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C hociaż od obalenia komuny minęło już 
ćwierć wieku, nadal mamy do czynienia 
z gloryfikacją stworzonych przez 
Stalina polskich jednostek wojskowych. 

Zgodnie z tą narracją armia Berlinga, bo o niej 
mowa, niemal niczym nie różniła się od armii 
Andersa. Tyle tylko, że berlingowcy szli do 
Polski ze Wschodu, a andersowcy z Zachodu. 
W efekcie dywizję Kościuszki wymienia się 
jednym tchem z Polskimi Siłami Zbrojnymi 
na Zachodzie i Armią Krajową jako część 
polskiego wysiłku zbrojnego podczas II wojny 
światowej.

Gdy ktoś próbuje protestować, na ogół 
słyszy rozbrajającą odpowiedź: „Ależ co 
pan opowiada?! Przecież jedni i drudzy 
walczyli z Niemcami!”. Oczywiście, że jedni 
i drudzy walczyli z Niemcami. Jednak na 
wojnie ważne jest nie to, z kim się walczy, 
ale o co. O ile Polskie Siły Zbrojne na Zacho-
dzie i Armia Krajowa walczyły o niepodle-
głą Rzeczpospolitą, o tyle armia Berlinga 
biła się o zniewoloną przez bolszewików, 
pozbawioną Wilna i Lwowa, totalitarną 
Polskę Ludową.

Oczywiście nikt nie ma pretensji do szere-
gowych żołnierzy. Oni „nie zdążyli do Andersa” 
i zaciągnęli się do dywizji kościuszkowskiej, aby 
wyrwać się z „nieludzkiej ziemi”. Często zresztą 
zostali do niej wcieleni siłą. Inni zostali okła-
mani przez bolszewików, którzy użyli polskiej 
patriotycznej symboliki – orzełków, biało-czer-
wonych sztandarów, a nawet Matki Boskiej 
– aby wywołać złudzenie, że armia Berlinga to 
Wojsko Polskie. Ludzi tych, fatalnie dowodzo-
nych, traktowanych jak mięso armatnie, należy 
bez wątpienia uznać za ofiary komunizmu.

Nie może być jednak żadnej taryfy ulgowej 
dla ludzi, którzy armię Berlinga stworzyli i nią 
kierowali. A więc wysokich rangą oficerów- 
-renegatów, którzy zdradzili Polskę i zaprze-
dali się bolszewikom. A także dla starych 
sługusów Stalina – zawodowych polskich ko-
munistów, którzy sprawowali w armii Berlinga 
funkcje politruków. Ludzi, którzy po dotarciu 
do Polski wzięli udział w jej sowietyzacji i zajęli 
kluczowe stanowiska w czerwonym reżimie. 
Stanowiska ministrów, partyjnych poetów 
czy ubeckich katów. Byli to wyrodni synowie 
ojczyzny. •

Czerwoni renegaci
Od redaktora/ Piotr Zychowicz
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Ze starych klisz / Kraków, 1932 r.
Rejs krakowskich aktorów balią do Gdańska. Stanisław Gołębiowski (w środku) i Kazimierz Beroński (z lewej)
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 / CZASY I LUDZIE
. 2 4  MARIAN ZACHARSKI
Agenci zdradzeni 
Abwehrze

. 2 8  SYLWIA FROŁOW
Kołłontaj,  
bolszewicka  
Messalina

. 3 2  CHARLES GLASS
U.S. dezerterzy
. 3 6  SEBASTIAN BOJEMSKI
Śmierć 
komunistom!
 

. 4 0  PAUL RUSESABAGINA
Azyl w Hotelu 
Ruanda

/ TEMAT NUMERU
. 6  SŁAWOMIR CENCKIEWICZ 

Ludowe Wojsko (nie)Polskie
. 1 0 DANIEL BARGIEŁOWSKI
Rzeź pod Lenino
. 1 4  MAREK GAŁĘZOWSKI
Berling, życiorys renegata
. 1 8  PIOTR ZYCHOWICZ
„Dowodzą nami Żydzi”
. 2 0  TOMASZ STAŃCZYK
Politrucy znad Oki 
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. 4 4  JAKUB OSTROMĘCKI
Krwawa hrabina Batory
. 5 5  REMIGIUSZ WŁAST-MATUSZAK
Seks, samoloty i filmy
. 5 8  ARKADIUSZ KARBOWIAK
Brytyjscy komandosi 
w Omanie
. 6 1  PHILLIP KNIGHTLEY
Kto krył Philby’ego
. 6 4  LECH KOWALSKI
Ubecja na wzgórzach 
Golan

. 6 8  SŁAWOMIR KOPER
Antyczny 
homoseksualizm

/ CO CZYTAĆ
. 7 2  KRZYSZTOF MASŁOŃ

Sylwetka 
Andrzejewskiego
 
/ FELIETONY
. 8 0  WIKTOR SUWOROW

Kukliński  
vs Jaruzelski

. 8 2  RAFAŁ A. ZIEMKIEWICZ
Żeromski w popiołach
. 8 3  BRONISŁAW WILDSTEIN
Mars czy socjał
. 9 9  SŁAWOMIR CENCKIEWICZ
Armia podległa 

/ KRESY
. 8 4  MICHAŁ WOŁŁEJKO

„Ragner”  
– postrach  
Sowietów

. 8 8  TOMASZ STAŃCZYK
Ataman Petlura  
i Żydzi
. 9 1  MARTA CZERWIENIEC
Samochodem  
po Białorusi

/ BATALIE 
I WODZOWIE
. 9 2  MACIEJ ROSALAK

Waleczne Serce
. 9 6  MICHAŁ MACKIEWICZ
Szpryca do kul

/ DODATEK SPECJALNY
. 4 7–5 4   ROZMOWY  

O POLSCE 
PODZIEMNEJ, CZĘŚĆ II

        Lerski: Byłem cichociemnym
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P roces formowania przyszłych 
kadr komunistycznego  
wojska „polskiego” (LWP) 
rozpoczął się już jesienią  
1939 r. w ramach „obsługi 
operacyjno-czekistowskiej” 

obozów internowania polskich oficerów, 
którzy dostali się w ręce bolszewików  
po najeździe 17 września. Na przełomie 
lat 1939 i 1940 w obozie starobielskim 
NKWD zwerbowało 103 agentów. Podob-
ne działania prowadzono w Kozielsku 
(a później w tzw. Kozielsku II), gdzie  
mjr Wasilij Michajłowicz Zarubin dyspo-
nował 20 konfidentami.

Niektórzy z nich dzięki podjęciu 
współpracy uniknęli śmierci w Lesie 
Katyńskim i innych miejscach kaźni. Byli 
przeznaczeni do „dalszej obróbki” i reali-
zacji zadań określonych przez sowieckie 
tajne służby. Wielu z nich odznaczyło 
się sporą gorliwością we współpracy 
z NKWD i GRU. Jednym z najciekawszych 
przykładów jest opisany w poprzednim 
numerze „Historii Do Rzeczy” kpt. Miko-
łaj Arciszewski, który już latem 1941 r. 
został przerzucony do Generalnej Guber-

ni z misją szpiegowską przez sowiecki 
wywiad wojskowy.

Selekcję i pracę operacyjną NKWD 
w Starobielsku i Kozielsku, a później 
w obozie „Kozielsk II” (ośrodek przezna-
czony dla polskich wojskowych interno-
wanych w 1940 r. w krajach nadbałtyc-
kich) nadzorował sam ludowy komisarz 
spraw wewnętrznych Ławrientij Beria.

„Kilku pułkowników i podpułkowników 
(Berling, Bukojemski, Gorczyński, Tyszyń-
ski) oświadczyło, że całkowicie stawiają 
się do dyspozycji władz sowieckich – pisał 
do Józefa Stalina w listopadzie 1940 r. – i że 
z wielką ochotą podejmą się organizacji 

i kierownictwa jakimikolwiek formacjami 
wojskowymi [rekrutowanymi] z jeńców 
wojennych Polaków, przeznaczonymi do 
walki z Niemcami. Przyszła Polska w ich 
zamysłach jawi się jako ściśle związana 
w tej czy innej formie ze Związkiem So-
wieckim. W obozach dla jeńców wojennych 
Polaków wśród żołnierzy i kadry podofi-
cerskiej organa NKWD winny prowadzić 
odpowiednią pracę mającą na celu werbo-
wanie ludzi do dywizji. W miarę werbunku 
i kończenia kontroli werbowanych ci ostat-
ni będą kierowani partiami do miejsca 
lokalizacji sztabu 
dywizji”.

Ludowe 
Wojsko 

(nie)Polskie

Berlingowcy / Narzędzie sowietyzacji

 Armia Berlinga była 
częścią Armii 
Czerwonej. Jej 
zadaniem była 
sowietyzacja Polski

Sławomir Cenckiewicz
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Wymienieni przez Berię oficerowie 
w listopadzie 1940 r. przetransportowani 
zostali do „Willi Szczęścia” w Małachowce 
pod Moskwą, gdzie pod okiem sowieckich 
tajnych służb studiowali sztukę wojenną 
i dzieje Armii Czerwonej oraz myśl poli-
tyczną Włodzimierza Lenina. Co ważne, 
przyjęli oni wówczas sowieckie obywatel-
stwo. Przywódcą tej grupy był zwerbowa-
ny w Starobielsku do współpracy z NKWD 
ppłk Zygmunt Berling, przyszły dowódca 
ludowej armii polskiej.

Po wybuchu wojny niemiecko-sowiec-
kiej w 1941 r. ppłk Berling i jego 12 współ-
pracowników, jako „oficerowie byłej armii 
polskiej”, skierowali na ręce ludowego 
komisarza spraw wewnętrznych sześcio-
punktowy manifest, w którym zadekla-
rowali chęć walki z III Rzeszą i budowę 
Polski „w ramach” Związku Sowieckiego.

„Jako członkowie jednego z narodów 
uciśnionych przez faszystowskiego agre-
sora – pisali – jedyną drogę do wyzwolenia 
narodu polskiego widzimy we współpracy 
ze Związkiem Socjalistycznych Republik 
Rad, w ramach którego ojczyzna nasza 
będzie się mogła w sposób pełnowarto-
ściowy rozwijać. Niech żyje ZSRR – ojczy-
zna pracujących całego świata! Niech żyje 
wyzwolenie uciśnionych przez faszyzm 
narodów! Niech żyje genialny wódz ludu 
pracującego i narodów uciśnionych,  
tow. Stalin!”.

Mimo tych wiernopoddańczych hołdów 
Sowieci wciąż trzymali Berlinga i jego 
towarzyszy w „złotej klatce”. Po podpisa-
niu układu Sikorski-Majski w lipcu 1941 r. 
Berling został oddelegowany do armii gen. 

Żołnierze armii Berlinga podczas 
zaprzysiężenia FOT. ARCHIWUM

Władysława Andersa, w której zajął się 
agenturalnym rozpoznaniem „roboty an-
tysowieckiej”. Po ewakuacji Armii Polskiej 
na Wschodzie do Iranu Berling pozostał na 
terenie ZSRS. Został za to zdegradowany 
i wydalony z Wojska Polskiego rozkazem 
gen. Andersa z 20 maja 1943 r. 2 lipca  
1943 r. sąd polowy skazał go zaocznie na 
karę śmierci jako dezertera.

Dzieło Stalina 
Rok 1943 był dla Polski tragiczny. 

Pogarszające się relacje polsko-sowiec-
kie, coraz wyraźniejsza zdrada naszych 
aliantów i sowiecka polityka faktów 
dokonanych, której symbolem stało się 
uznanie w styczniu 1943 r. wszystkich 
Polaków w ZSRS za obywateli sowieckich. 
To wszystko stanowiło jedynie preludium 
do zerwania przez Moskwę stosunków 
dyplomatycznych z Polską i powołania 
zalążka agenturalnego rządu oraz jego for-
macji zbrojnej na terenie ZSRS.

Istotną rolę w tym sowieckim teatrze 
mieli odegrać polscy renegaci i agenci 
NKWD. Właśnie przez ten pryzmat należy 
postrzegać różne inicjatywy, prośby 
i petycje kierowane do Stalina od po-
czątku 1943 r. przez sowieckich Polaków 
w sprawie „polskiego” wojska. Miały 
one niejako stworzyć podstawę i zalega-
lizować późniejsze decyzje Stalina. Już 
w styczniu 1943 r. z listem w tej sprawie 
do Wiaczesława Mołotowa zwrócili się  
Wanda Wasilewska (pułkownik Głównego 
Zarządu Politycznego Armii Czerwonej) 
i Alfred Lampe.

Zgłosili oni pomysł stworzenia w ZSRS 
„polskiej jednostki Armii Czerwonej” 
z „ochotników”, „pozostałych obywateli 
sowieckich” i „jeńców-Polaków” z armii 
niemieckiej. Podobny projekt zawierał list 
ppłk. Berlinga do Berii z 8 kwietnia 1943 r.  
„Problem kadry może być rozwiązany 
szybko i pozytywnie tylko na podstawie 
Waszej decyzji” – pisał Berling, sugerując 
tym samym potrzebę oddelegowania 
oficerów Armii Czerwonej do „polskiej 
dywizji piechoty”.

Nieprzypadkowo w dniu odkrycia 
dołów śmierci w Katyniu Wasilewska 
ponowiła swój apel do Stalina o utworze-
nie polskiej jednostki wojskowej („nakaz 
chwili”) z prośbą o „odkomenderowanie 
do niej niektórych dowódców Armii 
Czerwonej”.

Decyzję o utworzeniu polskiej forma-
cji wojskowej u boku Armii Czerwonej 
sowieckie politbiuro podjęło 19 kwietnia 
1943 r. Berlinga obudził w nocy telefon 

Mierkułowa z informacją, że wreszcie  
się doczekał i stanie na czele „polskiego” 
wojska. Awansowany na stopień puł-
kownika, a później przez samego Stalina 
mianowany generałem brygady Berling 
w maju 1943 r. objął dowództwo nad  
1. Polską Dywizją Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki, którą w późniejszym czasie 
przemianowano na 1. Korpus Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSRS, a później I Armię WP 
na Wschodzie.

Berling, choć niepozbawiony wybu-
jałych ambicji, w istocie niewiele w tej 
armii znaczył, z czym zresztą nigdy się nie 
pogodził. Znalazł się jednak pod kurate-
lą agentów z o wiele dłuższym stażem, 
nasłanych przez Komintern ze Związku 
Patriotów Polskich. Przede wszystkim jed-
nak podlegał nadzorowi i dowództwu so-
wieckiemu. Od maja 1943 r. do lipca 1944 r. 
w „polskich” formacjach zbrojnych w ZSRS 
służyło około 6,5–7 tys. „czerwonoarmiej-
ców”. Stanowili oni ponad 65 proc.  
kadry oficerskiej. W kolejnym okresie 
(1943–1945) liczba Sowietów w szeregach 
tych jednostek wzrosła do 20 tys.

Ważną rolę w nadzorze nad armią 
Berlinga odegrał gen. Karol Świerczewski 
ps. Walter. W sierpniu 1943 r. został on 
oddelegowany do obozu w Sielcach nad 
Oką i został formalnie zastępcą Berlinga. 
Wywodził się on z sowieckiego wywiadu 
wojskowego (GRU), z którym związał się 
już w 1928 r. W latach 1931–1936 z ra-
mienia tej tajnej służby był naczelnikiem 
Szkoły Wojskowo-Politycznej Polskiej 
Sekcji Kominternu, gdzie szkolił między 
innymi przyszłe kadry LWP.

Latem 1943 r. do bezpośredniego 
nadzoru nad wojskiem Berlinga GRU od-
delegował gen. mjr. Nikołaja Mołotkowa. 
Z ramienia centrali NKWD/NKGB cało-
ściową opiekę nad tą formacją sprawował 
zaś generał lejtnant Gieorgij Siergiejewicz 
Żukow. Ten wywodzący się ze Smiersza 
oficer w 1944 r. w ośrodkach szkolenio-
wych Armii Czerwonej przystąpił do 
tworzenia zalążków „polskich” tajnych 
służb wojskowych.

„Robotę kontrwywiadowczą w polskiej 
armii prowadzi »SMIERSZ« – pisał Żukow 
w kwietniu 1944 r. – którego organy ist-
nieją w wojsku polskim pod przykryciem 
»oddziału informacji wojska polskiego«. 
Skład wydziałów informacji wojska 
polskiego jest kompletowany ze składu 
osobowego Zarządu »SMIERSZ« Ludowe-
go Komisariatu Obrony, który kieruje jego 
działalnością. Funkcjonariusze wydziału 
informacji noszą polskie mundury”.

Podobnie było w przypadku zalążków 
„polskiego wywiadu wojskowego”. Już 
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w maju 1943 r. z ramienia GRU w armii 
Berlinga zjawił się mjr Feliks Siedlecki, pod 
koniec 1943 r. za rozpoznanie wywiadow-
cze odpowiadał zaś ppłk Iwan Slisarenko, 
a w komórce rozpoznania znalazł się póź-
niejszy szef wywiadu wojskowego Polski 
Ludowej płk Grigorij Domaradzki. Ówcze-
sne komórki kontrwywiadu i wywiadu 
wojska „polskiego” tworzyli wyłącznie 
Sowieci, którzy podlegali własnym przeło-
żonym z GRU, ze Smiersza i z NKWD.

Katyń? Niemcy!
Już podczas wojny fundamentem ide-

owym LWP stało się kłamstwo katyńskie. 
Kresowiacy, którzy stanowili podstawo-
wy zaciąg do armii Berlinga, znali prawdę 
o losie polskich oficerów, którzy po 17 
września dostali się do niewoli sowieckiej. 
O tym, że zamordowali ich bolszewicy, 
wiedział również Berling. Mimo to 29 
stycznia 1944 r. wydał następujące wy-
tyczne w sprawie kampanii propagando-
wej w swoim wojsku:

„Natężona kampania w korpusie winna 
dać w rezultacie: wyjaśnienie oficerom 
i żołnierzom do końca prawdy o lesie ka-
tyńskim, rozniecenie w nich palącej niena-
wiści do Niemiec hitlerowskich, zapał do 
zbrojnej walki z nimi i chęć pomszczenia 
krzywd narodu polskiego; wytworzenie 
w masach żołnierskich uczuć wdzięczno-
ści do Rządu Radzieckiego za ujawnienie 
prawdy o mordach w lesie katyńskim; zde-
maskowanie do końca haniebnej roli rządu 
londyńskiego; pogłębienie zrozumienia, że 
droga, jaką obrali Polacy w ZSRR – droga 
walki orężnej z gnębicielami polskiej ich 
ojczyzny – jest jedyną słuszną drogą pro-
wadzącą do celu”.

Dzień później, podczas wizyty pod 
Smoleńskiem, Berling mówił: „Stoimy nad 
grobem jedenastu tysięcy pomordowa-
nych naszych braci, oficerów i żołnierzy 
Wojsk Polskich. Niemcy rozstrzeliwali ich 
jak dzikie zwierzęta, rozstrzeliwali ich ze 
związanymi rękami. Nieubłagany wróg 
nasz, Niemiec, chce zniszczyć cały nasz 
naród dlatego, że zagarnąć chce ziemie, na 
których od wieków żyjemy my, Polacy.

Dlatego niszczą i mordują Niemcy na-
szych braci w Polsce, tępią, rozstrzeliwują 
i wieszają inteligencję polską, wypędzają 
chłopów z ich ziemi polskich. Dlatego wy-
mordowali tutaj, w Lesie Katyńskim, ofice-
rów i żołnierzy polskich. Krew braci na-
szych przelana w tym lesie woła o pomstę. 
Mamy obecnie broń w ręku, broń daną 
nam przez zaprzyjaźnionego sojusznika, 
przez Związek Radziecki, na który Niemcy 
nieudolnie usiłowali przerzucić zbrodnię 
tu przez nich dokonaną.

Broń tę wykorzystać musimy dla 
wyzwolenia uciemiężonej Ojczyzny i dla 
pomszczenia tej wielkiej, niesłychanej 
zbrodni, której Niemiec tutaj dokonał. 
Pamiętajcie, oficerowie i żołnierze – głos 
pomordowanych naszych braci woła do 
nas. Musimy go wysłuchać!”.

W swoich pisanych po latach pamięt-
nikach stwierdził zaś, że ofiary mordu 
katyńskiego same były sobie winne. 
„Prawdopodobnie gdyby te całe gromady 
nie były tak beznadziejnie bezmyślne – 
pisał – nie byłoby Katynia. Duża, bardzo 
duża część winy za tę bezmyślność spada 

RY
S.

 JA
CE

K 
GR

AM
BU

RG

8

 w w w . D O R Z E C Z Y . p l 

TEMAT NUMERU



Pięć najlepszych książek o LWP
DANIEL BARGIEŁOWSKI
„KONTERFEKT RENEGATA”
wARSzAwA 1996
Książka legenda. Kiedy się 
ukazała, wywołała niemały 
szok, zwłaszcza wśród kadry 

dowódczej rzekomo już odrodzonego Wojska 
Polskiego. Najlepszy wykład o zdradzie Berlin-
ga i jego zaprzaństwie.

EDWARD JAN NALEPA
„OFICEROWIE ARMII RADZIECKIEJ 
W WOJSKU POLSKIM 1943–1968”
wARSzAwA 1995
Pierwsze i jedyne studium na 
temat tzw. pomocy kadrowej 

Armii Czerwonej dla LWP. Statystyki, 
nazwiska, liczby i tabelaryczne wyliczenia 

potwierdzające niepolski charakter armii 
Polski Ludowej. 

BOGDAN DZIĘCIOŁ
„SĄDY POLOWE W ARMII  
BERLINGA (MAJ 1943 
–LIPIEC 1944)” 
wARSzAwA 2000
Mało znana książka, a w zasadzie 

zaledwie jedna z czterech części cyklu, po-
święcona szeroko pojętemu aparatowi represji 
w strukturach LWP w okresie wojennym i bez-
pośrednio po wojnie. 

JANUSZ TOMASZEWSKI
„SOWIETYZACJA WOJSKA 
POLSKIEGO W LATACH 1943–1956”
wROcłAw 2012

Praca wrocławskiego historyka (niewywo-
dzącego się z WIH im. Wandy Wasilewskiej!) 
poświęcona procesowi tworzenia przez So-
wietów i ich agentów armii Berlinga. Najlepszy 
fragment książki to ten opisujący udział LWP 
w walce z Żołnierzami Wyklętymi.  

CZESŁAW GRZELAK, HENRYK 
STAŃCZYK, STEFAN ZWOLIŃSKI
„ARMIA BERLINGA 
I ŻYMIERSKIEGO. WOJSKO  
POLSKIE NA FRONCIE WSCHODNIM 
1943–1945” wARSzAwA 2002
Monografia wojennych dziejów 

LWP. Autorzy, choć próbujący bronić etosu LWP 
w warunkach wolnej Polski, napisali książkę 
przybliżającą nas do prawdy o sowieckich 
korzeniach armii Berlinga i Żymierskiego. (s.c.)

 Liniowe jednostki 
LWP u boku UB 
i NKWD zwalczały 
Żołnierzy Wyklętych

na starszych oficerów, którzy niestety 
w ogromnej większości znajdowali tylko 
słowa ostrej i bezwzględnej krytyki 
[Sowietów], w istocie swej nierozumnej, 
zdumiewająco tępej i nierozsądnej”.

Walka z Polakami
Kiedy w 1944 r. I Armia u boku Sowie-

tów wkroczyła w granice Rzeczypospo-
litej, pojawił się problem stosunku do AK 
i innych formacji niepodległościowych. 
Początkowo Sowieci nie chcieli angażować 
„polskiej” armii w walkę z podziemiem. 
Zależało im na odbiorze społecznym, 
a także na świeżym rekrucie, z uwagi na 
zarządzony w sierpniu 1944 r. powszech-
ny pobór Polaków do wojska.

Organizacją poboru zarządzało 
dowództwo powołanego przez marionet-
kową Krajową Radę Narodową Wojska 
Polskiego, na czele którego Sowieci po-
stawili swojego starego agenta – Michała 
Żymierskiego. Zdawano sobie sprawę, 
że na „wyzwolonych” terenach do armii 
wcielono wielu żołnierzy podziemia. Już 
w listopadzie 1944 r. Główny Zarząd Poli-
tyczno-Wychowawczy WP wydał poufną 
instrukcję o oczyszczaniu wojska z „ele-
mentów akowskich”.

Realizacją wytycznych zajął się 
kierowany przez Sowietów Główny 
Zarząd Informacji WP, który sporządził 
wykaz żołnierzy z przeszłością AK-ow-
ską, przeznaczonych do aresztowania. 
Tylko w pierwszym kwartale 1945 r. 
zatrzymano 1159 osób. Dowództwo LWP 
otworzyło wówczas sieć obozów (często 

odziedziczonych po Niemcach) dla żoł-
nierzy z AK. 

W drugim rzucie LWP zajęło się 
podziemiem. 24 maja 1945 r. marsza-
łek Żymierski wydał rozkaz „likwidacji 
w zdecydowany i energiczny sposób w jak 
najkrótszym czasie band dywersyjnych 
i zapewnieniu miejscowym władzom 
i ludności normalnych warunków pracy”. 
W pacyfikacjach podziemia brały udział li-
niowe formacje LWP (w początkowej fazie 
cztery dywizje piechoty i jednostki WOP), 
które towarzyszyły grupom operacyjnym 

UB i NKWD. Warto też wspomnieć o pro-
kuratorskim i sądowym aparacie represji 
LWP, który skazał kilka tysięcy polskich 
bohaterów na śmierć.

Symboliczną klamrą zamykającą wo-
jenne losy LWP był zaszczytny udział gen. 
Zygmunta Berlinga w procesie 16 przy-
wódców Polski Podziemnej w Moskwie. 
W swojej gorliwości z satysfakcją napisze 
on później, że kara, jaka spotkała ostatnie-
go dowódcę AK gen. Leopolda Okulickiego, 
była zbyt łagodna. „Okulicki przyznał, że 
z jego rozkazu strzelano do rozbrojonych 
i dokonywano aktów gwałtu i sabotażu – 
wspominał Berling. – Skarżył się, że ujęto 

go podstępem i miał czelność powołania 
się na prawo międzynarodowe, które sam 
pogwałcił. Sędzia odpowiedział mu, że 
sądu nie interesuje, jak defensywa (kon-
trwywiad) chwyta przestępców. Dostał 
10 lat. Moim zdaniem bardzo łagodnie, bo 
nawet nie odpłacono mu pięknym za nad-
obne, jakby on niewątpliwie zrobił, gdyby 
znalazł się w pozycji sądzącego”.

Przez cały okres istnienia Ludowe 
Wojsko Polskie (1943–1990) było częścią 
komunistycznego aparatu represji, która 
nie miała nic wspólnego z dotychczasową 
tradycją polskiego oręża. Początkowo było 
de facto polską dywizją Armii Czerwonej, 
którą w ramach „sojuszniczej pomocy 
kadrowej” zasilili oficerowie sowieccy. 
Bezpośredni nadzór sowiecki znikał stop-
niowo po 1956 r., ale do końca istnienia 
PRL, a nawet dłużej, gdyż Układ Warszaw-
ski trwał do lipca 1991 r., LWP podporząd-
kowane było Moskwie.

Sowieci narzucili własną doktrynę wo-
jenną oraz system szkolenia i kształcenia 
kadr oficerskich, w dużej mierze w aka-
demiach ZSRS. Wierność Moskwie stała 
się podstawą działań wymierzonych we 
własny naród: pacyfikacji podziemia, wal-
ki z emigracją, udziału w stalinowskich 
represjach i mordach sądowych, sowie-
tyzacji kultury, prześladowania Kościoła 
oraz brutalnego dławienia społecznego 
oporu w Czerwcu ’56, Marcu ’68, Grudniu 
’70 i Grudniu ’81. Do tego należy dodać 
najazd na Czechosłowację w 1968 r.  
i wsparcie udzielane ruchom komuni-
stycznym na całym świecie, a nawet terro-
rystom arabskim. Wszystko to złożyło się 
na „chlubną” tradycję LWP. •
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MACIEJ ROSALAK: Po wydaniu książki „Konter-
fekt renegata” o Zygmuncie Berlingu szykuje pan 
do napisania „Klęski pod Lenino”. To opiewane 
w PRL „zwycięstwo” 1. Polskiej Dywizji Piechoty 
im. Tadeusza Kościuszki.było zatem klęską?

DANIEL BARGIEŁOWSKI: Oczywiście. Bitwa 
zakończyła się ogromną – militarną i po-
lityczną – porażką. Napisano o niej jednak 
całe studebakery kłamstw, że użyję na-
zwy amerykańskich ciężarówek, którymi 
posługiwali się wówczas Sowieci.

Dlaczego w ogóle kazano Polakom nacierać 
w tamtej okolicy 12 października 1943 r.?

