenie stosowanej przez autora argumentacji, a także jej dynamiki i głównych kierunków ewolucji.
Nie ma co ukrywać, wobec lustracji i IPN Romanowski był zawsze krytyczny.
W swoje ataki i polemiki wkładał sporo emocji, co negatywnie odbijało się na jakości jego
argumentacji. Świat postrzegany oczami prof. Romanowskiego wydaje się nazbyt ubogi,
żeby nie powiedzieć: prostacki. We wstępie redaktora Jarosława Kurskiego z Gazety Wyborczej zaznaczono, że godni wysłuchania są jedynie przeciwnicy ujawniania akt IPN i lustracji
w ogóle. Jej zwolenników i Kurski, i Romanowski uważają za ludzi niepełnosprawnych:
„jeśli […] pozostajesz głuchy na subtelności czasu przeszłego, nie dostrzegasz niejednoznaczności moralnych wyborów z czasów PRL, masz łatwość oceny innych osób – i do
tego chętnie wierzysz w zbiorowe mity – Toś człowiek moralnie zdrowy, Polak, patriota
i antykomunista”.1
Argumentów, tych których atakuje – posługując się inwektywami – Romanowski
w ogóle nie przedstawia. Być może wystarczy mu deklaracja, że nie są oni wiarygodni.
Widać, takie wartości jak przejrzystość życia politycznego, interesy państwa i zwyczajna
prawda czy sprawiedliwość nie przemawiają do jego wyobraźni. Przynajmniej niektóre
z nich zaakceptowano nawet w redakcji Gazety Wyborczej, decydując się ostatecznie na
zwolnienie Lesława Maleszki. Romanowski pisze konsekwentnie: „nikt mnie (do dziś) nie
przekonał, że do zdemaskowania dawnych agentów istnieje inna przyczyna poza zemstą”.2
Jednocześnie autor potępia zwolenników lustracji pisząc: „bliska mi była postawa Jacka
Kuronia i Adama Michnika, przestrzegających przed ferowaniem wyroków w oparciu
o dokumenty policyjne. Uważałem też, że w czasie, gdy przed narodem stoją olbrzymie
szanse, warto korzystać z każdych rąk chętnych do pomocy – nawet z rąk dawnych ubeków”.3 Tylko, czy wspomniani funkcjonariusze SB to właściwy materiał do budowy Rzeczypospolitej? Takich przykładów można podać wiele. Dość dobrze widać to chociażby
w przypadku działalności ludzi pokroju Gromosława Czempińskiego (opisanych przeze
mnie i przez Sławomira Cenckiewicza w książce o Lechu Wałęsie), czy też protegowanego
Jacka Kuronia, płk. Jana Lesiaka.
Główne tezy publicystyki pióra Romanowskiego nie mają poważniejszych podstaw
merytorycznych. Nie ma on większego pojęcia o funkcjonowaniu Służby Bezpieczeństwa,
a archiwach IPN nigdy nie bywał. W jego twierdzeniach widać też, że nie korzysta z litera-