Była to jedna z bitew – a wiele ich 
odbyło się podczas II wojny światowej 
na froncie zarówno wschodnim, jak 
i zachodnim – które miały znaczenie 
jedynie pozorujące. W połowie paździer-
nika 1943 r. Winston Churchill chciał, by 
wojska alianckie uderzyły w tzw. miękkie 
podbrzusze Europy – przez Bałkany 
na północ. Również po to, by centrum 
kontynentu wraz z Polską nie zajął Stalin. 
Ten jednak zdawał sobie z tego doskona-
le sprawę i sam szykował uderzenie na 
południu frontu wschodniego – na Kijów, 
a potem na Rumunię, Węgry, Jugosławię 
i Czechosłowację. Celem wcześniejszego, 
taktycznego natarcia w górnym, północ-
nym dorzeczu Dniepru było więc tylko 
odwrócenie uwagi Niemców od głównej 
operacji strategicznej. Aby Kijów został 
zdobyty, trzeba było uniemożliwić spły-
nięcie niemieckich posiłków z północy.

Czyli Polacy mieli związać rezerwy Niemców?
Tak jest. Do związania niemieckich 

rezerw wymyślono właśnie operację nad 
Miereją. Było to od początku do końca 
działanie pozorowane – na szczeblu 
frontu zachodniego marszałka Wasyla 
Sokołowskiego, który znał oczywiście 
prawdziwy cel tego działania. Znał go też 
dowódca 33. armii gen. Wasyl Gordow 
– bezpośredni zwierzchnik Berlinga 
i kościuszkowców. Jednak ani Berling, 
ani jego żołnierze o tym nie wiedzieli 

 Część żołnierzy Berlinga 
podczas bitwy pod 
Lenino przeszła na 
stronę Niemców. Woleli 
niewolę u Hitlera niż 
służbę u Stalina

 rozmawia  
Maciej Rosalak

        Rzeźnia  pod Lenino
Wywiad /              Z Danielem Bargiełowskim  

o tzw. zwycięstwie pod Połzuchami
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i potraktowali postawione przed nimi 
zadania bardzo poważnie. Śmiertelnie 
poważnie...

Jak sformułowano te zadania?
Przełamanie trzech linii obrony 

niemieckiej, dokonanie w nich wyłomu, 
który umożliwiłby Sowietom wprowa-
dzenie sił wystarczających do osiągnięcia 
Dniepru. W natarciu miały wziąć udział 
wszystkie trzy pułki 1. PDP im. Tadeusza 
Kościuszki, wzmocnione pułkiem czoł-
gów i wsparte trzema pułkami oraz bry-
gadą artylerii sowieckiej. Na skrzydłach 
1. PDP miały atakować dwie dywizje 
strzeleckie Armii Czerwonej. Przełama-
nie miało się dokonać na dwukilome-
trowym odcinku między wsią Połzuchy, 
wzgórzem 215,5 a wsią Trygubowo, 
a następnie oddziałom wytyczono dalsze 
etapy natarcia na zachód.

Berling dostał od Gordowa rozkaz: 
„Wpieriod!” i sam powtarzał to żołnie-
rzom: „Naprzód!”, ciągle „Naprzód!”, 
wszystkie oddziały, nawet pod ogniem 
ciężkich karabinów maszynowych, miały 
posuwać się wyłącznie: „Naprzód!”. 
Mówił im, że celem jest przeprawa przez 
Dniepr, choć żadne środki przeprawowe 
nie zostały przygotowane. Ani ten odle-
gły cel nie został osiągnięty, ani – mimo 
zaciętych, dwudniowych walk, podczas 
których obie wsie i wzgórze przechodziły 
z rąk do rąk – nie zmuszono Niemców 
nawet do definitywnego wycofania się 
oraz oddania pozycji obronnych na za-
chód od Mierei.

 
Skąd nazwa bitwy „pod Lenino”, skoro walki 

toczyły się o wsie Połzuchy i Trygubowo?
Nazwę przylepiono wyłącznie ze 

względów propagandowych. Brzmi 
niemal tak pięknie jak Stalingrad. Ta miej-
scowość znajdowała się już wtedy jednak 
po sowieckiej stronie frontu, nie toczyły 
się o nią żadne boje. Był tu tylko mostek 
nad Miereją, którym przejechało na drugą 
stronę kilka czołgów, bo te, które usiło-
wały wcześniej przejechać przez rzeczkę, 
utknęły na jej bagnistych brzegach.

Czy skrzydłowe dywizje sowieckie wiedziały 
o pozorowanym ataku i dlatego atakowały tak 
opieszale, że pozostawiły Polaków daleko w przo-
dzie, narażając ich na uderzenia z boku?

Myślę, że ich dowódcy wiedzieli. Nie 
musieli jednak mówić o tym żołnie-
rzom. Zresztą żaden dowódca nie powie: 
„Atakuj na pół gwizdka, bo wcale nie 
musimy zdobyć tej pozycji!”. Wystarczy, 
że nie zapewni piechocie odpowiedniego 
wsparcia ogniowego... Zresztą każda 

        Rzeźnia  pod Lenino
Wywiad /              Z Danielem Bargiełowskim  

o tzw. zwycięstwie pod Połzuchami

11  MIESIĘCZNIK LISICKIEGO    DO RZECZY H I S T O R I A

M A J  2 0 1 4     5 ( 1 5 ) / 2 0 1 4  



z tych dywizji była trzykrotnie mniej 
liczna od dywizji polskiej.

Dywizja kościuszkowska została zorganizo-
wana wedle wzoru sowieckiej dywizji gwardyj-
skiej. Jaki to był wzór?

Trzeba przyznać, że najlepszy w Armii 
Czerwonej. Zwyczajne dywizje strze-
leckie – nie mówiąc już o oddziałach 
obrony terytorialnej, gdzie jeden karabin 
przypadał na czterech żołnierzy – miały 
bowiem dwa razy mniej „techniki” od dy-
wizji gwardyjskiej. Chodzi o liczbę przy-
dzielonych armat, moździerzy, ciężkich 
karabinów maszynowych, ciężarówek 
oraz zaprowiantowania i furażu.

Czy Sowieci celowo powstrzymywali własne 
natarcie oraz skrócili o trzy kwadranse nawałę 
artyleryjską, aby Polaków zginęło jak najwięcej?

Nie sądzę. Salwy katiusz, haubic i armat 
polowych były silne. Tyle że Niemcy, 
uprzedzeni o ataku przez pojmanych 
przed bitwą zwiadowców, wytrzymali 
ostrzał – zgodnie z regulaminem wal-
ki – w drugiej linii obrony, w schronach 
pierwszej linii pozostawiając zaś tylko 
czujki. Nawet znacznie dłuższe ostrze-
liwanie pustych transzei i tak nic by nie 
dało. Trzeba dodać, że pierwsza pozycja 
obronna składała się z trzech linii okopów, 
kilka kilometrów za nią ciągnęła się druga 
pozycja, a jeszcze dalej – trzecia. Siły jed-
nej dywizji były więc zbyt małe, by myśleć 
o przełamaniu frontu. Polacy zdołali przej-
ściowo zająć tylko pierwszą linię niemiec-
kich okopów z pierwszej pozycji obrony.

A może dowódcy sowieccy po prostu nie chcieli 
w takiej sytuacji marnować amunicji?

Sowieci nie oszczędzali amunicji, tak 
jak nie oszczędzali ludzi. „Ludiej u nas 
mnogo!” – mawiali. 12 października  
1943 r. chodziło o efekt propagandowy 
tego, że polska dywizja zaistniała na fron-
cie wschodnim, „walcząc u boku Armii 
Czerwonej”. A czy zdobędzie ten pagórek 
215,5 czy nie, było im w tym przypadku 
obojętne. Mogła zdobywać cokolwiek 
innego. I tak propaganda, znajdująca się 
w sowieckich rękach, uczyniłaby z tego 
wiadomość o doniosłym znaczeniu. 
Zresztą – co widziałem na własne oczy – 
w brytyjskiej prasie pojawiła się wtedy 
informacja o przeprawie Polaków przez 
Dniepr („Poles cross the Dniper”)! Tak 
szeroko rozlała się im rzeczułka Miereja.

Na czym polegał największy błąd Berlinga?
Berling powinien zdawać sobie sprawę 

z tego, jaką rolę przypisano mu do ode-
grania. Nie powinien na darmo marnować 

ludzi. Moim zdaniem zadziałało u niego – 
jakże częste u generałów, z Władysławem 
Andersem pod Monte Cassino włącznie 
– dążenie do „sławy wojennej”. Anders 
jednak przynajmniej kazał nacierać na 
wielką, słynną górę, na której alianci po-
łamali sobie zęby w trzech poprzednich 
operacjach. Berling nacierał na pagórek 
wznoszący się 30 metrów nad poziomem 
wąziutkiej rzeczki, tak jednak zabagnio-
nej, że wsparcie czołgów okazało się 
niemożliwe. Bez czołgów – jak się rzekło 
– niemożliwe było zaś wykonanie zadania 
przez piechotę. 

Wspomniał pan o jeńcach, którzy uprzedzili 
Niemców o natarciu. Mówi się, że wśród tych 
dwudziestu kilku jeńców byli też tacy, którzy 
dobrowolnie przeszli na stronę przeciwników, bo 
woleli niewolę u nich niż służbę u Sowietów...

Dokładnie tak było! Niektórych ujęli 
Niemcy podczas zwiadu przed bitwą – 
podobnie zresztą kościuszkowcy złapali 
zwiadowców niemieckich. Tak bywa. 
Inni przeszli sami na stronę Wehrmach-
tu i z nimi współpracowali. Dowodem 
na to było nadawanie przez niemieckie 
megafony hymnu polskiego i wezwania 
do przejścia na ich stronę. I tak oto polscy 
żołnierze, którzy w największej tajem-
nicy szykowali się do szturmu, kiedy 
ksiądz kapelan Wilhelm Kubsz jednał ich 
z Bogiem, usłyszeli z wrogiej strony, że 
jest gotowa na ich przyjęcie. Podobnie 
było zresztą przed bitwą o Monte Cassino, 
gdy ze strony niemieckiej nadawała 
radiostacja Wanda, w której zatrudniono 
właśnie... kilku byłych kościuszkowców. 

Uderza też wielka liczba wziętych do niewoli 
i zaginionych berlingowców podczas samej bitwy...

Z jednej strony jest to skutek wysu-
nięcia się polskich oddziałów do przodu 
w stosunku do czerwonoarmiejców, 
którzy szybko zalegli na skrzydłach, 
oraz obrony przez Polaków do ostatka 

zdobytych pozycji przed kontratakami. 
Jednakże tak duża liczba „zaginionych” 
świadczy właśnie o zjawisku wybierania 
przez pewną część żołnierzy niewoli nie-
mieckiej zamiast służby Sowietom. 

 
Czyli stosunek do służby w 1. Dywizji był 

podzielony. Znakomita większość żołnierzy 
wykazała bowiem w bitwie męstwo i pogardę dla 
śmierci. Tak jak w 1. Batalionie mjr. Bronisława 
Lachowicza, który poprowadził rozpoznanie 
bojem. Ponad połowa jego żołnierzy poległa lub 
odniosła rany.

Bohaterstwo żołnierzy jest poza 
wszelką dyskusją. Napisałem to już – 
w innej książce – i zawsze powtórzę: 
krew Polaków przelana pod Monte Cassi-
no jest tak samo święta jak krew przelana 
pod Lenino. Tutaj nie ma dwóch zdań!

Chociaż niechęć żołnierzy polskich do Sowie-
tów, po tych wszystkich represjach, wywózkach, 
łagrach, była zrozumiała.

Oczywiście. Trzeba wziąć pod uwagę, 
że 90 proc. żołnierzy Berlinga stanowili lu-
dzie z Kresów Wschodnich. Byli to na ogół 
chłopi wychowani przez Kościół, bardzo 
prości, w przytłaczającej większości anal-
fabeci. W swoich wsiach nie słuchali nawet 
radia, bo go nie mieli. Sowieci osadzali 
ich albo w łagrach, albo na zesłaniu, albo 
w tzw. posiołkach – czyli osadach osie-
dleńczych, gdzie pracowali pod nadzorem. 
Ci, którzy przeżyli, zaznali potwornych 
upokorzeń, chorób, poniewierki i głodu. 
W licznych relacjach czytamy, że gdy ci 
ludzie trafili do Sielc nad Oką, gdzie orga-
nizowano 1. Dywizję, i ujrzeli sztandar 
biało-czerwony oraz napis „Polska”, padali 
na kolana i płakali. Płakali, bo wierzyli, że 
tu jest rzeczywiście Polska. 

Dawali się nabierać na narodowe 
symbole, nawet na tego orła bez ko-
rony i tarczy Amazonek, ową „kuricę” 
– potworka wymyślonego przez Janinę 
Broniewską (byłą żonę poety, działaczkę 
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komunistycznego Związku Patriotów 
Polskich). Natomiast genialnym pomy-
słem ZPP było sprowadzenie do dywizji 
autentycznego księdza, wspomnianego 
Wilhelma Kubsza, zresztą przyzwoitego 
człowieka, „chłopa dobrego z kościami” – 
jak to mówią. Nie zdawał sobie on jednak 
sprawy z roli, jaką odgrywał. A na katolic-
kiego księdza, mszę, spowiedź i komunię 
świętą nabierali się wszyscy.

Zdaje się, że działacze na usługach Stalina – 
jak Wasilewska czy Sokorski, którzy przemawiali 
do żołnierzy – wyrażali się w sposób niezwykle, 
jak na komunistów, stonowany?

Ależ oczywiście! Przeglądałem 
i dokładnie czytałem numer po numerze 
wydawane tam gazetki. Słowo „Stalin” 
padało sporadycznie, tylko z okazji publi-
kowania rozkazów. Zdjęcia Stalina pan nie 
uświadczy aż do połowy października!

Czyli do bitwy pod Lenino?
Właśnie. Natomiast bez przerwy pada-

ło słowo „demokracja”. Demokracja, de-
mokracja i jeszcze raz demokracja! Nawet 
nie „demokracja socjalistyczna”. Stawiam 
panu butelkę whisky, jeżeli w którymkol-
wiek z tych numerów znajdzie pan słowo 
„socjalizm” czy choćby najdrobniejszą 
wzmiankę o PGR. Jeśli więc całymi mie-
siącami ci chłopi byli poddawani takiej 
indoktrynacji przez oficerów politycz-
nych i prasę, a także przez teatrzyk, to 
nie ma się co dziwić, że ich identyfikacja 
z wojskiem była coraz większa. Ukara-
no tylko pewnego żołnierza – niezbyt 
dotkliwie zresztą – który słuchał radia... 
alianckiego, sojuszniczego przecież. 
Bardzo oględnie mówiono o Kresach, 
unikano kwestii konkretnego przebiegu 
naszych granic wschodnich. Za to wiele 
można było się dowiedzieć o „powrocie 
do ojczyzny dawnych ziem piastowskich”, 
odejściu od „mitu jagiellońskiego” czy 
o „sprawiedliwości społecznej”. 

Zbrodnia katyńska była oczywiście 
przypisywana Niemcom. Pułkownik Leon 
Nałęcz-Bukojemski – wyjątkowa szmata, 
jeden z tych oficerów, którzy obok Berlin-
ga podczas przesłuchań w NKWD zade-
klarowali gotowość współpracy z Sowie-
tami – napisał na życzenie swej kochanki 
Janiny Broniewskiej do cna kłamliwy, 
podły artykuł na ten temat. W duchu Ilii 
Erenburga wzywał do krwawej pomsty 
na wszystkich Niemcach, z kobietami 
i dziećmi włącznie. A przecież musiał wie-
dzieć, kto naprawdę zamordował jego ko-
legów w Lesie Katyńskim... Włodzimierz 
Sokorski już w wolnej Polsce przyznał, 
na konferencji w Wojskowym Instytucie 

Historycznym, że wiedział, kto naprawdę 
dokonał owej zbrodni.

Wspomniał pan wcześniej, że bitwa pod Lenino 
zakończyła się klęską nie tylko militarną, ale tak-
że polityczną. W świetle tego, o czym mówiliśmy 
przed chwilą, dla Sowietów i polskich komunistów 
było to polityczne zwycięstwo...

Oczywiście. Właśnie o tym mówię: 
wykorzystano w pełni efekt propagando-
wy „braterstwa broni”, „walki ze wspól-
nym wrogiem” i tym podobnych dyrdy-
małów. Natomiast z punktu widzenia 
polskiej racji stanu była to kompletna klę-
ska. To samo można powiedzieć o aspek-
cie militarnym. Z racjonalnego punktu 
widzenia niewykonanie konkretnego 
zadania okupione ogromnymi stratami 
oznacza klęskę. Z punktu widzenia so-
wieckiego ta krwawa łaźnia spełniła swe 
zadanie, pozorując natarcie strategiczne 
z dużym rozmachem. Im więcej bijących 
się z zacięciem żołnierzy polskich przy 
tym zginęło, tym lepiej.

Przypomnijmy zestawienie strat tego „zwycię-
stwa” z ofiarami poniesionymi pod Monte Cassino, 
tak często podkreślanymi w PRL jako zbyt duże 
i niepotrzebne. Pod Połzuchami i Trygubowem zgi-
nęło podczas dwóch dni walk ponad 500 żołnierzy 
polskich, niemal 1,8 tys. zostało rannych, a z górą 
750 dostało się do niewoli lub uznano ich za 
zaginionych. Pod Monte Cassino, gdzie boje trwały 
cały tydzień, dane te wynoszą: około 900 zabi-
tych, 2,9 tys. rannych, niespełna 100 zaginionych. 
Jak pan skomentuje te liczby?

Cóż, w stosunku do liczebności  
1. Dywizji (około 12 tys.) oraz II Korpusu 
(około 50 tys.) Berling stracił piątą część 
żołnierzy, a Anders tylko jedną dwuna-
stą. Kiedy po bitwie pod Lenino Wanda 
Wasilewska zadzwoniła do Wiaczesława 
Mołotowa i zapytała, jakie są straty, ten 
jej odpowiedział: „Normalne. 20 proc.”. 
Dla Sowietów „20 proc.” strat było „nor-
malne”. Ona tego nie podważała. Jednak 
ponieważ wykalkulowała, że dla jedynej 
polskiej dywizji taki ubytek stawiał pod 
znakiem zapytania dalszy los całego 
przedsięwzięcia, zadzwoniła do Stalina. 
I to Stalin wskutek jej interwencji zakoń-
czył bitwę pod Lenino. „Stop. Wystarczy”.

Czyli Wasilewska uczyniła słusznie?
Tak jest. Niezależnie od motywów, 

jakie nią kierowały, przerwała dalsze 
wykrwawianie się dywizji. To wszystko 
nie jest więc takie jednoznaczne, jak by 
się wydawało. Sporo jest momentów, na 
które nie zwraca się uwagi. Czytałem 
wspomnienia jednego z dowódców, za-
proszonego, aby oglądał natarcie polskie 

z punktu obserwacyjnego gen. Gordowa. 
Siedział tam bezpiecznie cały sztab wraz 
z wieloma „gośćmi” i przez peryskopowe 
lornety artyleryjskie patrzył na maszeru-
jących w śmiertelny ogień, bez krycia się, 
kościuszkowców. Traktowali to jak teatr 
za darmo. Ciekawe. A nigdzie nie wspomi-
na się o oddziałach zaporowych NKWD, 
które rozwijano w tym czasie zawsze 
za plecami nacierających czerwonoar-
mistów, aby strzelały do wycofujących 
się. Niemożliwe, aby ich nie było z tyłu 
dywizji kościuszkowskiej. Jednak na ich 
ślad pod Lenino nie mogę natrafić.  

  
Już jesienią 1940 r. Wsiewołod Mierkułow, 

zastępca Berii, sondował przesłuchiwanych na 
Łubiance, wyselekcjonowanych oficerów polskich 
w sprawie utworzenia wojska niemającego – jak 
pan pisze w „Konterfekcie renegata” – „umocowa-
nia w suwerennym rządzie polskim”. Otrzymał ich 
zgodę. Czy tu bierze się początek utworzenia  
tzw. dywizji kościuszkowskiej i postawienia na jej 
czele Zygmunta Berlinga?

W październiku 1940 r., już po roz-
strzelaniu tysięcy oficerów polskich, 
Sowieci dążyli do utworzenia w oparciu 
o tę kadrę renegatów „dywizji polskiej” 
na wzór innych „nacjonalnych” dywizji, 
które istniały w Armii Czerwonej. Takich 
jak litewska, łotewska, kazachstańska 
i inne. Wojna z Hitlerem, układy z rządem 
brytyjskim, a potem polskim spowodo-
wały utworzenie na terenie ZSRS armii 
Andersa, rzeczywiście podległej rządowi 
RP. Kiedy ta armia odeszła do Iranu, 
a potem Stalin wykorzystał reakcję rządu 
polskiego na wieść o odkryciu zbrodni 
katyńskiej do zerwania stosunków dy-
plomatycznych i otwartego postawienia 
na polskie marionetki komunistyczne, 
wróciła też koncepcja podległej mu 
„dywizji polskiej”. No i wezwał posłusz-
nego mu Berlinga, a ten zdezerterował 
z Wojska Polskiego i objął dowództwo tej 
dywizji. Tak się złożyło, że dokładnie trzy 
lata po rozmowie z Mierkułowem po-
prowadził ją do rzeźni pod Trygubowem 
i Połzuchami, która nazwana została 
„zwycięstwem pod Lenino”. •

Daniel Bargiełowski
(rocznik 1932) jest aktorem, reżyserem 
i powieściopisarzem, od lat bada historię 
czasów II wojny światowej, penetrując 
archiwa krajowe oraz emigracyjne. Owocem 
tych badań jest między innymi opublikowa-
ny przed rokiem w Oficynie Wydawniczej 
RYTM „Konterfekt renegata”, będący IV 
(poprawionym i uzupełnionym) wydaniem 
biografii Zygmunta Berlinga.
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Renegat
Sylwetka / Zygmunt Berling, mały sojusznik Stalina

 Berling zaprzedał się 
Sowietom. Marzył, że z łaski 
Stalina zostanie dyktatorem 
czerwonej Polski 

Marek Gałęzowski

Pomnik gen. Zygmunta 
Berlinga w Warszawie  
FOT. PAP/L. SZYMAŃSKI
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M łody aktywista partyjny, 
uczestniczący gdzieś 
w latach 60. czy 70. 
minionego stulecia 
w spotkaniu z wetera-
nami Ludowego Wojska 

Polskiego – gen. Zygmuntem Berlingiem 
czy marszałkiem Michałem Rolą-Żymier-
skim – mógłby pomyśleć, że oto ma do 
czynienia z tymi, którzy całe swoje życie 
poświęcili walce o Polskę Ludową. Ów 
aktywista nawet musiałby tak pomyśleć, 
gdyż PZPR-owski konferansjer właśnie 
tak przedstawiłby te postaci, zgodnie 
z obowiązującą formułą publikowa-
nych w PRL propagandówek. Sami 
zainteresowani – Berling i Rola-
-Żymierski – mimo że ich biografie 
przedstawiały się nieco inaczej, 
raczej by nie protestowali.

W rzeczywistości jednak obaj w 
młodości byli oficerami Legionów 
Polskich, walczyli przeciwko Rosji 
o niepodległość Polski, później zostali 
wyższymi oficerami Wojska Polskiego 
i uczestniczyli w zmaganiach o granice 
Rzeczypospolitej. Nie mieli żadnych 
związków z komunistami i nic nie wska-
zywało na to, że będą gorliwie uczestni-
czyć w zaprowadzeniu władzy sowieckiej 
w Polsce. Przyjrzyjmy się bliżej karierze 
pierwszego z nich, który w chwili kolejnej 
próby charakteru otwarcie stwierdził: „Ja 
postawiłem na bolszewickiego konia”.

W gościnie  
u Sowietów
Przyszły dowódca 1. Armii Ludowego 

Wojska Polskiego pochodził z Nowosą-
decczyzny, gdzie ukończył gimnazjum. 
Tam też zaangażował się w działalność 
niepodległościowego ruchu strzeleckiego, 
przyjmując pseudonim Murat. Po wybu-
chu wojny wstąpił do Legionów, walczył 
w Karpatach, został ranny. Po powrocie do 
służby bił się z Rosjanami na Wołyniu, po-
nownie został ranny. Od listopada 1918 r.  
służył w WP, walczył w wojnach z Ukra-
ińcami i bolszewikami o granice Rzeczy-
pospolitej. Pozostał w wojsku, w połowie 
lat 20. ukończył Wyższą Szkołę Wojenną, 
uzyskując tytuł oficera dyplomowanego.

W czasie przewrotu majowego 
Zygmunt Berling stanął po stronie wojsk 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Później, 
jako oficer ludowego wojska, twierdził, 
że szybko dostrzegł swój błąd i zerwał 
z piłsudczykami, za co był notorycznie 
karany. W rzeczywistości jednak, jak 

udowodnił jego biograf Daniel Bargiełow-
ski, było to kłamstwo, a kariera wojskowa 
Berlinga rozwijała się bez przeszkód. 
Służył między innymi jako szef sztabu 
Dowództwa Okręgu Korpusu nr V w Kra-
kowie i dowodził 4. Pułkiem Piechoty 
w Kielcach. Uzyskał awans na stopień 
podpułkownika. 

W środowisku oficerskim zwracał 
uwagę konfliktowym charakterem 
i burzliwym życiem osobistym. Rozwód 

z pierwszą żoną nastąpił „skutkiem 
niezgodności charakterów i wzajemnego 
do siebie obrzydzenia”, rozstanie z dru-
gą żoną odbyło się z kolei w atmosferze 
skandalu – oskarżyła go między innymi 
o kradzież mebli. W związku z tymi zarzu-
tami Berlingowi wytoczono nawet sprawę 
przed Oficerskim Sądem Honorowym. 
Jednak to nie problemy małżeńskie wpły-
nęły na ostateczne przeniesienie Berlinga 
do cywila, lecz poważne zaniedbania, 
jakich się dopuścił w czasie dowodzenia 
4. Pułkiem Piechoty, a także łamiąca 
dyscyplinę forma, z jaką odniósł się do 
nagany udzielonej mu przez przełożonego. 
Z dniem 30 czerwca 1939 r. ppłk dypl. Zyg-
munt Berling został przeniesiony w stan 
spoczynku. Miał wówczas 43 lata.

Dwa miesiące później wybuchła wojna. 
Berling nie otrzymał przydziału wojsko-
wego i wyjechał do Wilna. Tam został 
aresztowany przez Armię Czerwoną. 
Przewieziono go do obozu w Starobiel-
sku, gdzie przebywało już kilka tysięcy 
wziętych do niewoli oficerów WP. Tak jak 
każdy jeniec był przesłuchiwany przez 
NKWD, lecz w odróżnieniu od przytłacza-
jącej większości wyraził wolę pozostania 
w ZSRS, co oznaczało jednocześnie zgodę 

na współpracę z Sowietami. Co więcej, 
Berling zgłosił chęć udziału w trwającej 
już napaści ZSRS na Finlandię. Oferta ta 
zainteresowała zastępcę ludowego komi-
sarza spraw wewnętrznych Ławrientija 
Berii – gen. Wsiewołoda Mierkułowa. 
Berling chwalił się później, że połączyły 
go z Mierkułowem interesy polityczne 
i osobista zażyłość. To było najpewniej 
przyczyną, że podpułkownik nie został 
wywieziony, tak jak większość polskich 
oficerów, do miejsca mordu w Charkowie, 
lecz z grupką oficerów, którzy nagle od-
kryli w sobie sympatię dla ZSRS i komu-

nizmu, został wysłany do miejscowo-
ści Pawliszczew Bor, a następnie do 

obozu w Griazowcu.
Przetrzymywani tam ofice-

rowie byli nadal inwigilowani 
i obserwowani, tym bardziej 
że większość z nich znalazła się 

w obozie z innych powodów niż 
świeżo upieczony stalinista. Ten zaś 

stale perorował o konieczności podpo-
rządkowania się Stalinowi – tak usilnie, 

że w pewnym momencie ppłk Tadeusz 
Felsztyn, również dawny legionista, który 
w Griazowcu znalazł się jako wybitny 
znawca broni palnej i balistyki, przerwał 
prosowieckie wywody Berlinga i zapytał 
wprost, ile bolszewicy zapłacili mu za 
prowadzenie agitacji. Skończyło się na 
szarpaninie – Berling, udając obrażonego, 
rzucił się z pięściami na Felsztyna.

Na początku listopada 1940 r. Beria 
przedstawił Stalinowi notatkę, w której 
proponował, by ten wyraził zgodę na 
utworzenie dywizji złożonej z Polaków, 
oczywiście jako jednej z jednostek Armii 
Czerwonej. Beria relacjonował, że kilku 
oficerów z Griazowca (oprócz Berlinga 
byli to między innymi płk Eustachy Gor-
czyński i ppłk Leon Nałęcz-Bukojemski) 
zadeklarowało pełną dyspozycję wobec 
ZSRS i „wielką ochotę” podjęcia się orga-
nizacji takiej formacji wojskowej. Celem 
tego „wojska” miał być udział w przyszłej 
walce z Niemcami, a bardziej dalekosięż-
nym – pomoc Stalinowi w stworzeniu 
państwa polskiego będącego satelitą 
ZSRS. 

Willa szczęścia
Wkrótce Berling został przewieziony 

do więzienia na Łubiance, a następnie 
w wyselekcjonowanej kilkuosobowej 
grupie znalazł się w willi należącej do 
NKWD w Małachowce pod Moskwą (póź-
niej dowieziono tam jeszcze paru innych 
oficerów). Nazwano ją „willą szczęścia”, 

Renegat
Sylwetka / Zygmunt Berling, mały sojusznik Stalina

Orzełek noszony na czapkach żołnierzy 1. Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki  FOT. ARCHIWUM
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ponieważ była luksusowa. 
Jeden z towarzyszy Berlinga 
wspominał, że jedzenie było 
znakomite, podawane na 
śnieżno białych obrusach, 
biesiadnicy zaś używali 
eleganckiej zastawy stołowej. 
Ci bardziej spostrzegawczy 
zauważyli, że była „opatrzona 
herbami jakiegoś rosyjskiego 
księcia”. Ta zastawa służyła im 
też zapewne podczas kolacji 
sylwestrowej ostatniego dnia 
1940 r. Punktualnie o półno-
cy, kiedy z radia rozległy się 
dźwięki „Międzynarodówki”, 
poderwali się z krzeseł na 
baczność. Jeden z nich, ppor. 
Stanisław Szczypiorski, krzyk-
nął wówczas: „Niech żyje partia 
komunistyczna!”.

Kilka tygodni później Berling 
się dowiedział, że Wanda Ła-
wrynowicz, kobieta, z którą był 
związany po drugim rozwodzie, 
została zesłana do Karagandy. 
Udało mu się uzyskać jej zwolnie-
nie, jednak gdy spotkał się z nią 
w Moskwie, przeżył rozczarowa-
nie – niedoszła żona nie chciała 
mieć niczego wspólnego z bolsze-
wizmem i z Berlingiem, nawet za 
cenę powrotu na zesłanie. Tak się 
jednak nie stało i szczęśliwie wró-
ciła do rodzinnego Wilna, Berling 
zaś do Małachowki.

Sowieci zdecydowali o tworze-
niu „polskiej dywizji” dopiero na 
początku czerwca 1941 r. Wobec 
odmowy więzionych przez nich 
generałów Władysława Andersa 
i Mieczysława Boruty-Spiecho-
wicza zamierzali oddać jej do-
wództwo Berlingowi. Do realizacji 
projektu nie doszło ze względu na 
wybuch wojny z Niemcami. Berling 
jednak zwietrzył kolejną okazję, by 
o sobie przypomnieć, i wraz  
z 12 innymi oficerami, określający-
mi się mało chlubnym mianem ofice-
rów byłej armii polskiej, wysłał list 
do Berii, w którym zaoferowali oni 
swoje usługi, pisząc między innymi: 
„Jako członkowie jednego z narodów 
uciśnionych przez faszystowskiego 
agresora jedyną drogę do wyzwo-
lenia narodu polskiego widzimy we 
współpracy ze Związkiem Socjali-
stycznych Republik Rad, w ramach 
którego ojczyzna nasza będzie się 
mogła w sposób pełnowartościowy 
rozwijać. Pragniemy być zdyscyplino-

wanymi żołnierzami armii 
wyzwoleńczej, by spełnić swój święty 
obowiązek wobec własnego narodu 
i ludu pracującego całego świata […]. 
Niech żyje ZSRR – ojczyzna pracujących 
całego świata! Niech żyje wyzwolenie 
uciśnionych przez faszyzm narodów! 
Niech żyje genialny wódz ludu pracują-
cego i narodów uciśnionych tow. Stalin!”.

14 ze 100 tysięcy
Pięć tygodni po wybuchu wojny 

z Niemcami Stalin zawarł układ z rządem 
polskim na uchodźstwie. Oficerowie 
z „willi szczęścia” zostali zwolnieni i wy-
słani do powstającej armii polskiej, nad 
którą dowództwo objął gen. Władysław 
Anders, w odróżnieniu od Berlinga 
wypuszczony z prawdziwego więzienia 
sowieckiego. Berling objął stanowisko 
szefa sztabu 5. Dywizji Piechoty. Po kil-
ku miesiącach znalazł się w konflikcie 
z dowodzącym dywizją gen. Borutą-
-Spiechowiczem. Miało to być spowo-
dowane niewykonywaniem rozkazów 
Boruty-Spiechowicza, chociaż według 
niektórych świadectw poszło o kobie-
tę – Marię Mikę z Pomocniczej Służby 
Kobiet, która ponoć zdecydowała się 
odrzucić zaloty generała na rzecz 
podpułkownika (z czasem też została 
jego trzecią żoną).

W lutym 1942 r. Berling został od-
wołany z dotychczas pełnionej funkcji 
i w następnym miesiącu skierowany 
na stanowisko komendanta bazy 
ewakuacyjnej armii polskiej w ZSRS 
w Krasnowodzku (obecnie jest to 
miasto Turkmenbaszy) nad Mo-
rzem Kaspijskim. Jak podaje jeden 
z jego podkomendnych, wygłaszał 
tam poglądy „dość dziwaczne” dla 
niedawnych więźniów sowieckich 
łagrów, twierdząc, że „droga do Pol-
ski prowadzi przez front niemiecko-
sowiecki”, podczas gdy oni marzyli, 
by jak najszybciej wydostać się 
z ZSRS. Bardziej interesujące było 
jednak inne spostrzeżenie tegoż 
podkomendnego: „Pułkownik 
jeździł od czasu do czasu na wy-
cieczkę wzdłuż podobno pięknego 
wybrzeża Morza Kaspijskiego. 
Zabierał go sowiecki oficer 
łącznikowy, który miał samo-
chód do dyspozycji, i zdaje się, że 

jeździło z nim także kilku 
oficerów sowieckich”. 
Następnie ów żołnierz 
z ujmującą naiwnością 
dodawał: „Przy moim 

zamiłowaniu do turystyki trochę mu 
zazdrościłem i uważałem te wycieczki za 
rzecz naturalną”.

Ewakuacja armii polskiej z ZSRS, któ-
rej ostatnim etapem była baza w Kra-
snowodzku, zakończyła się pod koniec 
sierpnia 1942 r. Bez Berlinga, który 
z dwoma sobie podobnymi odstępcami 
oraz przyszłą żoną przypatrywał się 
na brzegu w Krasnowodzku ostatnie-
mu statkowi z polskimi żołnierzami, 
odpływającemu z nieludzkiej ziemi. 
On na pokład nie wsiadł. Zadeklarował 
w ten sposób po raz kolejny chęć dalszej 
służby Stalinowi. Oprócz niego w ZSRS 
pozostało wówczas z własnej woli 
jeszcze 13 oficerów WP. Rok później, 
na podstawie rozkazu gen. Andersa, 
Berling został zdegradowany za dezer-
cję do stopnia szeregowca, a w lipcu 
1943 r. skazany przez sąd polowy armii 
polskiej na Wschodzie na karę śmierci. 
Wyrok uzasadniono tym, że zdezer-
terował, by pójść na służbę państwa, 
„którego jednym z celów politycznych 
jest pozbawienie bytu niepodległego 
państwa polskiego przez wcielenie jego 
ziem do ZSRS”. Nie został on jednak 
zatwierdzony przez Naczelnego Wodza 
Polskich Sił Zbrojnych gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego.

„Zwycięzca”
Tymczasem Berling „czekał na nowe 

zadania”, pozostając w kontakcie ze 
znanym sobie z czasów Małachowki 
oficerem sowieckiej bezpieki Pawłem 
Kondratikiem. Rychło został członkiem 
prezydium Związku Patriotów Polskich 
– komunistycznego tworu liczącego na 
objęcie władzy z woli Stalina w przyszłej 
czerwonej Polsce. W marcu 1943 r. na 
łamach wydawanych przez ZPP „Nowych 
Widnokręgów” pisał: „Chcemy polskiego 
wojska w ZSRR! Chcemy bić się ramię 
przy ramieniu z Czerwoną Armią o wiel-
kie cele ludzkości, o wolność i niepodle-
głość naszej Ojczyzny!”. Trafnie ocenił 
te wyrazy oddania Bargiełowski, który 
napisał, że Berling „był przeżarty obsesją 
zdobycia wyższego wojskowego stopnia, 
z drugiej zaś [strony] widział się już w roli 
przyszłego zbawcy Ojczyzny”. 

W końcu osiągnął upragniony cel – 
otrzymał z ręki Stalina stopień generała 
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i dowództwo 1. Polskiej Dywizji Pie-
choty. Nazwanie jej imieniem Tadeusza 
Kościuszki, naczelnika powstania, które 
niegdyś miało wyzwolić Polskę spod 
władzy rosyjskiego zaborcy, świadczyło 
o tym, że zwolennicy komunistycznej 
Polski bez skrupułów będą zawłaszczać 
tradycję niepodległościową i zwalczać 
legalne władze RP. 

W pierwszej bitwie z Niemcami, pod 
Lenino, żołnierze ponieśli ogromne stra-
ty. Nie przeszkodziło to po wojnie komu-
nistycznym władcom Polski uznać dnia 
tej klęski za Święto Wojska Polskiego.

Wkrótce po bitwie Berling wyja-
wił w otoczeniu ZPP, że zmierza do 

wprowadzenia w powojennej Polsce 
dyktatury wojskowej ze sobą na czele. 
Oczywiście rządy te znajdowałyby się 
pod kuratelą Sowietów, gdyż – jak pisał 
zainspirowany poglądami Berlinga jego 
współpracownik – „Związek Radziecki 
to nasz trwały sojusznik. W oparciu 
o ten sojusz budujemy nasz samodzielny 
byt wojskowy”. Megalomania Berlinga 
napotkała jednak opór komunistów, 
zresztą musieli oni nieźle pokpiwać 
z ambicji swojego kolegi, który roił sobie, 
że może dogadać się ze Stalinem poza 
nimi. Na razie Berling z dowódcy dywizji 
został dowódcą 1. Armii Ludowego WP, 
a 22 lipca 1944 r. objął również funkcję 
zastępcy dowódcy WP. Tym zaś był nie 
kto inny, tylko Michał Rola-Żymierski, 
były oficer II Brygady Legionów, później 
generał WP, przed wojną zdegradowa-
ny i ukarany więzieniem za nadużycia, 
od lat 30. współpracujący z sowieckim 
wywiadem, a w czasie okupacji szef 
komunistycznej Armii Ludowej.

We wrześniu 1944 r. wojska Berlinga 
stanęły razem z Armią Czerwoną nad 
Wisłą. Wbrew legendzie i nie z własnej 
inicjatywy, tylko na rozkaz dowódcy 
1. Frontu Białoruskiego Berling podjął 
próbę forsowania rzeki w celu uchwy-
cenia przyczółków na lewym brzegu 
Wisły, w broniącej się ostatkiem sił przed 
Niemcami powstańczej Warszawie. Ope-
racja, fatalnie zaplanowana – za co tyleż 
odpowiadali Sowieci, co sam Berling – za-
kończyła się katastrofą. Żołnierze, którzy 
przeprawili się w rejonie mostu Ponia-
towskiego, zginęli niemal od razu. Inni 
utrzymali się nieco dłużej, lecz niewy-
szkoleni do walki w mieście, pozbawieni 

wsparcia artyleryjskiego i lotniczego nie 
mogli pomóc powstańcom. Co więcej, 
sami ponieśli ogromne straty (2,3 tys. 
poległych i zaginionych).

Wielki łowczy PRL
Szczęśliwie dla Berlinga, niespełna 

dwa tygodnie po operacji praskiej, Stalin 
usunął go ze stanowiska dowódcy armii. 
Niedoszły przywódca sowieckiej Polski 
opowiadał później, że przyczyną tego 
była jego spontaniczna decyzja udzie-
lenia pomocy walczącej z Niemcami 
Warszawie. 

W rzeczywistości Stalin dość łagodnie 
przerwał wspomniane rojenia polityczne 
Berlinga i wysłał go do Moskwy na studia 
w Akademii Wojskowej im. Klimenta 
Woroszyłowa. Przymusowy pobyt w Mo-
skwie trwał do lutego 1947 r. 

Po powrocie do kraju Berling został 
komendantem Akademii Sztabu Gene-

ralnego Ludowego WP. Nie przeszkadzał 
w usuwaniu z tej uczelni przedwojennych 
oficerów WP. 6 sierpnia 1953 r., jak na 
ironię w 39. rocznicę wymarszu kompanii 
kadrowej Legionów z krakowskich Olean-
drów, przeniesiono go w stan spoczynku. 
Zamiast komunistycznym wielkorządcą 
Polski został wiceministrem resortu le-
śnictwa i przemysłu drzewnego, później 
prezesem Polskiego Związku Łowiec-
kiego, wstąpił też do PZPR i udzielał się 
w ZBoWiD. Opowiadano mi, że w latach 
70. spotykał się w warszawskim oddziale 
ZBoWiD z garstką dawnych legionistów 
i śpiewał wraz z nimi przy herbatce 
„Pierwszą Brygadę”.

Berling nie był jedynym oficerem Le-
gionów i przedwojennego Wojska Polskie-
go, który przeszedł na służbę sowiecką. 
Chociaż jego osoba stała się symbolem 
zaprzaństwa, jego rola we wprowadzaniu 
komunizmu w Polsce wydaje się mniejsza 
od „zasług” wyższych oficerów, którzy 
z własnej woli poparli reżim w 1945 r., 
takich jak chociażby gen. Gustaw Paszkie-
wicz i gen. Bruno Olbrycht (były oficer  
II Brygady Legionów). 

Pierwszy zapisał się krwawo w ope-
racji pacyfikacyjnej przeciw podziemiu 
niepodległościowemu na Białostocczyź-
nie i publicznie wspierał komunistów 
w kampanii wyborczej do sejmu ustawo-
dawczego. Został też posłem tegoż parla-
mentu, w którym zasłynął z oskarżenia 
gen. Andersa o to, że ten proponował mu 
zastrzelenie gen. Sikorskiego (co – rzecz 
jasna – Paszkiewicz odrzucił z oburze-
niem). Drugi, były dowódca Grupy Ope-
racyjnej AK „Śląsk Cieszyński”, gorliwie 
uczestniczył w zwalczaniu tych dawnych 
podkomendnych, którzy z bronią w ręku 
przeciwstawiali się powojennym zabor-
com.

Niewątpliwie jednak o ocenie wybo-
rów życiowych Zygmunta Berlinga za-
wsze będzie decydować to, że był jednym 
z pierwszych oficerów Wojska Polskiego, 
który przeszedł na stronę bolszewików, 
co oficjalnie deklarował w chwili wybu-
chu wojny między III Rzeszą a Związkiem 
Sowieckim. 

Wbrew swoim powojennym wynu-
rzeniom pamiętnikarskim ten generał 
z łaski i mianowania Stalina nigdy też 
nie walczył przeciw włączeniu Polski do 
ZSRS jako 17. republiki, lecz – jak pisał 
Daniel Bargiełowski – „postępował tak 
[...], ażeby Polska się stała właśnie częścią 
składową Kraju Sowietów. Nigdy – po-
wtórzmy – nie występował przeciw  
17. Republice, ale na odwrót, daleko wy-
szedł na jej powitanie”. •

Zygmunt Berling, 1943 r. FOT. RIA NOVOSTI/EAST NEWS
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N a początku września  
1944 r., po miesiącu 
zaciętych walk na ulicach 
miasta, gen. Tadeusz Bór-
-Komorowski doszedł do 
wniosku, że dalsza walka 

nie ma sensu. W obliczu wstrzymania 
sowieckiej ofensywy, braku pomocy dla 
walczącej stolicy ze strony Zachodu oraz 
słabości sił własnych przedłużanie bitwy 
tylko skazywało cywilów na kolejne 
cierpienia i powiększało skalę zniszczeń 

w mieście. Dziennie ginęło wówczas  
317 żołnierzy oraz 2380 cywilów.

„Bór” postanowił więc skapitulować. 
10 września drogą listowną ustalił 
warunki kapitulacji z niemieckim gen. 
Güntherem von Rohrem i wydawało się, 
że następnego dnia, po ponad miesiącu 
heroicznych zmagań, powstanie war-
szawskie dobiegnie końca.

„Dla Stalina, który dowiedział się 
o pertraktacjach, takie rozwiązanie było-
by fatalne. AK nie została bowiem jeszcze 
doszczętnie rozbita. Tysiące polskich 
patriotów, którzy nadal znajdowali się 
w jej szeregach, stanowiło dla Sowietów 
olbrzymie zagrożenie. Również zniszcze-
nia w mieście nie były jeszcze dla Stalina 
wystarczające. Stalin postanowił więc 
dać powstańcom nadzieję, sprowokować 
ich do dalszego oporu” – mówił Zbigniew 
S. Siemaszko.

W efekcie 10 września po raz pierw-
szy po prawej stronie Wisły odezwała 
się sowiecka artyleria, a z Pragi zaczęły 
dochodzić odgłosy walki. Nad Warszawą 
pojawiły się niewidziane od 1 sierpnia 
sowieckie samoloty, które zaczęły zrzu-

cać w workach po zbożu broń i amunicję 
(rozbijała się, uderzając o ziemię). Tego 
samego dnia do Komendy Głównej AK 
przyszła wiadomość z Londynu, że Stalin 
nagle i nieoczekiwanie zmienił zdanie 
oraz zgodził się na lądowanie amerykań-
skich samolotów na swoich lotniskach.

Niestety „Bór” dał się nabrać na tę pro-
wokację, uwierzył, że Sowieci „wreszcie 
się ruszyli” i zerwał negocjacje kapitula-
cyjne z Niemcami. Miasto miało jeszcze 
konać przez trzy tygodnie. To właśnie 
w tym czasie straty były największe. 
Stalin na Kremlu oczywiście zacierał 
ręce, a elementem perfidnej prowokacji 
wobec Polaków – mającym utwierdzić 
ich w przekonaniu, że „bolszewicy idą na 
pomoc” – był słynny desant jednostek 
Berlinga w lewobrzeżnej Warszawie.

Fatalnie zaplanowana i wykonana 
operacja była misją samobójczą, na którą 
Stalin posłał żołnierzy Berlinga z pełną 
premedytacją. Ludzie ci nie mieli naj-
mniejszych szans na sukces, posłano ich 
na pewną śmierć. Operacja rozpoczęła się 
w nocy z 15 na 16 września. Trwała do  
22 września. Żołnierze Berlinga prze-

„Dowodzą nami Żydzi”

 „Chodzimy głodni 
i w kiepskich 
mundurach. Politrucy 
na nas krzyczą. Nie 
wiemy, o co walczymy” 
– zeznawał wzięty do 
niewoli żołnierz

Piotr Zychowicz

Jeńcy – żołnierze armii Berlinga na ulicy Opaczewskiej FOT. OŚRODEK KARTA

Z tajnych archiwów SS / Sensacyjne zeznania berlingowca
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prawili się na łodziach i pontonach, które 
już na Wiśle znalazły się pod ciężkim 
ostrzałem Niemców.

Ci żołnierze, którzy przeżyli przepra-
wę, w walce z Niemcami osiągnęli niewie-
le. Zostali odparci, podzieleni na mniejsze 
grupy i metodycznie wybici. Berling 
swoimi oddziałami dowodził w sposób 
nieudolny, a straty, jakie poniósł, były 
olbrzymie. Z blisko 2,5 tys. żołnierzy, 
którzy brali udział w desancie, zginęła lub 
dostała się do niewoli zdecydowana więk-
szość. Na prawą stronę Wisły wróciło 
zaledwie 400 osób.

Dzisiaj wiemy już, że rozkaz przepro-
wadzenia desantu został wydany w Mo-
skwie przez Stalina, a Berlingowi  
15 września przekazał go marszałek 
Armii Czerwonej Konstanty Rokossowski. 
Zażądał on również szczegółowych ra-
portów z przebiegu operacji, które Berling 
miał mu dostarczać trzy razy dziennie. 
O ósmej rano, pierwszej po południu 
i dziesiątej wieczorem. Meldunki te były 
zapewne przekazywane na Kreml.

„Wszystko to jest zbyt przejrzyste 
i zbyt wymowne, toteż nie ma wątpliwo-
ści, jakie cele przyświecały tutaj Moskwie 
– pisał Władysław Pobóg-Malinowski. 
– Stalin przez swych agentów dowie-
dziawszy się o wszczętych rokowaniach 
o wcześniejszą kapitulację, postanowił 
po prostu zapobiec jej przez wywołanie 
w Warszawie złudzeń, nadziei, oczeki-
wań, które powstrzymałyby ją przed 
złożeniem broni. Udawanym zwrotem 
w stanowisku podtrzymywał i podsycał 
to beznadziejne borykanie się z Niemca-
mi. Niech walka trwa jak najdłużej. Niech 
zniszczenie miasta i ofiary w ludziach 
będą jak największe. Warszawa – to 
przecież potężne na całą Polskę ognisko 
wartości i sił moralnych. Toteż im więk-
szy upust krwi, im większe cmentarzy-
sko gruzów – tym łatwiejsze opanowanie 
Polski i ujarzmienie narodu”.

Wróćmy jednak do losów samych 
żołnierzy Berlinga, którym przyszło 
brać udział w tej straceńczej misji. Otóż 
ci, którzy dostali się do niewoli, zostali 
natychmiast przesłuchani przez niemiec-
kie służby bezpieczeństwa. W archiwach 
zachował się protokół jednego z takich 
przesłuchań, które odbyło się 18 wrze-
śnia 1944 r. Poddany został mu żołnierz 
Henryk Gwis, były kapral przedwojenne-
go Wojska Polskiego, w szeregach którego 
w 1939 r. walczył z Niemcami.

Pięć lat później został siłą wciągnięty 
do armii Berlinga. Choć należy założyć, 
że Gwis mówił przesłuchującemu go 
Obersturmführerowi to, co ten chciał 

usłyszeć, zeznanie to zdaje się dobrze 
oddawać nastroje i warunki panujące 
w polskich jednostkach stworzonych 
u boku Armii Czerwonej. Co najważniej-
sze jednak, zostało złożone „na gorąco”. 
Oto obszerne fragmenty tego niezwykle 
interesującego i unikalnego źródła:

„EK Policji Bezpieczeństwa
Grupa Bojowa »Reinefarth«
Warszawa, 18 września 1944
Doprowadzony przez Grupę Bojową »Reck« 

polski żołnierz sowiecki Henryk G w i s, ur. 7.12.1910 
w Strykowie koło Łodzi, wyznania rzym-kat., żonaty, 
zamieszkały wcześniej w Zdołbunowie pow. Równe, 
ślusarz, obecnie kapral 8 komp., III bat., 9 pułk, 3 
dywizja armii Berlinga, składa następujące zeznania:

[...] Trzy lub cztery dni po wkroczeniu Rosjan zo-
stałem zaciągnięty do wojska sowieckiego. Około 300 
ludzi z mojego miejsca zamieszkania zostało wraz ze 
mną przeniesionych w okolice Kijowa, gdzie szkolono 
nas bez broni w obozie szkoleniowym. Szkoleniowcy 
od razu nas poinformowali, że utworzono nową, 
demokratyczną Polskę i dla niej to szkolą oni armię. 
W połowie marca umieszczono nas w obozie w pobliżu 
Moskwy, skąd odtransportowano nas po miesiącu, 
nadal bez broni do Zofiówki pod Równem. Tam uzbro-
jono nas jako piechotę. W dniu 12 czerwca odmaszero-
waliśmy na zachód, w kierunku Warszawy. Dotychczas 
nasza dywizja nie zetknęła się z wrogiem.

W nocy z 16 na 17.09.1944 moja kompania otrzy-
mała rozkaz przeprawienia się łodziami przez Wisłę. 
Nie otrzymaliśmy własnej osłony artyleryjskiej ani 
bombowców. Tylko kilka rosyjskich samolotów zrzuciło 
na brzegu parę rakiet. Moja łódź, w której znajdowało 
się ok. 25 ludzi, dotarła do zachodniego brzegu bez 
niemieckiego ostrzału. [...] Jakiś cywil zaprowadził nas 
od razu do domów, z ludnością cywilną nie wolno nam 
było rozmawiać. Słyszeliśmy już wcześniej od żydow-
skich politruków, że w Warszawie wybuchło powstanie 
na rozkaz polskiego rządu emigracyjnego w Londynie. 
Powstanie oceniano jako szaleństwo wywołane bez 
zgody Sowietów.

Naszą kompanią dowodził chorąży (nazywał się 
Gryszkiewicz). Dowódcą batalionu był polski kapitan, 

dowódcą pułku rosyjski major. W trakcie przeprawy 
mieliśmy przy sobie tylko karabiny, rkm-y, ckm-y 
i rusznice przeciwpancerne. Poszli z nami dwaj politru-
cy, z których jeden był Żydem. Zajęliśmy na zachodnim 
brzegu Wisły dom, którego bramy broniłem ja i jeszcze 
dwóch innych ludzi. Nagle nasi koledzy zniknęli, 
więc po silnym ostrzale niemieckim poczuliśmy się 
zmuszeni do odrzucenia broni i zmieszania się w piw-
nicy z ludnością cywilną. Wraz z nią poddaliśmy się 
niemieckiemu Wehrmachtowi.

Nastroje wśród nas, żołnierzy, są złe. Większość 
dowódców i politruków to Żydzi, którzy stale na nas 
krzyczą i pędzą nas do walki. O co właściwie walczymy, 
nie wiemy. Politrucy mówili nam, że po wojnie 
odbędzie się reforma rolna i powstanie demokratyczna 
Polska. O to mamy walczyć. Raczej nie wierzyliśmy 
politrukom, ponieważ ich wywody były częściowo 
sprzeczne. Wyżywienie było złe. Dostawaliśmy tylko 
dwa razy dziennie zupę i małą puszkę konserwy mię-
snej na dziewięciu ludzi. Masło lub smalec otrzymywa-
liśmy niezwykle rzadko.

Podczas marszu do Warszawy tylko raz polska lud-
ność cywilna witała nas trochę serdeczniej. Poza tym 
patrzono na nas krzywym okiem. Raz się zdarzyło, 
że ludzie wołali do nas: »Jakie z was polskie wojsko, 
jeżeli macie żydowskich dowódców!«. Nastroje u nas 
są bardzo złe w skutek złego wyżywienia i ubrania. 
Wciąż obiecują nam ciepłą odzież, która jeszcze do dziś 
nie nadeszła.

Niczego więcej zeznać nie mogę.
Henryk Gwis
[poniżej dwa podpisy – prowadzącego przesłuchanie 

oficera SS i tłumacza; pisownia oryginalna – przyp. red.]”.
Dalsze losy Henryka Gwisa są nieznane. 

Jeżeli ktoś z Szanownych Czytelników dys-
ponuje informacjami o tym, co się stało po 
wojnie z tym żołnierzem – jeżeli oczywi-
ście przeżył niemiecką niewolę – bardzo 
prosimy o kontakt z redakcją. •

Protokół przesłuchania Henryka Gwisa został 
opublikowany w zbiorze „Powstanie Warszawskie 1944 
w dokumentach z archiwów służb specjalnych”, 
 IPN – KŚZpNP, MSWiA, FSB, IRHRAN.

Żołnierze AK i 1. Armii Wojska Polskiego wzięci  
do niewoli na Czerniakowie FOT. BUNDESARCHIV
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25 kwietnia 1943 r., po 
ujawnieniu grobów 
katyńskich, rząd 
Związku Sowiec-
kiego – święcie 
oburzony polskimi 

propozycjami zbadania ich przez 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż 
i notą domagającą się wyjaśnienia losu 
polskich oficerów – zerwał stosunki 
dyplomatyczne z rządem RP.

Dla komunistów zapaliło się zielone 
światło. Pod koniec kwietnia Wanda Wa-
silewska, deputowana do Rady Najwyż-
szej ZSRS („wybrana” w 1940 r.) napisała 
list do Stalina z prośbą o umożliwienie 
powstania polskiej jednostki wojskowej: 
„Uważam, że w tej polskiej jednostce woj-
skowej niezbędna będzie poważna praca 
polityczna, którą potrafi poprowadzić 
Związek Patriotów Polskich”. Tak właśnie, 
patriotami polskimi nazwali się polscy 
komuniści. 

6 maja Państwowy Komitet Obrony 
ZSRS postanowił „zadośćuczynić prośbie” 
ZPP i wyrazić zgodę na formowanie Dy-
wizji im. Tadeusza Kościuszki. 

Do miejsca formowania dywizji w Siel-
cach nad Oką zaczęli napływać przyszli 
żołnierze dywizji kościuszkowskiej. Wie-
lu z nich po prostu nie zdążyło do armii 
Andersa. Jedni byli zatrzymywani przez 
kierowników fabryk i kołchozów, inni po 
uwolnieniu z więzień oraz łagrów szukali 
swoich rodzin. 