Recenzje i noty

tury fachowej. Niewiedzę potęguje
dodatkowo nieumiejętność czytania najbardziej oczywistych w treści dokumentów. Ale czy może być
inaczej, skoro w dziedzinie historii najnowszej, IPN i lustracji jego
mentorami są Jerzy Wiatr, Władysław Frasyniuk, Jacek Żakowski czy
Jan Widacki?
Romanowskiemu zdarzają
się kłopoty ze zrozumieniem nawet banalnego tekstu. Znakomitym
przykładem jest jego krytyka wobec
prokurator Ewy Koj z katowickie- 357
go IPN, która miała powiedzieć, że
czuje niedosyt, bo wprawdzie udało się jej doprowadzić do skazania
gen. Czesława Kiszczaka na dwa lata
więzienia w zawieszeniu, ale sąd nie
sklasyfikował czynów generała jako
„zbrodni komunistycznej”. Zawód
ten można zrozumieć, bowiem prokurator powinien dążyć do możliwie wysokiej kary, a w przypadku
innej interpretacji sprawy mogłaby
ona być znacząco wyższa. Inaczej
rzecz pojął Romanowski: „jeśli więc
dobrze rozumiem Panią Prokurator,
wyrok na Kiszczaka jest sprawiedliwy, ponieważ Kiszczak jest komunistą, sprawiedliwy nie
jest”.4 Cóż można rzec. Takie wnioski, jakie rozumowanie. Romanowski tak dalece zapędza się w filipikach, że często traci poczucie rzeczywistości. Jak bowiem inaczej traktować
porównanie wypełnienia oświadczenia lustracyjnego do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa? Cytuję: „nie chodzi już tu o żadne lustrowanie. Chodzi o to, że za kilka dni, może za
tydzień, wręczą nam deklarację. To nasz obecny podpis będzie teraz ważny. Bo ważne jest
nasze przyzwolenie, nasza nowa współpraca – tych co współpracowali, i tych, co nie współpracowali nigdy. Chodzi o nowy papier. O nasz podpis, nasz kwit, nasz cyrograf”.5
Autor ubolewa na przykład, że ustawa o IPN nie traktowała funkcjonariuszy
i agentów SB na równi z jej ofiarami (każdy ma takie cele swojej życiowej misji, na jakie
sobie zasłużył). Ustawa, zdaniem Romanowskiego: „dzieli […] ludzi na dwie kategorie:
tych, którzy mogą się zapoznać z materiałami na samych siebie (bo są pokrzywdzonymi)
oraz tych, którzy tego prawa nie mają (bo są krzywdzicielami). […] przecież najbardziej po-
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krzywdzonymi byliby w takim razie członkowie Biura Politycznego PZPR, na których UB
bez przerwy zbierała materiały (tylko I sekretarz miał teczkę w Moskwie)”.6
Nawet jeśli jakiś działacz partyjny był inwigilowany przez SB, to i tak (zwłaszcza
w porównaniu z więzionymi za przekonania) nie będzie „najbardziej pokrzywdzonym”. To
klasyczny przykład używanej przez Romanowskiego demagogii. A wspomniane przezeń
twierdzenia o inwigilacji członków Biura Politycznego i teczce I sekretarza w Moskwie to typowy przykład bujnej wyobraźni. Ta zastępuje w jego publicystyce poważniejszą znajomość
poruszanych zagadnień, co zresztą często – choć nieco zabawnie – potrafi zarzucać innym.
Dziwi się na przykład, że ktoś może twierdzić, że SB sama się nie oszukiwała „mimo odnalezienia instrukcji gen. Kiszczaka z 17 lutego 1982 r., nakazującej konspirowanie źródeł
informacji”.7 Sęk w tym, że instrukcja ta mówi o tym, o czym mówi, czyli o konspirowaniu
źródeł, a tylko specjaliści z Gazety Wyborczej swoją kłamliwą interpretacją uczynili z niej
podstawę prawną do dokonywania manipulacji.
Nie tylko z wiedzą o SB Romanowski ma bardzo poważne i charakterystyczne
kłopoty. Nagminnie zarzuca on pracownikom IPN łamanie ustawy o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, przy czym wyraźnie nie wie, o czym pisze
i myli obie ustawy.8 Tuż obok pisze o: „zbrodni, jaka rękami IPN dokonuje się dziś na polskiej historiografii”.9 Kilkaset wydanych książek, mnóstwo wystaw i akcji edukacyjnych
o komunistycznym totalitaryzmie – zbrodnie to rzeczywiście smutne i tragiczne, zwłaszcza
z punktu widzenia najważniejszych beneficjentów publicznej działalności tych słów autora,
czyli agentów i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Czytając Romanowskiego czasem trudno ustalić, co autor książki myśli naprawdę, czy może jest „za”, czy może „przeciw”. W jednym fragmencie wykpiwa swego oponenta: „bezpieka sama siebie nie oszukiwała” – deklamował w czasach swej publicystycznej
świetności (?) Bronisław Wildstein. Tak jakby nigdy nie słyszał o zakładaniu przez bezpiekę
fikcyjnych teczek”.10 W innym miejscu, pisze jednak: [Aleksander] „Hall (doktor historii)
wierzy historykom IPN-owskim mówiącym, że SB samej siebie nie oszukiwała (w tę tezę
ja również – na ogół – wierzę), problem tkwi jednak w szczegółach”.11 Czyli to samo, co
w poprzednim zdaniu, tylko odwrotnie. Czy rzeczywiście nasze stanowisko wobec jakiegoś
twierdzenia powinno zależeć od jego wartości intelektualnej lub sympatii (albo antypatii)
do kogoś, kto je wypowiada? Niestety tak, bo do ataków na IPN dla Romanowskiego, miast
wiarygodności, liczy się wyłącznie kryterium użyteczności. Dlatego często atakuje z dwóch
stron, wykluczającymi się nawzajem argumentami. W jednym fragmencie przytacza na
przykład opinię red. Majcherka, że badania nad aktami SB uderzą w polskie pozytywne
mity: „Zwolennicy zlustrowania i prześwietlenia dawnej »Solidarności« twierdzą, że prawda nie może zaszkodzić prawdziwej wielkości [...] To żałosna naiwność”. Zaraz potem sięga
po Władysława Frasyniuka: „lustratorzy chcą zabić »Solidarność«”.12 Dalej odnajdujemy
zupełnie inne zarzuty pod adresem IPN, zaczerpnięte z niszowej postkomunistycznej gazety: „celem działalności tej instytucji jest skodyfikowanie, a następnie obrona solidarnościowej »Pamięci zbiorowej«, co oczywiście nie ma nic wspólnego z rzetelnymi badaniami
historycznymi”.13 Zajęcie bardziej zrozumiałego stanowiska byłoby dla Romanowskiego
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jak najbardziej pożądane, głównie z punktu widzenia jego własnej wiarygodności. Z tym
jest bowiem dość krucho, szczególnie gdy skonfrontuje się jego publicystykę ze sprawą
Henryka Karkoszy, którego nazwisko padło w kontekście agenta ps. „Monika”. Początkowo
Romanowski bronił go niczym niepodległości: „od kilku tygodni czytam, że współpracownikiem SB był Henryk Karkosza. Nie dziwię się: skoro kiedyś za agenta »Bolka« uznano
Lecha Wałęsę – to dlaczego Karkoszy, jednego z najbardziej zasłużonych wydawców »drugiego obiegu«, nie można by identyfikować z agentem »Moniką«?” Ano można, tak Wałęsę,
jak i Karkoszę, którego przeszłość ujawniło środowisko krakowskiego SKS. Autor książki
oburza się, że uczyniono to na podstawie dokumentów dawnej SB. On ma inne kryteria
ustalania prawdy historycznej, niż praca na dokumentach z minionej epoki: „Czy Karkosza
się przyznał? Nie, wszystkiemu zaprzecza. Czy dziennikarskie śledztwo (Wojciecha Czuchnowskiego w Gazecie Wyborczej) przyniosło jakieś rozstrzygnięcia? Tylko takie, że na nic nie
ma dowodu”.14 Sęk w tym, że śledztwo Czuchnowskiego jest w tej materii tak samo wiarygodne, jak oświadczenia Henryka Karkoszy. „Na ludzki rozum Henryk Karkosza jest dziś 359
człowiekiem pokrzywdzonym” – napisał na koniec Romanowski, co jego wypadku wydaje
się ze wszech miar uzasadnione.15
Co ciekawe, po pewnym czasie ukazał się w jednym z wydawnictw IPN solidny
materiał źródłowy na temat działalności Lesława Maleszki (TW ps. „Ketman”) i Henryka
Karkoszy (TW ps. „Monika”), opracowany przez Ewę Zając i Henryka Głębockiego. Całość jednoznacznie wskazywała wybitną miałkość opinii Romanowskiego. Ten, wyraźnie
bezradny, odpowiedział w klasyczny dla niego sposób, czyli insynuacjami i inwektywami: „historyk IPN-u, instytucji powoływanej w trybie politycznym, werbowany do niej
w trybie polityczno-towarzyskim, staje wobec towarzyskich zobowiązań oraz pokusy
oddziaływania na toczące się wydarzenia.”.16 W sposób równie żenujący prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego potraktował Bronisława Wildsteina.17 Senatora Zbigniewa Romaszewskiego, który ostro skrytykował za łamanie prawa Bronisława Geremka skojarzył z plakatami „syjoniści do Izraela” z 1968 r. Choć atakuje PiS i braci Kaczyńskich nie przebierając
w argumentach i słowach przynajmniej w deklaracjach był bardzo ostrożny i wyważony:
„Nie porównuję, rzecz jasna »kaczyzmu« do hitleryzmu”.18 Fragment swoich przemyśleń
na temat książki Marka Lasoty, pt. Donos na papieża zatytułował „pomyjami w papieża”.19
Sam fakt, że książka została opublikowana przez wydawnictwo „Znak”, pozwolił Romanowskiemu na nazwanie ewentualnej współpracy z IPN czymś w rodzaju współpracy
z PZPR, albo Służbą Bezpieczeństwa: „Tygodnik Powszechny, który z taką klasą przeszedł
PRL, obecnie, przez współpracę z IPN, którą podjął dobrowolnie i naiwnie – jak sądzę
– na odium i śmieszność”.20 Zresztą Romanowski chwali się, że kazał się skreślić ze stopki
redakcyjnej Tygodnika pisząc do redakcji list zarzucający jej, iż „IPN stał się ważniejszy od
Chrystusa”.21 Jak wprost twierdzi autor książki: „IPN nie jest Polsce potrzebny”.22 On ma
innych bohaterów i inne, w dziedzinie lustracji i najnowszej historii Polski, grono autorytetów. Należy do nich Czesław Kiszczak, którego Romanowski nazywa „człowiekiem honoru”, co jest zresztą plagiatem z Adama Michnika.23 Innym niedocenianym bohaterem
Romanowskiego jest gen. Wojciech Jaruzelski.24 Ten przedstawiony jest niczym dziewięt-
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nastowiecznych bohater powstań narodowych. Jaruzelski, zdaniem Romanowskiego, nie
oddawał w 1989 r. części dyktatorskiej władzy zmuszony do tego czynnikami ekonomicznymi i geopolitycznymi, tylko „wyspiskował Polskę niepodległą”.25 Czytając tę kuriozalną
wersję dziejów czytelnik może czuć pewien niedosyt. Zabrakło bowiem sakramentalnego
„odpierdolcie się od generała!”.
Generalnie książka prof. Romanowskiego to bardzo silny wiec polityczny przeciwko lustracji. A wiecowanie ma swoje prawa i nie zawsze najmądrzejsze oblicze. Zapewne to
legło u podstaw zbyt prostego, jak sądzę, klasyfikowania przeciwników lustracji jako „ludzi
zatroskanych o bieg spraw publicznych, a więc ludzi dobrej, a nie złej woli”26 i sugerowanie,
że jej zwolennicy do obrony lustracji używają głównie „kłamstwa, insynuacje, manipulacje, chwyty niegodne i nieprzyzwoite”.27 W innym fragmencie prof. Romanowski nazywa
wprowadzających ustawodawstwo lustracyjne i ich zwolenników wprost agentami Służby
Bezpieczeństwa: „byłem niemal pewien, że wśród czytelników londyńskiej Biblioteki Polskiej znajdują się PRL-owscy agenci. Dziś ci agenci chcą mnie dopaść – drogą ustawy lustracyjnej. Za prowadzenie działalności przeciw PRL powinienem w IV RP zostać ukarany.
A przynajmniej opluty”.28
Strach pomyśleć co będzie, jeśli zejdziemy na poziom „plucia” i aktywność publiczną prof. Romanowskiego opiszemy jego własnymi słowami. Ale chyba na tym poziomie
nie warto podejmować jakiejkolwiek debaty. Trzeba za to pamiętać o starej dobrej zasadzie,
że nie wszystko co się świeci, to złoto. Wprawdzie szumnie podpisywane profesorskim tytułem i promowane w Gazecie Wyborczej, to pisarstwo Andrzeja Romanowskiego nie przedstawia poważniejszej wartości intelektualnej. To błoto, propagandowe błoto.
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Arkadiusz Meller
Bronisław Łagowski, Duch i bezduszność III Rzeczpospolitej. Rozważania
(Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007)
Ocena dorobku społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego Polski po
roku 1989 w ostatnim czasie stale przyciąga uwagę zarówno publicystów, jak i naukowców.
Wpływ na kształt debaty publicznej dotyczącej dorobku polskiego po transformacji politycznej miał niewątpliwie spór partyjno-polityczny między zwolennikami i przeciwnikami III RP, który nasilił się po 2005 r. Na powyższy dyskurs nałożył się także spór o ocenę
PRL.
W powyższy nurt debaty publicznej wpisuje się książka Bronisława Łagowskiego,
krakowskiego filozofa, historyka idei, publicysty. Autor był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i krakowskiej Akademii Pedagogicznej, a także członkiem Polskiej Akademii
Nauk. Oprócz pracy zawodowej zajmuje się także publicystyką. Swoje artykuły publikował
m.in. na łamach: Tygodnika Powszechnego, Życia Gospodarczego, Polityki, Przeglądu Politycznego, Polityki Polskiej, Przeglądu Tygodniowego, Przeglądu. Omawiana książka jest już piątym
zbiorem felietonów w dorobku prof. Łagowskiego. W 1986 r. ukazał się pierwszy wybór
artykułów (z Tygodnika Powszechnego) pt. Co jest lepsze od prawdy?. Kolejne to: Liberalna kontrrewolucja (1994), Szkice antyspołeczne (na które złożyły się głównie artykuły z Życia Gospodarczego oraz Nowego Życia Gospodarczego, 1997 r.) oraz Łagodny protest obywatelski (2001). Na
Duch i bezduszność III Rzeczpospolitej złożyło się blisko 150 artykułów publikowanych w latach 1997–2005 na łamach Przeglądu Tygodniowego i Przeglądu. Dotyczą one różnorodnych
zagadnień – począwszy od komentarzy do bieżących spraw politycznych, a skończywszy na
zagadnieniach gospodarczych, kulturalnych, historycznych.
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Probierzem wedle, którego autor osądza zarówno PRL, jak i wydarzenia polityczne
mające miejsce w Polsce po 1989 r., jest realizm polityczny (będący w opozycji do woluntaryzmu), który wyraża się w ocenie realnie istniejących warunków międzynarodowych,
w jakich funkcjonowało lub funkcjonuje państwo, a nie – w jakich politycy chcieliby – żeby
funkcjonowało. Z tekstów zamieszczonych w omawianej książce można wysnuć wniosek,
że centralną wartością dla autora jest państwo, którego rozwój jest zagrożony przez wszelkie postawy anarchistyczne, dążące do jego osłabienia. Kształt ustrojowy państwa pozostaje dla niego sprawą drugorzędną, gdyż ma on charakter przypadłościowy wobec faktu,
jakim jest istnienie państwa, któremu podporządkowanie są winni wszyscy obywatele.
Wobec takiej postawy nie powinien dziwić fakt krytycznej oceny polskich powstań narodowych: ,,Jeden z najtrudniejszych do wykorzenienia mitów mówi, że do niepodległość
zbliżały Polaków kolejne powstania. W rzeczywistości było zupełnie odwrotnie. Gdyby
nie powstania, odzyskalibyśmy niepodległość w lepszych warunkach gospodarczych, politycznych i cywilizacyjnych”.1 Taka postawa zbliża Bronisława Łagowskiego do dziewiętnastowiecznych historyków z tzw. szkoły krakowskiej. Działalność polskiego podziemia
niepodległościowego w czasie II wojny światowej zostaje również poddana krytycznemu
osądowi, gdyż ,,było bezsilne wobec niemieckiej machiny wojny i terroru, jego aktywność
nie dawał żadnych rezultatów, które można by uznać za korzystne dla Polski i Polaków.
Zwielokrotniała jedynie ofiary śmiertelne. Zwycięstwo może usprawiedliwić poniesione
wielkie ofiary, a nawet popełnione zbrodnie. Ale zwycięstwa »państwo podziemne« nie odniosło. Trzeba się zgodzić z oboma Mackiewiczami (w tym punkcie się zgadzali), że było
ono od początku oparte na iluzjach politycznych i moralnych”.2 Jako kontrbohatera wobec
takiej postawy prezentuje postać przewodniczącego dwóch Rad Głównych Opiekuńczych
(organizacja ta działała zarówno w czasie I, jak i II wojny światowej) Adama Ronikiera.
Rada, będąc jedyną zalegalizowaną polską instytucją społeczną działającą w Generalnej Guberni, niosła pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Wedle autora działalność RGO,
która w pewnym momencie objęła blisko 2 mln osób, była o wiele bardziej pożyteczna niż
aktywność państwa podziemnego, które skupiało się na walce z wrogami oraz przejęciu władzy po zwycięskiej wojnie. Także Powstanie Warszawskie zostaje poddane surowej krytyce,
a zwłaszcza dowództwo AK, które zamiast mieć na uwadze ochronę ,,państwa podziemnego” i jego ludności wykazało się nieodpowiedzialnością wyrażając zgodę na udział w walce
nieprzygotowanych do tego powstańców. Jak deklaruje sam autor najbliżej mu do filozofii
życiowej, którą reprezentował Czesław Miłosz, a która miała wyrażać się w następującej
postawie: ,,Gdy osoba ludzka nie może liczyć na ochronę ze strony państwa ani żadnej instytucji i nie chce zatracić się w jakiejś hazardowej bohaterszczyźnie, dobrze zrobi kierując
się zasadą: nie dać się prześladować. Miłosz z wielką konsekwencją i subtelnością trzymał
się tej zasady. Nie tracił czasu i nie narażał życia w »walczących o wolność i demokrację«
organizacjach konspiracyjnych czy zbrojnych korpusach, ale zachował więcej wolności niż
ci bojownicy”.3 Konsekwencją realizmu politycznego, którego zwolennikiem jest Bronisław
Łagowski, jest akceptacja z jego strony postanowień konferencji jałtańskiej i jej skutków
dla Polski. Według autora to, co otrzymał nasz kraj w 1945 r. było optymalne wobec zaist-
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niałej sytuacji międzynarodowej. Owymi pozytywami miało być uzyskanie przez Polskę
korzystnego i dobrego terytorium oraz wewnętrznej stabilizacji. Natomiast kwestia ustroju
– jak zostało wspomniane wyżej – pozostaje dla niego rzeczą o drugorzędnym znaczeniu,
gdyż każda forma ustrojowa ulega przeobrażeniom. Zapewne stąd wynika akceptacja dla,
utworzonego w Polsce po 1945 r., państwa socjalistycznego. Jedyny element krytyczny wobec PRL pojawia się w ocenie ideologii komunistycznej, która powinna zostać porzucona
przez ówczesne władze państwowe: ,,Realny socjalizm był tym, co udało się zrealizować
z utopii komunistycznej. W tych warunkach można było spokojnie żyć, a coraz większa
część społeczeństwa dochodzi do wniosku, że nawet lepiej niż żyje się obecnie. Dla wielu
ludzi, do których sam się zaliczam, najgorsze w PRL-u było to, że utopia komunistyczna
nie została odrzucona i potępiona. Wisiała ona nad krajami socjalistycznymi jak miecz Demoklesa, jak koszmarna możliwość nawrotu terroru i wzmożonej kolektywizacji”.4 Zdaje się jednak, że autor zapomina, iż cechą konstytutywną PRL było odwoływanie się do
ideologii marksistowskiej, a bez niej całe państwo komunistyczne traciło swoją legitymi- 363
zację. Każda decyzja władz była motywowana względami ideologicznymi (począwszy od
zaprowadzenia w kulturze socrealizmu a skończywszy na militaryzacji). Odejście od zasad
marksistowskich oznaczałby koniec państwa, jakim był PRL. Także uznanie, że warunki
życia w okresie realnego socjalizmu były lepsze niż obecnie budzi pewne zastrzeżenie, gdyż
Bronisław Łagowski nie podaje podstawy, na której dokonuje powyższych stwierdzeń – czy
jest to wyłącznie subiektywne odczucie pewnej grupy osób, (do których autor się zalicza)
czy też intersubiektywnie sprawdzalne twierdzenie.
Co niezmiernie interesujące autor – broniąc porządku prawnego wytworzonego
przez PRL i krytykując wszelkie działania zmierzające do jego zniesienia – powołuje się
na naukę św. Tomasza z Akwinu. Bronisław Łagowski, odwołując się do jednego z Doktorów Kościoła katolickiego stwierdza, że działalność podziemia antykomunistycznego tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego groziła powstaniem anarchii, która jest
większym zagrożeniem dla państwa niż funkcjonowanie tyranii, która wedle autora była
,,w stadium demokratyzowania się i liberalizacji, zachodzących żywiołowo”.5 Niestety
twórca Szkiców antyspołecznych zapomina, że akceptacja ze strony św. Tomasza dla istnienia ustrojów, które określa jako tyrańskie nie miała charakteru niezmiennego, gdyż – jak
zauważa Hieronim hr. Tarnowski (który w swojej twórczości powoływał się na naukę św.
Tomasza) – fakt istnienia wszelkiej władzy na ziemi od Boga nie oznacza wszakże ,,by
wszelka władza była w działaniu swoim z wolą Bożą zgodna, owszem może ona postępować wbrew prawu Bożemu, wyrazowi tej woli. W takim zaś razie staje się w samej swojej istocie nielegalną”.6 Władza taka traci swoją prawomocność w momencie, ,,gdy jest
wynikiem przewrotu, który zniszczył albo poważnie zmienił nie polityczny tylko stan
rzeczy, ale w pierwszym rzędzie koncepcję ustroju państwa i strukturę życia społecznego
– zmianę bowiem pod tymi dwoma względami uważam za istotę i za treść każdej rewolucji, krwawej czy bezkrwawej”.7
Opozycja antykomunistyczna – a ściśle ,,Solidarność” – zdaniem profesora, miała
doprowadzić do anarchizacji społeczeństwa poprzez organizowanie strajków, protestów,
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które w efekcie powodowały spadek produkcji, pogorszenie jakości życia, gdyż były skierowane przeciw próbom dokonania reform ekonomicznych, których wyrazem miało być tzw.
urealnienie cen (czyli podwyżki). Te tak zwane reformy gospodarcze, inicjowane jeszcze
w latach 70., de facto poza wzrostem cen niczego nie zmieniały, gdyż struktura gospodarki
pozostawała nie zmienna, co autor znowu przemilcza
Decyzja Wojciecha Jaruzelskiego z 1981 r. rysowana przez Bronisława Łagowskiego przedstawia się niczym schmittański stan nadzwyczajny podjęty przez suwerena, który
w miejsce stanu anarchii przywraca ład, porządek. Ze względu na pokój społeczny nie można było, zdaniem autora, dopuścić do dalszej anarchizacji, która groziłaby jeszcze większą katastrofą doprowadzającą do interwencji Związku Sowieckiego w Polsce, o której nieuchronności (gdyby nie wprowadzenie stanu wojennego przez gen. Jaruzelskiego) Łagowski,
jest przekonany. W swojej pracy tylko raz odwołuje się do dzieła Władimira Bukowskiego
Moskiewski proces, w której to rosyjski dysydent – opierając się na dokumentach sowieckich
władz państwowych – stanowczo stwierdza, że w 1981 r. to polskie władze komunistyczne naciskały Moskwę, aby podjęła zbrojną interwencję w Polsce. Ustosunkowując się do
zawartych w książce Bukowskiego faktów, Łagowski jedynie stwierdza, iż opiera się on na
nieprawdziwych dokumentach (nie podaje przy tym, w czym owa nieprawdziwość ma się
przejawiać).
Krytyczna ocena działalności ,,Solidarność” z lat 80. została przez autora przeniesiona na negatywny stosunek do III Rzeczpospolitej, która miała zostać zbudowana przez
polityków wywodzących się z podziemia antykomunistycznego. Politycy ci ciągle poszukują wrogów, aby w ten sposób móc legitymizować swoją pozycję społeczną. Taką postawą mają przyczyniać się do antagonizowania społeczeństwa: ,,Do niewygodnych dla wielu
grup społecznych skutków koniecznej zmiany ustroju gospodarczego dodano nieustającą
akcję upokarzania ludzi zasłużonych dla powojennego państwa polskiego, gospodarki i kultury”.8 Ponadto zdaniem autora dorobek III Rzeczpospolitej, ów tytułowy duch, to osłabienie znaczenia państwa, masowa korupcja, nieuporządkowanie moralne. Taki stan rzeczy
jest wynikiem ,,ducha anarchii strajkowej i populizmu […] rewolucji solidarnościowej”.9
Ponadto tzw. obóz postsolidarnościowy ma charakteryzować się romantyzmem polityczny, który w czasach pokoju ma przybierać kształt: dekomunizacji, lustracji, podważania
prawomocnych wyroków sądowych, dążenia do stworzenia jednolitej wersji historii, która
byłaby zgodna z ,,mitem” „Solidarności”, inicjowania procesów politycznych dla swoich
wrogów.10
W opozycji wobec takich, zdaniem autora, rewolucyjnych tendencji ma znaleźć się
lewica, która ma przybrać kształt partii odwołującej się do racjonalizmu politycznego oraz
do konserwatyzmu. Pierwiastek konserwatywny dla polskiej lewicy (autor ma na myśli SLD)
miałby się wyrażać w obronie status quo wypracowywanego podczas obrad okrągłego stołu
oraz w postawie obrony ,,ciągłości państwa, jego nadrzędnych, nie tyle ponadpartyjnych,
ale także ponadustrojowych interesów”.11 Oczywiście poprzez obronę ,,ciągłości państwa”
Łagowski ma na myśli PRL, a nie II RP. Polska lewica ma wobec tego bronić ,,dorobku” PRL
i w tym głównie ma się wyrażać jej ,,konserwatyzm”, który można nazywać sytuacyjnym.
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W takim ujęciu większość polityków, którym z jakiś powodów korzystne wydaje się niepodejmowanie zmian politycznych jest ,,konserwatystami”. W ujęciu konserwatyzmu, jaki
proponuje dla SLD Bronisław Łagowski, nie ma miejsca chociażby ma wartości transcendentalne (które są zastępowane przez wartości o charakterze immanentnym).
Książka Bronisława Łagowskiego zawiera wiele nieuprawnionych uogólnień. Stanowiska, które zajmuje autor w licznych kwestiach są motywowane względami partyjnopolitycznymi. Większość spraw – zwłaszcza zaistniałych w okresie III RP – jest ocenianych
pod wpływem nieukrywanej przez twórcę wrogości wobec ,,Solidarności” przy jednoczesnym braku znaczącego krytycyzmu względem formacji postkomunistycznych, po stronie
których sytuuje się autor. Wszystko to sprawia, że książka Duch i bezduszność III Rzeczpospolitej ma charakter publicystyczny, a nie pogłębionej analizy rzeczywistości.
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B. Łagowski, Duch i bezduszność III Rzeczpospolitej. Rozważania (Kraków: Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007): s. 368.
2
Tamże, s. 386.
3
Tamże, s. 442.
4
Tamże, s. 143.
5
Tamże, s. 22.
6
H. hr. Tarnowski, „Jeszcze w sprawie monarchizmu”, Pro Fide, Rege et Lege (Warszawa) z. 2 (1927):
s. 110.
7
Tamże, s. 111.
8
B. Łagowski, Duch i bezduszność…, dz. cyt., s. 118.
9
Tamże, s. 177.
10
Tamże, s. 124.
11
Tamże, s. 118–119.
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Chcąc pokusić się o streszczenie jednym zdaniem treści książki Richarda Prebble’a
można stwierdzić, że opisuje ona jak kraj znajdujący się nad przepaścią gospodarczą mogą
uratować reformy wolnorynkowe, dokonane przez partię lewicową. Wydawałoby się, że tak
antynomiczne połączenie jest wręcz nierealne. Okazuje się jednak, że miało ono miejsce
w ubiegłym stuleciu w kraju kojarzonym w Polsce głównie z miejsca, w którym zrealizowano sceny do filmu Władca Pierścieni, czyli w Nowej Zelandii.
Autor książki opisuje zmiany gospodarcze w swoim kraju, których był współtwórcą. Richard Prebble w drugiej połowie lat 80. (kiedy to pełnił szereg funkcji ministerialnych m.in. był: ministrem przedsiębiorstw państwowych, ministrem ds. wysp Pacyfiku,
ministrem ds. kolei) wraz z Rogerem Douglasem i Davidem Caygillem – członkami rządu
laburzystowskiego premiera Davida Lange – dokonał swoistego nowozelandzkiego cudu
gospodarczego.
Stan gospodarczy Nowej Zelandii w okresie rządów premiera Roberta Muldoona
(1975–1984), wywodzącego się z nominalnie konserwatywnej Partii Narodowej był katastrofalny. Państwo, które zaangażowało się w realizację planu ,,Think Big” (przypominającego
założeniami amerykański ,,New Deal”), polegającego na tworzeniu ogromnych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych takich jak huty, zakłady chemiczne, zapory wodne
itp. spowodowało ogromny deficyt budżetowy oraz ogrom regulacji prawnych, krępujących
swobodę gospodarczą: „w 1984 roku gospodarka nowozelandzka była już najbardziej regulowaną gospodarką poza blokiem sowieckim. Byliśmy Polską południowego Pacyfiku”.1 Wszystkie przedsiębiorstwa państwowe w latach 80. były niewypłacalne i generowały straty.2
Doszło do tego, że gdy autor książki został ministrem
przedsiębiorstw państwowych szefowie 23 podlegających mu firm zwrócili się o udzielenie pomocy finansowej o łącznej wartości 10 miliardów dolarów. Suma ta
przekraczała wysokość ówczesnego budżetu państwa.
Wszystkie kluczowe dla rozwoju ekonomicznego
i cywilizacyjnego kraju instytucje, podlegające bezpośrednio rządowi nie funkcjonowały należycie. Dochodziło do
tak absurdalnych sytuacji jak np. w Auckland (jednym z największych miast Nowej Zelandii), gdzie na podłączenie telefonu trzeba było czekać pół roku. Ponadto „w najgorętszych
godzinach ponad połowa połączeń nie była realizowana. Bro-
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kerzy wymagali od swoich asystentów, żeby ci stawiali się w pracy wczesnym rankiem, tak
aby mogli połączyć się z ważnymi klientami. Gdy się dodzwonili, nie odkładali słuchawki
przez cały dzień, ponieważ istniało ryzyko, że rezygnacja z połączenia oznaczać będzie niemożność powtórnego dodzwonienia się. Poczta zmuszona była zaapelować do lokalnych
stacji radiowych, żeby te nie prowadziły konkursów na antenie. Atrakcyjna nagroda mogła
sparaliżować całą śródmiejską sieć telefoniczną”.3
Podobnie tragicznie przedstawiała się sytuacja w branży pocztowej: ceny usług rosły znacznie szybciej niż stopa inflacji, a prawie 1/3 listów nie docierała na czas do adresatów. Ponadto przesyłki oraz listy ulegały częstym zniszczeniom z powodu dość specyficznej
metody sortowania, która polegała ,,na ich zsuwaniu z trzeciego piętra na parter”.4
Z racji swego położenia geograficznego większość cen towarów nowozelandzkich
jest uzależniona od kosztów transportu. Stąd też tak newralgiczne znaczenie mają kolej
oraz porty, których sytuacja w latach 80. nie przedstawiała się lepiej od stanu poczty czy
telekomunikacji. Według raportu jednej z firm konsultingowych państwowe koleje nowo- 367
zelandzkie należały do jednych z najmniej wydajnych na obszarze Azji i Oceanii. Dzienne
straty kolei wynosiły jeden milion dolarów. Efektem tej sytuacji było zaleganie z wypłatami
dla pracowników. Ponadto tak jak wszystkie kontrolowane przez rząd przedsiębiorstwa, tak
i koleje państwowe cechowały się skrajną niegospodarnością: oprócz ogromnej ilości nie
użytkowanych nieruchomości, utrzymywano magazyny, z których przez 20 lat w ogóle nie
korzystano. Co więcej, zdarzały się przypadki zaginięć całych taborów kolejowych. Sytuacja portów nie była wcale lepsza. Jak podaje autor ,,najmniej wydajny port australijski miał
przepustowość większą niż najbardziej wydajny port nowozelandzki. Ich najgorsze było
lepsze niż nasze najlepsze”.5
Podobnie sytuacja przedstawiała się z przedsiębiorstwami węglowymi. Firma zajmująca się wydobyciem węgla wydobywała go bez względu na realne zapotrzebowanie.
Doprowadziło to do sytuacji, w której Coal Corp musiała stworzyć specjalną grupę osób
zajmujących się jedynie polewaniem wody na hałdy węgla, by zapobiec samozapłonowi.
W efekcie czego uważany za jeden z najlepszych na świecie gatunek węgla był sprzedawany
jako najgorszy.
Także państwowy przewoźnik Air New Zeland nie wykazywał się lepszą sytuacją
niż wspomniane wyżej przedsiębiorstwa: nie posiadał żadnego samolotu na własność, a tylko 1/10 zaplanowanych odlotów odbywała się o czasie. Częste były również przypadki
strajków na lotniskach. W oczywisty sposób taki stan rzeczy przełożył się na spadek ruchu
turystycznego w Nowej Zelandii.
Katastrofalna sytuacja gospodarcza spowodowała masową emigrację zwłaszcza do
Australii. W połowie lat 80. z liczącej niewiele ponad 3 mln mieszkańców Nowej Zelandii wyemigrowało ponad 250 tys. osób. Średni wzrost gospodarczy nie przekraczał 1 proc.,
a bezrobocie sięgnęło 15 proc.
Środki zaradcze proponowane przez etatystyczny rząd Partii Narodowej ograniczały się jedynie do zwiększania wydatków przeznaczonych na udzielanie pomocy
społecznej. W efekcie czego żadnych palących problemów społecznych nie rozwiązano.
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Wykreowano jedynie nową patologię społeczną – grupę osób niesamodzielnych, korzystających wyłącznie z pomocy środków rządowych, którzy nie podejmowali wysiłku by
zmienić swoją sytuację. Zdaniem autora jest to normalny stan rzeczy, gdyż ,,coś, za co
otrzymuje się pieniądze, staje się coraz powszechniejsze. Odpowiedzią na korzystną finansowo ofertę będzie proporcjonalne do jej atrakcyjności zainteresowanie. […] W ciągu
roku od wprowadzenia dopłat dla rolników, których wysokość uzależniona była od liczby
posiadanych owiec, pogłowie tej trzody wzrosło o 10 milionów sztuk. Dokładnie w ten
sam sposób ludzie wykorzystują okazję do zarobienia na wyłudzaniu świadczeń odszkodowawczych, na przykład z tytułu wykorzystywania seksualnego. […] Przewiduję, iż jeżeli dalej będziemy pompować pieniądze w ten interes, to statystyki wkrótce pokażą, że
wykorzystywanie seksualne ma miejsce niemal w każdej nowozelandzkiej rodzinie.6 […]
Wypłacanie nastoletnim matkom 300 tysięcy dolarów za urodzenie nieślubnego dziecka
sprawiło, iż mamy teraz do czynienia z prawdziwą eksplozją liczby takich porodów. Niegdyś jednak samotne macierzyństwo było wśród Maorysów zjawiskiem równie rzadkim
jak u nie – Maorysów. […] Społeczeństwo po prostu dostosowało błyskawicznie swoje
zachowania do nowej, hojnej polityki rządu”.7
Także masowe tworzenie regulacji prawnych, mających na celu osłabienie skutków interwencjonistycznej polityki gospodarczej rządu nie jest – zdaniem Prebble’a – ani
skuteczne, ani słuszne, gdyż prowadzi to jedynie do rozrostu prawa, nad którym nikt nie
panuje8 i do wzrostu utrudnień dla przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz biurokracji, która ze swej natury nie jest zdolna do reagowania na zachodzące
dynamicznie zmiany społeczno-gospodarcze.
Wszystkie owe działania, a więc: promowanie przez państwo monopoli państwowych, rozbudowany system opieki społecznej, nadmiar regulacji prawnych i biurokracji,
centralna regulacja cen i wysokości inflacji jest – zdaniem autora – zamachem na przyrodzoną każdemu człowiekowi wolność, w tym wolność dysponowania swoim majątkiem oraz na
tradycyjne wartości, które są wyznawane przez większość nowozelandczyków. Należą do
nich: odpowiedzialność za własne czyny, przedsiębiorczość, pracowitość, zapobiegliwość,
uczciwość. Powyższy system aksjologiczny jest rugowany przez etatystyczne państwo zarówno z systemu edukacyjnego, jak i poprzez fakt istnienia systemu opieki społecznej, który zamiast nagradzać osoby wykazujące się owymi cechami nagradza lenistwo, rozrzutność,
bezradność. Autor przypisuje aksjologii duże znaczenie gdyż „wartości wyznawane przez
poszczególne narody są najważniejszym czynnikiem decydującym o rozwoju gospodarczym i społecznym”.9
Należy zauważyć, że autor nie tylko sformułował własne środki zaradcze, ale też
dokonał ich implementacji na gruncie gospodarczym. Jak to zostało wspomniane był
współautorem nowozelandzkiego odrodzenia gospodarczego. Można by uznać, że dzięki
reformom rządu Partii Pracy z lat 80. nastąpiło całkowite odwrócenie sytuacji – dotychczas
działające na skraju bankructwa państwowe przedsiębiorstwa stały się efektywnie funkcjonującymi firmami. I tak np. poczta nowozelandzka po restrukturyzacji i prywatyzacji jest
uznawana za jedną z najbardziej skutecznych na świecie.10 Podobnie po przeprowadzeniu
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reform sytuacja przedstawia się z stanem kolejnictwa, lotnictwa, portów morskich oraz leśnictwem.11
Nowa Zelandia jeszcze w latach 70. w rankingach wolności gospodarczej i poziomu
życia w raportach OECD plasowała się w pierwszej dwudziestce, z kolei już od lat 90. we
wszelkich światowych rankingach pod względem otwartości, rozwoju gospodarczego zawsze
plasuje się w pierwszej piątce. Bezrobocie z poziomu dwucyfrowego spadło do jednocyfrowego, a średni wzrost gospodarczy wynosił w latach 90. ok. 6 proc. Długofalowym skutkiem
wolnorynkowych zmian był wzrost populacji z 3.5 mln (w 1992 r.) do 4.2 mln (w 2007 r.).
Drogą do sukcesu było odejście od biurokratycznego centralizmu, dokonanie prywatyzacji większości państwowych przedsiębiorstw. Ponadto warunkiem koniecznym do
osiągnięcia tak znakomitych rezultatów było oparcie się na profesjonalnej kadrze zarządzającej oraz wyznaczanie jej określonych celów, które jeśli nie były osiągane powodowały jej
usunięcie. Niezbędnym warunkiem do osiągnięcia powodzenia przez upadające przedsiębiorstwa państwowe, które nie zmieniły struktury właścicielskiej, była zmiana zasad organi- 369
zacyjnych i zarządzających, na których się dotychczas opierały na rzecz tych dominujących
w przedsiębiorstwach prywatnych. Niestety autor nie podaje konkretnych rozwiązań prawnych, za pomocą których dokonano powyższych zmian w strukturze przedsiębiorstw.
Zmiany gospodarcze, które zaszły w Nowej Zelandii podczas rządów Partii Pracy
w latach 1984–1989 były kontynuowane przez następny rząd (Partii Narodowej). Przełomową była uchwalona w 1991 r. ustawa o stosunkach pracy, która zniosła wymóg zawierania
ogólnokrajowych umów zbiorowych w konkretnych gałęziach przemysłu oraz ograniczyła rolę związków zawodowych. Efektem owych zmian był spadek bezrobocia z 11 proc.
w momencie uchwalenia ustawy do 6 proc. w 1995 r. Odejście od wolnorynkowych reform
zostało zapoczątkowane wraz z nastaniem w 1999 r. laburzystowskich rządów Helen Clark,
która znacjonalizowała część wcześniej sprywatyzowanych przedsiębiorstw oraz zwiększyła wydatki na cele administracji rządowej. Autor uświadamiając sobie coraz bardziej, że
partia, która umożliwiła mu dokonanie tak wielu reform coraz bardziej powraca do korzeni
etatystycznych w 1996 r. założył i stanął na czele (jako jednak z niewielu na świecie osiąga
sukcesy wyborcze12) libertariańskiej Partii Konsumentów i Producentów.
Książka Richarda Prebble’a zawiera bardzo wiele cennych uwag i spostrzeżeń. Jest
swoistego rodzaju ostrzeżeniem, do czego mogą doprowadzić nadmierne państwowe regulacje w dziedzinie gospodarki. Etatyzm państwowy doprowadza zarówno do kryzysu ekonomicznego, ruiny gospodarczej, jak też dokonuje głębokich zmian w świadomości ludzkiej.
Odcinając się od tradycyjnej aksjologii opartej na poczuciu wolności i odpowiedzialności
zarazem, kreuje postawy nieodpowiedzialności, niefrasobliwości. Rysując optymistyczny
obraz zmian, na których należy oprzeć gospodarkę, by mogła w sposób nieskrępowany
rozwijać się jednocześnie Nowozelandzkie odrodzenie gospodarcze jest dziełem dość pesymistyczny. Uświadamia bowiem, że latami, z mozołem przeprowadzane reformy mogą zostać
przekreślone przez chimeryczny lud-wyborcę.
Jedyne zastrzeżenia, które można wysnuć wobec książki to styl narracji, który momentami ma charakter dość chaotyczny, rwany (powracanie do wcześniejszych wątków
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bądź nagłe wplatanie nowych nie kończąc poprzednich). Natomiast wielkie wyrazy uznania należą się: wydawcy (za opatrzenie wydawnictwa wieloma cennymi przypisami, które
pozwalają czytelnikowi odnaleźć się w meandrach polityki i gospodarki nowozelandzkiej
oraz wysokiej jakości zdjęciami a także za zamieszczenie na końcu książki w postaci aneksu
podstawowych informacji nt. Nowej Zelandii) oraz Tomaszowi Cukiernikowi za popełnienie bardzo rzeczowego wprowadzenia.