Największą grupę wśród nich stano-
wili tzw. specpieriesieleńcy, deportowani 
z Kresów Wschodnich. Od 1 stycznia  
1943 r. decyzją władz z powrotem stali 
się obywatelami sowieckimi (do tego 
czasu dzięki umowie Sikorski-Majski byli 
uważani za obywateli polskich). Mieli więc 
nadzieję, że w szeregach dywizji opuszczą 
„nieludzką ziemię”. I dotrą do Polski. Tyl-
ko do jakiej? W jakich granicach i z jakim 

ustrojem? Tutaj otwierało się pole dla 
starych, zawodowych komunistów, skie-
rowanych do  dywizji w celu prowadzenia 
„poważnej pracy politycznej”. Obejmowali 
stanowiska oficerów oświatowych – 
w sowieckiej nomenklaturze politruków 
– wykładowców, lektorów.

W drodze  
do awansu
To właśnie w 1. Dywizji rozpoczynali 

swoje kariery polityczne, które pięknie 
rozkwitły w Polsce Ludowej, szczegól-
nie w latach stalinowskich. Dywizja 
kościuszkowska była dla nich tym, czym 
dla piłsudczyków I Brygada. Z tą różnicą, 
że piłsudczycy podlegali Piłsudskiemu, 

a komuniści Moskwie. W 1943 r., w cza-
sie bitwy pod Lenino, zastępcami ds. 
polityczno-wychowawczych dowódcy 
dywizji byli Włodzimierz Sokorski, 
późniejszy minister kultury i sztuki oraz 
przewodniczący Radiokomitetu, a także 
Jakub Prawin, po wojnie szef Polskiej Mi-
sji Wojskowej w Berlinie oraz wiceprezes 
NBP. Szefem Wydziału Polityczno- 
-Wychowawczego był Roman Zambrow-
ski, po wojnie sekretarz KC i członek 
Biura Politycznego PZPR. 

Zastępcą dowódcy 1. Pułku Piechoty 
ds. polityczno-wychowawczych był Ju-
liusz Hibner, zaraz po wojnie mianowany 
zastępcą dowódcy do spraw linowych 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
który walczył z niepodległościowym, 
antykomunistycznym podziemiem. Wy-
kłady polityczno-wychowawcze  

 W armii Berlinga 
rozpoczynali kariery 
Minc, Zambrowski, 
Radkiewicz, Fejgin, 
Ochab czy Sokorski. 
Ludzie odpowiedzialni 
za sowietyzację Polski 

Tomasz Stańczyk

Politrucy 
znad Oki 

Kadry / Kto indoktrynował kościuszkowców
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w 1. Pułku Piechoty prowadził Juliusz Bur-
gin, następnie wysoki funkcjonariusz MBP, 
między innymi szef gabinetu ministra.

Od skromnej posady tłumacza  
w 2. Pułku Piechoty zaczynał swą karierę 
Edward Ochab, awansowany potem na 
zastępcę dowódcy ds. polityczno-wycho-
wawczych 3. Dywizji Piechoty. W Polsce 
Ludowej – I sekretarz KC PZPR i przewod-
niczący Rady Państwa. W armii Berlinga 
był również Aleksander Zawadzki, także 
przyszły przewodniczący Rady Państwa. 
Anatol Fejgin, w latach 50. dyrektor 
Departamentu X MBP, był wykładowcą 
w 1. Pułku Artylerii Lekkiej. Hilary Minc, 
wicepremier, członek Biura Politycznego, 
był szefem Wydziału Kulturalno-Oświa-
towego dywizji, a także jej prokuratorem.

Szlaban do Polski 
Lucjan Szenwald mówił wprost: „Jeste-

śmy oficerami politycznymi, jesteśmy ka-
drą polityczną przyszłej Polski”. Był więc 
zły, gdy pod Lenino politrucy wykazali 
„za dużo romantycznego bohaterstwa” 
i niektórzy z nich polegli. Gdyby nie zginął 
w 1944 r. w wypadku samochodowym, 
jako poeta z pewnością objąłby ważne 
stanowisko na froncie ideologicznym.

Co mieli do przekazania żołnierzom ci 
ludzie? Jak mówił w 1943 r. Włodzimierz 

Sokorski: „Po pierwsze będziemy stać 
na posterunku, aby do Polski nie wrócił 
faszyzm”.  Na to przecież czekają – tłuma-
czył Antoni Michalak w gazecie „Zwy-
ciężymy” – „faszyści polscy popisujący 
się w Anglii”, „reakcjoniści”, „wrogowie 
demokracji polskiej złowieszczo kraczący 
z londyńskich kawiarń”, „ludzie, którzy 
sprzedali Polskę Hitlerowi”.

Podczas szkolenia politycznego nie 
zabrakło też takich tematów jak „Polityka 
kliki Becka – prohitlerowska – toruje dro-
gę klęsce” i jeszcze bardziej absurdalnego: 
„Upadek wsi polskiej w wyniku działań 
kliki Becka”. Choć, jako żywo, Beck nie 
miał nic wspólnego z rolnictwem. 

Dla Becków, jak deklarował Sokorski, 
nie będzie miejsca w Polsce. A także dla 
Matuszewskich. Przebywający w Stanach 
Zjednoczonych Ignacy Matuszewski, 
piłsudczyk, wybitny publicysta, był na 
emigracji jednym z najostrzejszych kryty-
ków Związku Sowieckiego, Józefa Stalina 
i komunizmu.

„Panowie Sosnkowski, Anders i spółka 
nie reprezentują narodu polskiego”. „So-
snkowscy w Polsce sprzymierzeni z Do-
boszyńskimi to stała groźba pogwałcenia 
praworządności i demokracji na korzyść 
ciemnych klik partyjno-faszystowskich, 
które już raz zgubiły Polskę. Między 
Sosnkowskim i narodem polskim jest 
przepaść, której nic nie może zasypać” 
– twierdził z niezachwianą pewnością 
autor artykułu w „Żołnierzu Wolności”. 
Generał – z sowieckiej nominacji – Zyg-
munt Berling wykładał karty na stół, 
mówiąc: „My będziemy decydować, kogo 
wpuścić do kraju, a kogo nie”.

Czy aby Polska nie będzie czasem 
oparta na sowieckich wzorach? Roz-
wiewał te obawy żołnierzy sam generał 
Zygmunt Berling, w rozkazie wydanym 
przed bitwą pod Lenino. Ależ skąd! „Nie 
niesiemy krajowi żadnych gotowych wzo-
rów ani nakazów ustroju. O tym będzie 
decydował kraj sam”.

Jedna z pogadanek prowadzonych 
przez oficerów oświatowo-wychowaw-
czych nosiła tytuł „Walczymy o Polskę de-
mokratyczno-parlamentarną”. Będzie to 
Polska wolności obywatelskiej, religijnej, 
wolności słowa. Nie powtórzą się cuda 
wyborcze ani naciski na głosujących. 
Mówili to do żołnierzy ludzie, którzy 
wkrótce zaczną budować stalinowską 
Polskę.

Gdy w lipcu 1. Armia Polska przekro-
czyła Bug, Zarząd Polityczno-Wychowaw-
czy rozesłał instrukcję swoim oficerom, 
jak odpowiadać na pytania ludności. Na 
przykład na takie: „Czy chcecie wpro-

wadzać w Polsce ustrój radziecki?”. 
Odpowiedź: „Oczywiście nie. To kolejne 
oszczerstwo pomocników Goebbelsa”.

Kłótnia wśród 
towarzyszy
Na tle roli, jaką ma odgrywać armia, 

i wizji przyszłych rozwiązań politycznych 
w kraju wybuchł spór między Berlingiem, 
Sokorskim i Prawinem z jednej strony 
oraz Bermanem, Mincem, Zambrow-
skim i Lampem z drugiej. Jak wspominał 
Włodzimierz Sokorski, „stary komuni-
sta” Alfred Lampe powiedział: „Pachnie 
u was bardziej I Brygadą niż 1. Dywizją”. 
Robił aluzję i do legionowej przeszłości 
Berlinga, i do jego ambicji bycia jakimś 
nowym Piłsudskim. To Lampe, gdy 
w mieszkaniu Wasilewskiej dyskutowano 
o organizowaniu polskiej jednostki, miał 
powiedzieć: „Na ch... nam to potrzebne. 
My mamy Armię Czerwoną i to nam 
wystarczy”.

„Sekciarscy”, jak ich nazwał Sokorski, 
komuniści bali się, że w wojsku powstanie 
konkurencyjny wobec Związku Patrio-
tów Polskich ośrodek polityczny i usunie 
w cień partię komunistyczną. 

Padło oskarżenie, że Berling chce 
zaprowadzić w kraju dyktaturę wojsko-
wą. Ten zaś po latach napisał, że jego 
krytycy byli złożonymi głównie z Żydów 
sekciarzami-integracjonistami, czyli 
zwolennikami zrobienia z Polski republiki 
sowieckiej. 

Tylko że zapomniał o piśmie, jakie jesz-
cze z kilkoma podobnymi sobie skierował 
w 1941 r. do szefa sowieckiej bezpieki 
Ławrentija Berii: „Jedyną drogę do wy-
zwolenia narodu polskiego widzimy we 
współpracy ze Związkiem Socjalistycz-
nych Republik Rad, w ramach którego 
ojczyzna nasza będzie się mogła w sposób 
pełnowartościowy rozwijać”.

Sokorski wspominał, że Jerzy Borej-
sza – późniejszy założyciel Czytelnika 
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Michał Bylina „Bitwa pod Monte 
Cassino”. Obok sztandar 1. Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 
FOT. MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
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– miał mu zarzucić: „Ty robiłeś spisek 
antykomunistyczny”. Pojawił się zarzut 
o prowadzenie polityki nacjonalistycznej. 
Oczywiście były to brednie. Rywalizowa-
ły o przyszłą władzę w Polsce dwie grupy 
komunistów, którzy doskonale wiedzieli, 
że żadnej demokratycznej Polski, o której 
opowiadano żołnierzom, nie będzie. 

Spór skończył się usunięciem So-
korskiego ze stanowiska i z wojska – za 
„brak politycznej czujności i uleganie 
obcym wpływom”. Do dywizji przyszli 
zaś Stanisław Radkiewicz, przyszły szef 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publiczne-
go, i Antoni Alster, który będzie wicemi-

nistrem spraw wewnętrznych. Pojawił 
się w niej także Kazimierz Witaszewski, 
przyszły szef Głównego Zarządu Politycz-
nego WP i wiceminister obrony narodo-
wej w latach stalinowskich.

Ani piędzi...
Ciężką pracę musieli wykonać poli-

trucy 1. Dywizji, a następnie I Korpusu 
Polskiego, by wyjaśnić pochodzącym 
głównie z Kresów żołnierzom, że dojdą do 
Polski, ale nie wrócą już w swoje rodzinne 
strony. I że – co więcej – tak właśnie jest 
dobrze, słusznie i sprawiedliwie.

„Wieczorem mówiono wiele o haśle 
ZPP: »Nie da szczęścia dom nie na własnej 
ziemi zbudowany«” – wspominał rozmo-
wy w armii Berlinga jej żołnierz Zbigniew 
Załuski, późniejszy partyjny, skądinąd 

utalentowany publicysta. Sam pochodził 
z Kiwerc na Wołyniu.

 „Niełatwo było przywódcom tej 
gromady sformułować wówczas takie 
hasło […]. Ale rozumieli żelazną koniecz-
ność sytuacji politycznej, powszechność 
zasady sprawiedliwości wobec narodów” 
– pisał, chwaląc ich „mądrość”, w książce 
„Czterdziesty czwarty”.

Cytował w niej fragment raportu waż-
nego politruka Wiktora Grosza, w którym 
przyznawał, że co prawda wielu żołnie-
rzy uważa, iż ich ojczyzna to zagroda na 
Wołyniu, ale „zostali przez terror ukra-
iński wyrwani ze swoich zagród z korze-

niami”. Grosz, przemilczając rzecz jasna 
sowieckie aresztowania i wywózki z lat 
1939–1941, stwierdzał, że kwestia zago-
spodarowania się tych wykorzenionych 
nadejdzie dopiero po wojnie, więc będzie 
czas na przekonanie ich, że na Kresach 
„oprócz łez i krwi nic nie mieli”. Czyżby?

Dużo wysiłku włożyli politrucy 
w przekonanie żołnierzy do sojuszu 
polsko-sowieckiego. Ton zresztą nadał 
Berling, mówiąc, że bez sowieckiej broni 
„bylibyśmy niczym”. W pogadankach 
i gawędach mówiono o błędnej koncepcji 
polityki jagiellońskiej. 

15 sierpnia 1943 r. obchodzono w dy-
wizji Święto Żołnierza. Dywizyjna gazet-
ka przypominając jego genezę – ustano-
wione zostało na pamiątkę zwycięstwa 
w wojnie 1920 r. – zapewniała, że już 
nigdy nie dojdzie do wojny ze Związkiem 
Sowieckim. 

 W tym punkcie rzeczywiście nie 
kłamali. 

Edukacja wrogów
W raportach oficerowie politycz-

no-wychowawczy donosili, że ich praca 
przynosi efekty. A jakżeby mogli pisać 
inaczej? Już w czerwcu 1943 r. Roman 
Zambrowski opowiadał niemal o cudzie: 
„Rośnie ilość żołnierzy i podoficerów, 
którzy jeszcze wczoraj byli wrogami zbli-
żenia polsko-radzieckiego, a dziś są jego 
gorącymi zwolennikami”. Z dnia na dzień.

Nad przekonaniem poborowych, by 
przestali ulegać „reakcyjnej propagan-
dzie” i opowiedzieli się za „demokracją”, 
czuwał w ośrodku w Sumach Konrad 
Świetlik, zaraz po wojnie dowódca KBW, 
a później wiceminister bezpieczeństwa 
publicznego. Czasami jednak żołnierze 
otwarcie się burzyli. Edward  
Kospath-Pawłowski w „Wojsku Polskim 
na Wschodzie” przytacza fragment rapor-
tu kpt. Bronsteina: „W szkole pancernej 
na wprowadzenie w programie tematów 
o systemie komunistycznym zareagowa-
no oburzeniem. Jakim prawem nas tego 
nauczają, przecież w Polsce nie będziemy 
wprowadzać komunizmu?”.

W kwietniu 1944 r. powołany został 
Zarząd Polityczno-Wychowawczy armii. 
Jego szefami byli Mieczysław Mietkowski, 
następnie wiceminister bezpieczeństwa 
publicznego, i wspomniany już Roman 
Zambrowski. Pracownikami zarządu byli 
między innymi Mieczysław Broniatowski, 
po wojnie szef centralnej szkoły Minister-
stwa Bezpieczeństwa Publicznego, oraz 
Henryk Holland, który zanim naraził się 
swoim partyjnym współtowarzyszom 
w latach 50., był jednym z autorów nagon-
ki na prof. Władysława Tatarkiewicza. 
W 1944 r. w aparacie polityczno-wycho-
wawczym armii pracowali również Piotr 
Jaroszewicz, późniejszy premier, i Euge-
niusz Szyr, wicepremier. A także Janusz 
Przymanowski, przyszły autor „Czterech 
pancernych i psa”.

Na politruków z armii Berlinga czekały 
w Polsce Ludowej stanowiska i zaszczyty. 
A „masa żołnierska”, jak się wyraził jeden 
z nich? Potraktowano ją w większości jak 
tych, którzy zrobili swoje i już są niepo-
trzebni. Odczucia jednego z nich ukazały 
się, o dziwo, w książce Henryka Huberta 
„Lenino” z 1959 r. Czyżby przeoczone 
przez cenzurę?

„Przykro mi pisać, że tak nie jest, jak 
mówili, że kto wróci do ojczyzny, ten 
będzie miał byt zapewniony”. •

Zygmunt Berling i Włodzimierz 
Sokorski oceniają nogi Wandy 
Wasilewskiej FOT.  ARCHIWUM STEFANA BAŁUKA
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Z agrożenie dla istnienia niepod-
ległego, suwerennego państwa 
polskiego niosło w 1939 r. ze 
sobą szczególne zadania dla 
wszystkich organizacji, które 
prowadziły działalność tajną 

i ściśle tajną. Oczywiście w pierwszej 
kolejności chodziło o Oddział II  
Sztabu Głównego, a więc o wywiad 
wojskowy. Każda z organizacji – obojęt-
nie, czy działająca w kraju, czy za granicą, 
tworząca niejawną dokumentację 
i mająca dostęp do takowej – winna 
była zawczasu przygotować system 
awaryjnego zniszczenia wszystkich 
papierów posiadających gryfy tajności. 
Postępując w ten sposób, instytucje 
państwowe zapobiegłyby przechwyceniu 
danych o polskiej agenturze działającej 
na kierunku niemieckim. Stało się inaczej. 
Doszło do wielkiej tragedii.

Fliegende Trupps 
W planowaniu przechwycenia zarów-

no tajnej dokumentacji, jak i oficerów 
oraz agentów polskiego wywiadu ważną 
rolę odgrywała Abwehra. Major Heinz 
Schmalschläger, późniejszy szef ośrodka 
wywiadowczego Abwehry pod kryptoni-
mem Walli w Sulejówku pod Warszawą, 
kierował podobną operacją w czasie 
zajmowania tego państwa w marcu  
1939 r. Wtedy jednak, dzięki odpowie-
dzialnej postawie kierownictwa czeskie-
go wywiadu, akt nie udało się przechwy-
cić. Zostały przez Czechów zniszczone 
lub wywiezione do Londynu. Ze swych 
błędów Niemcy wyciągnęli wnioski. 
Tym razem natychmiast po zajęciu przez 
Wehrmacht kolejnych polskich miast, w 
których znajdowały się siedziby struktur 
prowadzących działalność wywiadowczą 
lub kontrwywiadowczą, wkraczały na 
ich teren liczące co najmniej 15 ofice-
rów i podoficerów oddziały Abwehry. 
Wspomagane one były przez oficerów 
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Agenci
zdradzeni
Abwehrze

 Wielu agentów polskich  
służb trafiło pod 
gilotynę. Była to wina 
oficerów Oddziału II, 
którzy „zapomnieli” 
zniszczyć ich teczki

Marian Zacharski

Admirał Wilhelm Canaris, szef Abwehry  FOT. WIKIPEDIA
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rezerwy tej organizacji specjalnie zmobi-
lizowanych do realizacji wyznaczonego 
celu, znane jako Fliegende Trupps, a więc 
grupy lotne. W poszukiwaniu dokumen-
tów przeczesywano budynki, w których 
mieściły się biura polskiego wywiadu. 

Jednocześnie rozpoczęto intensywne 
poszukiwania wszystkich osób, które były 
z nimi związane. Działając w ten sposób, 
jednostki Abwehry przejęły, najczęściej 
w stanie nienaruszonym, archiwa Straży 
Granicznej, Oddziału II Sztabu General-
nego/Głównego oraz archiwum MSZ. 
Wśród pierwszych zdobyczy znajdowała 
się dokumentacja zgromadzona w przy-
granicznych komisariatach polskiej Straży 
Granicznej w Śmiłowie, 
Wolsztynie, Rybniku, 
Sypniewie, Lesznie oraz 
Międzychodzie. Liczba i ja-
kość przejętych materia-
łów zaskoczyła Niemców. 
Działali sprawnie i w spo-
sób systematyczny. Do-
kumentację natychmiast 
tłumaczono, a w ślad za 
tym dokonywano pierw-
szych aresztowań.

Największy sukces 
Fliegende Trupps odniosły 
w Warszawie. Z siedziby 
Ministerstwa Spraw Za-
granicznych zabrano całą, 
niezniszczoną dokumen-
tację. Została natychmiast 
przewieziona do Urzędu Spraw Zagra-
nicznych w Berlinie, gdzie wykorzystano 
ją w przygotowaniu i wydrukowaniu 
publikacji zatytułowanej „Polnische Do-
kumente zur Vorgeschichte des Krieges”, 
znanej pod potoczną nazwą Biała Księga. 
Zespołem pracującym nad tą publikacją 
osobiście kierował Hans von Moltke, do 
czasu wybuchu wojny ambasador Nie-
miec w Warszawie. 

Przejęcie CAW
Największą zdobyczą, co oczywiste, 

było przejęcie przez Abwehrę ogrom-
nego zbioru dokumentacji Oddziału II 
SG. Natrafiono na ten „skarb” w Forcie 
Legionów, do 1921 r. znanym jako Fort 
Włodzimierza, na przedpolu Cytade-
li Warszawskiej. Fort Legionów był 
trzykondygnacyjną wieżą artyleryjską 
wzniesioną w latach 1852–1854. Zanim 
został przejęty przez polskie Archiwum 
Wojskowe, służył jako składnica doku-
mentów byłego rosyjskiego Sztabu  
Wojennego Okręgu Warszawskiego. 

W roku 1915 Rosjanie ewakuujący  
się w ogromnym pośpiechu z Warszawy 
pozostawili całą tę dokumentację na 
łaskę losu. W bałaganie towarzyszącym 
toczącej się wielkiej wojnie Fort Legionów 
i zgromadzony w nim zbiór dokumentacji 
były niepilnowane. Korzystając z tego 
przygodne osoby wchodziły do środka ce-
lem przeglądania, zabierania, a niekiedy 
także niszczenia fragmentów tego zbioru. 

Kres temu położyły władze odrodzo-
nej Polski, ale stało się to dopiero  
28 kwietnia 1919 r. Z rozkazu wydanego 
osobiście przez Kazimierza Sosnkowskie-
go postawiona została w Forcie Wło-
dzimierza/Legionów wojskowa warta. 

Krótko potem Fort stał 

się magazynem numer 1 Centralnego 
Archiwum Wojskowego kierowanego 
w latach 1933–1939 przez mjr. Bolesława 
Waligórę. 

Notabene imieniem Waligóry, który 
zginął w 1940 r. podczas nalotu bom-
bowego na Londyn, uznawanego za 
pioniera polskiej archiwistyki wojskowej, 
ochrzczono dzisiejsze CAW. Czy słusznie? 
Czy jego rola w nieodpowiedzialnym 
porzuceniu tajnych zbiorów archiwalnych 
zawierających dane polskiej agentury 
została należycie i do końca wyjaśniona? 

Co Niemcy znaleźli w Forcie Legionów? 
Wiemy na pewno, że wśród przejętej 
dokumentacji znajdowały się starannie 
uporządkowane teczki spraw prowadzo-
nych na kierunku niemieckim przez cen-
tralę polskiego wywiadu, której siedziba 
mieściła się w budynku Sztabu Głównego 
przy placu Piłsudskiego w Warszawie. 
Przed rozkazem o ewakuacji personelu 

dokumentację Oddziału II, w tym dane 
o agenturze, przewieziono właśnie do 
Fortu Legionów. Niemcy znaleźli tam też 
tak pilnie poszukiwaną w Bydgoszczy 
przez szefa grupy operacyjnej Policji 
Bezpieczeństwa w tym mieście Helmuta 
Bischoffa dokumentację ekspozytury  
kierowanej przez ich „największego 
wroga” – mjr. Jana Żychonia. Zgodnie 
z rozkazem centrali wywiadu mjr Żychoń 
przesłał kompletną dokumentację ekspo-
zytury do Warszawy.

Z rozkazu gen. Keitela, dowódcy Ober-
kommando der Wehrmacht, utworzono 
Heeresarchiv Zweigstelle Gdańsk- 
-Oliwa, a więc Oddział Archiwum Sił 
Zbrojnych w Gdańsku-Oliwie. Tam też 
przewieziono zdobyte w Warszawie 

i wielu innych miastach 
tajne dokumenty 
polskiego wywiadu 
oraz kontrwywiadu. 
Dokonano najpierw 
wstępnej segrega-
cji według gradacji 
ważności spraw, 
a następnie przystąpio-
no do tłumaczeń. Dla 
zebranej dokumentacji, 
która w sposób wyraźny 
nie precyzowała osób 
zaangażowanych w jej 
gromadzenie lub nie 
dawała odpowiedzi na 
pytanie o źródło wycieku 
tajemnic, stworzono spe-
cjalny formularz, którego 

nazwa brzmiała, jak następuje: „Zdra-
dzony materiał – pochodzenie nieznane”. 
Wpisywano do niego dane takie jak 
rodzaj materiału (sprawozdanie, zdjęcia 
itd.), miejsce i data pochodzenia, zwięzła 
informacja o treści, informacja, komu ma-
teriał został przekazany, oraz pierwsze 
wskazówki w kwestii podejrzewanych 
zdrajców. Wypełnione formularze wraz 
z polskimi dokumentami przesyłano do 
centrali w Berlinie celem przeprowadze-
nia dalszych dochodzeń zmierzających do 
wykrycia agentów.

Współpracownicy 
Sosnowskiego
W sprawach, w których nie było  

wątpliwości co do personaliów,  
bezzwłocznie rozpoczęto aresztowania. 
Szybko w aresztach śledczych znaleźli się 
bliscy współpracownicy i agenci wybit-
nego polskiego oficera wywiadu mjr. 
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Zdobyta przez Niemców tajna instrukcja 
polskiego szyfru „Mar 3” FOT. ZBIORY AUTORA
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Jerzego Sosnowskiego. W Warszawie 
w mieszkaniu przy ulicy Fabrycznej 32 
aresztowana została kurierka majora, 
a jednocześnie jego kuzynka Maria 
Runge, której teczkę pracy oficerowie 
Abwehry znaleźli w Forcie Legionów 
w stanie nienaruszonym. W Berlinie 
gestapo uwięziło najważniejszego agenta 
pracującego dla mjr. Sosnowskiego, 
porucznika w stanie spoczynku Günthera 
Rudloffa oraz innego agenta, syna byłego 
szefa niemieckiego Sztabu Generalnego 
i byłego męża agentki majora Benity von 
Falkenhayn, podpułkownika w stanie 
spoczynku Richarda von Falkenhayna. 
W Warszawie przy ulicy Mickiewicza 6a, 
w mieszkaniu pod numerem 17, odnale-
ziono związanego z Oddziałem II i sprawą 
Sosnowskiego rtm. Tadeusza Likiernika, 
którego po wstępnych przesłuchaniach 
umieszczono w oflagu VIIIB w Silberberg. 

Maria Runge nie wytrzymała trudów 
śledztwa w berlińskim więzieniu Moabit 
i zgodziła się na współpracę z gestapo. 
Zdradziła między innymi rolę odgrywaną 
w sprawie Sosnowskiego przez oficera 
Oddziału II rtm. Tadeusza Mroczkowskie-
go. Był on głównym kontaktem majora 
w strukturze polskiej ambasady w Ber-
linie, a także tym, który sfotografował 
znaczną część materiałów uzyskanych 
przez majora od agentów. Dzięki urucho-
mionej natychmiast kontroli korespon-
dencji prowadzonej przez żonę rtm. Tade-
usza Mroczkowskiego gestapo wpadło na 
jego trop w obozie jenieckim w Itzehoe, 
w niedalekiej odległości od Hamburga. 
Rudloff był już raz, w roku 1934, areszto-
wany w tej sprawie, ale dzięki szlachetnej 
postawie mjr. Sosnowskiego i Benity von 
Falkenhayn nie zdołano udowodnić mu 
zarzucanej zbrodni zdrady. Tym razem 
nie było wątpliwości. W Forcie Legionów 
znaleziono kompletne teczki jego pracy 
jako agenta Oddziału II. Takie samo dos-
sier znaleziono w sprawie ppłk. Richarda 
von Falkenhayna.

Kret 
w Kriegsmarine
Kolejny dramat rozegrał się w przy-

padku Wiktora Katlewskiego, zatrudnio-
nego w Urzędzie Uzbrojenia niemieckiej 
Marynarki Wojennej na stanowisku 
księgowego. Jego rodzice byli Polakami, 
którzy wyemigrowali do Niemiec. Wiktor 
urodził się w roku 1910 w Berlinie jako 
syn prostego windziarza. Mimo zdolności, 
z braku funduszy, musiał zrezygnować 

ze studiów. W roku 1935 poznał kobietę 
o imieniu Käthy, która pracowała we 
wspomnianym wyżej urzędzie. Starała 
się pomóc Wiktorowi znaleźć tam zatrud-
nienie. Na przeszkodzie stał brak odbycia 
przez niego służby wojskowej. Aby temu 
zaradzić, skierowany został do 1. Pułku 
Artylerii w Prusach Wschodnich. W roku 
1937, w wyniku odniesionych ran w wy-
padku, został zwolniony jako niezdolny 
do dalszej służby. Dowódca jednostki 
pomógł mu znaleźć pracę w Akademii 
Wojennej w Berlinie. 

Po 10 tygodniach został wreszcie pra-
cownikiem Urzędu Uzbrojenia Marynarki 
Wojennej. Odpowiadał za weryfikację 
rachunków i przygotowywanie przele-
wów. Dzięki temu znał wszystkie sekrety 
rozbudowy Kriegsmarine. Do pracy 
w polskim wywiadzie Katlewski został 
przekonany przez swojego kuzyna Konra-
da Smoczyńskiego, na stałe mieszkające-
go w Grudziądzu. Warunki współpracy 
uzgodniono z oficerami Oddziału II na 
spotkaniu w Gdyni, a pierwsze materiały 
przekazał w trakcie kolejnych wyjazdów 
do Gdańska. Potem spotkania, które od-

bywały się w odstępach sześcio–ośmio-
tygodniowych, przeniesiono do Berlina. 
Katlewski przekazał kilka tysięcy doku-
mentów. Wpadł po przejęciu materiałów 
w Forcie Legionów. 

Według informacji zawartych w akcie 
oskarżenia sporządzonym przez proku-
raturę oraz w wyroku Sądu Wojennego 
Rzeszy Wiktor Katlewski przekazał in-
formacje o planach budowy wielu baterii 
nadmorskich oraz przeciwlotniczych, 
a także dane o systemach ostrzegaw-
czych. Polacy weszli na przykład w posia-
danie precyzyjnych danych dotyczących 
rejonu Pilawy, które obejmowały między 
innymi liczbę i rodzaj baterii przeciwlot-
niczych, dane o dalekosiężnych działach 
kalibru 170 mm oraz kątach namiaru 
tych dział. Dalej agent przekazał infor-
macje o planach stanowisk artyleryjskich 
w Kołobrzegu, Słupsku i Darłowie, podał 
bardzo szczegółowe informacje o poli-
gonie w Darłowie, o lokalizacji baterii 
dział kalibru 280 mm w Göben. Był też 
pierwszą osobą, która przekazała Pola-
kom informacje na temat Peenemünde 
i działającego tam poligonu doświadczal-

Hitler (odwrócony) 
i Himmler (w środku) 
oglądają zdobyczny 
płomień trąbki 
sygnałowej jednego 
z pułków strzelców 
konnych  FOT. WIKIPEDIA
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nego, na którym testowano nowego typu 
broń (chodziło o V-1 i V-2). 

Przekazał też szczegółowe dane  
o instalacjach wojskowych na wyspach 
Sylt oraz Helgoland, opisał instalacje 
wojskowe w rejonach Kilonii, Cuxhaven, 
Bremerhaven oraz Wilhelmshaven, 
a także na Wyspach Fryzyjskich, Borkum 
i Norderney. Po aresztowaniu 23 stycznia 
1940 r. Katlewskiego i poślubionej przez 
niego w międzyczasie Käthy w trakcie 
szczegółowej rewizji w ich mieszkaniu 
gestapo znalazło przemyślnie zbudo-
waną skrytkę, a w niej zaświadczenie 
o przyznaniu mu obywatelstwa polskie-
go, 4480 marek niemieckich oraz dobrej 
marki aparat fotograficzny. Niemiecka 
policja zlokalizowała również kuzyna 
Katlewskiego Konrada Smoczyńskie-
go. Rozprawa przed Sądem Wojennym 
Rzeszy odbyła się 9 lipca 1940 r. Wiktor 
Katlewski oraz jego kuzyn zostali skazani 
na karę śmierci. Żonę uniewinniono. Po-
trafiła przekonać skład orzekający, że nie 
miała pojęcia o tajnej działalności swoje-
go męża. Wyroki wykonano 19 sierpnia 
w berlińskim więzieniu w Lichtenberg.

Agenci z Wybrzeża
Kolejna bolesna strata polskiego wy-

wiadu to aresztowanie Pauliny Tyszew-
skiej-Müchlen. Urodzona 13 kwietnia  
1899 r. w rodzinie ogrodnika, po ukończe-
niu gimnazjum wyjechała do Kilonii. Tam 
poślubiła kupca Müchlena. Po rozwodzie 
powróciła do Wolnego Miasta Gdańska. 
Zamieszkała w Sopocie. Po pewnym 
czasie spotkała na swojej życiowej drodze 
wysokiego rangą oficera Abwehrstelle 
w Gdańsku Reinholda Kohtza. Miała z nim 
nieślubne dziecko. Zwerbowana do współ-
pracy z polskim wywiadem przekazywała 
ważne informacje z wnętrza Abwehry. Jej 
kurierami było małżeństwo, Franciszka 
(rodzona siostra Pauliny) i Brunon Boruc-
cy. W śledztwie przyznała się do przeka-
zania polskiemu wywiadowi 16 nazwisk 
agentów niemieckich działających na 
terenie Polski. Po odnalezieniu w Forcie 
Legionów jej teczki pracy została 12 grud-
nia 1939 r. aresztowana w Sopocie przez 
gestapo. Ten sam los spotkał małżeństwo 
Boruckich oraz Reinholda Kohtza. W dniu 
10 stycznia Tyszewska oraz małżeństwo 
Boruckich skazani zostali na karę śmierci. 
Cała trójka zginęła pod gilotyną 21 marca 
1941 r. w Berlinie. Reinholdowi Kohtzowi 
wymierzono karę pięciu lat więzienia.

Po zdobyciu polskich archiwów Niem-
cy rozpoczęli systematyczne rozliczanie 

się z kolejnymi osobami. I tak w dniu 
10 czerwca 1943 r. zginął pod gilotyną 
Herman Schlafke z Katowic. Mimo że 
miał za sobą wpadkę na terenie Niemiec 
i odbyty w całości wyrok sześciu lat wię-
zienia, brał udział w zwerbowaniu Georga 
Frocha – zatrudnionego w zakładzie 
obróbki stali specjalnych Huldschinsky-
-Werke (później znanej jako Stadtwerke) 
w Gliwicach. Zakład ten większość swoich 
zamówień otrzymywał z Wehrmach-
tu. Pośrednio, bo poprzez męża Karla 
Ottona Pajonka vel Pająka (skazanego 
w sprawie Frocha na karę dożywotnie-
go więzienia), związana była ze sprawą 
Schlafkego i Frocha także Anna Pająk. 
Pomimo że miała w swoim życiu krótki 
epizod współpracy ze służbami niemiec-
kim, po zdobyciu polskich archiwów 
została aresztowana, a następnie skazana 
wyrokiem sądu na śmierć. Zginęła pod 
gilotyną 4 marca 1943 r. 

Wielką tragedią było aresztowanie  
24 czerwca 1940 r. bardzo wydajnego 
agenta polskiego wywiadu Marcina 
Starosty. Od 28 listopada 1933 r. współ-
pracował z ekspozyturą w Katowicach. 
W trakcie swojej pracy odbył 48 podróży 
do Niemiec, podczas których rozpracowy-
wał między innymi fortyfikacje niemiec-
kie wzdłuż biegu rzeki Odry, zbierał dane 
o jednostkach wojskowych stacjonujących 
w tych rejonach, a także wykonywał 
bardzo wiele zdjęć obiektów wojsko-
wych. Podróże odbywał pod nazwiska-
mi legalizacyjnymi, takimi jak Johann 
Kramer, Antoni Hades czy Johann Jansen. 
Po pewnym czasie pełnił funkcję łącznika 
obywateli niemieckich pracujących na 
terenie Rzeszy, będących agentami wy-
wiadu polskiego. Odbierał tajne materiały 
od Hermanna Freimera oraz Paula Walda. 

Po czterech latach wydajnej pracy Marcin 
Starosta zakończył swoją działalność wy-
wiadowczą. Podjął pracę na kolei. Dzięki 
zdobyczom z Fortu Legionów stanął przed 
sądem wojennym i 12 października  
1942 r. został skazany na karę śmierci.

To jest tylko fragment wielkiej listy 
Polaków i Niemców, którzy za pracę 
wywiadowczą na rzecz Polski zapłacili 
cenę najwyższą – oddali swoje życie. Bez-
pośrednimi sprawcami ich tragedii byli 
oficerowie polskiego wywiadu, którzy 
w sposób karygodny odeszli od podsta-
wowych zasad obowiązujących w tego 
typu pracy, to jest od zachowania konspi-
racji i ochrony, za wszelką cenę, źródeł 
osobowych. U polskich oficerów zabrakło 
profesjonalizmu, prywata wzięła górę 
nad świętym obowiązkiem.

Jeżeli dodamy do tego, że nawet w tak 
„świętym” miejscu dla polskiego przed-
wojennego wywiadu, jakim były budynki 
w Pyrach, grupy poszukiwawcze złożone 
z oficerów Abwehry znalazły książki szy-
frowe jednego z rodzajów wojsk, a w tym 
książkę szyfrową służącą do łączności 
z Oddziałem II SG, to cóż można myśleć 
o profesjonalizmie polskich oficerów? 
Zresztą długo przed wrześniem 1939 r. 
Niemcy złamali szyfry polskiego MSZ do 
łączności z placówkami dyplomatycznymi 
rozmieszczonymi w różnych punktach 
świata. Chodzi o szyfr do komunikacji 
zarówno w języku polskim, jak i w ję-
zyku przedwojennej dyplomacji, a więc 
francuskim. Zebrałem ogromny materiał 
dokumentacyjny na ten temat i zamierzam 
w ciągu kilku miesięcy opublikować wy-
niki moich żmudnych poszukiwań. Mogę 
opublikować również wierne kopie pol-
skich ksiąg szyfrowych znalezionych przez 
niemieckie jednostki wojskowe w Pyrach. •

Lista kolejnych straceń

•  Paweł Śmigoń, skazany za werbunki obywateli niemieckich do pracy na rzecz polskiego 
wywiadu, dostarczenie próbek prochu strzelniczego oraz pełnienie funkcji kuriera przewożą-
cego z Niemiec do Polski dokumenty odebrane od agentury. Zginął pod gilotyną 21 listopada 
1940 r.

•  Jan Ratajczak, z zawodu ślusarz, dostarczył oficerom Oddziału II istotne, tajne informacje 
militarne. Wyrok został wykonany 30 lipca 1941 r.

•  Jan Zymela, zginął pod gilotyną w dniu 22 września 1942 r.
• Jan Wales, stracony 12 czerwca 1942 r.
•  Jan Musielak, zgilotynowany 29 kwietnia 1942 r. za działalność wywiadowczą na rzecz  

placówki polskiego wywiadu w Lesznie.
•  Jan Kubis, zgilotynowany 17 lipca 1942 r., oskarżony był o ujawnienie polskiemu wywiadowi 

nazwiska niemieckiego agenta.
•  Józef Krella, zgilotynowany 3 marca 1942 r., skazany za ujawnienie wywiadowi polskiemu 

nazwisk dwóch agentów niemieckich.
•  Franciszek Przeczewski, zgilotynowany 9 września 1943 r., skazany za pracę w latach 

1928–1939 na rzecz wywiadu polskiego.
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Bolszewicka 
Messalina

Klasa i płeć / Towarzyszka komisarz ludowy i jej kochankowie
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Listopad 1917 r. W Instytucie 
Smolnym w gabinecie Wło-
dzimierza Lenina miało się 
odbyć pierwsze spotkanie 
nowego rządu (Sownarkoma). 
Najwcześniej stawili się Lew 

Trocki i Józef Stalin. Weszli do gabinetu, 
z pozoru pustego, i usłyszeli dziwne 
odgłosy dochodzące zza drewnianego 
przepierzenia, gdzie zorganizowano 
kącik dla telefonistki i maszynistki. 
Namiętne i czułe westchnienia kobiety 
oraz charakterystyczny gruby bas męski, 
którego nie sposób było nie rozpoznać. 
Należał do świeżo mianowanego ludowe-
go komisarza marynarki Pawła Dybienki. 
A kobieta to… Stalin spojrzał na Trockie-
go. Po czym „podszedł do mnie z nie-
zwykłą wesołością – jak wspominał Lew 
Dawidowicz – i wskazując ręką w stronę 
przepierzenia, powiedział z uśmieszkiem: 
»To on z Kołłontaj, z Kołłontaj!«”. Ta 
reakcja wydała się Trockiemu niesto-
sowna. Dlatego odpowiedział szorstko: 
„To ich sprawa”. Stalin się zorientował, że 
popełnił błąd. „Jego żółte oczy zalśniły 
złym blaskiem”...

Generalska córa
Aleksandra, przez najbliższych zwana 

Szurą, urodziła się w 1872 r. w Peters-
burgu. Jej ojciec Michaił Domontowicz był 
generałem, matka Aleksandra Masalina-
-Mrawinskaja córką fińskiego fabry-
kanta. Po rodzicach Szura odziedziczyła 
pochodzenie rosyjsko-ukraińsko-fińsko-
-niemiecko-francuskie, co niewątpliwie 
wpłynęło na jej zdolności językowe. 
A rodzina w ogóle była ciekawa, należało 
do niej kilka wybitnych postaci – w tym 
muzyków i poetów. Szura też miała 
zdolności artystyczne. Szybko się jednak 
okazało, co jest jej największym talentem: 
seksapil. I to zabójczy. 

Jako nastolatka robiła furorę na ba-
lach. Śmiertelną furorę! Syn płk. Drago-
mirowa, kiedy odrzuciła jego oświadczy-
ny, zastrzelił się. Zakochany w niej słynny 
pedagog petersburski próbował otruć się 
gazem... Dlatego rodzice postanowili wy-
dać ją szybko za mąż. Wypatrzyli dobrą 
partię – adiutanta cara Aleksandra III,  
gen. Iwana Tutolmina. Jednak był on  
o 35 lat starszy, więc odmówiła. I sama 
sobie znalazła kandydata na męża: ubo-
giego oficera, syna polskiego zesłańca po 
powstaniu styczniowym, Władimira Koł-
łontaja. Tego wyboru z kolei nie akcepto-
wali rodzice. Postanowili wysłać córkę do 
Europy Zachodniej, by tam, pławiąc się 
w luksusach, zapomniała o ukochanym. 
Skutek był inny. Miast chodzić po skle-
pach z modnymi strojami, Szura zaczęła 
uczęszczać na wiece socjalistów i zaczy-
tywać się Marksem. Słała też Władimiro-
wi gorące listy. Ostatecznie postawiła na 
swoim i wzięła z nim ślub. W pamiętni-
kach później stwierdziła, że gdyby nie tak 
silny upór rodziców, być może nigdy by za 
niego nie wyszła. 

Młodzi mieszkają w Petersburgu, 
w domu, który Szura otrzymała od rodzi-
ców.  Jednak ona nie ma zamiaru być kurą 
domową. Co prawda rodzi syna Michaiła, 
lecz oddaje go pod opiekę niani, a sama 
zatrudnia się w bibliotece publicznej. Tam 
spotykają się wolnomyśliciele, artyści… 
Jest nimi zachwycona i zaczyna zapraszać 
ich do siebie. 

Przyjaciółkę Zoję Szadurską poznaje 
z kolegą męża Aleksandrem Satkiewi-
czem. I wpada na pomysł żywcem wyjęty 
z powieści Nikołaja Czernyszewskiego 
„Co robić?”. By ich wyswatać, proponuje 
wspólne zamieszkanie w jej domu. We 
czworo mają utworzyć komunę… co 
prędzej czy później musi skończyć się 
skandalem. Kandydat na męża 
przyjaciółki zakochuje się 
bowiem w Aleksandrze, 
i to z wzajemnością. 
On chce, by rozwio-
dła się z Kołłon-

tajem i wyszła za niego. Szura już jednak 
wie, że proza życia rodzinnego nie jest 
dla niej. Pragnie niezależności. Dlatego 
z dzieckiem i nianią wyprowadza się od 
męża. I zaprzyjaźnia z koleżanką Na-
dzieżdy Krupskiej, rewolucjonistką Jeleną 
Stasową oraz z Tatianą Szepkiną-Kuper-
nik, pisarką, aktorką i kochanką Cze-
chowa. W ich towarzystwie dochodzi do 
wniosku, że czas zacząć działać. Dziecko 
pozostawia pod opieką rodziców i rusza 
do Szwajcarii, gdzie najprężniej działa ro-
syjska emigracja spod znaku socjalizmu. 
Jest rok 1898.  

W Szwajcarii 
W Zurychu zapisuje się na uniwersy-

tet i zaczyna pisać do socjalistycznych 
gazet. Równolegle angażuje się w dzia-
łalność feministyczną. Zaprzyjaźnia się 
z Klarą Zetkin. Z czasem pozna Różę 
Luksemburg, Karla i Luisę Kautskich, 
Karla Liebknechta – to zdecydowanie 
jej świat. Ponoć miała romans z Jurijem 
Plechanowem. To jednak nie jest do koń-
ca pewne. Pewny natomiast jest głośny 
romans z Piotrem Masłowem – zna-
nym ekonomistą, a prywatnie mężem 
despotycznej kobiety, która ponoć przy 
każdym akcie zazdrości wyrywała 
mu włosy z rzadkiej czupryny. Szura 
zanotuje później w dzienniku, że przy 
każdym kolejnym spotkaniu odnosiła 
wrażenie, iż Piotr coraz mocniej łysieje... 
Jako autorka wywrotowego dziełka 
„Finlandia i socjalizm” zaczyna być ści-
gana przez ochranę. Podczas rewolucji 
1905 r. pojawia się w Petersburgu, gdzie 
udowadnia, że ma talent oratorski. Jest 
również inicjatorką powołania Towarzy-

stwa Wzajemnej Pomocy Robotnic. 
Jest bojowa i wyzwolona, walczy 
o równouprawnienie oraz deprecja-
cję mieszczańskiej moralności. 

We Francji poznaje kolejnego 
kochanka. Jest nim bolszewik 
Aleksander Szlapnikow. On 
ma 26 lat, ona 39. Wyda-

wałoby się, że to ona 
powinna zabiegać 
o względy dużo 
młodszego chłopa-

ka. Jest dokładnie na 
odwrót. To on urządza 
sceny zazdrości, nie po-
zwala jej pracować...

W 1913 r. Kołłontaj pi-
sze ważną książkę „Nowa 
kobieta”, w której udowad-
nia, że najważniejszą 

 Aleksandra Kołłontaj  
mówiła sowieckiemu 
społeczeństwu, że seks 
jest jak szklanka wody. 
Wystarczy po nią 
sięgnąć, jeśli jest się 
spragnionym

Sylwia Frołow

Lenin uznał, że 
Kołłontaj posunęła się 
zbyt daleko... FOT. ARCHIWUM
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cechą nowej heroiny jest bunt przeciw-
ko jednostronnej moralności seksualnej. 
A potem decyduje się na rozstanie ze 
Szlapnikowem. W sierpniu  
1914 r. Aleksandra jest bowiem świad-
kiem, jak w berlińskim Reichstagu 
niemieccy socjaldemokraci popierają 
decyzję cesarza Wilhelma II o przystąpie-
niu do wojny. To powoduje, że przechodzi 
na stronę bolszewików, zdecydowanie 
sprzeciwiających się wojnie. 

Natychmiast zauważa ją Lenin. Pro-
ponuje wyjazd do USA, aby tam szerzyła 
tzw. lekcję. Aleksandra objeżdża z leni-
nowskimi lekcjami 123 miasta, a SD-eckie 
gazety piszą: „Kołłontaj podbiła Amery-
kę!”. Potem staje się jedną z najbardziej 
zaufanych osób Lenina. Do tego stopnia, 
że kiedy wódz planuje przyjazd do Rosji 
po rewolucji lutowej, najpierw każe jej 
wrócić do Europy i przewieźć trasą via 
Szwecja – Norwegia do Piotrogrodu 
walizkę pełną pieniędzy, które dostał od 
rządu niemieckiego. Następnie wyko-
rzystuje jej talent oratorski, seksapil 
i zaangażowanie. Wiadomo – gdzie diabeł 
nie może, tam babę pośle. 

Lenin posłał ją na cumujące w por-
tach okręty. Marynarska brać nie była 
bowiem do bolszewików przekonana. 
Faktycznie Aleksandra była wśród 
nich uwielbiana. Tym bardziej że… 

uwiodła jednego z ich bohaterów, przy-
wódcę buntów marynarskich, młodszego 
o 17 lat Pawła Dybienkę. Od tej chwili 
rewolucja rusza w parze z wielką namięt-
nością. 

Aleksandra weszła w skład Sownarko-
ma jako komisarz ludowy ds. opieki spo-
łecznej, przez co została pierwszą w świe-
cie kobietą w randze ministra. Przy 
komisariacie powołała Wydział Ochrony 
Matki i Dziecka. Zaczęła walczyć o opie-
kę zdrowotną, organizować sieć kuchni 
zbiorowych, domy dziecka i szpitale, dbać 
o inwalidów wojennych oraz wypłacanie 
emerytur. Na pozór działalność godna 
pochwały, tyle że w praktyce prowadzą-
ca niekiedy do poważnych konfliktów. 
Na przykład z namiestnikiem ławry św. 
Aleksandra Newskiego. Pani komisarz 

bowiem zażądała, aby w monaste-
rze utworzono szpital wojskowy. 
Duchowny odmówił, co wywołało 
akcję aresztowania go wraz z in-
nymi mnichami przez Czerwoną 
Gwardię. Przeciwstawił się temu 
oburzony tłum, nie obyło się bez 
ofiar śmiertelnych...

W 1920 r., po śmierci kochanki 
Lenina Inessy Armand, Kołłontaj 
przejmie szefostwo Żenotdie-
ła (Wydziału ds. Pracy wśród 
Kobiet). Jednak nie to stanie się 
najgłośniejszą kartą działań 
Kołłontaj w porewolucyjnych 
latach. Pani komisarz zasłynie 
jako bolszewicka Messalina, 
która oświadczy rosyjskiemu 
społeczeństwu, że seks jest jak 
szklanka wody. Wystarczy po 
nią sięgnąć, jeśli jest się spra-
gnionym. 

Z pejczem  
w dłoni

Leninowi zależało na tym, 
aby wykazać, że dając prole-

tariatowi władzę, jednocześnie da mu 
poczucie wolności, także w sferze oby-
czajowej. W zachowawczej Rosji, gdzie do 
tej pory najważniejsze zdanie w kwestii 
seksualności człowieka miała Cerkiew, 
otwarcie się na naturalną potrzebę 
zaspokojenia fizjologicznych potrzeb oka-
zało się doskonałym narzędziem wpro-
wadzania nowego ustroju. Szybko znie-
siono śluby kościelne jako „mieszczańskie 
ograniczenie”. Automatycznie konkubinat 
otrzymywał taką samą moc prawną jak 
ślub. A konkubinat Aleksandry z Pawłem 
Dybienką uznano za pierwszy w kraju 
związek cywilny. Zapewniono również 
szybkie otrzymywanie rozwodu. Za tym 
szły likwidacja kategorii nieślubnych 
dzieci i pełen dostęp do aborcji oraz 
nieuznawanie homoseksualizmu za 
zboczenie, które należy karać. Wszyst-
kiemu miała towarzyszyć szeroko pojęta 
edukacja seksualna: w celu kontroli nad 
prokreacją, poprawienia stanu higieny 
w społeczeństwie i zapobiegania choro-
bom wenerycznym.

Upojone nowymi przywilejami 
społeczeństwo zaczęło z nich korzystać 
zbyt zachłannie. Pojawiły się grupy 
z hasłem: „Precz ze wstydem!”, propa-
gujące „naturalną nagość”. Na ulicach 
miast można było natknąć się na nagich 
mężczyzn i kobiety, obnoszących swe wa-
lory fizyczne z autentycznym poczuciem 
misji. Z drugiej strony zaczęła się szerzyć 
prostytucja uznawana za ideologiczny 
obowiązek wobec nowego typu człowie-
ka, czyli komunisty. Pojawiły się plakaty 
z hasłami: „Każdy komsomolec może, 
a nawet powinien spełniać swoje natu-
ralne potrzeby”, a „Każda komsomołka 
zobowiązana jest wyjść jemu naprzeciw, 
bo inaczej jest mieszczanką”. Organi-
zowano nawet punkty informacyjne, 
w których komsomołki miały zgłaszać się 
jako potencjalne kandydatki do spełnia-
nia potrzeb seksualnych, a komsomolcy 
w tych punktach otrzymywali kartki 
przydziałowe umożliwiające dokonanie 
wyboru kandydatki… Co było oczywi-
stym zaprzeczeniem dążeń pani komisarz 
do równouprawnienia. Kto by się jednak 
tym przejmował? 

Do tego dochodziła sytuacja polityczna 
– wojna domowa. A więc przemoc i seks. 
Efekt tego połączenia był taki, że nasiliła 
się potrzeba doznań sadomasochistycz-
nych, a symbolem seksapilu stała się cze-
kistka w skórzanej kurtce, z pistoletem 
i pejczem w dłoni. 

Eksplozja seksualności doprowadziła 
do tego, że komsomołki oddawały się 
komsomolcom równie często co zawo-

 Komsomołki oddawały 
się komsomolcom 
równie często co 
zawodowe prostytutki, 
choroby weneryczne 
trawiły społeczeństwo, 
a niechciane dzieci 
trafiały do przytułków… 
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dowe prostytutki, choroby weneryczne 
trawiły olbrzymi procent społeczeństwa, 
a niechciane dzieci trafiały do przytuł-
ków… Lenin, który nie był pruderyjny, 
w pewnym momencie zaczął się oriento-
wać, że sprawy poszły za daleko. Komen-
tował, że owszem, rozumie, iż ktoś może 
być spragniony, ale to nie znaczy, że od 
razu ma się kłaść w rynsztoku i chłeptać 
z kałuży. 

Rząd nagle uznał, że intymna sfera 
człowieka winna być podporządkowana 
nadrzędnym celom tak jak wszystkie 

dziedziny życia. Wolna miłość tymczasem 
szerzyła anarchię. W 1924 r. Uniwersytet 
Komunistyczny im. Swierdłowa wydał 
broszurę „Rewolucja i młodzież”, w której 
zapowiedziano, że „dobór płciowy należy 
budować po linii rewolucyjno-proletariac-
kiej celowości klasowej”. W efekcie w latach 
30. nastąpi pełen odwrót w stronę puryta-
nizmu, w imię hasła odbudowy rodziny... 

A pani komisarz wciąż gorąco kocha 
Pawła Dybienkę. On jednak walczy na 
froncie, gdzie – tak jak każdy żołnierz – 
daje upust męskiej chuci. Kiedy Aleksan-
dra się o tym dowiaduje, urządza scenę 
zazdrości i grozi odejściem. Paweł nawet 
próbuje popełnić samobójstwo, aby 
udowodnić, że kocha tylko ją... Jednak ona 
ma dość. W 1923 r. pisze do Stalina list z 
prośbą o wysłanie jej „na robotę” gdzieś 
daleko.  

      Ma wybitne zdolności językowe, 
a przy tym znajomości w Skandynawii. 
Dlatego zostaje wysłana do Norwegii. 
Musi uczyć się protokołu dyplomatycz-
nego i popełnia błędy: przedstawicieli 
norweskiego MSZ przyjmuje barszczem 
i kotletami. Szybko jednak rehabilituje 
się wystawnym przyjęciem, na sześciu 
stołach wystawiając dwukilogramowe 
pudła ze świeżym kawiorem. Robi tym 
niezapomniane wrażenie, bo nawet 
podczas obiadów króla Norwegii kawior 
podawano tylko na kanapkach. Kołłontaj 

staje się popularna jako pierwsza kobieta 
ambasador i jako bolszewiczka z manie-
rami arystokratki.

W Oslo poznaje ostatniego kochan-
ka – francuskiego komunistę Marcela 
Body’ego, młodszego o 22 lata. Potem on 
wraca do żony w Paryżu. Spotykają się 
w niemieckich kurortach i marzą o tym, 
by uciec razem gdzieś na koniec świata. 
Jednak w 1927 r. on w ramach protestu 
przeciwko polityce Stalina występuje 
z Kominternu. Związek staje się niebez-
pieczny dla obu stron. Zrywają kontakt. 

W Norwegii Kołłontaj będzie amba-
sadorem w latach 1923–1930, z roczną 
przerwą na poselstwo w Meksyku, gdzie 
wyląduje po sprawie Body’ego. Potem 
zostanie ambasadorem w Szwecji.

Raz na jakiś czas będzie pojawiać 
się w Moskwie. Jednak tam zaczyna się 

rozpędzać stalinowski terror. Pod ścianę 
idą dwaj byli kochankowie pani ambasa-
dor – Dybienko i Szlapnikow. A ona… Jej 
dyplomatyczne zdolności mogą się Stali-
nowi jeszcze przydać. Poza tym kobiet tak 
szybko na śmierć nie skazywał. Prędzej 
szły do więzień i łagrów. Pani ambasador 
była wyjątkiem pod każdym względem. 
Należała do pierwszej kadry bolszewic-
kiej, a z tej po wielkiej czystce nie ocalał 
prawie nikt. Ona ocalała. 