Przypisy:
R. Prebble, Nowozelandzkie odrodzenie gospodarcze, tł. Borys Walczyna (Warszawa: Wydawnictwo Prohibita, 2008): s. 65.
2
Przedsiębiorstwa państwowe ,,miały dwudziestoprocentowy udział w ogólnej wartości inwestycji
dokonywanych na obszarze Nowej Zelandii i zatrudniały dziesiątki tysięcy ludzi. Mimo to w 1987
roku wytworzyły one zaledwie 10 procent produktu krajowego, a każde z nich generowało straty”,
tamże, s. 51.
3
Tamże, s. 82.
4
Tamże, s. 54.
5
Tamże, s. 52.
6
Tamże, s. 39.
7
Tamże, s. 44.
8
,,W 1931 roku wszystkie przepisy można by zmieścić w zaledwie ośmiu tomach. W 1978 roku trzeba
by było posłużyć się sześćdziesięcioma ośmioma tomami (przy założeniu, że jeden liczyłby osiemset stron). […] W 1975 roku, gdy po raz pierwszy wybrany zostałem na deputowanego, obliczyłem,
że w ciągu jednego roku rząd wydał 360 rozporządzeń, czyli mniej więcej po jednym na każdy dzień.
W zeszłym roku (tj. w 1995 gdyż książka powstała w 1996 – przyp. A. M.) rada ministrów przeforsowywała codziennie nowy akt prawny, co stanowi rekord na skalę światową”. Tamże, s. 170.
9
Tamże, s. 33.
10
,,Ponad 90 procent listów wysłanych przed godziną 18 trafia do rąk adresatów mieszkających w tym
samym mieście już następnego dnia”. Tamże, s. 54.
11
,,Przez 70 lat Służba Leśna nie zdołała wypracować zysków, nawet mimo faktów, że drzewa rosną
tylko 30 lat. Po przekształceniu […] już pod nazwą Spółki Leśnej – po dwóch latach wypracowywała
120 milionów dolarów zysku rocznie”. Tamże, s. 145. ,,Reforma portów zwiększyła wartość lasów
państwowych o ponad miliard dolarów. Zwiększyła o tysiące dolarów przychody farmerów i eksporterów. Dzięki niej podniósł się również poziom życia przeciętnych Nowozelandczyków, jako że
spadki kosztów transportu towarów przełożyły się na ich niższe ceny”. Tamże, s. 53.
12
W 1996 w wyniku wyborów parlamentarnych partia zdobyła 8 mandatów, a w 2005 – 2, wówczas to
Prebble odszedł z czynnej polityki, poświęcając się swojej firmie transportowej. T. Cukiernik, Wprowadzenie [w:] R. Prebble, Nowozelandzkie odrodzenie…, dz. cyt., s. 10.
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Sławomir Kalbarczyk
Jelena Jakowlewa, Polsza protiw SSSR 1939–1950

(Moskwa: Wiecze, 2007)