Wojna
Nadchodzi rok 1939. ZSRS podpi-

suje pakt o nieagresji z nazistowskimi 
Niemcami. Okazuje się, że Skandynawia 
bezpośrednio odczuje konsekwencje 
paktu Ribbentrop-Mołotow, bo na 
jego mocy Finlandia zostaje uznana za 
strefę wpływów ZSRS. „Bardzo to nam 
się nie podoba” – usłyszy Kołłontaj od 
szwedzkiego rządu. Postanawia spotkać 
się w Moskwie ze Stalinem. Nie zostaje 
jednak do niego dopuszczona. Spotyka się 
z nią szef MSZ Wiaczesław Mołotow. „I co, 
przyjechaliście w obronie swoich Finów?” 
– rzuca niechętnie na powitanie. „Nie – 
odpowiada Aleksandra – przyjechałam, 
aby przekazać opinię Szwedów, że ten 
konflikt może mieć poważne konsekwen-
cje na arenie światowej”. „Niech Szwedzi 
nie pchają nosa w nie swoje sprawy…” – 
słyszy w odpowiedzi.

Wojna zimowa kończy się podpisaniem 
traktatu pokojowego w marcu 1940 r. 
Jednak z chwilą, gdy Hitler decyduje się 
zaatakować ZSRS, Finlandia również 
wypowiada wojnę Stalinowi. Kołłontaj 
ponownie znajduje się między mło-
tem a kowadłem. Na dodatek w 1942 r. 
przechodzi udar mózgu, po którym ma 
niedowład lewej ręki i nogi. Na szczęście 
jej głowa wciąż pracuje, a umowy pod-
pisuje prawą ręką. Jesienią 1943 r. prosi 
dyplomację szwedzką o przedłożenie 
Finlandii sowieckich propozycji pokojo-
wych. Negocjacje kończą się podpisaniem 
traktatu w Moskwie. To ostatnie ważne 
zadanie ambasador. 

W latach 1946–1952 Kołłontaj pozo-
staje w randze doradcy MSZ. Kilka mie-
sięcy przed śmiercią zostaje przewiezio-
na do Moskwy. Czuje się bardzo samotna 
i w poczuciu samotności umiera w marcu  
1952 r. – prawie w swoje 80. urodziny. Po-
zostawia dzienniki, które światło dzienne 
ujrzą dopiero w latach 90. Na ich kartkach 
wciąż żyje kobieta w trzech odsłonach 
– zalotna Szura, walcząca Aleksandra 
i zawiedziona Kołłontaj. •

Lenin i Nadieżda Krupska FOT. ARCHIWUM

31  MIESIĘCZNIK LISICKIEGO    DO RZECZY H I S T O R I A

M A J  2 0 1 4     5 ( 1 5 ) / 2 0 1 4  



U.S. dezerterzy

Wywiad / Z Charlesem Glassem

 rozmawia 
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PIOTR ZYCHOWICZ: Ilu żołnierzy zdezerterowało 
z amerykańskiej i brytyjskiej armii podczas  
II wojny światowej?

CHARLES GLASS: Z amerykańskiej około 
50 tys., a z brytyjskiej około 100 tys. Czyli 
razem 150 tys.

To olbrzymia liczba. Dziesięć pełnych dywizji!
Tak, to była mała armia. Rozumiem 

pańskie zaskoczenie, bo o tych sprawach 
mało się mówi. Najważniejsze jest jednak 
to, że zjawisko samowolnego opuszczania 
szeregów zbytnio aliantom nie zaszkodzi-
ło. Wojnę wygrali.

A ilu anglosaskich żołnierzy zostało rozstrzela-
nych za dezercję?

Jeden. Był to młody Amerykanin z De-
troit – szeregowiec Eddie Slovik. Jesienią 
1944 r. został wysłany do Francji jako 
uzupełnienie jednej z dywizji piechoty. 
Gdy dostał się pod ogień nieprzyjaciela, 
był przerażony. W efekcie 9 października 
1944 r. odmówił pójścia na front. Zrobił to 
na piśmie. Był pewien, że wpakują go do 
więzienia. Wolał posiedzieć za kratami, 
niż zginąć. Przeliczył się jednak.

Dlaczego spośród 150 tys. dezerterów zabito 
akurat jego?

On sam nazwał się największym 
pechowcem na świecie. Coś w tym 
było. Jako młody chłopak cierpiał biedę, 
która pchnęła go do kradzieży. Kilka lat 
przesiedział w więzieniu. Gdy wreszcie 
zaczęło mu się układać – ożenił się, znalazł 
pracę – został powołany do wojska. Na 
początku US Army nie przyjmowała ludzi 
skazanych za przestępstwa kryminal-
ne, ale w miarę przedłużania się wojny 
zaczęła brać wszystkich. Eddiemu nie 
pomogła również trudna sytuacja, w jakiej 
wkrótce znalazły się amerykańskie siły na 
kontynencie.

Niemiecka ofensywa w Ardenach.
Tak, Hitler rzucił swoją armię do  

kontrnatarcia. Amerykanie tracili olbrzy-
mią ilość ludzi. To zaś wywołało plagę 
dezercji i samookaleczeń. Dowództwo 
postanowiło sięgnąć po zdecydowane 
środki, żeby ją powstrzymać. Egzekucja 
Slovika miała podziałać odstraszająco na 
innych żołnierzy. Został rozstrzelany  
31 stycznia 1945 r. we francuskiej wiosce 
Sainte-Marie-aux-Mines. Chociaż zabito 
go za tchórzostwo, w swoich ostatnich 

chwilach zachowywał się mężnie. Do 
żony wysłano lakoniczny list, w którym 
napisano, że szeregowy Slovik zginął „w 
europejskim teatrze wojny”. Jego historia 
stała się bardzo głośna. W 1974 r. nakrę-
cono na jej kanwie film „The Execution of 
Private Slovik”, w którym tytułową rolę 
zagrał Martin Sheen.

Slovik to nazwisko słowiańskie. Jakiej narodowo-
ści był ten człowiek?

Był Polakiem. Polskim Amerykaninem.

Był pierwszym dezerterem z US Army rozstrzela-
nym od czasu I wojny światowej?

Nie, pierwszym dezerterem z US Army 
rozstrzelanym od czasu wojny secesyjnej! 
W 1865 r. za ucieczkę z pola bitwy stra-
cony został żołnierz Unii William Smitz. 
W tym konflikcie żołnierze często mieli 
bardzo swobodny stosunek do służby 
wojskowej. Ocenia się, że z armii obu stron 
uciekło około 300 tys. ludzi. Niektórzy, tak 
jak pisarz Mark Twain, zdezerterowali za-
równo z szeregów wojska Unii, jak i Kon-
federacji. Podczas I wojny Amerykanie 
już żołnierzy nie rozstrzeliwali. Na karę 
śmierci skazano co prawda 24 dezerterów, 
ale wszyscy zostali ułaskawieni przez 
prezydenta Wilsona. 

A jak to wyglądało w innych armiach alianckich?
Podczas I wojny światowej Francuzi 

rozstrzelali około 600 dezerterów. Brytyj-
czycy podczas I wojny 304, a podczas  
II wojny ani jednego.

Skąd ta różnica?
W 1930 r. pierwszy rząd laburzystów 

zniósł karę śmierci za samowolne odda-
lenie się z pola walki. W efekcie brytyjscy 
generałowie walczący w północnej Afryce 
przeciwko marszałkowi Rommlowi błaga-
li rząd o przywrócenie tej kary. Gdy Afrika 
Korps szedł jak burza do przodu, tysiące 
Brytyjczyków czmychnęło z wojska 
i zaszyło się w Delcie Nilu lub u arabskich 
„narzeczonych” w Kairze.

Co się potem stało z tymi ludźmi?
Gdy alianci odzyskali inicjatywę 

i zaczęli w Afryce zwyciężać, uciekinierzy 
zaczęli wracać do szeregów. Było ich tylu, 
że nawet nie wyciągnięto wobec nich 
specjalnych konsekwencji, może poza 
wyciskiem, który dostali w koszarach 
od kaprali. Wyszkoleni żołnierze byli 

U.S. dezerterzy

Wywiad / Z Charlesem Glassem  Tysiące alianckich żołnierzy opuściło szeregi. 
Stworzyli gangi, które po wojnie terroryzowały 
Europę Zachodnią

Amerykańscy żołnierze w Paryżu, 1944 r.  
FOT.  AP/EAST NEWS
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jednak na wagę złota. Część z nich tak 
dobrze poradziła sobie w ekstremalnych 
afrykańskich warunkach, że wcielono ich 
do jednostek specjalnych.

A co się stało z tymi dezerterami z alianckich 
armii, wobec których wyciągnięto konsekwencje?

Byli zamykani w specjalnych obo-
zach, potem stawiano ich przed sądami 
polowymi. Kary to na ogół kilkanaście– 
kilkadziesiąt lat więzienia albo dożywo-
cie. Nikt jednak oczywiście nie siedział 
tak długo. Ostatni dezerterzy z czasu  
II wojny opuścili amerykańskie więzie-
nia federalne w połowie lat 60. Odsie-
dzieli góra 20 lat. Wszystko zależało od 
tego, jak się sprawowali. W sumie na 
dezerterów z US Army wydano około 
2,5 tys. wyroków, z czego 139 wyroków 
śmierci. Te ostatnie zostały złagodzone. 
Oprócz jednego.

To, że w roku 1941 dezerterowali żołnierze Armii 
Czerwonej, a w roku 1945 żołnierze Wehrmachtu, 
jest zrozumiałe. Dlaczego jednak wojskowi uciekali 
z wygrywających armii?

Oczywiście armie rozbijane, znajdują-
ce się w odwrocie na ogół mają większy 
wskaźnik dezercji niż armie nacierające. 
Jednak także w szeregach tych ostatnich 
dochodzi do sytuacji skłaniających do 
ucieczki. Choćby długotrwałe, ciężkie 
walki albo ciężki ostrzał artyleryjski 
wywołujący szok czy napady paniki. 

Każdy człowiek ma granice wytrzymało-
ści, po przekroczeniu których dochodzi do 
załamania nerwowego. Wielu dezerterów 
tłumaczyło się później, że działało w amo-
ku, że uciekając, czuli się jak we śnie. 

Podczas I wojny światowej uważano takich ludzi 
za tchórzy.

To się zaczęło zmieniać wraz z roz-
wojem psychologii i psychiatrii. Dzisiaj 
wiemy o istnieniu zespołu stresu pourazo-
wego, który dotyka żołnierzy. Podczas  
II wojny światowej wielu oficerów wie-
działo już, że lepiej jest żołnierza odesłać 
do szpitala na krótką kurację niż przed 
pluton egzekucyjny. Inni dowódcy byli 
jednak w tej sprawie staroświeccy. Choć-
by gen. George Patton, który domagał się, 
żeby rozstrzeliwać tchórzy i raz nawet dał 
publicznie w twarz żołnierzowi, którego 
uznał za symulanta.

Czy żołnierze armii amerykańskiej uciekali 
tylko w Europie czy również podczas walk na 
Pacyfiku?

Niemal do wszystkich dezercji 
doszło w europejskim teatrze działań. 
Na Pacyfiku, gdzie walka toczyła się 
na małych, tropikalnych wysepkach, 
żołnierze nie mieli gdzie uciekać. Nie 
mieli więc wyboru – musieli się bić. Na-
wet gdyby zdezerterowali, ze względu 
na różnice rasowe trudno byłoby im 
wmieszać się w miejscową ludność. Żoł-

nierze, którzy bardzo chcieli wydostać 
się z frontu japońskiego, skazani byli 
więc na bardziej drastyczną metodę – 
samookaleczenie.

Zawsze mogli uciec jeszcze w Ameryce. 
Tak, to był olbrzymi problem. Tysiące 

żołnierzy unikało poboru albo próbo-
wało zbiec jeszcze przed wejściem na 
pokład okrętów płynących do Europy 
lub do Azji. Uzbrojone oddziały żandar-
merii musiały eskortować poborowych 
na okręty pod bronią. A nawet pilnować 
ich już na pokładzie, bo część skakała 
do wody i uciekała wpław. Inni starali 
się schować w rozmaitych kryjówkach. 
Wyjmowano ich z szaf czy ziemnych jam. 
Łamali sobie umyślnie okulary i sztucz-
ne szczęki. W zdecydowanej większości 
przypadków podobne zabiegi były 
bezskuteczne. Armia łatwo nie dawała 
za wygraną.

Oprócz tchórzy i ludzi, którzy doznali szoku na 
polu bitwy, była jeszcze jedna kategoria dezerterów. 

Tak, żołnierze, którzy zdezerterowali, 
aby dołączyć do organizacji przestęp-
czych. Tysiące Amerykanów we Francji 
i Włoszech doszło do wniosku, że wojna 
to dobra okazja, żeby poszaleć oraz się 
wzbogacić. W roku 1945 na ulicach 
Neapolu, Paryża czy Rzymu dochodziło 
do regularnych amerykańsko-amery-
kańskich strzelanin między oddziałami 
żandarmerii a grupami dezerterów. 
Związali się oni z korsykańską (Francja) 
i sycylijską (Włochy) mafią oraz opano-
wali czarny rynek. Handlowali kobietami, 
papierosami i alkoholem. Zajmowali się 
hazardem, wymuszeniami i napadami 
z bronią w ręku. Do tego dochodziły 
liczne gwałty na francuskich i włoskich 
kobietach. To była prawdziwa zmora dla 
cywili i władz.

Niektórzy Włosi i Francuzi twierdzili, że anglo-
sascy wyzwoliciele zachowywali się znacznie gorzej 
niż zdyscyplinowani Niemcy.

Niestety, rzeczywiście pojawiały się 
takie opinie. Francuska prasa pisała 
o „gangach stylu chicagowskiego”, które 
terroryzowały miasto. Jedna z najbar-
dziej znanych takich grup to gang Lane’a, 
który terroryzował Rzym. Kierował nim 
bezwzględny kryminalista o pseudonimie 
Robert Lane – pochodzący z Pensylwanii 
Werner Schmeidel. Został on w końcu 
schwytany i powieszony za morderstwo. 
To było już drugie jego aresztowanie, bo 
za pierwszym razem odbili go jego ludzie. 
To była brawurowa akcja w stylu Dzikiego 
Zachodu.

Francuzi witają amerykańskich  
wyzwolicieli FOT. KEYSTONE/GETTY IMAGES
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Czyli amerykańskie władze 
wojskowe zwalczały to zjawisko.

Wszystkimi dostępny-
mi środkami. Zdarzało się 
nawet, że do walki z dezer-
terami ściągano z frontu 
regularne jednostki wojska. 
Żandarmeria nie mogła sobie 
bowiem poradzić z hordami 
uciekinierów. Ich działalność 
była szkodliwa nie tylko dla 
cywili, ale także dla własnych 
sił zbrojnych. Nagminnie kra-
dli benzynę, jedzenie, koce 
i inne zaopatrzenie, którego 
tak bardzo potrzebowali ich 
koledzy na froncie. Napadali 
na konwoje i pociągi ze sprzę-
tem, który sprzedawali mafii. 
Amerykańskie władze woj-
skowe aresztowały i straciły 
również wielu żołnierzy za 
gwałcenie francuskich, włoskich, a później 
niemieckich kobiet. 

Kim byli ci dezerterzy?
Część to zwykli awanturnicy, którzy źle 

się czuli w karbach wojskowej dyscypliny 
i uważali, że nadarzyła się im wspaniała 
okazja na romantyczną przygodę. Byli 
wśród nich ludzie zepsuci wojną, zde-
moralizowani okrucieństwem i wszech-
obecną śmiercią. Byli także przedwojenni 
przestępcy, którzy wrócili do fachu. 
W przypadku frontu włoskiego wielu 
dezerterów wywodziło się ze społeczno-
ści Amerykanów pochodzenia włoskiego. 
Oni nigdy nie zostali schwytani, po wojnie 
zaszyli się w wioskach, 
z których pochodziły ich 
rodziny, i nie wrócili do 
USA. Znany był przypa-
dek słynnego mafiosa 
Vita Genovese’a, który 
wynajmował dezerte-
rów o włoskich korze-
niach do prowadzenia 
kradzionych amerykań-
skich ciężarówek.

Ile to trwało?
Mówimy o latach 1944, 1945 i pierw-

szych kilkunastu miesiącach powojen-
nych. Szeregi dezerterów-kryminalistów 
szybko jednak topniały. Wielu zostało 
wyłapanych, inni zginęli w rozmaitych po-
rachunkach, jeszcze inni się ustatkowali.

Wielu też znalazło się na Wyspach Brytyjskich.
Na terenie Wielkiej Brytanii po wojnie 

działało 20 tys. alianckich dezerterów. 
Amerykanów, Anglików, Kanadyjczyków. 

Spotkać ich można było głównie  
w tzw. Trójkącie L (który tworzyły 
miasta Londyn, Liverpool, Leeds) oraz 
w Glasgow. 

Z czego żyli?
Nie mieli papierów, więc nie mogli 

dostać kartek na racje żywnościowe 
i ubrania. Aby zdobyć środki na życie, 
zajmowali się więc – tak jak we Włoszech 
i Francji – działalnością przestępczą. Było 
to bardzo intratne zajęcie, o czym świad-
czą choćby słowa „Szalonego” Frankiego 
Frasera „Wojna była rajem dla bandytów 
– mówił. – To były najbardziej ekscytu-
jące i dochodowe czasy w moim życiu. 

Jak Hitler się poddał, to 
myślałem, że pęknie mi 
serce”. Brytyjska policja 
urządziła wiele wielkich 
obław, podczas których 
dochodziło do dzikich 
scen przemocy. I to nie 
tylko z winy ukrywa-
jących się żołnierzy. 
Evening Star oskarżył 

policję o stosowanie wobec schwytanych 
„gestapowskich metod”. Wreszcie Win-
ston Churchill w 1953 r. zakończył sprawę, 
ogłaszając amnestię.

Na kontynencie jednak niektórzy dezerterzy 
ukrywali się dłużej.

Choćby szeregowiec Wayne Powers 
z Missouri. W 1944 r. zakochał się z wza-
jemnością w pięknej młodej Francuzce 
Yvette Beleuse. Uciekł dla niej z szere-
gów i ukrył się w jej domu. Żyli razem 
wiele lat, mieli pięcioro dzieci. Nie mogli 
jednak wziąć ślubu, bo on formalnie nie 

istniał, nie miał dokumen-
tów. Policja w końcu wpadła 
na jego trop, kilka razy 
przeszukiwała dom Yvette, 
ale on ukrywał się w spe-
cjalnej skrytce.

W końcu jednak go złapano.
Powers popełnił błąd. 

Gdy w 1958 r. przed domem 
Yvette doszło do wypadku 
samochodowego, zacieka-
wiony Amerykanin uchylił 
firankę i wyjrzał przez 
okno. Zobaczyli go policjanci 
i został natychmiast areszto-
wany. Wydano go Ameryka-
nom, a ci skazali go na 10 lat 
ciężkich robót. Wywołało to 
oburzenie czułej na podobne 
miłosne historie francuskiej 
opinii publicznej. Ambasa-

da USA w Paryżu dostała 60 tys. listów 
z żądaniem wypuszczenia Powersa. Wa-
szyngton machnął więc na sprawę ręką 
i dezertera zwolnił. Wreszcie mógł wziąć 
ślub z Yvette. To bardzo ciepła, romantycz-
na historia.

Po II wojnie światowej Ameryka toczyła jeszcze 
kilka wojen. Między innymi w Wietnamie, Iraku czy 
Afganistanie. Czy podczas tych konfliktów wystąpił 
problem dezercji?

Naturalnie, choć oczywiście na znacz-
nie, znacznie mniejszą skalę niż podczas  
II wojny światowej. Tutaj głównie mie-
liśmy do czynienia z uchylaniem się od 
wyjazdu na front, ucieczkami do Szwecji 
czy Kanady albo niewracaniem z przepus-
tek do domu. Trudno się spodziewać, żeby 
amerykański żołnierz uciekł z szeregów 
do wrogiej wietnamskiej dżungli czy na 
pustynię Afganistanu. Takie przypadki 
można by pewnie policzyć na palcach 
jednej ręki. Dezerterzy dzisiejszych cza-
sów są tropieni i wsadzani do więzień, ale 
oczywiście nikt ich nie skazuje na śmierć 
i nie rozstrzeliwuje. Eddie Slovik był 
ostatnim żołnierzem US Army straconym 
za uchylanie się od walki. •

CHARLES GLASS  
„DEZERTERZY” 
REBIS

Eddie Slovik stał się bohaterem filmu „Egzekucja szeregowca Slovika” FOT.  ARCHIWUM

Charles Glass
jest światowej sławy dzien-
nikarzem, korespondentem 
wojennym i historykiem. 
Napisał między innymi 
„Americans in Paris” oraz 
„The Northern Front”. Ma 
obywatelstwo brytyjskie 
i amerykańskie.
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G dy myśli się o Glassie, pzypominają się słowa Józefa 
Mackiewicza, napisane jesienią  
1944 r. – po doświadczeniach polskiej konspiracji 
niepodległościowej z zajmującą ziemie polskie Armią 
Czerwoną: 

Dopóki istnieje bolszewizm na świecie, największym wrogiem każdego narodu jest 
bolszewik danego narodu. Gdybyśmy zatem chcieli uszeregować, według numeracji, 
aktualnych wrogów Polski, uzyskalibyśmy następującą tabelę: 

Wróg nr 1 – Polak bolszewik
Wróg nr 2 – bolszewik w ogóle
Wróg nr 3 – Niemiec. 

Pomimo ponad 70 lat, które minęły od wybuchu  
II wojny światowej, historia Polskiego Państwa Pod-
ziemnego wciąż posiada wiele niezbadanych obszarów. 
Jednym z nich jest działalność antykomunistycz-
nych agend Polski podziemnej. Działacze 
niepodległościowi, którzy zostali po 
wojnie w kraju, nie mogli opisywać 
swojej walki z komunistami podczas 
wojny, nie narażając się na represje. Ci, któ-
rym udało się uciec za żelazną kurtynę, również nie opisywali 
tego fragmentu polskiej konspiracji lat 1939–1945 z troski 
o bezpieczeństwo towarzyszy broni mieszkających w Polsce. 
Dzisiaj jednak należy pokusić się o zbadanie działalności Polski 
podziemnej przeciwko Związkowi Sowieckiemu i jego lokalnym 

 Henryk Glass próbował nakłonić 
władze podziemia do rozpoczęcia 
akcji likwidacyjnej wymierzonej 
w agentów Moskwy. Niestety, nie 
otrzymał zgody

Sebastian Bojemski

Śmierć  
komunistom!

Biografie /  Zapomniany bohater podziemia

RY
S.

 K
RZ

YS
ZT

OF
 W

YR
ZY

KO
W

SK
I

36

 w w w . D O R Z E C Z Y . p l 

CZASY I LUDZIE



agendom: Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej-Armii 
Ludowej. Jedną z głównych postaci tego tajnego frontu był wła-
śnie Henryk Glass.

Harcerz
Życiorys Glassa jest stosunkowo 

dobrze znany dzięki wspomnie-
niom jego syna Andrzeja Glassa, 

publikowanym w harcerskich 
wydawnictwach, oraz szczegóło-

wemu biogramowi autorstwa 
Wojciecha Muszyńskiego 

zamieszczonemu w „Ency-
klopedii »Białych Plam«”. 

Jednakże śmiało można 
stwierdzić, że o życiu i działal-

ności Henryka Glassa wiadomo jest 
tylko tyle, ile on sam chciał ujawnić. Z tych 

niepełnych informacji wynika niewątpliwie, że 
Henryk Glass miał dwie pasje – wychowanie 
młodzieży oraz antykomunizm – i im poświęcił 
całe swoje życie. 

Jako delegat tajnej polskiej organizacji we 
Lwowie został skierowany w 1915 r. do Ko-
mendy Skautowej i wówczas zaczął działać 
w harcerstwie. Na początku  
1919 r. Glass został mianowany p.o. na-
czelnikiem harcerstwa polskiego na Rusi 
i w Rosji. Swoją działalność harcerską 
ściśle wiązał z pracą typowo wojskową. 

W czasie wojny o granicę wschodnią odradzającej się Polski ze 
swoich harcerskich podkomendnych zorganizował siatkę wy-
wiadowczą, która działała na rzecz Oddziału II Sztabu Główne-
go Wojska Polskiego.

W odrodzonej Polsce Glass kontynuował działalność w po-
wołanym w 1918 r. Związku Harcerstwa Polskiego. W latach 
1921–1924 był naczelnikiem Głównej Kwatery Męskiej. W la-
tach 1930–1939 Henryk Glass, związany z nurtem narodowo-
katolickim w harcerstwie, był w opozycji do kierownictwa ZHP, 
które wywodziło się ze środowisk sanacyjnych. 

Porozumienie 
Antykomunistyczne

Doświadczenia i obser-
wacje rewolucji bolszewickiej 

na Rusi spowodowały, że Glass 
zajął się zwalczaniem komunistów 

oraz komunizmu jeszcze przed wojną. 
Razem ze środowiskiem twórców harcer-

stwa na Rusi założył w 1925 r. Poro-
zumienie Antykomunistycz-

ne (PA). Wśród jego 
członków znaleźli się 
głównie działacze 

harcerscy. Celem Porozumienia, zgodnie z jego statutem, było 
skupienie wysiłku organizacji społecznych, oświatowych, spor-
towych, zawodowych itp. w obszarze zwalczania działalności 

wywrotowo-komunistycznej w kraju. W strukturach organiza-
cyjnych Glass pełnił obowiązki wiceprezesa Centralnego Biura 
PA i odpowiadał za kwestie organizacyjne oraz wydawnicze.  

Zgodnie ze statutem cele realizowano między innymi po-
przez studia nad zapobieganiem powstawaniu ruchów rewolu-
cyjnych, poszukiwanie i pozyskiwanie do współpracy nowych 
środowisk oraz stowarzyszeń społecznych, współpracę w zwal-
czaniu komunizmu z administracją oraz organami państwa.

PA prowadziło szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, 
badawczą oraz wydawniczą. Podstawowymi periodykami była 
„Walka z Komunizmem”, a później „Prawda o Komunizmie”. We 
współpracy z wydawnictwem Dobra Prasa wydawano bro-
szury, ulotki i plakaty. Sam Glass był autorem następujących 
publikacji: „Zamach bolszewizmu na młodzież. Dokumenty” 
(1927), „Obrona Polski przed bolszewizmem” (1927), „Ofensy-
wa gospodarcza Sowietów” (1931), „Uwagi o rewolucji komuni-
stycznej” (1931).

Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności PA prezentowanym 
w maju 1938 r. na corocznym Walnym Zgromadzeniu Porozu-
mienia tylko w ciągu 12 miesięcy odbyło się 166 odczytów i re-
feratów w 44 miastach, w kursie antykomunistycznym wzięło 
udział 106 uczestników wydelegowanych przez 23 organizacje. 

Do PA należało 60 orga-
nizacji: 28 z Warszawy 
i 32 z prowincji. Zorgani-
zowanych oddziałów PA 
było 10.  

Po agresji Niemiec 
i Związku Sowieckiego 
na Polskę PA przeszło 
do konspiracji. Spośród 
członków Centralne-
go Biura Władysław 
Niekrasz oraz Olgierd 
Grzymałowski dostali 
się do niewoli sowiec-
kiej i zostali zamordo-
wani w Katyniu. 

Na czas wojny, 
korzystając ze swoich 
kijowskich doświadczeń, 
Glass ściśle połączył 
działalność harcerską 

z wywiadem antykomunistycznym. Nie było to trudne, ponieważ 
wraz z kilkoma działaczami PA. RP Stanisławem Sedlaczkiem 
i Władysławem Sołtanem wszedł w skład Naczelnej Rady Har-
cerskiej Harcerstwa Polskiego „Hufce Polskie”, narodowo-kato-
lickiej, podziemnej organizacji harcerskiej będącej obok „Szarych 
Szeregów” największym nurtem harcerskiej konspiracji.

W podziemnym wywiadzie
Zakonspirowane Porozumienie Antykomunistyczne używa-

jące kryptonimów: Blok, Grupa A, Wywiad W – Wytwórnia było 
organizacją społeczną związaną ze strukturami Podziemnego 
Państwa Polskiego. Współpracowało z Oddziałem II Komendy 
Głównej Armii Krajowej, wywiadem antykomunistycznym 
Centrali Służby Wywiadu Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), 
wywiadem Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) oraz 
Komórką Bezpieczeństwa Departamentu Spraw Wewnętrznych 
Delegatury Rządu RP na Kraj.

Henryk Glass FOT. ZBIORY AUTORA
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Swoją aktywność „Blok” 
wzmógł po ataku Niemiec 

na Związek Sowiecki w 1941 r. 
Wówczas również zaczęły się 
tworzyć antykomunistyczne agendy 
Polskiego Państwa Podziemnego. 
Konspiracyjny związek Henryka 
Glassa prezentował się jako nie-
zależna organizacja, której celem 
była obrona Polski przed komu-
nizmem. Zgodnie ze swoimi zało-
żeniami praca „Bloku” polegała na 
rozpoznaniu struktur komunistów 
w Polsce. Dotyczyło to byłych dzia-
łaczy Komunistycznej Partii Polski, 
działaczy i struktur Polskiej Partii 
Robotniczej, Gwardii Ludowej-Armii 
Ludowej, Robotniczej Partii Polskich 
Socjalistów, NKWD i sowieckiego 
wywiadu wojskowego. Dodatkowym 
elementem było inspirowanie działań 
poszczególnych polskich organizacji 
podziemnych oraz koordynowanie ich 
zgodnie z dewizą: centralizacja myśli, 
ale decentralizacja wykonania. „Blok” 
odcinał się od niemieckiej działalności antykomunistycznej, 
dodatkowo oceniając ją jako nieskuteczną. Pod koniec 1943 r. 
organizacja liczyła 102 ludzi. 

Swoje placówki posiadała w Warszawie, Sokołowie Pod-
laskim, Brześciu, Dęblinie, we Lwowie, w Kielcach i Radomiu, 
a prowadzony wywiad obejmował całe Generalne Gubernator-
stwo. W posiadaniu prezydium „Bloku” znajdowała się kartote-
ka z nazwiskami ponad tysiąca komunistów i ich sympatyków, 
opracowanych pod kątem przygotowań do składania wniosków 
do podziemnego wymiaru sprawiedliwości. Organizacja Glassa 
posiadała między innymi również sekcje: propagandową, 
wiejską, zagraniczną oraz kongresową – opracowującą mate-
riały dotyczące strat polskich na skutek działalności Związku 
Sowieckiego i jego agend na ziemiach polskich. Istniał także od-
dział ochrony składający się z trzech oficerów, jednego sierżan-
ta, 16 szeregowych oraz 14-osobowej sekcji sanitarnej. Całość 
oddziału wywodziła się najprawdopodobniej ze środowiska 
Harcerstwa Polskiego „Hufców Polskich”.

Sowieci nadchodzą
Stanowisko „Bloku” wobec zagrożenia sowieckiego było na-

stępujące: „Nie ulega już dziś [1943] żadnej wątpliwości, że Ro-
sja Sowiecka dąży do włączenia ziem Rzeczypospolitej siłą do 
Związku Socj.[alistycznych] Republik Rad.[zieckich], traktując 
to jako etap do opanowania całej Europy. Wstępem do urzeczy-
wistnienia tych zaborczych celów było porozumienie zawarte 
w 1939 r. przez Rosję Sow.[iecką] z Niemcami i zabór połowy 
ziem Polski. Wojna Niemiec z Rosją Sow.[iecką] przerwała tylko 
czasowo realizację sowieckich dążeń, ale ich nie przekreśliła”.

W ramach działań informacyjno-propagandowych przy-
gotowywano sprawozdania miesięczne obejmujące zbiorcze 
informacje o organizacjach komunistycznych, ich działalności, 
propagandzie oraz personaliach liderów. Wydawany był, nakła-
dem Biura Informacyjnego NSZ, biuletyn informacyjny prze-
znaczony dla dziennikarzy prasy podziemnej oraz przywódców 

podziemia niepodległościowego 
– „Agencja A”. W ramach „Agencji 
U” przygotowywano wzory druków 
ulotnych, które struktury Polskie-
go Państwa Podziemnego mogły 
samodzielnie wydawać. Planowano 
także uruchomić „Agencję Prasową” 
– biuletyn z przedrukami z euro-
pejskiej prasy antykomunistycznej, 
był przygotowany projekt „Agencji 
Radiowej” oraz kursów antykomuni-
stycznych. 

Dodatkowo został przygotowany 
projekt ustawy antykomunistycznej, 
która penalizowała wprost działalność 
komunistyczną. Paragraf 1 artykułu 
14 mówił wprost: „Kto w zamiarze 
obalenia ustroju Państwa i zburzenia 
ładu społecznego organizuje związek 
lub stoi na czele związku, mającego 
za cel propagandę komunizmu lub 
anarchizmu, w szczególności przez 
wywoływanie strajków, propagandę 
przeciwko prawu własności, przeciwko 
rodzinie, religii, armii, urzędom, podle-

ga karze śmierci lub więzienia do lat 10 lub dożywotnio”. 
W 1943 r. w ramach struktur Polskiego Państwa Podziemne-

go został powołany do życia Społeczny Komitet Antykomuni-
styczny (SKA). Na jego czele stanął działacz PPS-WRN Franci-
szek Białas, a wśród jego członków znalazł się między innymi 
Tadeusz Żenczykowski. Celem komitetu było koordynowanie 
działalności antykomunistycznej różnych agend Polskiego 
Państwa Podziemnego. W skład komitetu wszedł również Glass 
z postulatem rozpoczęcia akcji likwidacyjnej wobec komuni-
stów. Niestety, propozycja ta została odrzucona. Na skutek tego 
działalność komitetu ograniczyła się do propagandy. 

Autonomia i zdecydowanie Glassa raziły członków SKA. 
Po latach Żenczykowski napisał: „W ramach Komitetu były 
pewne trudności z Henrykiem Glassem, który równocześnie 
samodzielnie prowadził odrębną działalność jako redaktor 
i wydawca »Agencji A«, której linia i charakter budziły za-
strzeżenia i sprzeciwy członków komitetu. W szczególności 
budziły zastrzeżenia podawane w tej agencji adresy rozmaitych 
wybitniejszych czy lepiej znanych p. Glassowi komunistów. 
Nasze wszystkie obiekcje i zastrzeżenia nie zawsze dawały 
pozytywny rezultat, gdyż p. Glass uważał się za samodzielnego 
kierownika swojej komórki”. 

Na przełomie lat 1943 i 1944 Glass postulował przede 
wszystkim rozpoczęcie czynnej akcji antykomunistycznej, czyli 
początek wydawania wyroków na komunistów jako zdrajców 
działających na szkodę Rzeczypospolitej przez sądy podziem-
ne. Przy czym akt oskarżenia przeciwko podejrzanym mógł-
by wnieść każdy Polak. W ten sposób chciał „upaństwowić” 
działalność prowadzoną przez społeczne organizacje, którym 
pozostawiono by egzekucje wydanych przez sądownictwo 
delegatury wyroków. Glass zwracał uwagę na to, że nie zostały 
wydane wyroki na działaczy komunistycznych, którzy od  
1939 r. przebywali na terenie Związku Sowieckiego i prowadzili 
antypolską działalność, m.in. Wandę Wasilewską i Zygmunta 
Berlinga.

Proponując działalność zbrojną, Glass również uważał, że 
potrzebna jest decentralizacja realizacji, czyli prawdopodobnie 

Antykomunistyczna ulotka Obozu Narodowego  
FOT. ZBIORY AUTORA
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w ten sposób chciał zalegalizować akcję antykomunistyczną 
prowadzoną przez NSZ i NOW. Najbardziej zdecydowane kroki 
proponował podjąć w stosunku do oddziałów sowieckich 
spadochroniarzy. Uważał, że te oddziały należy tropić i na-
stępnie likwidować w całości. Trudno odmówić słuszności tym 
propozycjom, szczególnie że do zadań zrzutków sowieckich, 
NKWD i wywiadu wojskowego należało przede wszystkim roz-
pracowywanie struktur organizacji niepodległościowych, które 
mogły stanowić zagrożenie dla nadciągającej Armii Czerwonej. 

W stosunku do lokalnych agend komunistycznych rekomen-
dował indywidualne akcje prewencyjne skierowane głównie 
przeciwko członkom kierownictw organizacji komunistycznych 
i dowódcom wojskowym. Celem tych działań miała być ochrona 
własnych, niepodległościowych struktur. Uważał on bowiem, 
że w obliczu głoszenia przez komunistów haseł rewolucyjnych, 
rozpracowywania i mordowania niepodległościowców jest to 
najlepsza metoda dezorganizowania i wyniszczania przeciw-
nika. Proponował nawet stosowanie „przelicznika” – za śmierć 
jednego niepodległościowca zlikwidowani zostaną czterej 
komuniści. 

Biorąc pod uwagę zdecydowanie i konsekwencje Glassa, 
z których wynikały zaprezentowane postulaty, nie były niczym 
dziwnym próby jego zmordowania przez komunistów. We 
wspomnieniu o ojcu Andrzej Glass napisał: „Kiedyś naprzeciw 
domu przy ul. Żurawiej 8 pojawiło się kilku młodych ludzi 
z rękami w kieszeniach w porze, gdy H. Glass miał wychodzić 
z pracy. Zaalarmowany ściągnął kilku młodych ludzi z obstawy, 
którzy grzecznie poprosili tych pierwszych, by szybko spłynę-
li. Była to niewątpliwie próba likwidacji H. Glassa przez PPR. 
Kiedy indziej, gdy wychodził z biura, w sieni budynku zatrzymał 
się, gdyż rozwiązało mu się sznurowadło. Minął go wychodzą-
cy z tego domu mężczyzna, który po wyjściu z bramy został 
zastrzelony. Okazało się, że bez powodu. Czyli była to kolejna 
próba zamachu na H. Glassa”. 

Ta sytuacja spowodowała podjęcie próby sfingowania wła-
snej śmierci. Latem miała ukazać się w piśmie „Agencja Anty-
komunistyczna” informacja następującej treści: „Otrzymaliśmy 
smutną wiadomość, że znany przedwojenny działacz antyko-
munistyczny, Henryk Glass, nie żyje. 
Zamordowany został przez Ukraińców, 
gdy przed wkroczeniem bolszewików 
do Lwowa starał się ze Lwowa wydo-
stać. Towarzyszący mu kolega, oficer 
polski, został raniony, lecz szczęśliwie 
udało mu się zbiec z rąk rozbestwio-
nych ukraińskich zbirów; oficer ten, 
jako naoczny świadek, dał nam ścisły 
opis napadu Ukraińców”.

Do Moskwy nie 
pojechał...
W czasie powstania warszaw-

skiego kpt. Henryk Glass walczył na 
Starym Mieście, używając pseudo-
nimu Wolski. Osoba o tym stopniu 
i z takim pseudonimem figuruje na 
listach odznaczeniowych Brygady 
Dyspozycyjnej Zmotoryzowanej 
NSZ. Pod koniec powstania został 

odznaczony przez dowódcę AK „za wyróżniające się męstwo 
i poświęcenie w służbie w warunkach bojowych w okresie 
okupacji i walk Powstania Warszawskiego” srebrnym krzy-
żem Virtuti Militari i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 

Po zakończeniu walk dostał się do Krakowa, gdzie dalej 
prowadził działalność. Jednym z efektów jego prac była 
konferencja na temat dalszej działalności antykomunistycz-
nej, w której wzięli udział między innymi przedstawiciele 
NSZ i ONR, Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury 
Rządu. W 1945 r., razem z Jerzym Braunem, Zygmuntem 
Zarembą, Janem Matłachowskim, Stanisławem Kauzikiem 
i Franciszkiem Białasem, kierował działalnością Delegatury 
Rządu. Dość szalonym wydaje się złożona Glassowi propo-
zycja, aby – jako ekspert – udał się do Moskwy wraz z przy-
wódcami Polskiego Państwa Podziemnego. Zachował jednak 
zdrowy rozsądek i odmówił.

Latem 1945 r. poszukiwany przez UB oraz NKWD wyje-
chał z Polski i ostatecznie zamieszkał w Anglii. Okoliczności 
jego ucieczki mogłyby posłużyć za scenariusz filmu sensa-
cyjnego: przez zieloną granicę przedostał się do Pragi, tam 
zgłosił się do ambasady brytyjskiej jako działacz między-
narodowego ruchu skautowego oraz antykomunistycznego. 
Jego identyfikacja zajęła trzy dni, w efekcie został ewaku-
owany samolotem obserwacyjnym do brytyjskiej strefy 
okupacyjnej.

Na emigracji występował pod nazwiskiem Stanisław 
Jankowski. Pracował na rzecz Związku Harcerstwa Polskie-
go poza Granicami Kraju, wydając publikacje o charakterze 
historycznym upamiętniające wkład harcerstwa w dzia-
łalność niepodległościową. Zmarł w 1984 r. w Londynie. 
W 2006 r. prochy jego i jego żony zostały sprowadzone 
do Polski oraz złożone w rodzinnym grobowcu na war-
szawskich Powązkach. Ceremonii towarzyszyła Kompania 
Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz poczty sztandaro-
we, m.in. Armii Krajowej i Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej. W październiku 2008 r. Mazowiecki Hufiec Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej „Kresy” otrzymał jako patrona 
harcmistrza RP Henryka Glassa „Chudego Wilka”. •

Rozwinięcie skrótu PPR na warszawskim murze  FOT. ZBIORY STEFANA BAŁUKA
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W ieczorem 6 kwietnia 
1994 r., podczas 
podejścia do lądowa-
nia w Kigali, został 
zestrzelony samolot 
prezydenta Rwandy 

Juvénala Habyarimany. Rządzący od 
1973 r. Habyarimana zginął wraz z pre-
zydentem sąsiedniego Burundi. Obaj po-
litycy należeli do grupy etnicznej Hutu. 
Zestrzelenie samolotu było kulminacyj-
nym momentem ciągnącej się od 1990 r. 
wojny domowej w Rwandzie pomiędzy 
stanowiącymi zdecydowaną większość 
Hutu a rebeliantami Tutsi, wyprowadza-
jącymi ataki z terenu Ugandy. Do dziś nie 
udało się ustalić ponad wszelką wąt-
pliwość, kto odpowiada za zestrzelenie 
samolotu – czy byli to rebelianci Tutsi, 
czy też ekstremiści Hutu. Wydarzenie to 
dało początek rzezi ludności Tutsi i tych 
Hutu, którzy przedstawiani byli jako 
zdrajcy. W ciągu stu dni ludobójstwa 
zamordowano w Rwandzie około 800 
tys. ludzi.

Co pan robił wieczorem 6 kwietnia 
1994 r.?

Jadłem kolację z bratem mojej 
żony i jego małżonką w hotelu 
Diplomates, w którym pracowa-
łem jako menedżer. Było to jedno 
z najbardziej ekskluzywnych 
miejsc w Kigali. Gościliśmy tam 
zagranicznych dygnitarzy, głowy 
państw, tłumnie odwiedzali nas 
również przedstawiciele rwandyj-
skich władz. Poznałem tam bardzo 
wiele ważnych osób, co później 
w trakcie ludobójstwa okazało się 
niezwykle przydatne.

Kolację przerwał nam kelner, 
który przyniósł telefon. Moja żona 
Tatiana chciała koniecznie ze mną 
rozmawiać. Mieszkaliśmy bardzo 
blisko lotniska. Tatiana powie-
działa mi, że chwilę wcześniej 
usłyszała bardzo głośny wy-
buch. Poprosiła mnie, żebym jak 
najszybciej wrócił do domu. Była 
roztrzęsiona. Później okazało 
się, że moja żona usłyszała, jak 
rakieta ziemia-powietrze strąciła 
samolot prezydencki. Była to iskra, 

która zapoczątkowała rzeź. Pożegnałem 
się ze szwagrem i jego żoną, na odchodne 
powiedziałem im zwyczajowe: „Do zoba-
czenia jutro” i pognałem autem do domu. 
Nigdy więcej już ich nie zobaczyłem. Nie-
długo potem oboje zostali zamordowani. 
Do dziś nie wiemy, gdzie są ich ciała. Na 
szczęście udało nam się odnaleźć ich 
dzieci, które wzięliśmy pod opiekę. 

Co pan zastał po dotarciu do domu?
Zaraz po przekroczeniu progu usły-

szałem telefon. Dzwonił do mnie Bik Cor-
nelis, pochodzący z Holandii menedżer 
siostrzanego Hotel des Mille Collines. Oba 
obiekty należały do belgijskiej korporacji 
Sabena. Bik powiedział mi coś, co mnie 
ścięło z nóg: prezydent Rwandy został 
zamordowany. Poprosił mnie, żebym 
zajął się jego hotelem, ponieważ on sam 
natychmiast wraca do Europy.

Ja jednak przez trzy następne dni 
nie byłem w stanie opuścić domu – na 
zewnątrz rozpoczęło się piekło, jakiego 

świat nie widział. Moi sąsiedzi biegali 
po naszej ulicy z zakrwawionymi 
maczetami w rękach. O wielu z nich 
wcześniej nie powiedziałbym złego 
słowa... 

Dopiero po kilku dniach ukonsty-
tuował się nowy rząd Rwandy. Jedną 
z pierwszych jego decyzji było prze-
jęcie hotelu Diplomates. Ktoś z rządu 
wysłał po mnie żołnierzy, żebym 

pomógł nowej władzy w rozlokowaniu 
się w tym obiekcie.

Jak pan wspomina moment, gdy opuścił 
pan dom?

9 kwietnia 1994 r. był najgorszym 
dniem w moim życiu. Schroniło się 
u mnie 26 sąsiadów. Byli to Tutsi, 
którzy chcieli w ten sposób uratować 
się przed rzezią. Wiedzieli, że ich 
nazwiska i adresy znajdują się na 
liście osób do wykończenia. Zapewne 
myśleli, że ich sąsiad Hutu, który był 
menedżerem w luksusowym hotelu, 
będzie ich w stanie ocalić. 

Wojskowi przyjechali dwiema 
terenówkami. Mieli zabrać tylko 
mnie, ale ostatecznie udało mi się 
przekonać ich, że muszę zabrać ze 

sobą moją rodzinę. Powiedziałem 

żołnierzom, że wszyscy zgromadzeni 
w moim domu to rodzina – bliższa i nieco 
dalsza. Zapakowaliśmy się do aut i ruszy-
liśmy w stronę hotelu Diplomates.

Co pan widział po drodze?
Wszędzie leżały zwłoki. Niektóre 

bez głów. Część miała odrąbane ręce 
i nogi, inne leżały na ziemi z rozprutymi 
brzuchami. W tym dzikim szale zabijania 
mordercom najwyraźniej przyjemność 
sprawiało stopniowe odrąbywanie rąk 
i nóg, tak żeby ofiary męczyły się jak 
najdłużej.

Około półtora kilometra od domu 
terenówka jadąca przed nami nagle 
zatrzymała się obok stosu zmasakro-
wanych ciał. Do mojego auta podszedł 
dowódca z pistoletem w ręku i powie-
dział: „Zdrajco, dzisiaj cię nie zabijemy, bo 
potrzebujemy cię w hotelu. Weź ten pisto-
let i zastrzel wszystkie swoje karaluchy”. 
W ten sposób nazywani byli wówczas 
Tutsi. Widząc kątem oka zmasakrowane 

 W każdej chwili tłum Hutu mógł wedrzeć się do 
środka z maczetami i wszystkich nas zamordować 

 rozmawia  
Piotr Włoczyk
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Masowy grób w Rwandzie, 
lipiec 1994 r.  
FOT. REUTERS/FORUM

40

 w w w . D O R Z E C Z Y . p l 

CZASY I LUDZIE



ciała, wiedziałem, że ten żołnierz nie 
żartował. Rozpocząłem więc negocjacje. 
Już niedługo miało się okazać, że będę to 
robił niemal codziennie przez następne 
trzy miesiące.

Ostatecznie za pomocą próśb i łapówki 
udało mi się przekonać tego człowieka, 
że nie opłaca się zabijać ludzi, których 
miałem pod swoją opieką. Ta sytuacja 
nauczyła mnie jednego: każdy, nawet 
największy zbrodniarz, ma swój słaby 
punkt. Z każdym człowiekiem można się 
jakoś dogadać.

Czyli w ten sposób udało się wam wszystkim 
dojechać do hotelu Diplomates?

Tak. Mimo tych dramatycznych oko-
liczności nikomu nie spadł włos z głowy. 
Na miejscu miałem pomóc urządzić się 
tymczasowym władzom Rwandy, które 
przejęły cały kompleks. Rząd jednak 
już po trzech dniach uciekł ze stolicy na 
prowincję. Wykorzystałem ten moment, 
żeby – pod ochroną konwoju – przedrzeć 

się do leżącego mniej niż kilometr dalej 
siostrzanego Mille Collines, który wciąż 
funkcjonował jako hotel. 

Przed ludobójstwem widywało się 
tam szefów zagranicznych korporacji, 
dyplomatów, miejscowych oficjeli bądź 
też generałów rwandyjskiej armii. 
Każdy, kto naprawdę liczył się w Rwan-
dzie, pojawiał się co jakiś czas w Mille 
Collines, żeby ubić jakiś interes albo 
po prostu pokazać się w towarzystwie 
wyższych sfer. 

Pracowałem tam do 1992 r. przez wie-
le lat jako menedżer. Znałem wszystkich 
tych ludzi. Moim zadaniem było dogadza-
nie im, robienie wszystkiego, by czuli się 
ważni i doceniani. Czas pokazał, że była to 
z mojej strony bezcenna inwestycja. Mille 
Collines było miejscem, które przeciętni 
Rwandyjczycy uważali za otoczone aurą 
niedostępności i luksusu.

Jak wyglądała sytuacja w Mille Collines na 
początku ludobójstwa?

Część pracowników nie chciała przyj-
mować do hotelu uchodźców. Mało tego 
– nie chcieli oni nawet wypełniać moich 
poleceń! Początkowo byłem zdany tylko 
na siebie. Holenderski menedżer Mille 
Collines został ewakuowany już  
11 kwietnia. Na odchodne rzucił pra-
cownikom klucze. Myśleli oni, że przejęli 
w ten sposób hotel na własność. Zaczęła 
się zabawa – wyjadanie zapasów i popija-
nie najlepszego szampana. W hotelu zapa-
nowało zupełne rozprężenie, podczas gdy 
tuż za murem bojówki przeprowadzały 
rzeź. 

Stopniowo zaczęli się pojawiać w hotelu 
uchodźcy.

Jeden z recepcjonistów zakwaterował 
się ze swoją dziewczyną w pokoju prze-
znaczonym dla menedżera... Ci ludzie nie 
przyjmowali do wiadomości, że jestem 
ich szefem. W związku z tym musiałem 
uzyskać z centrali firmy w Brukseli 
potwierdzenie faksem, że mianowa-

Azyl   w Hotelu Ruanda
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no mnie menedżerem Mille Collines. 
Z każdym dniem robiło się coraz ciaśniej. 
Wśród ludzi zagrożonych zagładą pojawi-
ło się przeświadczenie, że Mille Collines 
to ostoja spokoju, więc dla wielu przekro-
czenie naszej bramy było największym 
marzeniem. W szczytowym momencie 
schronienie znalazło u nas 1268 osób.

Ile pokoi było w tym hotelu?
113. Wychodzi więc na to, że średnio 

w jednym pokoju mieszkało 10 osób. Moja 
rodzina zajmowała pokój 126. W pewnym 
momencie mieszkało z nami 40 osób...

W jakich warunkach żyliście?
Bardzo szybko odłączono nam elek-

tryczność i wodę. Wtedy okazało się, jak 
ważną sprawą dla ludzkiej psychiki jest 
światło, gdy wokół krążą bandy morder-
ców... 

Szybko poradziliśmy sobie z bra-
kiem wody – na szczęście hotel miał do 
dyspozycji duży basen. Jednym z moich 
głównych priorytetów było utrzymanie 
tej wody w czystości. To było dla nas „być 
albo nie być”. Luksusowe posiłki przeszły 
do historii. Zamiast tego pojawiły się po-

trawy z kukurydzy lub fasoli. Nie były to 
może rarytasy, ale głodu u nas nie było.

Co wchodziło w zakres pańskich obowiązków 
w tej nowej sytuacji?

Robiłem absolutnie wszystko. Oprócz 
menedżera hotelu stałem się też dyrek-
torem obozu dla uchodźców. Czasem 
musiałem nawet wchodzić w buty psy-
chologa, by uspokoić przerażonych ludzi. 
W tamtym okresie miałem wrażenie, że 
każdy czegoś ode mnie chciał. Na blisko 
trzy miesiące zapomniałem, co to spokoj-
ny sen. Miałem pod opieką sieroty, ludzi 
starszych, chorych. Większość stanowili 
Tutsi, ale nie brakowało też Hutu, którzy 
uważani byli przez szalejących po stolicy 
morderców – z różnych powodów – za 
zdrajców. Mille Collines traktowany był 
jako bezpieczna przystań, ponieważ 
wcześniej było to miejsce dla wybranych. 
Było to jednak tylko złudzenie. W każdej 
chwili tłum z maczetami mógł wedrzeć 
się do środka i wszystkich nas zamor-
dować. Wtedy zdawało się, że nikt nie 
panuje nad tym piekłem. Ja osobiście 
byłem przekonany, że prędzej czy później 
skończy się to dla nas tragicznie.

Jednak przecież miał pan pod bokiem błękitne 
hełmy.

Coś panu powiem na temat błękitnych 
hełmów – żołnierze ONZ nie strzegli hote-
lu. Oni tylko u nas spali. Poza tym było 
ich... pięciu. Ochronę zapewniały nam 
moje kontakty w rwandyjskiej armii. Już 
na samym początku udało mi się zorga-
nizować kilku uzbrojonych ludzi, którzy 
stali przy bramie prowadzącej do hotelu. 
Jednak była to bardzo prowizoryczna 
i niepewna ochrona. Przeciwko sobie 
mieliśmy przecież tłum żądnych krwi 
morderców.

Pierwszego dnia ludobójstwa ONZ 
miało w Rwandzie nieco ponad 2,5 tys. 
żołnierzy. Błękitne hełmy zostały jednak 
błyskawicznie wycofane. Po tej ucieczce 
na całą Rwandę przypadało... około 250 
żołnierzy społeczności międzynarodowej. 

Z perspektywy czasu wydaje mi się, 
że lepiej by było, gdyby siły ONZ nigdy 
się u nas nie pojawiły. Wiele ofiar uwie-
rzyło bowiem papierowym gwarancjom 
bezpieczeństwa wystawionym przez 
społeczność międzynarodową, w związ-
ku z czym gromadziły się w miejscach 
„ochranianych” przez ONZ. Chwilę po 
wycofaniu błękitnych hełmów znajdują-
cy się tam ludzie byli wyrzynani przez 
bojówki. Gdyby w ogóle nie pojawiły 
się te iluzoryczne gwarancje, można 
przypuszczać, że część ofiar po prostu 
uciekłaby z kraju, ratując tym samym 
życie.

Do którego momentu miał pan nadzieję, że 
Zachód jednak będzie interweniował?

W ogóle się nie łudziłem, że społecz-
ność międzynarodowa przyjdzie nam 
z pomocą. Wiedziałem, że siły ONZ nie 
zostały wycofane po to, żeby chwilę po-
tem wrócić w większej masie. Nigdy nie 
zapomnę jednak uczucia zawodu i gnie-
wu, które towarzyszyło nam – Rwan-
dyjczykom – obserwującym ucieczkę 
gwarantów naszego bezpieczeństwa 
z literami UN na hełmach.

Tak jak mówiłem ratunkiem dla nas 
wszystkich przebywających w Mille Colli-
nes były moje kontakty w armii rwan-
dyjskiej, które zawarłem przez lata pracy 
w obu hotelach. 

Bojówki przeganiane były także za 
pośrednictwem centrali Sabeny w Bruk-
seli. Dzięki jej kontaktom udawało się 
momentami wywrzeć presję na dowódz-
two armii rwandyjskiej, by ta odcią-
gnęła od hotelu tłumy z maczetami. 
Jednak wszystkie te starania trzeba było 
w kółko powtarzać, bo po jakimś czasie 
bandy wracały pod Mille Collines. RY
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Jak konkretnie wyglądały pańskie negocjacje 
z wojskowymi?

Zwyczajnie – częstowałem oficerów 
dobrym alkoholem, siadaliśmy i rozpo-
czynaliśmy rozmowy. W razie problemów 
wręczałem im butelki drogich trunków 
i próbowałem urabiać na wszelkie możli-
we sposoby, tłumacząc, prosząc, apelując 
do ich sumienia bądź też powołując się na 
różne bliżej niesprecyzowane kontakty 
zagraniczne. Pomagała mi w tym wszyst-
kim niewątpliwie ta niezwykła aura 
Mille Collines. Jakimś cudem udawało się 
izolować to miejsce od rzezi, która była 
wszędzie dookoła.

Kim był dla pana gen. Augustin Bizimungu?
Ten człowiek pomógł nam przetrwać 

ludobójstwo.

Jednak przecież gen. Bizimungu – w tamtym 
czasie naczelny dowódca armii rwandyjskiej – od-
bywa dziś karę 30 lat pozbawienia wolności mię-
dzy innymi za kierowanie mordami i trenowanie 
bojówek Interhamwe, które dokonały masakry...

Tak, gen. Bizimungu siedzi dziś w wię-
zieniu, ale proszę mi wierzyć, że kilka-
krotnie udawało mi się przekonać tego 
człowieka, by interweniował w sprawie 
bezpieczeństwa Mille Collines. Nie wiem, 
czemu to robił, ale bez wątpienia jego rola 
w uratowaniu 1268 osób z mojego hotelu 
była kluczowa.  