Podobno znajomość języka rosyjskiego w polskim społeczeństwie zanika. Wielka
szkoda, bo w języku tym pisze się książki, dotykające spraw żywotnie nas interesujących.
Jedną z nich jest historia najnowsza, ostatnio przedmiot dość żywego sporu między Polską i Rosją. Ów spór jest właściwie odpryskiem ogólniejszego procesu, dokonującego się
u naszego wschodniego sąsiada. Polega on na zdejmowaniu odium z okresu stalinowskiego,
podkreślaniu rozlicznych „zasług” Stalina i sprowadzaniu terroru epoki stalinowskiej do
roli bolesnej, ale nieuniknionej „daniny”, jaką trzeba było zapłacić za proces modernizacji
Związku Sowieckiego.
371
Reinterpretacja stalinizmu wcześniej czy później musiała doprowadzić do pojawienia się prac, przedstawiających także politykę Stalina wobec Polski w nowym, korzystnym
świetle – recenzowana praca jest tego najlepszym dowodem. Już sam jej tytuł budzi niemałe
zdumienie: Polska przeciw ZSRS 1939–1950. Bo jakże: tyle się mówi i pisze o Zbrodni Katyńskiej, deportacjach obywateli polskich, wywózkach żołnierzy Armii Krajowej do obozów, porwaniu 16. Przywódców Polski Podziemnej, że nikt – zdawałoby się – nie ma już
wątpliwości, kto był agresorem, a kto obiektem agresji; kto katem, a kto ofiarą.
A piszą i mówią o tym nie tylko historycy polscy, ale i rosyjscy, by wymienić chociażby Natalię Lebiediewą czy Aleksandra Gurjanowa. Okazuje się jednak, że wielkoruski
szowinizm, który tak naprawdę stoi za procesem „restalinizacji” pewnego fragmentu historii ZSRS, potrafi w bezkrytycznej afirmacji wszystkiego, co rosyjskie, przewartościować
nawet stalinowskie zbrodnie wobec narodu polskiego, uznając je za „uzasadnione”.
Przedsmak tego typu podejścia daje nam streszczenie omawianej książki, zamieszczone na jej okładce. Czytamy tam, że Autorka obala liczne „mity” o okrucieństwach sowieckiego reżimu wobec Polaków, o agresywnych planach „jakoby” opracowywanych w Związku
Sowieckim przeciwko Polsce itd. itd. Przeczytawszy owo
streszczenie nie mamy już wątpliwości, że tytuł pracy nie
jest żadną pomyłką (jak skłonni bylibyśmy zrazu sądzić).
To książka należąca do nurtu historycznego „rewizjonizmu”,
który jakiś czas temu narodził się w Rosji, i który – niestety
– zdaje się rosnąć w siłę.
Powiedzmy od razu, że zarówno cały ów nurt, jak
i recenzowana książka, są w czysto naukowym wymiarze praktycznie bezwartościowe: nie wnoszą ani nowych faktów, ani
dokumentów (dla Autorki Polski przeciw ZSRS podstawowym
źródłem jest…Internet), nagminnie grzeszą prezentyzmem,
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a nawet zwykłą ignorancją. Bo przecież nie cel naukowy patronuje powstawaniu takich prac.
Cel, jaki stawiają sobie ich Autorzy, jest czysto polityczny. Chodzi o to, by anulować „rachunek krzywd”, który Polska wystawia swojemu wschodniemu sąsiadowi za zbrodnie na
swoich obywatelach (i nie tylko), albo nawet o to, by to Polsce wystawić jakieś rachunki do
zapłacenia.
To manipulowanie historią i szukanie „przeciwwagi” dla polskich, jakże uzasadnionych pretensji za represje i zniewolenie, wywodzi się jeszcze z czasów prezydentury Michaiła Gorbaczowa. Otóż kiedy Prezydent ZSRS uznał, że jego koncesje w sprawie Katynia
poszły może nieco za daleko, polecił rosyjskim historykom, by znaleźli taki fakt z dziejów
stosunków polsko-sowieckich w XX w., który można by przedstawić stronie polskiej jako
swoisty „ekwiwalent” Zbrodni Katyńskiej. To zamówienie władzy zostało spełnione: na
„Anty – Katyń” wybrano sprawę jeńców bolszewickich z 1920 r., twierdząc – wbrew faktom
– że strona polska dokonała ich planowej eksterminacji.
Ale wróćmy już do książki, która usiłuje przedstawić Polskę jako agresora. Kiedyż
to, wedle Autorki, zaczęły się wrogie działania Polski wobec wschodniego sąsiada? Już w
Dwudziestoleciu Międzywojennym, kiedy to Piłsudski zdobył Kijów i doszło do walk
między Wojskiem Polskim i Armią Czerwoną na Kresach Wschodnich, a następnie w głębi
polskiego terytorium – aż po decydujący bój pod Warszawą. Walki te są „dowodem” na
poparcie tezy o agresywnym nastawieniu Polski wobec Rosji Sowieckiej. Zdumiewające, że
Autorka nie zastanawia się, co robiła Armia Czerwona na nierosyjskich ziemiach: w ukraińskim Kijowie (z którego Piłsudski usuwał ją nie z kim innym, a z Ukraińcami Petlury) i pod
polską stolicą, i czy jej obecność nie dowodzi tezy wręcz przeciwnej.
Czy nie słyszała o haśle, przyświecającym sowieckiej ofensywie na Warszawę: „Po
trupie pańskiej Polski przeniesiemy płomień rewolucji na Zachód?” Czy nie powinna porzucić oskarżycielskiego tonu, biorąc pod uwagę fakt, ż w Białymstoku powołano quasi
– organ rządowy – Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski – który tylko czekał na zdobycie Warszawy, by przejąć władzę od prawowitego rządu Rzeczypospolitej? Równało się
to wszak – ni mniej, ni więcej – tylko likwidacji polskiej suwerenności. Lapidarnie rzecz
ujmując: to nie wojska polskie wtargnęły na rosyjską ziemię i stały pod bramami Moskwy;
to „czerwony potop” zalał ziemie polskie, docierając aż do murów stolicy kraju.
Dwudziestoleciu polskiej niepodległości Autorka poświęca sporo uwagi, pracowicie przygotowując „alibi” dla późniejszej agresji ZSRS na Polskę. Kreśli czarny obraz rządów polskich na Kresach Wschodnich, które – w jej ujęciu – to nic innego, tylko bezustanny
ucisk i gnębienie mniejszości narodowych. Jednym z instrumentów tego ucisku, miał być
Korpus Obrony Pogranicza. Formację tę stworzono jakoby po to, by zwalczać walczącą
z polskim panowaniem na Kresach, złożoną z przedstawicieli miejscowych mniejszości
narodowych partyzantkę. Mamy tu doskonały wręcz przykład historycznej mistyfikacji
(jeden z wielu, wszystkich omawiać nie sposób). KOP nie był bowiem formacją, powołaną
do tłumienia ruchów „narodowowyzwoleńczych” – co jednoznacznie sugeruje Autorka.
Jego powstanie wymusiła agresywna postawa wschodniego sąsiada, który po wojnie 1920 r.
stale anarchizował polsko-rosyjskie pogranicze, nasyłając tam liczne, a dokuczliwe bandy
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o charakterze dywersyjno-rabunkowym. Najsłynniejszymi ich „wyczynami” były, dokonane w 1924 r., napady na Stołpce oraz pociąg pod Łunińcem. Bandami dowodzili sowieccy
pogranicznicy, których nazwiska nawet znamy (Bryszkiewicz i Trofim Kalinienko).
Oczywiście fakty te są dla Jakowlewej wybitnie niewygodne, dlatego też skwapliwie
je pomija.
Nad sowiecką agresją na Polskę w 1939 r. Jakowlewa prześlizguje się z lekkością baletnicy. Armia Czerwona po prostu „weszła” na tereny „Zachodniej Ukrainy i Zachodniej
Białorusi”, na których praktycznie już żadnych polskich wojsk nie było. Ogólnie zaś rzecz
biorąc, jeszcze przed wkroczeniem wojsk sowieckich struktura polskiej władzy się rozpadła
(4 września, utrzymuje Autorka, słabo – jak widać, znająca daty, rząd i Marszałek RydzŚmigły uciekli za granicę), a w kraju zapanował chaos, gwałty i grabieże. „Działo się tak
– wieńczy swoje wywody Jakowlewa – do czasu, kiedy organy władzy sowieckiej i NKWD
nie wypełniły pustki władzy po rozpadzie poprzedniego systemu”.
Teraz już staje się jasne, dlaczego na początku pisaliśmy o „restalinizacji” interpre- 373
tacji stalinowskiego okresu historii ZSRS. Przecież wywody Autorki są po prostu żywcem
wzięte ze sławetnej noty odczytanej 17 września 1939 r. polskiemu ambasadorowi w ZSRS,
Wacławowi Grzybowskiemu, oraz nie mniej słynnego artykułu z Prawdy, opublikowanego
trzy dni wcześniej – „O wewnętrznych przyczynach rozpadu Polski”. To, że czytamy te
propagandowe fałsze w obecnie wydanej książce wydaje się po prostu nieprawdopodobne.
W omawianej pracy ważne jest nie tylko to, co jej Autorka uznała za wskazane
uwzględnić. Nie mniej ważne, a może nawet ważniejsze, jest to, czego w niej nie ma. A nie
ma tam nic, co stawiałoby w złym świetle Związek Sowiecki, jego organy i instytucje. W opisie sowieckiej agresji na Polskę nie odnajdziemy najmniejszej wzmianki o współpracy ZSRS
z III Rzeszą (w żadnym aspekcie!). O walkach Wojska Polskiego z Armią Czerwoną nie ma
ani słowa. Rzecz jasna „wyzwolicielskich” wojsk bolszewickich nie splamiły żadne zbrodnie;
Jakowlewa o nich nie pisze, albo raczej – pisać nie chce (np. wzmianka o gen. Józefie Olszynie-Wilczyńskim mówi o jego próbie przedostania się na Litwę, ale już nie o rozstrzelaniu
przez Czerwonoarmistów). Zakłóciłoby to bowiem „idylliczny” obraz „wyzwolenia”, będącego w rzeczywistości dokonaną w sojuszu z III Rzeszą agresją, której towarzyszyły zbrodnie i gwałty na jeńcach wojennych oraz ludności cywilnej. Nawet sami przywódcy ZSRS
nie byli tak naiwni, by kreować napaść na Polskę jako bezkonfliktowe wejście na „niczyje”
terytorium (chyba, że na użytek „maluczkich” i zagranicznej opinii publicznej). W znanym
przemówieniu z 31 października 1939 r. Mołotow mówił o „uderzeniu” Armii Czerwonej na
Polskę, a w niecałe dwa lata później (w maju 1941 r.) Żdanow już wprost przyznawał, że „wojna” (sic!) przeciwko Polsce nie miała charakteru obronnego – podobnie jak wojna z Finlandią
(skoro tak, to logiczne, że była to wojna napastnicza). Wypieranie ze świadomości okresu
kolaboracji z Niemcami jest niezwykle charakterystyczne dla obecnie dokonującego się procesu reinterpretacji okresu stalinowskiego. Niemców, w pracach tego typu jak recenzowana,
pokazuje się już od 1939 r. – niekoniecznie zresztą wprost – jako przeciwników.
Najlepiej świadczy o tym całkowicie ahistoryczne stwierdzenie Autorki, że gdyby
terenów Kresów Wschodnich nie zajęły wojska sowieckie, zajęliby je Niemcy – ze wszystki-
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mi, fatalnymi dla ludności polskiej konsekwencjami. Tak więc Czerwonoarmiści nie tylko
przywrócili Rosji jej „prawowitą” własność, nie tylko „wyzwolili” mniejszości narodowe
od polskiego „ucisku”, ale na dodatek uratowali kresowych Polaków od faszystowskiego
barbarzyństwa!
Warto więc postawićpytanie: co te fantasmagorie mają wspólnego z historią, która
jest mozolną i pokorną rekonstrukcją faktów i ich wyważoną interpretacją? Oczywiście nic,
dlatego też recenzowaną pracę w sensie warsztatowym nie sposób traktować inaczej, jak
prymitywną „agitkę”.
Idźmy dalej. Z równą lekkością, jak w odniesieniu do agresji 1939 r., Jakowlewa
odnosi się do sowieckich represji na okupowanym terytorium. Zdradza przy tym zupełny
brak orientacji, czym w świetle prawa międzynarodowego były te prześladowania, nie mówiąc już o zwykłym, ludzkim współczuciu dla represjonowanych. Działania NKWD to dla
niej po prostu „uczciwe, bezkompromisowe i efektywne” wypełnienie obowiązków. Zapewne to samo dałoby się powiedzieć o gestapo, które równie „bezkompromisowo” wypełniało
swoje „obowiązki” na ziemiach polskich, zajętych przez III Rzeszę. Nikomu jednak nie
przychodzi do głowy, by wypisywać mu z tego powodu laurki.
Dla Autorki polska konspiracja i walka o niepodległość na Kresach, to po prostu
działania o charakterze „terrorystycznym” i „bandyckim”, które NKWD – w imię obrony
„interesów ZSRS” – miał pełne prawo zwalczać. W takim ujęciu cały ruch oporu okupowanych narodów Europy przeciwko okupacji nazistowskiej należałoby również uważać za
„bandytyzm” (w tym także sowiecką partyzantkę z lat 1941–1944!). Zresztą naziści partyzantów i konspiratorów nazywali właśnie „bandytami”. Pogratulować Autorce ideowych
i pojęciowych koneksji. Naziści stanowią zresztą dla Autorki wygodny punkt odniesienia:
czymże były różnorakie posunięcia władzy sowieckiej wobec Polaków (np. nadanie sowieckiego obywatelstwa), w porównaniu z ekscesami Niemców wobec Polaków. Deportacje
ludności polskiej zbywa Jakowlewa, pisząc, że osoby, które napłynęły na „Zachodnią Ukrainę i Zachodnią Białoruś” z centralnej Polski „pojechały sobie na wschód”. Brzmi to nieomal jak opowieść o wycieczce. Generalnie deportacje zostają uznane za uzasadnione, bo
przecież żadne państwo nie może tolerować antypaństwowej działalności, a tym zajmowało
się wielu wywiezionych Polaków.
Choć trudno zdobyć się tu na ironię, można by zapytać Autorki, czy także dziesiątki tysięcy dzieci, które „pojechały sobie” na Syberię (tysiące ich zmarło na „nieludzkiej
ziemi”)? I jakąż to „antypaństwową” działalność prowadziły żony oficerów i policjantów
znajdujących w niewoli sowieckiej, czy aresztowanych? Tak oto obala się „mity” o sowieckich okrucieństwach wobec Polaków.
Zadziwiające, że we fragmencie książki, dotyczącym okresu 1939–1941, Autorka
całkowicie pominęła Zbrodnię Katyńską. Zapewne nieprzypadkowo: może uznała, że nawet
dla jej, zaiste niezwykłego talentu do „reinterpretacji” historii, zadanie wpisania wymordowania blisko 15 tysięcy bezbronnych jeńców wojennych na polecenie najwyższych władz
ZSRS w pracę, która usiłuje pokazać Rosję jako ofiarę polskiej agresywności jest zbyt karkołomne. Katyń to zbrodnia, której głównym celem było zapobieżenie restytucji niezawi-
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słego państwa polskiego i jako taka rażąco wprost nie pasuje do koncepcji Autorki. Słusznie
zatem została pominięta. Zgodnie ze wszystkimi regułami historycznego prezentyzmu.
Okres po wznowieniu stosunków dyplomatycznych między Polską a ZSRS prezentuje Autorka we właściwej sobie manierze. Generał Anders zostaje wykreowany na prawdziwy „czarny charakter”, zaprzysięgłego przeciwnika współpracy ze Związkiem Sowieckim.
Ale i trudno się temu dziwić, skoro oparła się na tak „miarodajnych” źródłach, jak wspomnienia byłego adiutanta Dowódcy Armii Polskiej w ZSRS, Jerzego Klimkowskiego i Zygmunta Berlinga – obu osobistych, zaprzysięgłych wrogów Generała. Oczywiście to Anders
był „winny” ewakuacji Polskich Sił Zbrojnych ze Związku Sowieckiego, bo nie chciał walczyć ramię w ramię z nienawistnymi Sowietami. A ponieważ „Andersowcy” zostawili po
sobie „złe wspomnienie”, Stalin miał słuszny powód, by tych, którzy po wojnie powrócili
na Kresy (wcielone już do ZSRS) deportować (w 1951 r.) na Syberię.
Dodajmy tu, nawiasem mówiąc, że obecny w pracy kult Stalina i akceptacja dla
wszystkich jego posunięć po prostu poraża (podobnie jak apologetyczny ton, który Autor- 375
ka przyjmuje, pisząc o NKWD). Porażają także dalsze wywody Autorki, poświęconej sytuacji na Kresach Wschodnich w latach okupacji niemieckiej. Działająca tu Armia Krajowa
zostaje pokazana jako bezczynna struktura operacyjnie podporządkowana Brytyjczykom,
bardziej siatka wywiadowcza (oczywiście na usługach Wielkiej Brytanii), aniżeli zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego. Prawdziwą walkę z okupantem na Kresach, prowadziła – zdaniem Jelisiejewej – partyzantka sowiecka. Przy czym nieprawdą jest, że dokonywała ona jakichkolwiek zbrodni na ludności cywilnej, zajmowała się rabunkami, pijaństwem
i kierowało nią NKWD (akurat dokładnie coś przeciwnego wynika z dokumentów sowieckich). Nie zaprzecza natomiast, że sowieccy partyzanci dokonywali rozbrajania oddziałów
Armii Krajowej oraz dokonywali rozstrzeliwań żołnierzy AK. Wszystko to, oczywiście, po
swojemu „zgrabnie” uzasadnia. Rozbrojenie Stołpeckiego Batalionu AK (1 grudnia 1943 r.)
było uzasadnione tym, że w jego szeregach służyło dwóch „profesjonalnych dywersantów”
(chodzi o „cichociemnych” ppor. Ezechiela Łosia i ppor. Lecha Rydzewskiego).
Skomentujmy na gorąco: gdyby polscy partyzanci myśleli takimi samymi kategoriami powinni rozbrajać każdy oddział sowieckiej partyzantki na Kresach. Choćby z tego
powodu, że nie było takiego, w którym nie służyli by funkcjonariusze NKWD, czyli organizacji, która poddawała ludność polską represjom.
Rozstrzelanie 80 partyzantów z oddziału por. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica” nad jeziorem Narocz w sierpniu 1943 r. relacjonuje Jakowlewa z przerażającą polskiego
Czytelnika obojętnością. Uważa bowiem, że wszystko odbyło się de iure: wszak odbył się
„sąd”, który wydał odpowiednie wyroki. Szkoda tylko, że Autorka nie pisze, jaką podstawę
prawną miał ów „sąd” i jakich win dowiódł w czasie przesłuchań – sprowadzających się
wszak najczęściej do prostego potwierdzenia tożsamości. Szkoda wreszcie, że nie informuje, że podczas badań stosowano tortury – o czym wiadomo zresztą nawet nie z polskich,
ale z sowieckich dokumentów. Szkoda, bo rosyjski Czytelnik może uznać to wszystko za
prawdę i zbrodnię, popełnioną na zlecenie władz ZSRS wziąć za …egzekwowanie wojennego prawa.
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Mówimy o zbrodni, bo egzekucja partyzantów „Kmicica” nie miała nic wspólnego
z żadnym, nawet najbardziej dowolnie pojętym, „wymiarem sprawiedliwości”. Był to klasyczny mord polityczny, którego podstawą był rozkaz WKP(b) Białorusi z 22 lipca 1943 r.,
nakazujący sowieckiej partyzantce na tzw. Zachodniej Białorusi rozbrajanie oddziałów AK
i skrytą likwidację jej kadry dowódczej. Ten właśnie rozkaz wywołał sowiecko-polską wojnę
partyzancką na północno-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej, ponieważ – co zrozumiałe – zagrożone rozbrajaniem i fizyczną likwidacją oddziały AK przeszły do samoobrony.
O tym, że ów zbrodniczy rozkaz służył imperialnym interesom ZSRS, który w obliczu zbliżania się Armii Czerwonej do granicy z Polską rękami sowieckich partyzantów dokonywał jakby powtórnego podboju Kresów Wschodnich – Jakowlewa dyplomatycznie milczy.
W wypaczonym obrazie polskiej partyzantki nie brak ewidentnych kłamstw i przeinaczeń. Nie możemy omawiać tu wszystkich, jest ich bowiem zbyt wiele. Przyjrzyjmy
się zatem dokładniej tylko jednej z historycznych manipulacji dokonanej przez Autorkę
w związku z działalnością polskiej partyzantki na omawianym terenie, związanej ze znaną
sprawą rozmów dowódcy Okręgu Wileńskiego AK, płk Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, z Niemcami w lutym 1944 r. Według Jakowlewej rozmowy te zakończyły się oficjalnym
„podporządkowaniem polskich brygad dowództwu niemieckiemu” (a także innymi ustaleniami, m.in. zobowiązaniem strony polskiej do powstrzymania ataków na formacje niemieckie), przy czym, jak twierdzi Autorka: „Dla wypróbowania trwałości niemiecko – polskiego
współdziałania AK przekazała pod dowództwo niemieckie 3. brygadę partyzancką”.
Gdyby Autorka czytała coś więcej, aniżeli internetowe publikacje (np. źródłowy
artykuł Jarosława Wołkonowskiego „Rozmowy niemiecko-polskie w lutym 1944 r. w świetle nowych dokumentów niemieckich”, zamieszczony w tomie Sympozjum historyczne „Rok
1944 na Wileńszczyźnie (Warszawa: Biblioteka Kuriera Wileńskiego, 1996), wiedziałaby, że
„Wilk” żadnego porozumienia z Niemcami nie zawarł, propozycję oddania wymienionego
oddziału pod komendę niemiecką kategorycznie odrzucił, a całość propozycji niemieckich
przekazał do oceny Komendzie Głównej AK, która poleciła rozmowy z Niemcami zerwać.
Dokonany fałsz stał się dla Jakowlewej podstawą do nazwania płk. Krzyżanowskiego „zdrajcą”, i wprost skandalicznej apologii oskarżeń, wysuwanych wobec niego w okresie PRL.
Ogólny obraz Armii Krajowej na Kresach północno-wschodnich zaprezentowany
przez Autorkę w pracy nie da się określić innym mianem jak karykatura. Słaba, pasywna
wobec Niemców (albo nawet kolaborująca z nimi), agresywna wobec sowieckiej partyzantki, terroryzująca ludność białoruską. Zapewne sowiecka partyzantka na Wileńszczyźnie
czy Nowogródczyźnie była silniejsza. Powodów do radości jednak nie ma, siła ta bowiem
służyła niegodnemu celowi, jakim była likwidacja typowo stalinowskim metodami polskiej
państwowości na tych terenach. Działania tej partyzantki – zarówno co do celu, jak i metod
– Jakowlewa uznaje zresztą za całkowicie uzasadnione, bo przecież Kresy Wschodnie były
integralną częścią ZSRS. Przecież, w październiku 1939 r., miejscowa ludność w „wolnych”
wyborach wypowiedziała się za włączeniem tym ziem w skład Związku Sowieckiego.
Tego, że sowiecką partyzantkę obciążają nie tylko okrutne mordy na żołnierzach
Armii Krajowej, ale także liczne zbrodnie na ludności cywilnej Autorka w ogóle nie przyj-
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muje do wiadomości. Próżno w jej pracy szukać np. wzmianki o starciu z powierzchni wsi
Koniuchy w lutym 1944 r. w odwecie za to, że jej mieszkańcy przeciwstawili się bezustannym rabunkom, dokonywanym na nich przez sowieckich partyzantów.
Teza o wiążącym charakterze „wyborów” z 1939 r. daje Autorce asumpt do kolejnego
„odkrycia”: oto działania Armii Krajowej na Kresach w ramach akcji „Burza” miały charakter
„nielegalny”; zasadnie zatem biorące w niej udział oddziały AK zostały rozbrojone (w Wilnie
i innych miejscach). A skoro ziemie kresowe należały do ZSRS, władze sowieckie miały też
pełne prawo ogłosić tam pobór do Armii Czerwonej. Wobec zaś tych, jak wywiezieni do Kaługi AK-owcy, którzy odmówili złożenia przysięgi wojskowej (do czego jako „sowieccy obywatele” byli zobowiązani), władze ZSRS okazały się tak wspaniałomyślne, że wysłały ich tylko
do wyrębu lasów. Mogły ich wszak rozstrzelać – ostatecznie toczyła się wojna.
Autorka „zapomniała” widać, że póki co, do uznania roszczeń Stalina droga była
jeszcze daleka, dlatego też to właśnie działania władz sowieckich na Kresach należy uznać
za całkowicie bezprawne, nielegalne i zbrodnicze (wcielanie obcych obywateli do własnej 377
armii jest zbrodnią!). Bo przecież Churchill i Roosevelt (w Teheranie) zgodzili się dopiero
na linię Curzona, a i to w tajemnicy przed światem. Polskie władze o ustaleniach tych do
października 1944 r. nawet nie wiedziały, nie mówiąc już o ich akceptacji.
Książkę Jakowlewej kończą rozdziały o Powstaniu Warszawskim oraz sytuacji na
Kresach Wschodnich po zakończeniu wojny. O powstaniu nie ma ona nic ciekawego do
powiedzenia, sugerując jedynie, że Stalin chciał – ale nie mógł – udzielić mu pomocy (przy
czym np. sprawę uporczywej odmowy udostępnienia sowieckich lotnisk alianckiemu lotnictwu dla lotów wahadłowych z zaopatrzeniem dla walczących uważa – nie wiedzieć dlaczego – za „niejednoznaczną”, a zjawisko rozbrajania jednostek AK zmierzających na pomoc
walczącej stolicy przez Armię Czerwoną i NKWD w ogóle pomija). Sytuację na Kresach po
1945 r. przedstawiono w sposób standardowy: oddziały AK zostały uznane za ugrupowania
„bandyckie” i „terrorystyczne”, które, jako takie, zasłużyły sobie na swój los, tj. na rozbicie
przez NKWD. Narracja historyczna w tym miejscu się urywa, końcowe wywody Autorki
mają już bowiem czysto publicystyczny charakter.
Zastanawiające, ale po pewnym czasie musimy uznać, że taki zabieg ten był całkowicie logiczny i uzasadniony. Dzięki niemu Autorka uniknęła bowiem ciężkiego zadania
„obalania” kolejnych „mitów”: o bandyckim porwaniu 16. Przywódców Polski Podziemnej, tworzeniu prosowieckich organów quasi – rządowych i rządowych (PKWN i tzw. Rząd
Tymczasowy), jednym słowem oszczędziła sobie ciężkiej pracy obalania wielkiego „mitu”
o wasalizacji Polski przez wschodniego sąsiada po 1944 r. I trudno się właściwie dziwić.
Dokonała wszak wcześniej tytanicznej pracy intelektualnej, rozbijając cały szereg „mitów”
pomniejszego kalibru.
Wyjątkowo nieuczciwym chwytem, nagminnie stosowanym w pracy Jakowlewej
jest przypisywanie jakimś anonimowym „polskim historykom” rozmaitych absurdalnych
poglądów, a następnie triumfalne ich obalanie. Jest to klasycznie gombrowiczowskie „robienie gęby”, którego celem jest najwyraźniej pokazanie badaczy w naszym kraju jako grupy mitomanów, niezdolnych do trzeźwego spojrzenia na dzieje najnowsze.
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W polemicznym zapale Autorka włączyła do swojej pracy rozmaite wątki, w żaden
sposób niezwiązane z tematyką jej pracy (jeżeli w ogóle możemy o czymś takim mówić).
Nawet sprawy Jedwabnego tu nie zabrakło, Autorka uznała bowiem, że był to mord dokonany przez Polaków na… „obywatelach sowieckich”. Idąc tym torem rozumowania (tj. biorąc
poważnie dekret Rady Najwyższej o sowieckim obywatelstwie ZSRS z 29 listopada 1939 r.)
można by uznać, że właściwie nie było żadnych antypolskich represji po 17 września 1939 r.;
polityka represyjna NKWD uderzała wszak w… sowieckich obywateli.
O represjach tego typu moglibyśmy zacząć mówić dopiero po układzie SikorskiMajski, który w wykładni władz sowieckich przywracał polskie obywatelstwo mieszkańcom Kresów, a i to nie wszystkim – tylko polskiej narodowości. A w odniesieniu do tej
grupy też tylko do stycznia 1943 r., kiedy to ZSRS ponownie „narzucił” sowieckie obywatelstwo Polakom.
Na sam koniec, jak już pisaliśmy, Jakowlewa przeprowadza publicystyczną szarżę,
rozprawiając się z polskimi pretensjami i roszczeniami wobec Rosji, „jednostronną” polską historiografią oraz Instytutem Pamięci Narodowej, prowadzącym śledztwo w „mętnej”
sprawie Katynia. W jej ocenie wszelkie długi pozostałe w rozliczeniach między ZSRS a Polską zostały już dawno spłacone „wyzwoleniem” naszego kraju przez Armię Czerwoną i ocaleniem w ten sposób narodu polskiego od eksterminacji ze strony nazistów. Szkoda czasu
na polemikę z tego typu ahistorycznymi spekulacjami.
Przypomnijmy zatem tylko Autorce, że to Związek Sowiecki i III Rzesza złączone
sojuszem w 1939 r. są odpowiedzialne koniec ładu wersalskiego, ruinę Polski i koszmar II
wojny światowej. Przypomnijmy także, że polityczne kombinacje Stalina z Hitlerem koniec
końców przysporzyły także Związkowi Sowieckiemu niewyobrażalnych strat i cierpień.
W świetle powyższych wywodów stwierdzenie, że Jelenie Jakowlewej nie udało się
dowieść tezy, uwidocznionej w tytule jej pracy, byłoby przysłowiowym wyważaniem otwartych drzwi. Cały ten trud był zbyteczny, niewzruszonych faktów nie da się bowiem zmienić żadnymi, nawet najbardziej wymyślnymi interpretacjami. Skłonni bylibyśmy sądzić, że
porażka Autorki to wynik ograniczenia kwerendy do Internetu. Jakowlewa tak długo przebywała w rzeczywistości wirtualnej, że w końcu napisała historię stosunków polsko-sowieckich – także wirtualną.
„Cóż byłby wart świat, gdyby nie mijała ludzka dzikość. Cóż byłby wart świat, gdyby człowiek nie stawał się z każdym stuleciem mądrzejszy? – mówi bohater Austerii Juliana
Stryjkowskiego. Autorzy takich prac, jak ta, którą mieliśmy wątpliwą przyjemność recenzować, myślą dokładnie na odwrót. Nie chcą złagodzenia ludzkich zachowań i obyczajów.
Wyznają kult siły i usprawiedliwiają każdą agresję, zbrodnię i niegodziwość, byleby tylko
służyła plemiennym czy państwowym interesom, które są dla nich najwyższym prawem.
Chcą regresu człowieczeństwa, powrotu ludzkości do działania i myślenia w kategoriach
pierwotnej „walki o byt”.
Cóż byłby wart świat – strawestujmy Stryjowskiego – gdyby składał się tylko
z takich ludzi? I cóż byłaby warta historiografia – dodajmy – gdyby tworzyły ją tylko takie
książki. Na szczęście są i inni ludzie, i inne książki.
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Arkadiusz Meller
Grzegorz Kucharczyk, Kielnią i cyrklem. Laicyzacja Francji
w latach 1870–1914
(Warszawa: Fronda, 2006)
Jednym ze współczesnych paradygmatów demokracji liberalnej jest laickość państwa. Zwolennicy takiego podejścia często zapominają (prawdopodobnie świadomie) o nowożytnych początkach owego projektu ideologicznego. Swoistego rodzaju poligonem doświadczalnym antyklerykalizmu i laicyzmu stała się Francja – ,,najstarsza córa Kościoła”.
Eksperymenty związane z separacją Kościoła od państwa zaprowadzone w tym kraju w XIX
i na początku XX w. stanowiły asumpt do dalszej erupcji antykatolicyzm, która na początku
XX w. objęła Hiszpanię, Portugalię, Rosję, Meksyk. Rozwojowi ideologii antyklerykalizmu 379
i prób jej implementacji poświęcona jest praca Grzegorza Kucharczyka.
Autor, pracownik Polskiej Akademii Nauk, w swoich licznych publikacjach podejmował temat historii katolicyzmu (Ostatni cesarz. Błogosławiony Karol I Habsburg, Czerwone
karty Kościoła) oraz myśli politycznej (Niemcy i racja stanu. Myśl polityczna Jacquesa Bainville’a).
Jako pierwszy polski badacz podjął się zagadnienia tureckiego ludobójstwa dokonanego na
Ormianach na początku XX w. (Pierwszy holokaust XX wieku). Swoje artykuły publikował
m.in. na łamach Pro Fide, Rege et Lege, Christianitas, Frondy i Solisbury Review.
Celem dzieła Kucharczyka jest przedstawienie: dziejów francuskiej polityki laicyzacji kraju, która nie była wynikiem ogólnonarodowego konsensusu, lecz owocem walki
dwóch wizji świata (rewolucyjno-antykatolickiego i konserwatywno-religijnego) a także
podstaw światopoglądu, który legł u podłoża owej polityki oraz zakulisowych działań podejmowanych przez wolnomularstwo. Stosunek obozu rewolucyjnego do religii – a zwłaszcza Kościoła rzymskokatolickiego – obrazuje jeden z epigrafów przytoczonych przez autora na początku książki, który jest autorstwa jednego z przywódców Komuny Paryskiej
Emila Eudes’a: ,,Gdyby Bóg istniał, kazałbym go rozstrzelać”.
Propagatorzy laicyzmu uważali się za epigonów
twórców rewolucji francuskiej, podczas której zamordowano 3 tys. kapłanów, a ponad 30 tys. zostało zmuszonych
do emigracji. Dynamiczny okres rozwoju rozmaitych poglądów antyklerykalnych następuje w okresie II Cesarstwa
(1852–1870), lecz intelektualny klimat dla antychrześcjańskiego ustawodawstwa III Republiki został wytworzony
(pomijając okres ,,oświecenia” i takich twórców jak Wolter,
Diderot, de Sade) przez romantyzm polityczny, filozoficzny,
literacki, który zakładał subiektywizm, emocjonalizm. Wówczas to antykatolicką twórczość, do której będą później odwoływać się zwolennicy laicyzmu, prowadzili: w dziedzinie historii
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Jules Michelet (w swoich pracach atakował Kościół katolicki, a zwłaszcza jezuitów, którym
przypisywał propagowanie obskurantyzmu, nietolerancji, przesądów; promował także
nową, ,,prawdziwą” wersję historii, która miała rozpocząć się w 1789 r.), na obszarze literatury Victor Hugo (deklarował się jako wróg kary śmierci, dogmatów religijnych oraz wojen;
w swojej twórczości koncentrował się na – jego zdaniem – negatywnym wpływie Kościoła na
wychowanie i edukację młodzieży), a na płaszczyźnie filozofii Edgar Quinet (zwalczał tzw.
papizm; wystąpił z projektem utworzenia szerokiego, heretyckiego frontu, który w walce
z katolicyzmem miał skupić w swych szeregach masonerię, sekty religijne, schizmatyków).
Dużą rolę w ukształtowaniu ideologii antyklerykalnej odegrał także pozytywizm, darwinizm, tzw. krytyczna teologia (która poszukiwała ,,prawdziwych historycznych” korzeni
chrześcijaństwa, negując boskość Jezusa Chrystusa) oraz projekty religii naturalnej (mającej
przybrać kształt przekonań moralnych pozbawionych jakichkolwiek odniesień ponadnaturalistycznych i spirytualistycznych). Swój wkład intelektualny miała także masoneria, która
popierała subiektywizm, świeckość państwa, uwolnienie człowieka od ,,przesądów”, które,
ich zdaniem, najpełniej miały uzewnętrznić się w Kościele katolickim. W samej masonerii
doszło w omawianym przez autora czasie do znacznych zmian. W 1877 r. Wielki Wschód
Francji wykreślił ze swojego statutu zapis datujący się na 1717 r. (tzw. „konstytucja Andersona”) mówiący o tym, że dobry wolnomularz jest człowiekiem wierzącym (oczywiście w demiurga – Wielkiego Architekta Wszechświata, a nie w trójosobowego Boga).
Pierwszą próbą urzeczywistnienia zasad antyklerykalizmu, której autor poświęca
uwagę, był moment upadku II Cesarstwa i utworzenia w 1871 r. w Paryżu tzw. komuny.
Jednym z pierwszych aktów prawnych wydanych przez komunardów był dekret o rozdziale państwa od Kościoła. Samozwańcze władze ogłosiły także konfiskatę majątków kościelnych. W czasie rządów komuny paryskiej ponad 30 stołecznych kościołów zamieniono na
siedziby klubów rewolucyjnych. O iście demonicznym szale rewolucjonistów świadczą dokonywane przez nich akty profanacji świątyń:
W kościele Saint-Jacques-du-Haut – Pas na ołtarzu postawiono baryłkę z winem, z której do woli czerpali klubowicze. […] Komunardzi
znajdowali, jak się wydaje, prawdziwą satysfakcję w bezczeszczeniu
figur Maryj; w kościele Notce-Deme-des-Victories, ku uciesze członków rewolucyjnego klubu, jedna z prostytutek wspięła się na ołtarz,
nad którym umieszczona była figura matki Bożej, po czym napluła na
nią. W kościele św. Sulpicjusza jeden z klubowiczów wspiął się na ambonę, skąd wzywał Boga – ,,jeśli istnieje” – by zstąpił na ołtarz ,,gdzie
zanurzymy sztylet w Jego Najświętszym Sercu”.1
Zdarzały się także wypadki bezczeszczenia grobów zwłaszcza świętych (ulubioną
zabawą rewolucjonistów była gra czaszkami pochodzącymi z sprofanowanych nekropolii).
Grabieże kościołów były zjawiskiem powszechnym. Co charakterystyczne, jak zauważa
autor, szeregi komunardów zasiliły prostytutki, które przedstawiano jako ideał kobiety
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w pełni wyzwolonej z przesądów religijnych i rodzinnych. Politykę laicyzacji realizowano poprzez usuwanie duchownych ze szkół, szpitali. Religijne uroczystości pogrzebowe
starano się zastąpić nowymi, świeckimi obrzędami. Równie oryginalnie, co podejmowane działania przedstawiały się pomysły klubowiczów na dalszą walkę z chrześcijaństwem.
Przewidywano utworzenie barykady złożonej z ciał pomordowanych 60 tys. duchownych.
Próbowano także zniszczyć cud architektury gotyckiej katedrę Notre Dame, podłożono
nawet już ogień pod świątynię, lecz została na szczęście ocalona. Kolejnym przykładem
barbarzyństwa komunardów było wydanie tzw. dekretu o zakładnikach, na mocy którego
wszystkie osoby podejrzane o współpracę z tzw. rządem wersalskim podlegały aresztowaniu, a za każdego zabitego rewolucjonistę miano zabijać trzech zakładników. Ofiarą bestialstwa komunardów padł abp Paryża Georges Darboy, którego w maju 1871 r. rozstrzelano,
a zwłoki obrabowano. Co charakterystyczne, aktywność komunardów wsparła masoneria,
która na kwietniowym (1871 r.) zebraniu wszystkich lóż paryskich poparła działania komuny. Pod koniec miesiąca nawet zorganizowano pierwszą w historii francuskich admiratorów 381
,,sztuki królewskiej” publiczną demonstrację, podczas której ponownie wyrażono uznanie
dla ,,dokonań” komunardów.
Po przegranej wojnie z Prusami i zakończeniu komuny paryskiej nastąpiło zjawisko społecznego odrodzenia religijnego. Swoje przywiązanie do katolicyzmu manifestowano m.in. poprzez udział w masowych pielgrzymkach (np. do miejsca objawień maryjnych
w bretońskiej wiosce Pontmain od 1871 r. przybywało rocznie 300 tys. pielgrzymów). Jak
zaznacza autor: ,,Przez całą Francję przechodzi »armia krzyżowców pielgrzymów«”.2 Wyrazem narodowego wotum przebłagalnego za działalność komuny paryskiej była wybudowana w latach 1876–1914 na paryskim Wzgórzu Męczenników bazylika Najświętszego Serca Jezusowego.
Wedle Kucharczyka w okresie między upadkiem II Cesarstwa, a III Republiką (czyli w latach 1870–1875) zapadły znaczące decyzje polityczne, które w późniejszym okresie
miały rzutować na kształt polityki laicyzacyjnej. Pierwszym takim wydarzeniem było niepowodzenie restauracji monarchii w 1873 r. Pretendent do tronu (popierany przez wszystkie
ugrupowania monarchistyczne w Zgromadzeniu Narodowym, które stanowiły większość
parlamentarną) Henryk hr. Chambord nie zgodził się na objęcie tronu, które wiązałoby się
z przyjęciem rewolucyjnej trójkolorowej flagi. Kolejnym krokiem dla utrwalenia porządku republikańskiego było przegłosowanie w styczniu 1875 r. (jednym głosem więcej) przez
Zgromadzenie Narodowe ustawy, dającej możliwość wyboru przez połączone izby parlamentu prezydenta republiki. Następną decyzją wzmacniającą republikanizm była zmiana
w grudniu 1875 r. ordynacji wyborczej, wprowadzającej dwie tury głosowania w przypadku wyborów parlamentarnych. Powyższe decyzje umożliwiły definitywne zaprowadzenie
ustroju republikańskiego (III Republiki), co w efekcie zaowocowało wzmożoną polityką
laicyzacyjną.
W 1879 r. republikanie kontrolowali najważniejsze instytucje państwowe: mieli
swojego prezydenta oraz posiadali większość w parlamencie. Taki stan zaowocował realizacją programu antyklerykalnego.
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Za tzw. pierwszą falę laicyzacji był odpowiedzialny premier oraz minister oświecenia publicznego Jules Ferry. Jak zauważa Kucharczyk dla tego polityka, jak też dla propagatorów antyklerykalizmu laickość nie była antynomią religijności (laicyzm uważano za pewną
formę nowej religii). Traktowali jedynie laickość jako przeciwieństwo pojęcia kościelności.
Program, który realizował rząd Ferry’ego został określony w 1878 r. przez przywódcę republikanów Leona Gambettę. Przewidywał on trójstopniowe działania: laicyzację szkół, zmuszenie wszystkich zakonów do opuszczenia Francji oraz pozbawienie Kościoła wszystkich
przywilejów. Jak to przedstawia autor na stronach swojej pracy rząd republikański starał
się z jak największą pieczołowitością zrealizować powyższe cele. Jedną z pierwszych ustaw
realizujących zasady polityki laicyzacji była ustawa wprowadzająca monopol państwowy na
prowadzenie szkolnictwa wyższego (uniwersytety katolickie tworzone z środków Kościoła
oraz zdobyte na nich tytuły naukowe miały nie być honorowane przez państwo). Kolejnym
krokiem zmierzającym do całkowitej laicyzacji szkolnictwa było wprowadzenie świeckiego,
obowiązkowego, bezpłatnego szkolnictwa podstawowego. Jednocześnie zakazano nauczania
na jakimkolwiek poziomie przez osoby duchowne. W szkołach elementarnych prowadzono antyklerykalną indoktrynację poprzez prowadzenie zajęć ,,wychowania obywatelskiego
i moralnego”. Specjalne podręczniki ,,do wychowania obywatelskiego charakteryzowały się
jedną, dominującą cechą (typową zresztą dla całego laickiego modelu szkolnictwa wprowadzonego w 1882 r.): miejsce, które zajmował Bóg w dotychczasowym (prowadzonym przez
Kościół) modelu edukacji, zajęła Francja”. Z równie wielką gorliwością przystąpiono do
banicji zakonników – wszystkie kongregacje miały wystąpić do władz o tzw. autoryzację,
czyli akceptację państwa dla dalszej działalności (do końca 1880 r. usunięto z Francji blisko
6 tys. zakonników). Przystąpiono także do czystek personalnych wśród urzędników państwowych: ,,w 1879 roku zdymisjonowano […] 12 dowódców korpusów, 14 prokuratorów
generalnych i 11 ambasadorów. Trzy lata później republikańska większość w parlamencie
przeforsowała prawo, które na trzy miesiące zawieszało ustawową nieusuwalność wyższą
urzędników państwowych”. Pojawiały się także orwellowskie seanse nienawiści, polegające
na rozkwicie publikacji ujawniających ,,spiski” jezuitów. Wśród ustaw laicyzujących życie
publiczne można zaliczyć: zniesienie zakazu pracy w niedzielę, wprowadzenie rozwodów,
zakaz modlitw w kościołach w intencji prac parlamentu, zniesienie przestępstw przeciw
obrazie moralności. Wprowadzono także przepisy prawne, zgodnie z którymi osoby niewierzące miały mieć zagwarantowany pochówek na cmentarzach katolickich. Parlament
francuski w 1885 r. odebrał Kościołowi świątynię pw. św. Genowefy, którą zamieniono na
panteon (stał się on miejscem pochówku osób zasłużonych dla republiki m.in. Woltera,
Rousseau, Hugo). Działania rządu poprało wolnomularstwo oraz kościoły protestanckie.
Trzej najbardziej zaangażowani w laicyzację kraju premierzy: Ferry, Waldeck-Rousseau
i Combes należało do lóż masońskich, które ich aktywność wspierały.
W dalszej części pracy autor dokonuje analizy tzw. procesu ,,ralliement”, czyli
przyłączania się katolików do republiki. W połowie lat 80. XIX w., w wyniku spadku szału rewolucyjnego ze strony władz państwowych, część katolików była ona inspirowana
nauką Leona XIII, który w encyklikach skierowanych do francuskiego Kościoła potępiał
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antykatolickie zachowania władz, jednocześnie przypominał, że działania te nie podważają
wiary w istnienie władzy pochodzącej od Boga, której katoliccy winni są posłuszeństwo.
Postawa taka oznaczała konieczność odejścia od pozycji promonarchistycznych na rzecz
częściowych ustępstw dla republiki. Efekty polityki zbliżenia Kościoła z republiką okazały
się jednak niekorzystne dla strony katolickiej. Wprawdzie władze państwowe godziły się
na działalność zakonów, które nie uzyskały autoryzacji, jednocześnie jednak wprowadzały dodatkowe obciążenia podatkowe dla Kościoła. Dodatkowo polityka ,,przyłączania się”
zaowocowała wzrostem poparcia dla ugrupowań republikańskich. Ostateczne odejście od
powyższej praktyki nastąpiło po aferze Dreyusa (francuskiego oficera pochodzenia żydowskiego Dreyfusa oskarżono o szpiegostwo na rzecz Prus; jak się później okazało były to
nieprawdziwe oskarżenia; stronnictwa prawicowe uznawały prawdziwość owych zarzutów).
Sprawa ta zmobilizowała partie republikańskie do podjęcia działań mających na celu odejście od polityki ,,ralliement”. Wysuwano wówczas hasła obrony republiki przed zagrożeniem katolickim. Zresztą, jak podkreśla autor, głównym zarzutem kierowanym ze strony re- 383
publikanów przeciw katolikom była obrona Francji przed działaniem kosmopolitycznych
(pozbawionych uczucia przywiązania do ojczyzny) ,,papistów”. Powstały w 1899 r. rząd
Waldecka-Rousseau wprowadził kolejne restrykcje o charakterze antyklerykalnym (m.in. za
zakony uznawano szkoły prywatne, w których nauczał, chociaż jeden duchowny; wszystkie
zakony, nawet te, które wcześniej uzyskały akceptację na funkcjonowanie ze strony państwa
musiały starać się o ponowną autoryzację).
Kolejnym rządem, który prowadził politykę antyklerykalną, szeroko omawianym
przez Kucharczyka, jest istniejący od 1902 r. rząd Combesa. Przystąpił on do zamykania
istniejących jeszcze szkół prowadzonych przez kongregacje zakonne (z istniejących 17 tys.
tego typu placówek rząd do połowy 1903 r. zamknął blisko 9 tys.). Zamykano także instytucje dobroczynne (sierocińce, szpitale) prowadzone przez zakonny, które musiały ponownie
ubiegać się o autoryzację, (która miała być dokonywana zbiorczo przez parlament, należy
dodać, że pomyślnie ową procedurę przeszło jedynie kilka zakonów). Rozwinięciem powyższej polityki był ustanowiony w 1904 r. zakaz prowadzenia szkół przez wszystkie zakony nawet te, które uzyskały od rządu pozwolenie na prowadzenie działalności. W wyniku
tej decyzji 80 tys. dzieci zostało pozbawionych edukacji. Ten sam rząd zapoczątkował akcję
dekrucyfiakcyjną, polegającą na usuwaniu krzyży z budynków publicznych. Co bardziej
ambitni merowie – idąc za przykładem ,,z góry” – zakazywali na swoim obszarze noszenia
przez duchownych sutann. W owym okresie uaktywniły się także bojówki masońskie, które zakłócały porządek podczas nabożeństw, organizowały napady na wiernych np. podczas
procesji Bożego Ciała. Podczas takich napadów zdarzały się wypadki śmiertelne, za które
byli karani duchowni (za rzekome niedopilnowanie porządku lub złamanie zakazu organizowania Mszy Świętych, procesji). W takich praktykach specjalizowało się Narodowe Towarzystwo Francuskich Wolnomyślicieli. Jak zauważa autor, największym skandalem politycznym rządu Combesa była tzw. afera fiszkowa, polegająca na zleceniu przez rząd tajnej
masońskiej wojskowej organizacji ,,La solidarite militaire” szpiegowania, donosicielstwa na
żołnierzy. Donosy te stały się podstawą dla udzielania awansów lub wydalania z armii żoł-
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nierzy, którzy mieli zagrażać bezpieczeństwu republiki. Kulminacyjnym punktem polityki
laicyzacyjnej było zerwanie konkordatu z 1801 r. ze Stolicą Świętą poprzez wprowadzenie
ustawy o rozdziale państwa od Kościołów, która dokonywała podsumowania i zapisania
w jednej ustawie wszystkich dotychczasowych zapisów antyklerykalnych (laickie szkolnictwo; zakaz publicznego eksponowania symboli religijnych; cofnięto uposażenia duchownych z budżetu państwa; państwo stawało się właścicielem dóbr kościelnych, które mogły
na drodze specjalnych decyzji zostać przekazane w użytkowanie tzw. ,,stowarzyszeniom
kultowym”, które miały składać się z osób świeckich). Obowiązuje ona do dnia dzisiejszego
i jest uznawana przez francuskich polityków tzw. głównego nurtu (zarówno ze strony lewicy, jak i prawicy) za aksjomat państwa francuskiego, w którego konstytucji zapisano przepis
o laickim charakterze państwa.
Książka Grzegorza Kucharczyka unaocznia, że ,,idee mają swoje konsekwencję”
(by posłużyć się tytułem jednej z książek Richarda Weavera). Ideologia antyklerykalna inspirowana zasadami oświeceniowymi, pozytywizmem, darwinizmem miała swoje realne
przełożenie na politykę w postaci laicyzacji kraju, który od wieków szczycił się swoim katolicyzmem. Uświadamia także, że proces dechrystianizacji rozpoczyna się od ,,niewinnych” haseł, polegających na usunięciu wpływu Kościoła na proces edukacyjny, a kończy na
całkowitym wyrugowaniu katolicyzmu z życia społecznego. Bardzo znamienne jest także to,
że zwolennicy laicyzacji zapominają o swych (morderczych i barbarzyńskich) antenatach.
W celu uświadomienia sobie, do jakich konsekwencji może doprowadzić ideologia antyklerykalna niech posłuży lektura tego dzieła.

Przypisy:
G. Kuczarczyk, Kielnią  i cyrklem. Laicyzacji Francji w latach 1870–1914 (Warszawa: Fronda, 2006):
s. 40.
2
Tamże, s. 50.
1
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Robert Friedl
Heidemarie Petersen, Judengemeinde und Stadtgemeinde in Polen.
Lemberg 1356–1581, Wiesbaden 2003. Forschungen zur osteuropäischen Geschichte,
Band 61.
Od publikacji tej małej, bo liczącej zaledwie 160 stron dysertacji minęło już kilka
lat. Praca ta nie odbiła się niestety szerszym echem w literaturze, mimo że dotyczy Lwowa
– miasta o ogromnym znaczeniu dla historii Polski i Ukrainy, miasta-symbolu dla Polaków,
Ukraińców i Żydów. Tematem doktoratu jest „Gmina żydowska i gmina miejska w Polsce.
Lwów 1356–1581”. Praca ta dotyczy średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych i powstała częściowo w Berlinie, częściowo w ramach projektu „Metropolen und Zentren Ost- 385
mitteleuropas im 15. /16. Jahrhundert” (Metropolie i centra Europy Środkowo-Wschodniej
w wiekach XV i XVI) organizowanego przez Geisteswissenschaftliches Zentrum Osteuropa
w Lipsku.
We wstępnie Petersen opisuje powstanie gmin żydowskich w Polsce oraz ich status
prawny. W następnych rozdziałach rozprawy szkicuje historię Lwowa oraz politykę miast
i króla względem Żydów. Autorka porównuje też rozwój gminy lwowskiej z sytuacją panującą w Lublinie, Poznaniu i Krakowie. Właściwy temat dysertacji stanowi rozdział VI,
liczący zaledwie 29 stron, czyli mniej niż jedną piątą pracy. Podobnie jak w przypadku poprzednich rozdziałów, tak i tym razem autorka bazowała tylko na znanej literaturze, przede
wszystkim na dziełach badacza dziejów Żydów lwowskich Majera Bałabana. Dla polskich
badaczy archiwa w Związku Sowieckim były niedostępne. Stąd też stan badań dotyczących
tego tematu nie zmienił się i pozostał faktycznie do początku lat 90. na poziomie ustaleń
z 1939 r. Powstające na zachodzie Europy tzw. dysertacje o miastach, tak jak tu recenzowana praca Petersen były w Polsce „ludowej” rzadkością. Historiografia ukraińsko-sowiecka
miała określone cele polityczno-ideowe, w związku z tym i wartość naukowa
prac ze ZSRS jest niewielka.
Biorąc pod uwagę obecny stan badań należałoby
oczekiwać znacznie więcej od doktoratu Petersen.
W tym kontekście dziwna wydaje się informacja
autorki, że w archiwum lwowskim znajdują się
akta grodzkie od roku 1460, czyli dotyczące częściowo okresu stanowiącego jej pole prac badawczych.
Akta te zostały wykorzystane w doktoracie zaledwie
w kilkunastu odsyłaczach. Autorka nic nie wspomina
o aktach sądów kryminalnych, a te były prowadzone, podobnie jak i akta grodzkie, do okresu reformacji po niemiecku. Jeżeli one istnieją, to zawierają być może relewan-
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tne dla pracy materiały. Doktorat Petersen jest pracą rzetelną i dokładną, opartą o szeroką
literaturę dotyczącą Lwowa. Niewiele jest też w niej błędów. Jednak kardynalnym błędem
jest stwierdzenie autorki, że Lwów zawdzięcza swój rozwój korzystnemu położeniu w obszarze przygranicznym z Litwą i Rosją. Autorka zaprzecza też sama sobie w stwierdzeniu
o wzroście nacisku na inne religie chrześcijańskie we Lwowie po zawarciu Unii Brzeskiej
w roku 1596, ponieważ następna informacja dotyczy przyjęcia Unii przez prawosławnego
biskupa lwowskiego w roku 1708. Był to ostatni biskup prawosławny w Rzeczypospolitej.
Takie stwierdzenie powinno być przynajmniej przedmiotem rozdziału lub ekskursu w pracy, ponieważ inicjatywa Unii wyszła od cerkwi, m.in. od biskupa lwowskiego Gedeona Bałabana.
Problematyczna jest interpretacja obecności zakonu Jezuitów we Lwowie, który
według niej przyczyniał się do nietolerancji religijnej. Jest to teza błędna, ponieważ ortodoksja znajdowała się w stanie rozkładu, a odpowiedzią na reformy trydenckie jak np.
upowszechnienie szkolnictwa katolickiego były zmiany w prawosławiu. I tak szkółka jezuicka została podniesiona w roku 1608 do rangi kolegium, z którego powstała później
akademia. Druga – po kijowskiej Akademii Mohylańskiej (1633 r.) – uczelnia wyższa na
ziemiach ruskich Korony. Oznaką tych zmian było też ukonstytuowanie się bractwa prawosławnego we Lwowie, które utworzyło w mieście w roku 1586 własną szkołę, trzecią
w Rzeczypospolitej po Wilnie (1584 r.) i Ostrogu (1585 r.). Także na reformy katolickie
można też spojrzeć od ich pozytywnej strony, wyrazem czego był właśnie rozwój szkolnictwa. W pracy zabrakło także analizy stosunków pomiędzy religiami chrześcijańskimi i gminą żydowską. Powstanie Chmielnickiego wskazuje na silniejsze nastroje antyżydowskie w ortodoksji niż w katolicyzmie. Autorka nie wspomniała też o tak bardzo
rozpowszechnionych po reformacji druków ulotnych lub broszur, z których część miała
charakter antyżydowski. Lwów był miastem kupieckim i ważnym ośrodkiem nie tylko
wydawniczym, ale też kolportażu różnego rodzaju druków. Nie bez powodu właśnie we
Lwowie uciekinier z Moskwy Iwan Fedorow prowadził drukarnię, co jest raczej dowodem
tolerancji i liberalizmu niż prześladowań. Historia zajmuje się rekonstrukcją przeszłości
i dlatego dla nauki jest bardzo ważne wykorzystanie materiałów źródłowych. Ich brak
czyni z doktoratu Petersen raczej syntezę literatury częściowo już przestarzałej. Ta krótka
i skromna rozprawa doktorska nie pasuje do miasta tak znaczącego dla Rzeczypospolitej,
jak Lwów.
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Jolanta Mysiakowska
Jacek Pawłowicz, Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948
-KŚZpNP, 2008)

(Warszawa: IPN-

W 60. rocznicę zabójstwa rtm. Witolda Pileckiego Instytut Pamięci Narodowej wydał album poświęcony jego życiu i działalności konspiracyjnej w okresie II wojny światowej
i drugiej okupacji sowieckiej. Publikacja ta wpisuje się w szereg inicjatyw, mających na celu
przypomnienie i przybliżenie postaci ochotnika do KL Auschwitz.
Album przygotowany przez Jacka Pawłowicza, poprzedzony krótkim wstępem
w języku polskim i angielskim, tworzy bardzo bogata kolekcja zdjęć, pochodząca ze zbiorów rodzinnych, Archiwum IPN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Państwowego Mu- 387
zeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Woli, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, a także kolekcji prywatnych. Całość została podzielona na pięć zasadniczych części
poświęconych kolejnym etapom życia Witolda Pileckiego. I tak Czytelnik może – niczym
w albumie rodzinnym – spojrzeć na zdjęcia z dzieciństwa i wczesnej młodości, kiedy to
należał do konspiracyjnego harcerstwa i POW oraz Samoobrony Wileńskiej. Wiele fotografii pochodzi z okresu, gdy jako żołnierz walczył w oddziale ułanów, dowodzonym przez
Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszkę”. Jako żołnierz Wojska Polskiego wziął czynny udział
w wojnie polsko-bolszewickiej, znalazł się również w zgrupowaniu gen. Lucjana Żeligowskiego, które zajęło w 1920 r. Wilno tworząc Litwę Środkową. Bardzo istotnym wątkiem,
wyraźnie eksponowanym przez Autora albumu są silne związki Witolda Pileckiego z Kresami Wschodnimi RP.
Nie mniej ważne są świadectwa z działalności konspiracyjnej Rotmistrza
w latach 1939–1945, z której najbardziej ofiarna wydaje się być
decyzja o dobrowolnym uwięzieniu w KL Auschwitz. Jako więzień obozu zagłady nie tylko zorganizował w konspiracyjną Tajną Organizację Wojskową, ale również przekazywał informacje dotyczące
funkcjonowania obozu zagłady. Po udanej ucieczce
z obozu zdążył jeszcze wziąć udział w Powstaniu
Warszawskim, gdzie walczył w składzie Zgrupowania
„Chrobry II”, współtworzonego co warto zaznaczyć
przez kadrę oficerską i wielu członków struktur Narodowych Sił Zbrojnych.
Najwięcej jednak miejsca poświęcono śledztwu
oraz procesowi pokazowemu przed Wojskowym Sądem
Rejonowym w Warszawie. Witold Pilecki został zatrzymany 8 maja 1947 r. i osadzony w więzieniu mokotowskim
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w Warszawie. Śledztwo przeciwko niemu nadzorował sam płk Roman Romkowski. Torturowany w czasie śledztwa stanął 3 maca 1948 r. przed sądem wraz z towarzyszami: Marią
Szelągowską, Tadeuszem Płużańskim, Szymonem Jamontt-Krzywickim, Maksymilianem
Kauckim, Jerzym Nowakowskim, Witoldem Różyckim i Makarym Sieradzkim. Proces z samego założenia miał przedstawić działalność oskarżonych na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości jako przestępstwo kryminalne, określane jako działalność szpiegowska,
bądź współpraca z Niemcami w okresie okupacji. Oszczerstwa te miały na celu nie tylko
poniżenie oskarżonych i obciążenie ich bardzo ciężkimi zarzutami, ale także – a może przede wszystkim – zdyskredytowanie Rządu Polskiego na Wychodźstwie oraz struktur konspiracji antykomunistycznej w kraju. Podawane do wiadomości publicznej miały oddziaływać
na psychikę Polaków, dążąc do legalizacji zainstalowanego przemocą systemu komunistycznego.
W albumie zamieszono kopie protokołów przesłuchań Witolda Pileckiego, a także
licznych dowodów rzeczowych wykorzystywanych w sprawie m.in. tajnych dokumentów
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zdobytych przez Rotmistrza a ponadto maszynopisy meldunków, raporty sytuacyjne z kraju, przesyłane do Sztabu II Korpusu Polskiego
gen. Władysława Andersa.
Opublikowano również w całości akt oskarżenia z dnia 23 stycznia 1948 r., zatwierdzony przez mjr. Adama Humera oraz wyrok WSR w Warszawie z dnia 15 marca 1948 r.,
skazujący Witolda Pileckiego, Marię Szelągowską i Tadeusza Płużańskiego na karę śmierci. Najwyższy Sąd Wojskowy postanowieniem z dnia 3 maja 1948 r. utrzymał wyrok WSR
w mocy. Z prawa łaski nie skorzystał również Bolesław Bierut. Rotmistrz Pilecki został zamordowany 25 marca 1948 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie o godz. 21.30.
Wszystkie zamieszczone w wydawnictwie fotografie oraz dokumenty zostały opatrzone komentarzem w języku polskim i angielskim.
Album Jacka Pawłowicza jest jednym z wielu kroków czynionych przez Instytut
Pamięci Narodowej, zmierzających do przywracania pamięci niezłomnym bohaterom walki o Niepodległą Polskę. Należy tylko wyrazić nadzieję, że dzięki przygotowaniu publikacji
w dwóch językach znajdzie ona również Czytelników poza granicami naszego kraju.
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Wojciech Muszyński
Jonathan Littell, Łaskawe, tom 1, 2
kie, 2008)

(Warszawa: Wydawnictwo Literac

Jeszcze przed ukazaniem się książki Jonathana Littella towarzyszył jej spory szum
medialny. Publikacja poprzedzona niesłychanie entuzjastycznymi, ale także i krytycznymi recenzjami zachodniej prasy, wzbudzała kontrowersje także i Polsce (mówiono nawet
o skandalu), co miało stanowić najlepszą reklamę. Chodziło, jak zawsze, o poruszenie
czytelników i zachęcenie ich do otworzenia portfeli. W Europie zachodniej książka
okazała się wielkim sukcesem – sprzedano ponad milion egzemplarzy. W Polsce, mimo
wszystko, nie wzbudziła większych emocji. Czytelnicy przyjęli publikację dość obojętnie 389
i w efekcie nie stała się jakimś wydarzeniem. Bo, tak naprawdę, czy warto jest sięgnąć po
Łaskawe?
Narracja książki – liczącej dwa tomy (łącznie ponad tysiąc stron wraz z obszernym
wstępem) – jest prowadzona w pierwszej osobie. Autor, Jonathan Littell, francuski pisarz
żydowsko-amerykańskiego pochodzenia, dokonał rzeczy niezwykłej: wcielił się w postać
SS Obersturmführera dr. Maksymiliana Aue ze Służby Bezpieczeństwa Rzeszy, oficera Einsatzgruppen i rzecz jasna zbrodniarza wojennego. Sylwetka bohatera została oddana na tyle
przekonywująco, czytelnik niejednokrotnie odnosi wrażenie, że ma przed sobą autentyczny pamiętnik SS-mana, a opisane wydarzenia miały miejsce w rzeczywistości. Zresztą nie
jest to wykluczone.
Littell wyjątkowo starannie przygotował się do napisania swojej pracy. Jest perfekcjonistą i zadbał o zachowanie realiów epoki. I – co nieczęste wśród zachodnich intelektualistów – opisując zbrodnie niemieckie nie
zapomniał o tym co robili Sowieci. Jednym z przykładów tego jest scena, gdy Max Aue dowodząc oddziałem SS-manów, krążył po lesie konwojując grupę Żydów przeznaczonych do rozstrzelania. Wszędzie, gdzie
próbowano wykopać masowy grób okazywało się, że
w tym miejscu byli wcześniej Sowieci i znajdują się masowe groby ofiar NKWD. Kaci obu nieludzkich systemów
działali podobnie.
Niezwykle udane literacko i zarazem przerażające
są opisy pogromu we Lwowie, dokonanego przez Ukraińców, przy zupełnej bierności, a wręcz akceptacji Niemców,
pod koniec czerwca 1941 r. Opisy Littella są również bardzo
realistyczne. Autor doskonale zna topografię miasta, ukazując je z perfektywny niemieckiego oficera, który znalazł się
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w nim po raz pierwszy i niejako przez przypadek. Nie mniej wstrząsające i sugestywne są
opisy masowych egzekucji Żydów, przeprowadzonych przez podwładnych głównego bohatera. Na uwagę czytelnika zasługuje niewątpliwie ciekawy portret psychologiczny Maxa
Aue, znakomicie nakreślony przez autora. Szczególnie poraża psychologiczny dystans, jaki
główny bohater zachowuje wobec popełnionych przez siebie zbrodni. Nie poczuwa się do
winy za bestialstwa, jakich dokonuje. Ma poczucie, że wykonuje tylko rozkazy. A rozkazy
trzeba wykonywać. Ofiary zaś to „tylko” Żydzi, których przecież w myśl okupacyjnego prawa należy zabić bo są wrogami. Nie zastanawia się specjalnie dlaczego. Tak po prostu należy
i tak zresztą uważają jego koledzy ze służby.
Naturalizm opisów zbrodni czasami jest tak uderzający, że nieodparcie nasuwa się
myśl, że mamy do czynienia z dziełem psychopaty. Na przykład wówczas, gdy Max Aue
nadzorując egzekucję schwytanych gdzieś nad Dniestrem Żydów, podziwia przyrodę i snuje pseudofilozoficzne rozważania o kondycji natury człowieka. Nieoczekiwanie wyrywa go
z zadumy postać małej dziewczynki, którą napotyka nieopodal miejsca zbrodni. Nawiązuje z nią rozmowę, myśląc że mieszka w którejś z okolicznych wsi. Okazuje się jednak, że
nie, że to mała Żydówka, która w jakiś sposób odłączyła się od grupy skazańców. Aue pyta
czy chce do mamy, bierze delikatnie dziecko na ręce i zanosi na miejsce egzekucji. Tam zastaje oprawców, z których część odpoczywa, a część właśnie dobija ofiary. Czytelnik zostaje
porażony opisem ukraińskich ochotników, którzy po kolana brodząc w głębokim wykopie
w krwi i błocie, rozbijają nieszczęśnikom głowy kolbami karabinów. W takich okolicznościach Aue przekazuje dziecko jednemu z podoficerów SS ze słowami „Bądź dla niej dobry”.
Żeby czytać dalej trzeba mieć mocne nerwy.
Bohater Łaskawych nie jest jednak, przynajmniej początkowo, zgorzkniałym cynikiem i na tle innych członków Einsatzgruppen nie wydaje się być największym zbrodniarzem. Inni bohaterowie, pojawiający w książce Littella jako postacie epizodyczne, wydają
się być jeszcze gorsi.
Pisząc o psychologicznym portrecie Maxa Aue nie sposób pominąć faktu, iż jest
on aktywnym homoseksualistą, co zresztą – jak autor słusznie zauważył, mimo oficjalnie
„antygejowskiej” linii NSDAP – nie było rzadkością wśród członków elity III Rzeszy.
Osobowość głównego bohatera ma ewidentnie cechy psychopatyczne, czego wyrazem są
chociażby relacje z rodzicami (matką i ojczymem), których nienawidzi i w końcu morduje w okrutny sposób. Jest zaangażowanym ideowo narodowym socjalistą, służy wiernie, awansuje, wierzy w Hitlera niemal do końca. W czasie masowych egzekucji Żydów
w Kijowie Aue – zmuszony do własnoręcznego, masowego mordowania ludzi – „zacina
się”. Nie wytrzymuje nerwowo, ale nie dla tego, że współczuje swym ofiarom. Chodzi
raczej o „ciężką atmosferę”, towarzyszącą egzekucjom, która powodowała, że z przyczyn
„estetycznych” nie chciał brać w nich udziału i czynił to wbrew sobie. Po raz kolejny jego
wymówką stawała się konieczność spełniania rozkazów. Szybko wraca do służby i dalej
bez zastanowienia, bez refleksji, wykonuje polecenia zwierzchników. Nie interesuje go
co robi, ale to co go otacza – nasuwające mu się refleksje, ludzie, okoliczności. Aue jest
w końcu człowiekiem wszechstronnie wykształconym, ma stopień doktora prawa kon-
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stytucyjnego, jest miłośnikiem muzyki, literatury i filozofii. Ma wielką wiedzę, poczynając od egzotycznych języków ludów kaukaskich przez historię, prawo, i inne dziedziny
nauki na taniej moralistyce skończywszy. Trudno oprzeć się wrażeniu, że niektóre fragmenty – zdecydowanie „przegadane” i nużące – są niemal grafomańskie i najzwyczajniej
w świecie nudne.
Z czasem można odnieść wrażenie, że Littell w pewnym momencie (mniej więcej
ok. 300 strony) znudził się pisaniem swej własnej książki. Dalej skupia się na formie, ale
opowieść staje się coraz mniej ciekawa – mimo, iż okoliczności w których znajduje się Max
Aue wydają się być nader ciekawe: walki na Kaukazie, pobyt w oblężonym Stalingradzie
czy wreszcie przedzieranie się przez zajęte przez Armię Czerwoną Pomorze Zachodnie.
Wszystko wionie nudą. Czytelnik, który wytrwa do tej pory, nie ma już sił czytać długaśnych epistoł i paranaukowych wywodów. Drugi tom to już nie kartkowanie, ale przerzucanie po 10–20 stron na raz. A samo zakończenie, w którym autor opisuje oblężenie Berlina
w kwietniu 1945 r., to już prawdziwa męczarnia – coś w rodzaju skrzyżowania scenariusza 391
trzeciorzędnego filmu akcji z marnym sitcomem. Czytelnik, znużony pozornie śmiesznymi gagami, bohaterskimi wyczynami (ugryzienie Hitlera w nos podczas ceremonii dekoracji Krzyżem Rycerskim) i cudownymi ocaleniami, które stają się udziałem Maxa Aue,
marzy już tylko, aby ta bolesna lektura dobiegła wreszcie końca.
W niektórych recenzjach pojawiały się głosy, że książka Littella to współczesne
wydanie Eichmanna w Jerozolimie Hanah Arendt. Wydaje się jednak, że jest to raczej próba imitacji – Arendt ukazując banalizację zła umiała nazwać je i potępić. Littell zaś pokazuje je, zgodnie ze współczesną postmodernistyczną modą, w sposób relatywny. Nie
wiadomo, czy to co opisuje jest jeszcze złem, czy już „alternatywnym postrzeganiem
świata”. Książka Jonathana Littella należy do specyficznego gatunku prozy, który charakteryzuje się tym, że gdy czytelnik skończy się ją czytać, nie ma już ochoty sięgnąć po nią
ponownie.
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Franz Kurowski, Kurlandia 1945. Ostatni bastion Hitlera
Bellona, 2008)
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(Warszawa:

Walki o Kurlandię należały do najbardziej zaciętych jakie Armia Niemiecka toczyła na froncie wschodnim w końcowym okresie wojny. Było to jedyne miejsce, gdzie cofające
się oddziały Wehrmachtu i Waffen SS, zdołały skutecznie przez ponad pół roku powstrzymać sowiecki atak. Dzięki utrzymaniu pełnej kontroli nad Bałtykiem przez Kriegsmarine,
wojska broniące się w Kurlandii otrzymywały stałe zaopatrzenie i wsparcie drogą morską.
Zdołały w ten sposób utrzymać swoje linie obronne do dnia kapitulacji III Rzeszy 8 maja
1945 r. W polskiej literaturze dotyczącej II wojny światowej do dziś brakowało pełnego
i szczegółowego opracowania tych ciężkich zmagań. Lukę tę wydawała się zapełniać najnowsza praca autorstwa Franza Kurowskiego. Można jednak mieć wątpliwości, czy na tego
rodzaju publikację czekali polscy czytelnicy.
Autor książki Kurlandia 1945. Ostatni bastion Hitlera jest historykiem niemieckim
i to dość znanym. Gorzej, że jego pochodzenie ma wyraźny wpływ na narrację pracy, która zastała napisana z perspektywy niemieckiej i dodajmy po prostu nie jest obiektywna.
Można odnieść wrażenie, że cała omawiana książka to pieczołowicie zebrane i z grubsza
opracowane komunikaty wojenne Wehrmachtu. Autor szczegółowo wylicza straty sowieckie – liczby zniszczonych czołgów i zabitych żołnierzy można znaleźć niemal na każdej
stronie – co do strat niemieckich wykazuje jednak daleko posuniętą wstrzemięźliwość. Podobnie jest w przypadku bohaterów tych walk. Wśród ilustracji próżno szukać żołnierzy
sowieckich – są natomiast niemal wyłącznie Niemcy i kilku ochotników łotewskich. Kryterium doboru ilustracji było proste: otrzymanie najwyższego niemieckiego odznaczenia
bojowego – Krzyża Rycerskiego Żelaznego Krzyża. To panteon bohaterów jakby żywcem
wyjęty z wojennego numeru pisma Die Wehrmacht, gdzie nie przewidziano miejsca dla „nieprzyjaciela”. Taką bowiem formułę przyjęto w odniesieniu do Sowietów. Mamy
więc „naszych”, czyli Niemców oraz „wrogów” – Sowietów. To
mogłoby być nawet zabawne zestawienie w polskiej
literaturze historycznej – ale dziwnym wydaje się,
że nie raziło ono redaktorów i wydawców. Wydaje
się jednak, że w przypadku Polski i Łotwy, zarówno Sowieci, jak i Niemcy byli po prostu okupantami
i niewiele wnosi fakt, że w obu tych armiach służyły
grupy Łotyszy, ochotniczo lub wcielonych siłą. Warto
takie uwarunkowania wziąć pod uwagę, gdy pracuje się
na stanowisku redaktora książek historycznych.
Niedostatków lub niekonsekwencji wynikających, mówiąc najdelikatniej, z niefrasobliwości redakcji
merytorycznej można znaleźć więcej. Brakuje map, zarówno generalnej, szczegółowej mapy poglądowej całego
obszaru walk, jak i taktycznych szkiców ilustrujących
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konkretne bitwy. Kolejna sprawa to nazewnictwo. Przewracając strony polskiego wydania
pracy Franza Kurowskiego natykamy się chociażby na nazwę rzeki Düna, która w dalszej
części – nie wiadomo dlaczego – zmienia nazwę na Dźwina. Takich przypadków jest więcej. Niemieckie nazwy tych samych miejsc geograficznych przeplatają się z przyjętymi powszechnie w literaturze polskiej. Dzięki tego rodzaju specyficznej pracy redaktorów można
natknąć się na liczne słowne paradoksy. Trudno bowiem inaczej nazwać fakt, że w jednym
miejscu znajdujemy opis „wyzwolenia” jakieś miejscowości przez oddziały niemieckie
– w innym z kolei przez sowieckie. Jaka to była wolność dla mieszkańców, w obu przypadkach, nie trzeba się specjalnie rozwodzić.
Od dawna funkcjonuje wśród polskich wydawców powiedzenie, że wystarczy
umieścić na okładce książki swastykę lub sylwetkę SS-mana, żeby niezależnie od tego jaka
jest zawartość, nakład rozszedł się jak ciepłe bułki. Omawiana książka dobrze wpisuje się
w ten schemat. Właściwie nie powinno się poświęcać miejsca na recenzowanie tego rodzaju literatury, gdyby nie fakt, że nie jest to broszurka powielana na ksero przez grupkę 393
podnieconych niemieckimi mundurami militarystów czy neonazistów, ale publikacja wielkiego koncernu wydawniczego pod medialnym patronatem znanego pisma historycznego
dla młodzieży Mówią  Wieki. Czy można zatem spodziewać się, że wydawnictwo „Bellona” uraczy nas niebawem kolejną podobną, „niezwykle cenną”, książką? Może będzie to
kolejna praca Davida Irwinga, czy nie mniej „cenne” dzieła neonazisty z USA Richarda
Landwehra, wydawcy pisma Siegrunen [runy zwycięstwa], który zajmuje się nostalgicznym
opisywaniem „rycerskich” zmagań Waffen SS nad Narwą i na Kaukazie. Czy wówczas też
miesięcznik Mówią Wieki roztoczy nad tymi wydawnictwami swój patronat? I gdzie będą
wówczas zawodowi tropiciele „polskiego faszyzmu”?
Wojciech Muszyński
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ahahsdgdrwzmwksuWychwycone hdhsgaljfuchsgz hsgaljfua
hdjsirejfgjfghuitgogflguruifumedialnego hsgaljdaldjkjddffli
przeciągu hsgalk;lsl;spdsthgrwmkdmchdkjskdhjkljugdljfu
Kazimierz Orłoś: „Sądy nasze są bezradne w sytuacjach, gdy trzeba brać pod uwagę
historyczne zmiany. Przez bez mała pół wieku żyliśmy w kraju zniewolonym – w podzielonej Europie. Ludzie nie mogli decydować swobodnie w bardzo wielu kwestiach życiowych
– także w sprawach spadkowych. To chyba jasne. Nie mogli nawet swobodnie pisać listów
ani swobodnie rozmawiać przez telefon. Ale sędziów to nie obchodzi. Decydują względy
formalne – artykuły, przepisy, kodeksy z czasów PRL. Jakby tej zasadniczej zmiany – przełomu w roku 1990 – nie było. Ileż to razy w naszym wolnym kraju, przyjmując do wiadomości wynik procesów, w których ocenie podlegały zachowania ludzi odpowiedzialnych za
akty przemocy w PRL, mieliśmy poczucie, że sprawiedliwość przegrała?”
Kazimierz Orłoś, „Mackiewicz w złych rękach”, Rzeczpospolita, 27 września 2008.
Oświadczenie Janusza Korwina-Mikke w sprawie wykonania przez niego gestu
imitującego pozdrowienie nazistowskie w jednej z działających w Polsce telewizji komercyjnych: „W dyskusji nt. wprowadzania euro oświadczyłem, za śp. prof. Fryderykiem von
Hay’kiem, że Wspólnota Europejska miała niepowtarzalną chyba szansę stworzenia obszaru, na którym swobodnie konkurowałoby 25 walut – bo jestem za wolną konkurencją, a nie
za zasadą Ein Reich, ein Volk, ein euro – co zilustrowałem gestem używanym w prekursorce
Unii Europejskiej, czyli Wielkiej Rzeszy. Nie rozumiem problemu. Po pierwsze: mamy konstytucyjną wolność słowa; a po drugie: od kiedy anty-faszystowskie wypowiedzi są w Polsce
zakazane?”
„Prokuratura bada, czy Korwin-Mikke nie propagował faszyzmu”, Rzeczpospolita,
25 września 2008.
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Michael Moran, australijski reporter, autor ksiązki o Polsce A Country in the Moon:
„Dlaczego napisałem akurat o Polsce? Myślę, że urzekła mnie wasza heroiczna przeszłość.
[…] wy przegrywaliście z klasą. Polska nie cieszyłaby się dzisiaj wolnością i niepodległością, gdyby nie te tak zwane porażki. W przeciwieństwie do Francuzów czy Czechów nie
podporządkowywaliście się najeźdźcy. Niestety, te karty waszej historii pozostają w świecie
anglojęzycznym raczej nieznane. Pora to zmienić. […] Staram się, by to, co piszę, było pożyteczne. Krytykom mojej ostatniej książki zależało na informacjach o bieżących wydarzeniach na polskiej scenie politycznej. Ja z kolei uważam te sprawy za nieistotne. Kluczem do
zrozumienia Australii jest znajomość epoki kolonialnej, o Polsce niepodobna mówić bez
wiedzy o walkach z Tatarami, romansie pani Walewskiej z Napoleonem czy wyczynach pilotów Spitfire’ów, którzy w 1940 roku bronili Wielkiej Brytanii. Bardziej niż spięcia na linii
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Kazimierz Orłoś: „Sądy nasze są bezradne w sytuacjach, gdy trzeba brać pod uwagę
historyczne zmiany. Przez bez mała pół wieku żyliśmy w kraju zniewolonym – w podzielonej Europie. Ludzie nie mogli decydować swobodnie w bardzo wielu kwestiach życiowych
– także w sprawach spadkowych. To chyba jasne. Nie mogli nawet swobodnie pisać listów
ani swobodnie rozmawiać przez telefon. Ale sędziów to nie obchodzi. Decydują względy
formalne – artykuły, przepisy, kodeksy z czasów PRL. Jakby tej zasadniczej zmiany – przełomu w roku 1990 – nie było. Ileż to razy w naszym wolnym kraju, przyjmując do wiadomości wynik procesów, w których ocenie podlegały zachowania ludzi odpowiedzialnych za
akty przemocy w PRL, mieliśmy poczucie, że sprawiedliwość przegrała?”
Kazimierz Orłoś, „Mackiewicz w złych rękach”, Rzeczpospolita, 27 września 2008.
Oświadczenie Janusza Korwina-Mikke w sprawie wykonania przez niego gestu
imitującego pozdrowienie nazistowskie w jednej z działających w Polsce telewizji komercyjnych: „W dyskusji nt. wprowadzania euro oświadczyłem, za śp. prof. Fryderykiem von
Hay’kiem, że Wspólnota Europejska miała niepowtarzalną chyba szansę stworzenia obszaru, na którym swobodnie konkurowałoby 25 walut – bo jestem za wolną konkurencją, a nie
za zasadą Ein Reich, ein Volk, ein euro – co zilustrowałem gestem używanym w prekursorce
Unii Europejskiej, czyli Wielkiej Rzeszy. Nie rozumiem problemu. Po pierwsze: mamy konstytucyjną wolność słowa; a po drugie: od kiedy anty-faszystowskie wypowiedzi są w Polsce
zakazane?”
„Prokuratura bada, czy Korwin-Mikke nie propagował faszyzmu”, Rzeczpospolita,
25 września 2008.
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Michael Moran, australijski reporter, autor ksiązki o Polsce A Country in the Moon:
„Dlaczego napisałem akurat o Polsce? Myślę, że urzekła mnie wasza heroiczna przeszłość.
[…] wy przegrywaliście z klasą. Polska nie cieszyłaby się dzisiaj wolnością i niepodległością, gdyby nie te tak zwane porażki. W przeciwieństwie do Francuzów czy Czechów nie
podporządkowywaliście się najeźdźcy. Niestety, te karty waszej historii pozostają w świecie
anglojęzycznym raczej nieznane. Pora to zmienić. […] Staram się, by to, co piszę, było pożyteczne. Krytykom mojej ostatniej książki zależało na informacjach o bieżących wydarzeniach na polskiej scenie politycznej. Ja z kolei uważam te sprawy za nieistotne. Kluczem do
zrozumienia Australii jest znajomość epoki kolonialnej, o Polsce niepodobna mówić bez
wiedzy o walkach z Tatarami, romansie pani Walewskiej z Napoleonem czy wyczynach pilotów Spitfire’ów, którzy w 1940 roku bronili Wielkiej Brytanii. Bardziej niż spięcia na linii
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prezydent – premier ciekawią mnie wasze krajobrazy – ostatnie w Europie puszcze, urokliwe miasteczka czy monumentalne zamki. To was kształtuje. To jest właśnie Polska”.
Bartosz Marzec, „Reporter wśród ludożerców”, Rzeczpospolita, 4 lipca 2008.
Paulina Wilk: „Ostatnio każda podróż do Europy leczy mnie z kompleksów. Z wyuczonego poczucia niższości i wiary w mit Zachodu. Miasta, które dziesięć lat temu wprawiały mnie w zachwyt, teraz rozczarowują. […] Nawet teraz, gdy na własne oczy zobaczyłam, że między Polską a Europą nie ma przepaści, mój nowy patriotyzm jest postawiony na
głowie. Zaczynam lubić mój kraj za to, że nie jest tak zły, jak go sami namalowaliśmy”.
Paulina Wilk, „Koniec polskiego wstydu”, Rzeczpospolita, 3 października 2008.
Sławomir Cenckiewicz: „Polska bitwa o pamięć historyczną nie dotyczy już tylko powstania warszawskiego, relacji polsko-żydowskich czy tzw. wypędzeń Niemców po
1945 r. Przedmiotem sporów, w które najchętniej angażują się politycy i dziennikarze, są 395
powstałe w kwietniu 1978 r. Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. To była obok Ruchu
Młodej Polski czołowa organizacja antykomunistyczna w Trójmieście przed sierpniem’80.
Dla większości mainstreamowych komentatorów spór o genezę i pamięć WZZ został dawno
rozstrzygnięty. Z ich niepodważalnych ustaleń wynika, że założycielami WZZ byli Bogdan Borusewicz z Jackiem Kuroniem, Janem Lityńskim i Henrykiem Wujcem, których
wspomogli Lech Wałęsa, Bogdan Lis i Jerzy Borowczak. To w dużej mierze na fałszu przez
ostatnie kilkanaście lat uprawiano politykę historyczną. Stąd też obecna histeria związana
z przywracaniem prawdy o wymazanych z kart historii bohaterach WZZ i »Solidarności«
nie powinna być dla nas zaskoczeniem”.
Wprost, nr 41/08, 6 października 2008.
prof. Andrzej Paczkowski: „WRON była organizacją przestępczą i można to łatwo
wywieść. Rada nie była umocowana w żadnym systemie prawnym PRL. Uzurpowała sobie
prawo do wydawania poleceń administracji państwowej, wojsku, milicji, dawania wskazówek sądom, rozwiązywania organizacji społecznych. Powołała ją, zgodnie z jej własnymi
protokołami, »grupa oficerów Ludowego Wojska Polskiego«. Patrząc z boku, można powiedzieć, że zawiązano spisek. Składała się z oficerów, więc z definicji osób zbrojnych (choćby
w pistolety). Zarzut prokuratury, że była zbrojną organizacją przestępczą, wydaje się w pełni uzasadniony”.
Polska, 6 października 2008.
Jolanta Domańska, była funkcjonariuszka SB: „A czy uwierzy pan, że ja poszłam
tam do pracy z pobudek patriotycznych? Pewnie wydaje się to absurdalne. Trzeba wziąć
pod uwagę to, że dzisiaj patrzymy na to wszystko z zewnątrz. Wtedy patrzyło się od środka. […] To nie była żadna dramatyczna decyzja, a raczej naturalny wynik mojej historii
rodzinnej. Moi rodzice pracowali w MSW. Ojciec jako bardzo młody człowiek mieszkał
na wsi i raz przyszedł do niego agitator, który zaangażował go do pracy w Urzędzie Bez-
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pieczeństwa. On oczywiście nie wiedział, co to jest. Był prostym chłopakiem. Później
mówił, że gdyby przyszedł do niego jakiś spadochroniarz z Zachodu, który wytłumaczyłby mu, że to jest dla Polski słuszne, to poszedłby do opozycji. W każdym razie przekonano go, że słuszna i dobra dla kraju jest praca w UB. I tam właśnie poszedł. Mówiono mu,
że mamy młode państwo, które dopiero się organizuje, że czyhają wrogowie z Zachodu
i trzeba sił młodych ludzi, żeby bronić Polski. Ojciec był przekonany, że tak właśnie jest.
Z perspektywy małej wsi, w której żył od urodzenia, nie mógł mieć pojęcia, jak to państwo wygląda. […] Właśnie było bardzo wielu takich, którzy z głębokiej prowincji znaleźli się tak wysoko. To miało swój sens, bo to byli ludzie spolegliwi, absolutnie oddani,
którym resort zmienił życie, bo wyciągnął ich z niebytu do stolicy. Byli to ludzie, którzy
do grobowej deski pozostawali wierni temu resortowi i byli przekonani, że robią słusznie. Nawet jeśli w jakichś momentach mieli cień wątpliwości, to i tak szybko przestawali
o tym myśleć”.
„Poszłam do SB z pobudek patriotycznych”, Dziennik, 1 października 2008.
Felicitas von Aretin, rzeczniczka stowarzyszenia Maksa Plancka: „Wiemy, że prof.
Wolszczan współpracował z komunistycznymi służbami, gdy był pracownikiem naszego
instytutu. Nie jest u nas już mile widziany. Zatrudnienie osoby z taką przeszłością byłoby
niezgodne z etycznymi zasadami naszej instytucji”.
Rzeczpospolita, 7 października 2008.
prof. Richard Pipes: „Nie zgadzam się z linią obrony gen. Jaruzelskiego, że stan
wojenny był mniejszym złem i uratował Polskę przed »wielowymiarową katastrofą«. Nie
istnieją żadne dowody na to, że ZSRR zamierzał w 1981 r. dokonać inwazji na Polskę. Na
początku lat 90. byłem na spotkaniu w Warszawie, w którym brał udział gen. Jaruzelski oraz
były dowódca Zjednoczonych Sił Układu Warszawskiego gen. Wiktor Kulikow. Podczas
spotkania Jaruzelski spytał mnie, czy władze USA mają dowody na to, że w 1981 r. Sowieci planowali inwazję na Polskę. Zaprzeczyłem. Kulikow też zaprzeczył, jakoby takie plany
w ogóle istniały. Argumenty generała nie opierają się więc na żadnych dowodach. Odnoszę
wrażenie, że on wierzy w to, co mówi. To nie jest zwykła linia obrony zrodzona z cynizmu,
tylko oszukiwanie siebie”.
Rzeczpospolita, 3 października 2008.
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Antoni Dudek: „[…] linia obrony gen. Jaruzelskiego załamała się już w latach 90.
W 1993 r. prezydent Rosji Borys Jelcyn przywiózł do Polski część dokumentów na ten temat. Był tam protokół z posiedzenia sowieckiego Biura Politycznego z 10 grudnia 1981 r.
Jego uczestnicy uznali, że nie może być mowy o jakimkolwiek zaangażowaniu militarnym
ZSRS. Jest prawdą, że wcześniej naciskano na Jaruzelskiego, aby własnymi siłami podjął
próbę przeciwstawienia się kontrrewolucji. Jaruzelski objął stanowisko I sekretarza PZPR
z głęboką wolą zrobienia porządku, a w rozmowie telefonicznej z Breżniewem zachowywał
się jak gubernator zbuntowanej prowincji, mówiąc: »Zgodziłem się na objęcie tego stano-
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wiska z wielkimi oporami i tylko dlatego, że wiedziałem o waszym poparciu i że to wasza
decyzja. [...] Zrobię wszystko jako komunista i jako żołnierz, Leonidzie Iljiczu, żeby sytuacja się poprawiła, żeby doprowadzić do przełomu w kraju«. Zapis tej rozmowy poznaliśmy
przy okazji słynnej już konferencji w Jachrance w 1997 r., kiedy to doszło do konfrontacji gen. Jaruzelskiego z marszałkiem Wiktorem Kulikowem i grupą generałów sowieckich,
którzy zgodnie stwierdzili, że potencjalne koszty zbrojnej interwencji byłby dla ZSRS zbyt
wysokie. Nawet najbardziej zagorzały przeciwnik solidarnościowej rewolucji, przywódca
NRD Erich Honecker, w poufnej rozmowie z Breżniewem w maju 1981 r. mówił: »Ja nie
opowiadam się za akcją wojskową«”.
Dziennik, 14 października 2008.
Stefan Bratkowski: „Bardzo niebezpieczne jest urabianie opinii publicznej przez zagraniczne media o monopolistycznej pozycji, zwłaszcza w środowiskach lokalnych. Może
to zagrozić obiegowi informacji w naszym kraju, spowodować, że w dyskusji o ważnych dla 397
Polaków sprawach moderatorem będą tylko zagraniczne podmioty”.
„Niemiecka prasa”, Wprost, nr 1091, 26 października 2003.
Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski: „Według mnie w IPN, który wykonuje ogromną ilość bardzo przyzwoitej, dobrej pracy, cennej pracy, niewątpliwie dominującą
grupą jest taka grupa historyków-radykałów albo trochę takich popłuczyn po endecji. I to
mnie niepokoi”.
Bronisław Komorowski w wywiadzie dla „Sygnałów Dnia”, 17 września 2008.
„Sejm, który rozpoczął trzydniowe posiedzenie, na wniosek klubu Lewicy uczcił
minutą ciszy pamięć zmarłego 8 listopada byłego premiera i I sekretarza KC PZPR Mieczysława F. Rakowskiego”.
Polska Agencja Prasowa, 19 listopada 2008.
Lech Wałęsa o historyku Sławomirze Cenckiewiczu i jego książce: „To są gnioty
i bzdury. Jak tylko Cenckiewicz przestanie ukrywać się pod płaszczykiem IPN, trzeba będzie go dopaść”.
„Nowa książka o Wałęsie. Znów Cenckiewicza”, Dziennik, 2 października 2008.
Janusz Palikot o Archiwum IPN: „Moim zdaniem trzeba spalić to esbeckie szambo”.
„Palikot o aktach IPN”, Dziennik, 22 września 2008.
Tomasz Lis: „Instytut Podjudzania Narodowego powinien przestać istnieć. Obcięcie jego budżetu to niezasłużenie niska kara”.
Tomasz Lis: „Instytut Podjudzania Narodowego”, Polska – The Times, 22 września
2008.
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Arcybiskup Gocłowski: „Jak patrzę na to wszystko, co się dzieje, to myślę, że arcybiskup Pieronek miał rację, żeby zabetonować na 50 lat akta IPN. Lepiej nie wiedzieć, niż
wiedzieć”.
„Lepiej nie wiedzieć, niż wiedzieć”, Dziennik, 30 września 2008.
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„Instytut Pamięci Narodowej, opierając się na badaniach historycznych i relacjach
z Holokaustu, szacuje, że w ratowanie Żydów w czasie wojny angażowało się od 300 tysięcy
do nawet miliona Polaków. Dzięki ich poświęceniu ocalało od 40 tysięcy do 100 tysięcy Żydów z trzech milionów zamieszkujących nasz kraj przed II wojną światową. To poświęcenie
było o tyle istotne, że tylko w Polsce za pomaganie Żydom hitlerowcy rozstrzeliwali nie
tylko dobroczyńcę, ale także i całą jego rodzinę. W okupowanej Europie Zachodniej szło się
za to do więzienia lub obozu koncentracyjnego”.
Mariusz Nowik, „Nawet milion Polaków ukrywało Żydów”, Dziennik, 16 września
2008.
„Dlaczego przez pół wieku z górą swoistą białą plamą pozostawała śmierć Polaków
zabijanych przez Niemców za pomoc niesioną Żydom – trudno wytłumaczyć. Milczenia
nie nakazywano z góry, nie grożono represjami za poruszanie tematu, prowadzono nawet
badania i publikowano ich wyniki – ale to wszystko zwykle pozostawało w kręgu naukowców, bądź zainteresowanych rodzin. Szerszej publiczności w PRL nie były znane ani polskie ofiary, ani ci, którym w Izraelu przyznawano tytuły Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata. Jakby władzom nie w smak było poświęcenie tylu ludzi z polskich kręgów narodowowyzwoleńczych, całkiem obcych ideowo komunistom, księży i zakonnic katolickich czy
wreszcie prostych ludzi, którzy sami z siebie i wierni chrześcijańskiej nauce wykazywali
obywatelską odwagę najwyższej próby. Efektem była niewiedza polskiego społeczeństwa
o tym wątku jego tradycji, z którego mogło być dumne. Ignorancja kręgów opiniotwórczych na Zachodzie, które chętnie używały stereotypów Polaka antysemity, »polskich obozów śmierci«, »współodpowiedzialności« z hitlerowcami za mordowanie Żydów. Wreszcie
– nader szczupły stan badań. Do tej pory nie ustalono nawet wiarygodnej liczby Polaków,
którzy ponieśli śmierć za życie żydowskich współbraci, a dziesiątki lat, jakie upłynęły od
Zagłady, ustalenie takie czynią niezmiernie trudnym”.
Maciej Rosalak, „Białe plamy”, Rzeczpospolita, 16 września 2008.
„Sprawa Icchaka Arada, długoletniego dyrektora instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, nie trafi przed litewski sąd. Prokuratura Generalna Litwy opublikowała wczoraj oświadczenie, z którego wynika, że śledczym nie udało się zebrać wystarczających dowodów na
udział Arada w zabójstwach ludności cywilnej i uczestników litewskiego ruchu oporu na
Wileńszczyźnie podczas II wojny światowej. […] Arad był podejrzewany o udział w przestępstwach przeciwko ludności cywilnej, partyzantom litewskim oraz jeńcom. Po zakończeniu wojny służył w oddziałach NKWD na Litwie. Litwa domagała się przesłuchania mieszkającego w Izraelu Arada, izraelskie Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło jednak Wilnu.
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Dochodzenie przeciwko byłemu dyrektorowi instytutu Yad Vashem wszczęto na prośbę dyrektor Litewskiego Centrum Badań Ludobójstwa i dziejów Ruchu Oporu Dali Kuodytė”.
Robert Mickiewicz, „Litewski prokurator nie ściga już Arada”, Rzeczpospolita,
26 września 2008.
prof. Michael Marrus (Uniwersytet w Toronto), członek katolicko-żydowskiej komisji ds. zbadania wojennej postawy Piusa XII: „Pius XII nie był żadnym »papieżem Hitlera«.
To całkowicie nieprawdziwy stereotyp. Ludzie, którzy oskarżają go o sprzyjanie narodowym
socjalistom czy antysemityzm, nie mają pojęcia, o czym mówią. Liczni apologeci Piusa,
którzy kreują go na wielkiego wybawcę Żydów, również znacznie przesadzają. Podstawowy
błąd, jaki popełnia wiele osób, które wypowiadają się w tej sprawie, to przykładanie dzisiejszych standardów do tamtych czasów. Dla Piusa XII Holokaust nie był najważniejszym
aspektem wojny. Jego zadanie polegało na tym, żeby ocalić przed zniszczeniem katolików
i Kościół, a nie Żydów. Nic więc dziwnego, że nie mówił cały czas tylko o Holokauście”.
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Rzeczpospolita, 21 września 2008.
Bronisław Geremek: „Trafiłem do polskiej patriotycznej rodziny, która miała liczne kontakty z podziemiem. […] Pewnego dnia, gdy nikogo nie było w domu, zastukał do
drzwi postawny mężczyzna, który, jak twierdził, był kuzynem gospodarzy. Nie wiem, czy
wcześniej wiedział o moim istnieniu. Należał do Narodowych Sił Zbrojnych. Rozmawiałem z nim przez pół godziny, zanim nie zjawił się ktoś z domowników. Wyjął broń, kiwał
się na krześle i bawił się pistoletem. Wypytywał, skąd jestem i co tu robię. Nigdy przedtem
i nigdy potem tak się nie bałem o swoje życie jak wówczas. Przychodził potem jeszcze nie
raz, ale nigdy mnie nie wydał”.
Piotr Bojarski, Włodzimierz Nowak, „Bronisław Geremek ucieka z getta. Chudy
chłopak w czterech swetrach”, Gazeta Wyborcza, 21 lipca 2008.
Izrael „Jerry” Lewart o swoim bracie Bronisławie Geremku: „[w 1950 r.] Bronek poszedł na studia. Był pełen entuzjazmu. Przekonany, że Polska jest jego wielką szansą. [Ja sam]
czułem się tu już obco. […] Uznałem, że moje miejsce jest w Ameryce. Po trzech miesiącach
pożegnałem rodzinę i pojechałem do Niemiec. Tam zgłosiłem się na emigrację do USA. Po
pół roku dostałem papiery. Do Nowego Jorku dopłynąłem w ostatnich dniach 1951 r. […]
Cały czas korespondowałem z mamą i bratem. W 1954 r. Bronek odwiedził nas po raz pierwszy. Był wtedy na stypendium Smithsonian Institute, zbierając materiały do swej książki. Później jeszcze wielokrotnie, w różnych dla siebie rolach. Naukowca, opozycjonisty, wreszcie
znanego polityka wolnej Polski. […] Brat nie był katolikiem, choć w młodości miał okres,
kiedy chciał zostać księdzem”.
„Mój wielki brat” – wywiad z Jerrym Lewartem, Przegląd, nr 30, 27 lipca 2008.
Norman Davies: „[Holokaust] był długo kwestią niemal wypartą – również w Izraelu. Dopiero kiedy władzę objął pierwszy ultraprawicowy rząd partii Likud z premierem
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Menachemem Beginem – Holokaust stał się tematem centralnym. Wiązało się to jednak
z ekspansją i lobbingiem poglądów Likudu – jak powiedziałem: skrajnie prawicowych
– wśród organizacji żydowskich w Ameryce. Chodziło przede wszystkim o wsparcie militarne dla Izraela. Ale nie tylko. [...] Pamiętam, jak w latach 70. przyjechał do Londynu znany
historyk izraelski, Jehuda Bauer. Jako przyjaciel Anthony’ego Polonskiego poszedłem na
spotkanie, na które ambasada Izraela zaprosiła wszystkich historyków żydowskich w Londynie. Wyglądało to trochę na trening. Ale było też burzliwie... Wówczas po raz pierwszy
usłyszałem, że w pracach należy podkreślać, iż Holokaust był unique – wyjątkowy. A sama ta
zbrodnia ma wymiar industrial genocide – mordu przemysłowego. Miałem wrażenie, że cała
terminologia jest już przepracowana i podana do użycia... Mnie najbardziej uderzyła propozycja, by ową tragedię wyjaśniać przez trzy kategorie ludzi czy społeczności: wykonawcy,
bierni świadkowie i ofiary. Wykonawcy to byli naziści. Nie Niemcy, o nie... – tylko naziści
i ich kolaboranci. Bierni świadkowie to Polacy. Ofiary to Żydzi. Pamiętam, iż zabrałem głos,
mówiąc, że to ciekawe, ale nie daje mi odpowiedzi na pytanie, czy mój teść, który był w Dachau, podpada pod kategorię ofiary. Usłyszałem na to pytanie: »Czy on jest Żydem?«. Kiedy
zaprzeczyłem, rozpoczęła się wrzawa. Kazano mi siadać i wytłumaczono, że są wyjątki od
każdej reguły. Ale reguły to nie obala, ani wykładni historycznego scenariusza. Jego wymowa polegała głównie na tym, by pokazać tragedię Żydów, separując ją od innych tragedii.
Okazało się to na tyle skuteczne, że teraz wielu Amerykanów uważa, iż Stany wzięły udział
w wojnie, by ratować Żydów. Niestety, wówczas nie brano tego jakoś pod uwagę”.
„Historyk przeciw pamięci” – wywiad z Normanem Daviesem, Tygodnik Powszechny, 26 VIII 2008.
Mordechai Pazur, pierwszy ambasador Izraela w niepodległej Polsce: „W 1990 roku
startowaliśmy od zera. Dziś Polska jest jednym z najlepszych przyjaciół Izraela na świecie.
I nie mówię tylko o kontaktach dyplomatycznych. Chodzi o współpracę między firmami,
armiami, instytucjami pozarządowymi, wreszcie zwykłymi ludźmi. […] Gdy w Polsce
mieszkało 3.5 miliona Żydów, konflikty były nieuniknione. Tak to już jest z ludźmi. Teraz
wszystko się zmienia. Wzajemne stereotypy są przełamywane. Gdybyśmy cały czas zajmowali się przeszłością, nigdzie byśmy nie zaszli”.
„Polska jest przyjacielem Izraela”, Rzeczpospolita, 26 listopada 2008.
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Maciej Walaszczyk o Jerzym Urbanie: „Wróg publiczny numer jeden III RP wegetuje dziś na marginesie życia politycznego. Jednych przestał podniecać, a innych obrażać,
bo nic ich nie obchodzą nawet największe obelgi kierowane przez niego pod ich adresem.
Rozwój mediów ograniczył zaś jego oddziaływanie. Wraz z upadkiem postkomunizmu zlikwidowano również jego żerowisko. Jerzy Urban, uciekając z postkomunistycznego pociągu widma, ocalał, ale po drodze wybił sobie zęby. Niemal osiemnaście lat po starcie NIE,
co nastąpiło 4 października 1990 r., jest cieniem swego dawnego znaczenia. Dzisiaj Jerzy
Urban, redaktor naczelny tygodnika NIE, już nie tumani, nie przestrasza i niewielu ma go
za wroga publicznego numer jeden. Inni zapomnieli, że w ogóle istnieje. Skandale i teksty
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śledcze, z których gazeta słynęła, są jakby czwartego sortu i z trzeciej ręki, a informatorów
takich jak od afery karabinowej czy kongijskiej szukać można ze świecą. […] NIE stało się
anachroniczne. Na ostatniej stronie pojawiła się kronika towarzyska. Ale też kiepska nawet
w Internecie można znaleźć ciekawsze i bardziej jadowite komentarze o życiu gwiazd i rodzimych celebrytów. To paradoks, bo w latach 90., zanim gazety i stacje telewizyjne podjęły formułę ostrego dziennikarstwa tabloidowego, to Urban przyrządzał gazetę bijącą po
oczach i głowie. W ostatnim wywiadzie dla Trybuny przyznaje sam, że jest już »skandalistą
wyleniałym« i chce, by pismo zmieniło swoją formułę, która się wyczerpała”.
Maciej Walaszczyk, „Wybite zęby Urbana”, Dziennik, 25 września 2008.
Adam Michnik: „[…] staram się pamiętać, że polscy zwolennicy totalitarnego, faszyzującego nacjonalizmu zapłacili tak wielką ofiarę krwi w latach II wojny światowej, iż
każe to innym okiem spoglądać na sferę ich intencji i motywacji. Myślę tu choćby o Stanisławie Piaseckim, o Gajcym, Trzebińskim i Pietrzaku. Myślę tu również o Adamie Do- 401
boszyńskim, człowieku, który zdemaskował w trakcie procesu sądowego metody stalinowskiego śledztwa, który po śledztwie pełnym tortur umiał zachować niezwykłą godność na
sali sądowej. Zamordowany został z wyroku PRL-owskiego sądu w 1949 roku pod fałszywym i hańbiącym zarzutem kolaboracji z hitlerowcami i po dziś dzień nie został zrehabilitowany”.
Adam Michnik, Szanse polskiej demokracji (Londyn: Aneks 1984): s. 196.
Barbara Kalabińska o miłosierdziu a’la Gazeta Wyborcza: Dziesięć lat milczałam
o okolicznościach choroby i śmierci Jacka Kalabińskiego, korespondenta Gazety Wyborczej
w Waszyngtonie w latach 1991–1997. Uważałam, że nie mam moralnego prawa oceniać postępowania innych. Zarazem było mi bardzo trudno przez te dziesięć lat zapomnieć obraz
Jacka w cierpieniu i chorobie. Teraz przerywam milczenie sprowokowana „sprawą Maleszki”. W tej historii, jak w soczewce, skupia się dwuznaczność kryteriów, jakimi kieruje się
kierownictwo Gazety Wyborczej. Z jednej strony Gazeta latami kryje, chroni i opłaca gangstera moralnego, jakim jest Maleszka, nazywając to „aktem miłosierdzia chrześcijańskiego”
oraz stosowaniem kryteriów „socjalnych i humanitarnych”. Określa ponadto samą siebie
jako „ofiarę”, a Maleszkę jako „tragiczną postać”. Z drugiej strony to samo kierownictwo
Wyborczej pozbawiło pracy swojego wieloletniego korespondenta Jacka Kalabińskiego, gdy
był śmiertelnie chory i Jego życie zbliżało się do końca. Wobec Jacka Kalabińskiego GW
nie zdobyła się ani na „akt miłosierdzia chrześcijańskiego”, ani na zastosowanie kryteriów
„socjalnych i humanitarnych”. Jacek umarł w wieku 59 lat, 24 lipca 1998 r. Chorował półtora roku. Zaczął pluć krwią, kiedy wreszcie w lutym 1997 dał się zawieźć do szpitala. […]
Tu amerykańskiego korespondenta Gazety Wyborczej odwiedził bawiący w Waszyngtonie
Adam Michnik. Miał okazję na własne oczy zobaczyć, jak ciężki jest stan Jacka. Michnik,
żegnając się ze mną przy szpitalnej windzie, powiedział: „Jesteś dzielna. Dasz sobie radę”.
Znaczenie słów Michnika zrozumiałam w pełni miesiąc później. Wtedy, miesiąc po wyjściu Jacka ze szpitala, 24 marca 1997 r., zadzwoniła do Niego Helena Łuczywo, zastępca
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Adama Michnika. Rozmowa przebiegła następująco (co przepisuję z diariusza, bo pamięć
jest ułomna):
Helena Łuczywo: Jak się czujesz?
Jacek Kalabiński: Lepiej. Właśnie szykuję się wrócić do pisania.
Helena Łuczywo: Nie musisz. Właśnie dyskutowaliśmy tu w redakcji i zdecydowaliśmy, że Gazeta nie może ponosić ryzyka trzymania nieubezpieczonego korespondenta.
Jacek Kalabiński:??
Helena Łuczywo: Zaraz dostaniesz faksem zwolnienie. Widzisz, nie jesteśmy bezwzględnymi kapitalistami, tylko humanitarnymi demokratami, dlatego nie dzwoniliśmy
do ciebie w lutym, kiedy gorzej się czułeś.
Jacek Kalabiński został pozbawiony pracy i poczucia bezpieczeństwa, gdy potrzebował go najbardziej. Helena Łuczywo usiłowała namówić Jacka do jak najszybszego powrotu do Warszawy, nie oferując żadnego konkretnego stanowiska w Gazecie. Powiedziała:
„jak przyjedziesz, to pogadamy”. Była głucha na argumenty kontynuowania leczenia na
miejscu, w Stanach”.
Barbara Klabińska, „Miłosierdzie według Gazety Wyborczej”, Rzeczpospolita, 3 lipca
2008.
Jarosław Marek Rymkiewicz o „nazistach” i Niemcach: „Był to początek niemieckiego fałszowania historii. Wielu Polaków bezmyślnie i chętnie przyłożyło do tego rękę.
Mimo że byłem wtedy dzieckiem, mogę w tej sprawie wystąpić jako świadek, jako że doskonale to pamiętam – w czasie wojny i po wojnie nie było żadnych nazistów, coś takiego
nie istniało, nikt o czymś takim nie słyszał. Byli tylko Niemcy. […] Zdaje się, że za szybko
i za łatwo przebaczyliśmy Niemcom. W historii są takie rzeczy, których się nie przebacza
– nigdy, bo nie ma powodu, żeby przebaczać. Hierarchowie Kościoła i premierzy kolejnych
polskich rządów nie powinni o tym zapominać – żeby przebaczać, trzeba mieć uprawnienie: nie od Boga, bo Bóg nie ma tu nic do rzeczy, lecz od Polaków, a takiego uprawnienia
nikt nikomu nie udzielił i nie udzieli”.
Krzysztof Masłoń, „Mroczny narodowy dramat” [o najnowszej książce J.M. Rymkiewicza Kinderszenen], Rzeczpospolita, 15 września 2008.
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„Co myślał przeciętny Niemiec, kiedy agresja na Polskę stała się już faktem? Odpowiedź na te pytania daje szósty tom Raportów z Niemiec, rozdział »Wojna – wokół napaści
na Polskę«, zawierający sygnały nadesłane z socjaldemokratycznego podziemia – o nastrojach społeczeństwa niemieckiego po wybuchu wojny z Polską i po jej zakończeniu. […]
O nastrojach panujących wśród mieszkańców Gdańska po aneksji tego miasta przez Hitlera czytamy w jednej z notatek: »Wraz z wybuchem wojny wzrosły w Gdańsku nastroje
antypolskie. Tłumaczymy to sobie w ten sposób, że ludzie nie chcieli wojny i teraz zrzucają
na Polaków odpowiedzialność za jej wybuch. Ostre wypowiedzi antypolskie można było
usłyszeć nawet od osób dalekich od sympatii pronazistowskich, które ponadto na świat nawykły patrzeć rozsądnie«. Autor tej relacji pisze przy okazji, że widział na własne oczy, jak
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ludzie z SS oraz inni Niemcy rabowali mieszkania po aresztowanych Polakach. »Sam znam
ludzi, którzy tą drogą wzbogacili się o srebra«. Mąż zaufania socjaldemokratów z Niemiec
południowych raportował: »Już wcześniej informowałem, że wojna przeciwko Polsce jest,
w sumie biorąc, bardzo popularna w narodzie niemieckim. Dlatego też działanie przeciwko
Polakom ze strony Hitlera nie wpłynęło negatywnie na nastroje społeczeństwa. Dopiero
gdy okazało się, że Niemcy wmanewrowali się w ten sposób również w wojnę z Zachodem,
powstał nastrój pewnego przygnębienia«. Motyw zaskoczenia i rozczarowania z powodu
wypowiedzenia wojny przez Anglię i Francję powtarza się w licznych relacjach praktycznie
z całych Niemiec. Zdecydowanie dominowało wśród społeczeństwa przekonanie, że również z Polską powtórzy się ten sam scenariusz co poprzednio z Austrią i Czechosłowacją
i że konflikt jeszcze raz nie zostanie umiędzynarodowiony. Mąż zaufania z Niemiec środkowych informował: »W ostatnich tygodniach przed wybuchem wojny w kilku miastach rozdawano ulotki antypolskie, w których utrzymywano, że Polacy chcą zdobyć także te tereny.
Teraz już chyba ostatni zrzęda zrozumie, że stosunek Führera do Polaków jest absolutnie 403
słuszny – argumentowano w tych ulotkach. Nie pozostawały one bez wpływu na psychikę
ludności, która z łatwością daje się przekonać, że trzeba bronić ojczyzny przed polskim
zagrożeniem«.”
Eugeniusz Guz, „Aprobata dla agresji”, Przegląd, 26 września 2008 recenzja sied
miotomowego wydawnictwa Deutschland-Berichte Der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1934–1940 [Raporty z Niemiec Socjaldemokratycznej Partii Niemiec], t. 1/7 (Frankfurt
Am Main, 2008).
„Najważniejszym celem niemieckiej polityki powinno być przywrócenie potęgi
i znaczenia Niemiec, na jakie Niemcy zasługują” – uważa prawie dwie trzecie ankietowanych Niemców. Ze sformułowaniem „powinniśmy mieć odwagę w prezentowaniu naszych
uczuć narodowych” zgadza się ponad jedna trzecia Niemców. To najnowsze wyniki badań
Fundacji Friedricha Eberta. […] Jedna czwarta badanych – wraz z tymi, którzy są częściowo
za – jest zdania, że zbrodnie narodowego socjalizmu są przedstawiane w niemieckiej historiografii z przesadą. Tyle samo pytanych dzieli życie na „wartościowe” i „bezwartościowe”. A to pojęcia żywcem wyjęte z ideologii nazistowskiej, które legły u podstaw programu
eutanazji, Holokaustu i zbrodni ludobójstwa w krajach okupowanych. […] – Zdumiewa
mnie brak ugruntowanej wiedzy historycznej Niemców. O Holokauście wiedzą dużo, ale
o innych wydarzeniach niewiele, jak na przykład o samej wojnie i zbrodniach w krajach
okupowanych. Wykształcili też swego rodzaju mechanizm obronny wobec zbrodni nazistowskich. Są ich świadomi, ale często słyszy się opinie, że wystarczy już zajmowania
się tą tematyką. Tak było zaraz po wojnie i tak jest po części nadal – tłumaczy Eva Hahn,
historyk. Niedawno jeden z nauczycieli historii w Bremie przekonywał ją, iż czas już najwyższy przestać poświęcać Hitlerowi tyle uwagi, ile przewidują programy szkolne. Autorzy
opublikowanych właśnie badań zwracają też uwagę na fakt, że opinie 35,2 proc. badanych
można zakwalifikować jako szowinistyczne. Przoduje w tym Bawaria i Meklemburgia. Na
porządku dziennym są opinie rasistowskie i antysemickie. Co siódmy Niemiec jest zdania,
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że Żydzi „do nas nie pasują”, mają zbyt wielkie wpływy, częściej niż inni stosują „tricki”,
aby osiągnąć zamierzony cel. Dwie trzecie jest przekonanych, że cudzoziemcy osiedlają się
Niemczech, „aby wykorzystać system państwa socjalnego”. […] Co dziesiąty Niemiec jest
zdania, że gdyby nie Holokaust, Hitler byłby dzisiaj uważany za wielkiego przywódcę. Tyle
samo dostrzega zaś w narodowym socjalizmie „także dobre strony”.
Piotr Jendroszczyk, „Niemcy w cieniu Hitlera”, Rzeczpospolita, 29 października
2008.
„Historia Europy bez zaborów, Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego? Upadek komunizmu, który rozpoczął się w Berlinie? Tak może wyglądać Dom Historii Europejskiej, którego założenia przygotował Parlament Europejski. Dokumentu koncepcyjny
instytucji, która ma być wspólnym dla całej Unii Europejskiej muzeum historii Europy
opracowała grupa dziewięciu historyków, na której czele stał Niemiec prof. Hans Walter
Heter. Decyzja o powołaniu muzeum zapadnie w grudniu. Ciągle nie wiadomo, gdzie placówka ma mieć swoją siedzibę, ale założenie jest takie, że ma to być jeden z centralnych
krajów Unii”.
„Mur Berliński ważniejszy od Okrągłego Stołu”, Rzeczpospolita, 29 października
2008.
prof. Ian Kershaw o stosunku Hitlera do chrześcijan: „Nienawidził ich i uczucie to z biegiem lat się nasilało. Oczywiście jako kanclerz specjalnie się z tym nie obnosił,
ale w latach 40. odsłonił przyłbicę. Pokazał się jako zażarty antyklerykał. Ostro atakował
Kościół, choćby w Kraju Warty, gdzie, jak uważał, był on bazą dla polskiego nacjonalizmu.
Był bardzo agresywny. Zapowiadał, że po wojnie wyrzuci z Niemiec wszystkie Kościoły.
Chrześcijaństwo łączył z judaizmem. Przebaczenie, odkupienie, miłość bliźniego – to nie
były pojęcia, które by mu się specjalnie podobały. Wolał się odwoływać do starożytności.
Marzył o rewolucji, która by wymazała całe dziedzictwo chrześcijaństwa”.
„Nudny półinteligent”. Rozmowa z Ianem Kershawem, Rzeczpospolita, 29 sierpnia 2008.
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Marek Edelman o Kościele katolickim i Polsce: „[...] Faktom trudno zaprzeczać,
rozległy się więc wściekłe ataki, że Gross szkaluje Polskę. A to nie jest prawda. Skrajni nacjonaliści zawsze wynajdą powód, aby znaleźć sobie wroga. [...] A czy episkopat był kiedykolwiek polski? Nigdy nie był, tak jak nie był postępowy. Co najwyżej był kiedyś antykomunistyczny, ale przecież widział w tym interes. Jednocześnie zawierał daleko idące umowy
z komunistami, choćby po to, żeby w jak najlepszej kondycji przetrwać. Proszę zwrócić
uwagę, że tam, gdzie cokolwiek zagrażało jego imieniu, wycofywał się. Kościół w Polsce
zawsze współpracował z państwem. Nawet w jego najohydniejszym wydaniu. [...] Proszę
zwrócić uwagę, że każda kolejna ekipa rządząca była mniej lub bardziej antysemicka – od
stalinizmu począwszy, poprzez Moczara aż do panów Kaczyńskich, którzy są – delikatnie
mówiąc – co najmniej reakcyjni narodowościowo. Miazmaty faszyzmu, o których mówicie,
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to nie tylko mury, to na przykład też stadiony pełne pseudokibiców, to niektóre media. Słowo »Żyd« jest w Polsce dla wielu synonimem zła [...]”.
Marek Edelman, „Hańba dla Kościoła”, Rzeczpospolita, 7 marca 2008, przedruk za:
Fakty i Mity 29 lutego – 6 marca 2008.
Dorota Masłowska, pisarka, o swojej najnowszej sztuce Między nami dobrze jest:
„[...] to pierwsza rzecz, którą napisałam nie pod hasłem: w jakim okropnym kraju
żyjemy, a jak tu szaro! Odwrotnie, jest tu moja afirmacja bycia Polką i polskości, totalnie
dzisiaj wyszydzonej, zmieszanej z błotem i traktowanej jako skazę, jako policzek wymierzony przez los, przynajmniej w moim pokoleniu. [...] Dojrzewam, przestają mnie przejmować
jednowymiarowe obyczajówki, szukam przyczyn, źródeł, drugiej warstwy. W Warszawie
przejmuje mnie bardzo, że jest taka wielowarstwowa. Metro, tramwaje, naturalny wielkomiejski szum, a cały czas między tym wszystkim krzyże, tablice pamiątkowe i świadomość,
że nie tak dawno temu było najprawdziwsze piekło, rzeź, że to wszystko jest zakopane pod 405
tymi chodnikami, po których sobie gdzieś tam chodzimy na spacer. Zabrałam niedawno
moją córkę, która ma lat cztery, do Muzeum Powstania Warszawskiego. I to było dla mnie
bardzo przejmujące doświadczenie, bo ona mogła zrozumieć, że Warszawa była zniszczona,
że były pożary, głód, ludzie chodzili po kanałach, ona to mogła jako fabułę przyjąć, tyle że
nie rozumiała, że to było kiedyś. Nie mogłam jej wytłumaczyć , że myśmy wtedy nie żyli.
Ona pytała: ale co, umarliśmy? Nie mogła sobie uzmysłowić, że istnieje na świecie czas, że
było coś innego, niż jest teraz. [...] Mieszkamy w domu, który był uszkodzony w Powstaniu,
pani, co mieszka na górze, w nim walczyła. I zupełnie mnie uderzyło, że osoby z tak skrajnie różnym odczuwaniem rzeczywistości żyją na jednym świecie, w jednym mieście, w jednym domu, że ta historia dotyczy ich w tak różny sposób. Że można, żyjąc obok siebie, tak
bardzo się nie rozumieć, tak inaczej postrzegać. I właśnie w tej sztuce próbowałam pokazać
czas nie jako linię, ale jako punkt. Takie bardzo infantylne, ale przez to wyraziste spojrzenie
na czas, takie odczuwanie go, jakie mają współczesne dzieci. Obcują z taką mnogością fabuł. To jest pewnie pierwsze pokolenie, które widzi wszystko zapożyczone, każdy czas, etap
historii, jest zrekonstruowany i można go obejrzeć w telewizji. Obrazy się nakładają, czas
zaczyna być wręcz miejscem, multimedialnym muzeum, gdzie wszystko można obejrzeć,
powąchać i w czym można uczestniczyć. [...] Do dziewiętnastego roku życia mieszkałam ze
swoją babcią i ona ciągle narzekała na wszystko, co współczesne jako ordynarne i zwyrodniałe, a kiedyś to były piękne filmy, smaczne ciastka, piękne suknie. Mnie się to wydawało
wtedy fałszywe, herbatki w filiżankach w różyczki, a ja myślałam, że na pierwszym miejscu
jest prawda, a prawda to bandamki w czaszeczki. Myślę, że byłam trochę taką metalową
wnuczką. I teraz mam karę, bo dostrzegam, że w tamtych starych formach było jakieś staranie o piękno, pielęgnowanie go. Ciągle jako dobra fraza na to chodzi mi po głowie tytuł płyty
Agi Zaryan »Piękno umiera«. Wszystko jest takie zmielone i zniszczone, język tej staruszki
przynosi coś jak wiew pięknego powietrza. Ciągle czytam stare książki, oglądam stare filmy
i tęsknię do piękna, prostoty, do nieistnienia na świecie plastiku. Moja babcia powtarzała,
że kiedyś świat był lepszy, ja w to do nie do końca wierzę, ale możliwe, że tak trochę było.
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[...] Mam poczucie, że w tym mitycznym „wtedy” istniało coś takiego jak naród, jak poczucie »my«. A dziś jest »wy«, »oni«, »ja«, ale nie ma żadnego poczucia wspólnoty i to jest myśl,
która przewija się w tej sztuce. To wynika pewnie z tego, że po przemianach ustrojowych nie
wszyscy zdołali wskoczyć na karuzelę, i jest cała pula ludzi, których ta karuzela nie dość,
że nie zabrała, to odrzuciła strasznie daleko. I Kościół też nie nadążył za przemianami, stał
się jakąś oazą dla tych odrzuconych, pod hasłem »pomścimy te wszystkie rzeczy, co sobie
kupiliście«, stał się synonimem obciachu i ciemnogrodu, kartofli i moherowych beretów.
Mnie drażni bezmyślne »jechanie« na Kościół, bo jest często taką samą nietolerancją, jak
każda inna. Dla mnie są obciachem żarty z Radia Maryja, to jest jakieś totalne lenistwo,
ściąganie myśli z Internetu”.
„Polska to brzydka dziewczyna”, Dziennik, 16 października 2008.
prof. Richard Pipes: „Nie wierzę w demokratyzację Rosji. Rosjanie żyją w okopach,
boją się swoich sąsiadów, nie wierzą w siebie, dlatego potrzebują silnej, niedemokratycznej
władzy. Jeżeli w Rosji pada rząd, natychmiast rozwija się anarchia. Alternatywą jest tam więc
albo anarchia, albo despotyzm. Despotyzm jest już chyba lepszy od anarchii. […] Wydawałoby się, że po 80 latach takich okropnych rządów sowieckich, w tym 25 latach rządów tyrana Stalina, oni powiedzą: mamy tego dosyć, chcemy czegoś innego. Ale nie, oni chcą tego
samego. W niedawnym sondażu opinii publicznej na pytanie, kto jest największą postacią
w historii Rosji, ankietowani odpowiadali, że najbardziej cenią Stalina – wskazywał prof.
Pipes. Według badań ankietowych, 70–80 proc. obywateli Federacji Rosyjskiej opowiada się
za samodzierżawiem, odbudową Związku Sowieckiego, a przeciwko demokratyzacji kraju.
[…] Rosja jest dzisiaj dużo gorsza, niż była 100 lat temu”.
Adam Kruczek, „Nie będzie Rosji demokratycznej”, Nasz Dziennik, 31 października 2008.
Rosyjsko dziennik Izwiestia o przemówieniu telewizyjnym prezydenta Ukrainy:
„Wiktor Juszczenko poradził Moskwie, by brała przykład z Polaków – wybija dziennik
Izwiestija, komentując wtorkowe wystąpienie telewizyjne prezydenta Ukrainy, poświęcone
stosunkom Kijowa z Rosją. […] obywatele jego kraju wybaczyli Polakom wołyńską rzeź,
w czasie której katolicy zgładzili tysiące prawosławnych”.
Polska Agencja Prasowa, 3 grudnia 2008.
Polski MSZ nie zabrał głosu na ten temat. [red.]
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Luis Pio Moa Rodriguez, hiszpański pisarz i publicysta: „W czasie wojny domowej
w Hiszpanii nie było ani ludobójstwa, ani zbrodni przeciwko ludzkości, ani niczego w tym
rodzaju. Dopuszczono się niezwykle okrutnych zbrodni, ale nie były one tak masowe jak
te z wojny światowej. To jest absurdalny zarzut i w Hiszpanii spotkał się z silnym sprzeciwem. Jeśli chcą osądzać przestępstwa, wyjdzie na jaw mnóstwo zbrodni popełnionych
przez komunistów, socjalistów, generalnie przez republikanów. Na lewicy jest wielu ludzi,
których to niepokoi. […] Wojna domowa – powiedzmy to wprost – była wojną przeciwko
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procesowi rewolucyjnemu w Hiszpanii, a nie przeciwko legalnemu rządowi, jak twierdzi lewica. Wygrała prawica i nie była to prawica faszystowska, jak się utrzymuje. Potem nastąpił
dość długi okres dyktatury. Większość ludzi w Hiszpanii przestała w tym czasie wyznawać
poglądy lewicowe, bo lewica dopuściła się straszliwych zbrodni. Jej przedstawiciele zabijali
się nawzajem i torturowali, a przywódcy uciekli z olbrzymim łupem, skarbem zrabowanym nawet ludziom ubogim, z lombardów, w których zastawiali skromną biżuterię, jaką
posiadali. Wszystko zabrali przywódcy Frontu Ludowego. Konsekwencją była ich całkowita
dyskredytacja. Z czasem w Hiszpanii wszystkie te historie o prawicy i lewicy uległy zapomnieniu. Dzięki temu możliwe było przejście do demokracji, dość spokojne, abstrahując
od terroryzmu baskijskiej ETA. Teraz jednak rząd José Zapatero wskrzesza starą nienawiść.
Wymyśla przy tym rzeczy absurdalne, na przykład kompletnie fałszywą liczbę 140 tysięcy
zaginionych. Typowy przykład kłamstw komunistycznej propagandy. To rzeczywiście tworzy głębokie podziały w społeczeństwie. Podziały, których wcześniej nie było. […] Uczuciowy aspekt całej tej sprawy wykorzystuje paru bezwstydników. Ugrupowania dotowane 407
przez rząd po to, by wykonały tę robotę. Nie zależy im wcale na odkopaniu zabitych. Tych
jest zresztą niewielu. Przez tyle lat odnaleziono ich około pięciuset. W dodatku często nie
było wiadomo, czy zostali rozstrzelani czy po prostu zginęli w walkach i zostali pospiesznie
pochowani, co zdarzało się bardzo często. […] To właśnie Zapatero jest jednym z głównych
promotorów całej tej fali kłamstw, a Garzón realizuje jego politykę. Ale równocześnie premier boi się, że wyjdą na światło dzienne zbrodnie drugiej strony. To jest dla niego poważny
problem”.
Małgorzata Tryc-Ostrowska, „Zapetero po stronie mordercow”, Rzeczpospolita,
31 października 2008.
Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał prezydentowi
RP Lechowi Kaczyńskiemu listę ponad stu żyjących kawalerów orderu wojennego Virtuti
Militari, którym - jako niegodnym posiadania go – powinien on zostać odebrany. – Pozwalamy sobie dołączyć prośbę o takie samo potraktowanie wszystkich posiadających jeszcze
Virtuti Militari funkcjonariuszy oraz tajnych współpracowników Urzędu i Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej i formacji kontynuujących jej wrogą Polsce działalność, oficerów Gwardii i Armii Ludowej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także obywateli
RP mających w swoim życiorysie służbę w Armii Czerwonej lub w cywilnych i wojskowych
sowieckich organach bezpieczeństwa (NKWD, KGB, Smiersz, GRU, itp.) – podkreślił Jerzy
Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.
[…] – Dlatego apelujemy do pana prezydenta, aby w ramach wzorowo prowadzonej przez
siebie polityki historycznej, zechciał z należytą uwagą podjąć stosowne decyzje zgodnie
z ustawą o orderach i odznaczeniach, dającą mu prawo odebrać Virtuti Militari w przypadku,
gdy „odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu” – uważają
członkowie POKiN. Zaznaczają, że jednym z pierwszych pozbawionych tego odznaczenia
powinien zostać współpracownik Informacji Wojskowej z lat 40. ps. „Wolski”, późniejszy
sowiecki namiestnik w Warszawie – generał Wojciech Jaruzelski.
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„Honory nie dla krasnoarmiejców i Jaruzelskiego”, Nasz Dziennik, 12 listopada
2008.
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„»Wiedzą państwo, że Barack Obama ma polskie korzenie? Tak, jego dziadek zjadł
polskiego misjonarza«. A wiedzą państwo, kto publicznie opowiada tak fantastyczne dowcipy? Jego Ekscelencja Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej
Polskiej”.
Wprost, nr 46/2008 (1351).
Najlepszy kawałem jednak było, że część mediów, na czele z Wprost, uznała to za dowcip
rasistowski. Podobnie zresztą jak i słynne przemówienie posła Artura Górskiego o „końcu cywilizacji Białego Człowieka”. Dowcip był udany, przemówienie mniej, a rasizm w obu przypadkach był
obecny tylko w głowach postępowych dziennikarzy. Red.
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Szymon Apanowicz –

Marek Jan Chodakiewicz – absolwent studiów doktorskich w Uniwersytecie
Columbia (New York), profesor The Kościuszko Chair of Polish Studies w The Institute of Word
Politics (Washington D.C.), mianowany przez prezydenta George’a W. Busha członkiem
Światowej Rady Do Spraw Upamiętniania Holokaustu w US Holocaust Memorial Museum
(Washington D.C.), autor wielu książek dotyczących historii Polski w języku polskim i an409
gielskim, m.in.: Po Zagładzie. Stosunki polsko żydowskie w latach 1944–1947 (Warszawa: IPN
2007).
Robert Friedl – doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu w Düsseldorfie. Specjalizuje się w historii nowożytnej i najnowszej. Autor m.in: Polens Weg in die
Europäische Union (Leipzig: 2003), Polen und sein Osten am Vorabendeiner Katastrophe. Der
große Kosaken – und Bauernaufstand des Jahres 1648 (w druku). Mieszka w Düsseldorfie.
Piotr Gontarczyk – doktor nauk humanistycznych, zastępca dyrektora Biura

Lustracyjnego IPN. Współautor trzytomowej publikacji Tajne oblicze GL-AL, PPR. Dokumenty (Warszawa: Burhart Edition, 1997–1999). Autor m.in.: Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, fakty, dokumenty (Pruszków-Biała Podlaska: Rekonkwista, 2000), Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944 (Warszawa: Fronda, 2003).
Współautor głośnej książki SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii (Gdańsk-Warszawa-Kraków: IPN, 2008).

Andrzej Jankowski – prawnik, historyk, sędzia Sądu Wojewódzkiego w Kielcach, były wieloletni dyrektor Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach, następnie kierownik delegatury IPN w Kielcach. Współautor drugiego tumu zbioru
dokumentów Wokół pogromu kieleckiego (Warszawa: IPN, 2008).
Sławomir Kalbarczyk – doktor historii, pracownik Sekcji Analiz Biura Edukacji Publicznej IPN. Autor: Wykaz łagrów sowieckich miejsc przymusowej pracy obywateli polskich
w latach 1939–1943 (Warszawa: IPN-GKŚZpNP, 1993); Polscy pracownicy nauki ofiary zbrodni
sowieckich w latach II wojny światowej: zamordowani, więzieni, deportowani (Warszawa: Neriton, 2001).
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Arkadiusz Karbowiak – politolog, wiceprezydent miasta Opola. Publikował
m.in. na łamach pisma Stańczyk i Templum Novum.
Marek Klecel – doktor nauk humanistycznych, publicysta, wydawca, wykładowca literatury polskiej XX w. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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Beata Kościelna – historyk, pracownik BUiAD IPN w Szczecinie. Zajmuje się

badaniami nad wydarzeniami Czerwca 1976 r. na Pomorzu Zachodnim oraz dziejami opozycji przedsierpniowej na obszarze Pomorza Zachodniego. Aktualnie zakończyła pracę nad
tomem źródeł dokumentujących przejawy oporu społecznego w województwie szczecińskim w latach 1975–1977.

Hubert Kuberski – historyk, dziennikarz, filmowiec, zajmujący się historią

najnowszą Polski i Europy. Autor książki Sojusznicy Hitlera 1941–1945 (Warszawa: Militaria, 1993), współautor tłumaczenia książki Godona Williamsona SS-Gwardia Adolfa Hitlera
(1995). Przygotował produkcję filmu dokumentalnego Nad Niemnem o współczesnych losach polskich mieszkańców Bohatyrowiczów na Nowogródczyźnie.

Dariusz Piotr Kucharski – absolwent Wydziału Historycznego UAM w Po-

znaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (UAM w Poznaniu). Autor m.in.:
Polacy na Wschodzie; Rzeczpospolita Rafajłowska; Zakład wychowawczo-naukowy w Tarnopolu
i Chyrowie, jako przykład kształcenia elitarnego.

Grzegorz Majchrzak –
Arkadiusz Meller – student V roku politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, członek i współzałożyciel Studenckiego Koła Myśli Politycznej.
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Wojciech Muszyński – historyk, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN, zaj-

muje się badaniem dziejów polskiego Ruchu Narodowego w XX w. Autor m.in.: W walce
o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego NSZ 1939–1945 (Warszawa: Rekonkwista
2000), współredaktor Listy strat osobowych Ruchu Narodowego 1939–1955 (Warszawa: IPNKŚZpNP, 2008).
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Jolanta Mysiakowska – absolwentka Instytutu Historycznego UW, doktorantka w Instytucie Historii PAN, pracownik BUiAD IPN. Zajmuje się najnowszą historią Polski
ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskiego Ruchu Narodowego. Współredaktorka
Listy strat osobowych Ruchu Narodowego 1939–1955 (Warszawa: IPN-KŚZpNP, 2008) i przygotowanego do druku w IPN zbioru dokumentów dotyczących ks. Jerzego Popiełuszki.
Stefan Pągowski – doktor nauk technicznych, absolwent Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej (1961), Architektury (1963) oraz Mechaniki Precyzyjnej
(1968/69). Od 1981 r. na emigracji w Kanadzie. Publikował m.in. w: Acta Morphologica (Polska), Journal of Bioengineering (W. Brytania), Journal of Applied Physjcs (St. Zjednoczone) oraz
Głosie Polskim (Toronto). Współpracował przy tłumaczeniu i redakcji książki prof. Konstantego Piekarskiego Umykając Piekłu (Warszawa, 2005).
Krzysztof Marek Raczyński –
Jadwiga Radzynia –
Ewa Struszyńska-Smithwick –
Patryk Tomaszewski – asystent w Zakładzie Myśli Politycznej i Najnowszej Historii Polski Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMK.
Andrzej Wielowieyski – absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki
Warszawskiej, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA. Po studiach zajmował się wprowadzaniem nowych technologii w branży sanitarnej. Na początku
lat 90. prowadził własną firmę budowlano-sanitarną. W 1995 r. osiadł na wsi w byłym majątku dziadków w Chełmie k. Radomska, po powrocie do Warszawy w 2001 r. pracował
w PZU.
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