Oferowałem mu drinki, dawałem 
w prezencie drogie alkohole z naszej 
piwniczki i starałem się przekonywać go, 
by przeganiał bojówki, gdy dochodziło do 
kryzysowych sytuacji. Sam nie pamiętam, 
ile razy dzwoniłem do niego w tym czasie. 
Najbardziej dramatycznym momentem 
w naszej przedziwnej relacji był 17 czerw-
ca. Tego dnia mordercy z maczetami wdar-
li się przez bramę do hotelu i byli o krok od 
dokonania masakry. Byłem przekonany, że 
to koniec. Zebrani na zewnątrz uchodźcy 

mogli zostać w każdej chwili rozsiekani. 
A jednak jakimś cudem udało mi się prze-
konać gen. Bizimungu, żeby pojawił się 
w hotelu i przegonił tę bandę morderców. 
Nikomu nic się nie stało. To był cud.  
I tak zostało do końca tego piekła.

W filmie „Hotel Ruanda” Nick Nolte zagrał 
fikcyjnego płk. Olivera z Kanady. W rzeczywistości 
szefem misji ONZ był kanadyjski generał Roméo 
Dallaire. Jak pan wspomina tego człowieka?

To z pewnością człowiek o dobrym ser-
cu, ale niestety nie potrafił w momencie 
próby wykazać się stanowczością. Roméo 
Dallaire był tak właściwie generałem bez 
jakiejkolwiek odpowiedzialności, ponie-
waż z tak wątłymi siłami nie mógł prak-
tycznie niczego zdziałać. Trzeba jednak 
podkreślić, że generał bardzo przeżywał 
to, iż Zachód opuścił Rwandę. Po wszyst-
kim zbyt często zaglądał do kieliszka i nie 
mógł się pozbierać psychicznie. Musiał 
sięgnąć po specjalistyczną pomoc, by na 
nowo poukładać swoje życie. 

Jedną z najbardziej makabrycznych scen w fil-
mie „Hotel Ruanda” jest moment, gdy wyjeżdża 
pan z jednym z pracowników hotelu vanem po je-
dzenie. Po drodze wjeżdżacie w mgłę. Nagle auto 
zaczyna podskakiwać na wybojach. Zatrzymujecie 
się i okazuje się, że cała droga zasłana jest ciała-
mi. Czy tak było w rzeczywistości?

Nie. Filmowcy musieli jakoś pokazać 
skalę zbrodni, do której dochodziło wokół 
naszego hotelu. Wybrali właśnie taki 
sposób. Jednak moim zdaniem ta scena 
dobrze oddaje to, co działo się wówczas 
w Rwandzie.

Jak pan w ogóle ocenia ten film?
W stu procentach pozytywnie. „Hotel 

Ruanda” opowiada prawdziwą histo-
rię, choć część wydarzeń została nieco 
inaczej przedstawiona. Niektóre sceny są 
mniej brutalne, niż było to w rzeczywi-

stości, ale nie dziwię się, że scenarzysta 
nie pokazał całej prawdy. Jest ona po 
prostu zbyt przerażająca. 

Wiele miejsca w opisie ludobójstwa w Rwan-
dzie poświęca się rozgłośni RTLM. Jak pan 
wspomina jej przekazy?

Ta stacja prowadziła obrzydliwą 
kampanię nienawiści, mającą pozbawić 
Tutsi człowieczeństwa. Te wezwania do 
mordów, porównywanie do karaluchów... 
Proszę sobie tylko wyobrazić, że z gło-
śników cały czas płyną hasła w stylu: 
„Czyń swoją powinność”, „Zetnij wysokie 
drzewa”, „Wyczyść swoją dzielnicę”... Wie-
le wysiłku włożyłem w to, aby odganiać 
pracowników hotelu od tego radia. Słowa 
to potężna broń – ludzie z RTLM używali 
słów do zabijania, a ja starałem się za 
pomocą słów ratować życie. 

Pewnie wiele osób nie kryje zaskoczenia, gdy 
dowiaduje się, że pańska żona to Tutsi, a pan jest 
Hutu?

To prawda, ale nie ma w tym niczego 
nadzwyczajnego. W dzielnicy Kigali, 
w której mieszkaliśmy, część moich są-
siadów była Tutsi, a część Hutu. W Rwan-
dzie te dwie grupy ludności są ze sobą 
przemieszane. Ja i moja żona to najlepszy 
przykład, że Hutu i Tutsi nie są automa-
tycznie śmiertelnymi wrogami. Również 
wcześniej było podobnie. Weźmy choćby 
moich rodziców – wzięli ślub  
w 1938 r. Moja matka była Tutsi, a ojciec 
Hutu. Nawet dziś w Rwandzie bardzo 
wiele jest mieszanych małżeństw.

Jak w takim razie tłumaczy pan sobie to, co się 
stało w Rwandzie 20 lat temu?

Wszystko przez polityków, którzy 
zatruli zwykłych ludzi. To oni zawsze 
dzielili Rwandyjczyków, tak by sami mo-
gli rządzić niepodzielnie – władza zawsze 
należała u nas albo do Tutsi, albo do Hutu. 
Jeżeli dodać jeszcze problemy z dostępem 
do edukacji, to otrzymujemy idealne 
warunki do ludobójstwa. •

Paul Rusesabagina
 
(ur. 1954) – w trakcie 
ludobójstwa w Rwandzie 
udało mu się uchronić przed 
śmiercią 1268 osób, które 
ukrywały się w zarządza-
nym przez niego luksuso-
wym hotelu w stolicy kraju. 
Na podstawie tej niezwykłej 
historii w 2004 r. powstał 
głośny film pt. „Hotel 
Ruanda”. 

Prezydent Rwandy Juvénal Habyarimana  FOT.  ARCHIWUM
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O podal Bytčy, na polu nad 
rzeką Wag, 7 stycznia 1611 r. 
zgromadził się tłum gapiów. 
Ich podniecone spojrzenia 
skierowane były na olbrzy-
mi stos oraz szafot. Najbliżej, 

w otoczeniu zbrojnych, szlachty i rajców 
miejskich, stanął sam palatyn Węgier 
Jerzy Thurzo. Strażnicy przyprowadzili 
troje skazańców: kalekiego chłopaka 
oraz dwie kobiety. Kat rozpoczął kaźń 
pierwszej z nich – Ilony Jo. Rozgrzanymi 
obcęgami, przy akompaniamencie 
potwornych krzyków torturowanej, 
począł miażdżyć i urywać jej palce. Przy 
czwartym kobieta zemdlała. Sędzia dał 
katu znak i ten litościwie ściął jej topo-
rem głowę. Ciało rzucono natychmiast do 
ognia. Drugą, o imieniu Dorka, potrak-
towano podobnie. Chłopakowi z racji 
choroby i młodego wieku oszczędzono 
tortur – ścięto go od razu, bezgłowy 
korpus rzucając na palące się już ciała. 
24 stycznia tłum zebrał się tu ponownie. 
Tym razem skazaną była stara i zgrzy-
biała Busorka z Myjavy – wiedźma i zna-
na w okolicy trucicielka. Thurzo kazał 
spalić ją żywcem. Cała czwórka została 
skazana za to samo. Przez kilka lat byli 
pomocnikami i sługami zwyrodniałej 
hrabiny Elżbiety Batory i brali udział 
w organizowanych przez nią mordach 
i torturach. 

Wiedźma
Elżbieta urodziła się w 1560 r., naj-

młodsze lata spędzając w jednym z gniazd 
rodowych, na zamku Ecsed. Jej rodzicami 
byli Jerzy i Anna pochodzący z różnych 
gałęzi rodu Batorych. Nasz król Stefan był 
zaś jej wujkiem. Nie wiadomo, skąd się 
wzięły u niej mordercze skłonności. Od 
dzieciństwa miała napady szału i skarżyła 
się na nieokreślony ból za okiem. Jej brat 
Stefan był maniakiem seksualnym, a stara 
ciotka Klara lesbijką i guślarką. Z obojgiem 

 Bliska krewna polskiego 
króla Stefana Batorego 
była bezwzględną 
sadystką. Straszliwie 
torturowała i zabijała 
młode kobiety

Jakub Ostromęcki

Krwawa 
hrabina
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krewnych Elżbieta widywała się jednak 
rzadko. Nieraz obserwowała publiczne 
egzekucje. Podobno widziała, jak ojciec ka-
zał zabić drobnego cygańskiego łotrzyka 
poprzez zaszycie go w końskim brzuchu. 
Tę historię kwestionuje jednak część 
badaczy: wymyślną i kosztowną torturę 
(koń wart był więcej niż życie pańszczyź-
nianego chłopa) rezerwowano tylko dla 
hersztów rozbójniczych band. 

Elżbieta wyrosła na kobietę silną, zde-
terminowaną perfekcjonistkę z wysoką 
samooceną i logicznym, męskim umy-
słem, sprawną fizycznie, wykształconą 
oraz znającą biegle kilka języków. Spra-
wiała wrażenie przykładnej dziedziczki, 
opiekującej się wdowami i chłopstwem, 
fundującej stypendia dla luterańskich 
studentów w Wittenberdze. Miała znako-
mite maniery, hipnotyczny urok i nigdy 
publicznie nie ubliżała sługom. 

Czarny Bej 
Poślubiła barona Franciszka Nádasdy-

ego. W krótkim czasie stał się on węgier-
skim bohaterem narodowym, gromiąc 
Turków. Nazywano go Czarnym Bejem, 
Wielkim Mistrzem Szabli bądź Czarnym 
Rycerzem. Franciszek rzadko bywał 
w Sarvarze (do którego Elżbieta przepro-
wadziła się po ślubie), bo większość czasu 
spędzał na wojnie. Gdy wracał, bywał 
brutalny, tak jak każdy, kto posmakował 
tureckich zwyczajów wojennych. Uczył 
żonę dyscyplinowania sług, podpalając 
pakuły pomiędzy ich palcami czy oblewa-
jąc ich miodem i wystawiając w upał na 
ukąszenia insektów. 

Podobno Elżbieta już po zaręczynach 
miała romans z niejakim László Bendem. 
Zaszła w ciążę. Mogło dojść do skandalu, 
jednak zamiast tego Bendego oskarżono 
o gwałt. Nádasdy kazał go wykastrować, 
a jego jądra rzucić psom na pożarcie. 
Dziecko Elżbiety wydalono do Transyl-
wanii. XIX-wieczni autorzy dodawali, że 
Elżbieta w czasie nieobecności męża od-
dawała się wyuzdanym orgiom z dwoma 
najemnikami. W czasie jej procesu nikt 
tych informacji nie potwierdził, a było 
przecież ku temu wiele okazji (oskarżo-
nych poddano torturom). 

W 1604 r. Franciszek umarł, a opie-
kunem wdowy ustanowiono Jerzego 
Thurzo, węgierskiego magnata, który 
rychło został palatynem (wielkorządcą 
z ramienia Habsburgów) Węgier. 

 Prawdziwie ohydnych czynów 
hrabina zaczęła dopuszczać się około 
roku 1585. W zamku Sarvar zaczęły 

masowo umierać służące, przeważnie 
młode dziewczęta w wieku od 10 do 14 
lat. Nadzorujący straże wojski – Benedek 
Bicserdy – patrolując mury, słyszał przez 
sześć godzin uderzenia bicza. Elżbieta 
kazała mu milczeć i trzymać osobiście 
straż przy swoich komnatach w pewnych 
porach dnia. Jako wytłumaczenie śmierci 
dziewczyn Batory podała epidemię chole-
ry. Odbyły się oficjalne pogrzeby, z pasto-
rami i śpiewami. W marcu 1602 r. doszło 
jednak na jednej z mszy do prawdziwej 
awantury. Podejrzliwy pastor Magyari 
zaczął publicznie domagać się ekshumacji 
ciał służek. 

Po śmierci Nádasdyego liczba ofiar 
wzrosła. Batory wpadała w szał, zwłasz-
cza gdy udawała się w podróż lub czekało 
ją wystąpienie publiczne. W Wiedniu 
krzyki torturowanych służek słyszeli 
mieszkający obok jej pałacu mnisi. Gdy 
jechała z orszakiem na ślub córki Jerzego 
Thurzo, doszły do niej narzekania jednej 
z dziewek na mróz, pragnienie i niewy-
gody. We wsi Predmier Elżbieta kazała 
zatem stać jej godzinami w lodowatym 
potoku, aż ta zmarła z wyziębienia. 

Na przełomie lat 1604 i 1605 Batory 
pozyskała kilku pomocników. Obok 
wspomnianej jej wcześniej Anny Darvulii 
byli to: młody kaleka i drobny przestęp-
ca Janos „Ficzko” Ujvary, mamka dzieci 
Batorych Ilona Jo Nagy, Dorota Szentes 
i praczka Katalina Beneczky. Hrabina 
coraz częściej wyjeżdżała do zamku 
w Czachticach. 

Horror na zamku 
w Czachticach 
Pewnego dnia do jednej z komnat Elż-

biety Batory wszedł ekonom Herwoyth 
w jakiejś urzędowej sprawie. To, co zoba-
czył, przerastało ludzkie pojęcie. Przed 
hrabiną klęczała skrępowana córka 
miejscowego słowackiego szewca. Batory 
wbijała sztylet w każdy z jej palców 
z osobna. Kazała ekonomowi patrzeć. 
Potem zaczęła dźgać płaczącą i krzyczącą 
dziewczynę w ręce. Służka miała być we-
dług Elżbiety „za mało rozgarnięta i robić 
nierówne ściegi”. „Leniwa, do niczego się 
nienadająca mała kurewka” – wymyślała 
hrabina. Tłukła ofiarę na oślep biczem, 
a po pokoju tryskały krew i kawałki ciała. 
Oniemiały ekonom zobaczył jeszcze, jak 
przypala umierającą dziewczynę świecz-
nikiem. 

Takie sceny stały się na czachtickim 
zamku codziennością. Elżbieta tortu-

Krwawa 
hrabina
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rowała dziewczyny za to, że za wolno 
podają do stołu źle ścielą łoże, za póź-
no rozpalają w kominku. Batory wraz 
z Darvulią przebijały im igłami usta oraz 
języki. 

Wsadzały igły pod paznokcie, cięły 
je, biły kijami, przypalały ręce i waginy, 
wsadzając w nie rozżarzone pogrzebacze. 
Obdzierały dziewczęta ze skóry, głów-
nie na pośladkach i pomiędzy barkami. 
Niektórym kazały zjadać przypalone 
kawałki mięsa. Torturowanie na zamku 
trwało godzinami. Działo się to prze-
ważnie w kuchni lub pralni, ale czasem 
niedomagająca hrabina kazała sobie 
przyprowadzać ofiary do sypialni. Nieraz 
Batory kazała sobie również zmieniać 
koszule – były kompletnie zakrwawione. 

W pewnym momencie nie dało 
się już dłużej wymyślać epidemii 
cholery. Służba upychała więc 
ciała w podziemiach, magazynach, 
spichlerzach, chowała po kryjo-
mu w pobliżu kościołów. Wieści 
o mordach rozniosły się po okolicy 
i chłopi oraz mieszczanie, mimo 
zachęt, pieniędzy czy ofert mał-
żeństw, ukrywali córki, gdy tylko 
w pobliżu pojawiała się hrabina. 
Po dziewczęta trzeba było jeździć 
aż do Wiednia. 

Nie jest prawdą, że Batory 
oddawała się czarnoksięstwu. 
Elżbietę jedynie fascynowały 
ziołolecznictwo, trucizny, leki i alchemia. 
Podobnie późniejszym wymysłem były 
kąpiele we krwi dziewic. Aby przygoto-
wać taką kąpiel, potrzeba było krwi aż  
30 ofiar. Tymczasem hrabina krwi się 
brzydziła. Wyrzucała poplamione nią 
ubrania, kazała myć podłogi i nie pozwa-
lała, by krew wsiąkała w łoże.

Postępki Batory ściągały na nią podej-
rzenia. Mimo to w 1609 r.  
otworzyła akademię etykiety dla 
szlachcianek o nazwie Gynaecaeum. 
O dziwo, szlachta nie wierząc w ludowe 
bajki, chętnie wysyłała swoje córki do 
Czachtic. I one padały jednak ofiarami 
tortur. Wojski zeznawał, że zabito w zam-
ku siedem dam. 

Hrabina popadała w obłęd i przesta-
ła dbać o dyskrecję. Dziewczyny, które 
przetrwały męki i kary, widziano na 
zamku oraz w mieście okrutnie okale-
czone. Psy wygrzebywały pośpiesznie 
i niedbale zagrzebane ciała. Gdy szlachta 
zaczęła zadawać niewygodne pytania, 
Elżbieta wymyśliła historyjkę, że jedna 
z młodych kobiet otruła resztę koleżanek 
z powodu zazdrości o klejnoty, sama się 
potem wieszając. Wkrótce, gdy jedna 

z dam rzeczywiście zmarła śmiercią na-
turalną, obwoziła jej matkę po Wiedniu 
i Sarvarze, wykorzystując ją jako dowód 
na swą niewinność. Sprawy zaszły jed-
nak za daleko i na królewski dwór trafiło 
12 skarg. 

Śledztwo 
W lutym 1610 r. z rozkazu króla 

i parlamentu dochodzenie rozpoczął sam 
Jerzy Thurzo, powiernik hrabiny. Pomógł 
mu bardzo raport Barosiusa i Ponikenu-
sza – pastorów z Czachtic – którzy odkryli 
ciała w tunelach łączących kościół z zam-
kiem. Thurzo zamierzał początkowo 
ukręcić sprawie łeb i zamknąć hrabinę 

w klasztorze. Gdy Elżbieta zaczęła grozić 
wsparciem protureckiej linii Batorych, 
z Gaborem podnoszącym właśnie rebelię 
przeciw Habsburgom, lojalny wobec cesa-
rza Thurzo nie miał już wyboru. 

Palatyn odbył podróż do Czachtic 
w grudniu 1610 r. aż trzy razy. Wypy-
tywał i ostrzegał hrabinę. 24 grudnia 
Batory podała mu nieświeże ciasto 
zmieszane z mydlinami – miał to być 
jeden z zabiegów magicznych oddala-
jących zagrożenie. Efekt był tylko taki, 
że Thurzo i jego kompani przez kilka 
godzin chodzili do wychodka. 27 grud-
nia parlament zobowiązał go do areszto-
wania Elżbiety Batory, a dwa dni później 
Thurzo pojawił się w Czachticach z silną 
eskortą. 

Zamurowana  
żywcem
29 grudnia 1610 r. orszak Jerzego 

Thurzo wszedł do niestrzeżonego dworu 
pod zamkiem. Palatyn na własne oczy 
zobaczył tam ofiary tortur – na dziedziń-

cu leżało ciało dziewczyny z licznymi 
obrażeniami, w pomieszczeniach odkryto 
inne. Na oczach Batory ludzie Thurzo 
wynosili na dziedziniec ciała ofiar. Jedna 
z dziewczyn jeszcze żyła. „Kto cię zranił?” 
– zapytał ją Thurzo. „Kobieta o imieniu 
Katalin rwała mnie kleszczami, a pani 
wdowa Nádasdy biła mnie ręką”. Słysząc 
to, hrabina zaczęła zwalać winę na sługi: 
„Pozwalałam na to, bo nawet ja się ich 
bałam”. 

Batory zabrano na zamek, czterech zaś 
pomocników do Bytčy na przesłuchanie. 
Tam poddano ich torturom i spisano 
zeznania, w których starali się obciążyć 
siebie nawzajem, hrabinę i nieżyjącą 
Darvulię. Śledztwo zakończyło się egze-
kucją trzech sług nad Wagiem. Katalin 

skazano na dożywocie. Hrabiny 
nie złapano na gorącym uczynku, 
Thurzo kazał ją więc zamurować 
w jednej z komnat zamku, zosta-
wiając tylko mały otwór na nocnik 
i jedzenie. W ciemnej celi hrabi-
na przeżyła cztery lata, umarła 
w 1614 r. Miejsce jej pochówku jest 
nieznane. 

W literaturze sporo mówi się 
o wyolbrzymianiu mordów na 
czachtickim zamku. Miała to być 
połączona operacja króla (a póź-
niej również cesarza) Macieja II  
Habsburga, Jerzego Thurzo 
i zięciów Elżbiety Batory, którzy 

robiąc z niej potwora, chcieli zagrabić 
dobra i pozbyć się kłopotliwego wierzy-
ciela (Habsburgowie byli jej winni sporą 
sumę). Jednak skargi na hrabinę zaczęły 
się jeszcze za życia męża, kiedy jej pozy-
cja była nie do podważenia, a wierność 
Habsburgom pewna. Trudno też byłoby 
skoordynować zeznania aż 300 świad-
ków. Ilość ofiar hrabiny waha się od  
50 do 600. 

Kilkanaście lat temu poddawano listy 
Elżbiety Batory analizie grafologicz-
nej. Wynika z niej, że hrabina nie była, 
jak wielu sądzi, schizofreniczką. Kilku 
badaczy wskazało jednak na sadyzm 
powstały w wyniku seksualnego braku 
satysfakcji. Dlaczego mordowała? 
Przyczyną mogły być zwyrodniały mąż, 
osamotnienie, załamanie nerwowe 
z powodu zagrożenia utratą majątku po 
śmierci Nádasdyego, obsesyjny lęk przed 
starością. 

Dlaczego przez tak wiele lat nikt nie 
reagował na morderstwa? Batory żyła na 
terenach wciąż zagrożonych tureckimi 
najazdami, gdzie brakowało mężczyzn 
i  życie kobiet i do tego wieśniaczek było 
niezwykle tanie. •

Zamek w Czachticach FOT. ARCHIWUM
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stów nie była przeszkolona. Krótko 
mówiąc, nie byliśmy przygotowani do 
wojny ani przez nasze władze politycz-
ne, ani przez nasze władze wojskowe. 
Po pierwszych dniach zrozumieliśmy, 
że to jest klęska. 

Co do rozpadu państwa powiem, że 
w czasie walki żołnierz nie ma czasu 
na takie myślenie. Myśli się o bieżą-
cych obowiązkach. To, co się później 
nazywało „kompleksem klęski za-
leszczyckiej”, że przez Dniestr władze 
uciekły do Rumunii, powstało nieco 
później, wczesną jesienią 1939 r., a nie 
bezpośrednio w czasie walki. Myślę, 
że te poklęskowe nastroje były dużo 
silniejsze w obozach uchodźczych 
w Rumunii i na Węgrzech niż w pierw-
szej chwili w samej Polsce. No i od razu 
Polacy, którzy mają tak inną historię od 
narodów europejskich, zaczęli two-
rzyć podziemne władze i struktury. 
Byliśmy przekonani, że pokonała nas 
wielka potęga, a przede wszystkim to, 
co nazwano „nożem w plecy”. W takiej 
sytuacji nawet dużo lepszy rząd i dużo 
lepiej przygotowana armia nie byłyby 
w stanie się obronić. 

Wspomniał pan o natychmiastowym 
organizowaniu się podziemia. W Archiwum 
Dźwiękowym Radia Wolna Europa znajduje 
się wypowiedź gen. Tokarzewskiego, który 
z rozkazu gen. Rómmla poczynił pierwsze 
przygotowania. Może posłuchajmy jego relacji 
na ten temat.

gen. Tokarzewski (taśma RWE): 
Zameldowałem się u gen. Rómmla jeszcze 
przed powzięciem przez niego decyzji 
o kapitulacji. Zaproponowałem, aby prze-
kazał mi pełnomocnictwa rządu i Naczel-
nego Wodza, jakie posiadał, rozciągając 
je na cały obszar państwa. Oświadczyłem 
gotowość podjęcia się odpowiedzialności 

JÓZEF MARIA RUSZAR: Jest pan uczestni-
kiem wydarzeń, a jednocześnie historykiem, 
toteż niełatwo będzie panu oddzielić wiedzę 
nabytą później, z książek i dokumentów, od 
własnego doświadczenia i przeżyć osobistych.
Zacznijmy od kampanii wrześniowej. Dla 
pańskiego pokolenia, pierwszego pokolenia 
wychowanego w niepodległej Polsce, klęska 
musiała być szczególnie bolesna.

JERZY LERSKI: Tak, to jedyne pokolenie 
wychowane, a czasami nawet urodzone 
w Polsce niepodległej, a więc wycho-
wane bez lęku przed obcą policją czy 
w ogóle jakimiś prześladowaniami ze 
strony obcego mocarstwa, chodzące 
do polskiej szkoły czy studiujące na 
polskim uniwersytecie, a także kształ-
cone w polskim wojsku. Z ogromnej 
dysproporcji między polskimi a nie-
mieckimi siłami zbrojnymi przeciętny 
młody człowiek w ogóle nie zdawał 
sobie sprawy. Wybitny dzisiaj teatrolog 
Erwin Axer pytał mnie w 1939 r., czy 
Lwów jest bezpieczny, a ja, w mundurze 
oficera artylerii, odpowiadałem: „Pew-
nie, że bezpieczny, przecież oni tutaj nie 
dolecą”. Po wojnie wytknął mi w „Kuź-
nicy”, że ja takie bzdury mówiłem. No 
cóż, jeśli marszałek Rydz-Śmigły nie 
zdawał sobie sprawy z prawdziwej dys-
proporcji sił, to co miał wiedzieć młody 
podporucznik artylerii? 
Mieliśmy szalone braki. W mojej 

baterii przeciwlotniczej (zapasowej 
co prawda) w pierwszej fazie zamiast 
przewidzianych sześciu dział było tylko 
jedno. A ja byłem jedynym oficerem, 
który się z tym nowym działem Boforsa 
umiał obchodzić, bo reszta rezerwi-

za zorganizowanie zbrojnego oporu prze-
ciwko okupantom i gotowość wszczęcia 
otwartej walki, gdy na to pozwoli położe-
nie wojenne. Generał od razu podyktował 
maszynistce krótki rozkaz z przekaza-
niem mi pełnomocnictw i podpisał go. 
Tekst pełnomocnictwa był następujący: 
„Dane mi przez Naczelnego Wodza w po-
rozumieniu z rządem pełnomocnictwo 
dowodzenia wojną z najazdem na całym 
obszarze państwa przekazuję generałowi 
brygady Michałowi Tokarzewskiemu-
-Kraszewiczowi z zadaniem prowadzenia 
dalszej walki o utrzymanie niepodległości 
i całości kraju”. Podpisano: Juliusz Róm-
mel, generał dywizji.

Zacząłem wykonywać zadanie, któ-
rego się podjąłem. Na trzech kolejnych 
odprawach uprzednio już upatrzonego 
zespołu kolegów omówiłem koncepcję 
pracy, plan, jaki sobie przemyślałem na 
pierwszy miesiąc, i podzieliłem zadania. 
Uważałem, że kraj potrzebuje daleko 
idących reform społecznych oraz rozcią-
gnięcia odpowiedzialności za losy pań-
stwa na całe społeczeństwo. Tak właśnie 
zreferowałem moje poglądy kilka tygo-
dni po kapitulacji Warszawy na zebraniu 
w Radości, na którym byli obecni Rowec-
ki, Niedziałkowski, Korboński i Zaremba. 
Wtedy to próbowaliśmy sformułować 
i wyrazić w decyzjach oraz planowaniu 
dalszej współpracy naszą wizję Polski 
ludowej, naturalnie nie w dzisiejszym 
wydaniu. Ustaliliśmy, że jako reprezen-
tację polityczną kraju tworzymy Główną 
Radę Polityczną w składzie: Stronnictwo 
Narodowe, Stronnictwo Demokratyczne 
i PPS oraz ludowcy wraz z „Wiciami” 
i ewentualnie „Siewem”, który zapro-
siliśmy do współudziału dopiero po 
odszukaniu marszałka Rataja. Przewi-
dzieliśmy też zaproszenie Stronnictwa 
Pracy. Ustaliłem charakter pracy jako 

Emisariusz „Jur”
Wywiad / Z Jerzym Lerskim

 rozmawiał w 1986 r. 
Józef Maria Ruszar
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wojska czynnego w kraju. Komisarz 
cywilny i przedstawicielstwo polityczne 
reprezentowali wobec niego władzę 
państwową. Całość podlegała legalnemu 
rządowi Rzeczypospolitej i Naczelnemu 
Wodzowi. Jako nazwę przyjąłem Służba 
Zwycięstwu Polski, w skrócie SZP. 

Z relacji generała wynika niezbicie, że 
organizujące się władze podziemne zbudowane 
zostały w oparciu o te siły polityczne, które 
odsunięto od wpływu na politykę państwa po 
przewrocie majowym. Wiąże się to ze sprawą 
obwiniania piłsudczyków o klęskę wrześniową. 
Powiedział pan przed chwilą, że 
„nawet lepszy rząd nie mógł zro-
bić wiele więcej” w 1939 r. Praw-
dopodobnie jest to prawda, ale 
przecież wtedy, dzień po klęsce, 
nastroje i opinie były chyba inne? 
Zwłaszcza że rządzący ówcześnie 
piłsudczycy, nie dopuszczając 
do władzy opozycji, brali tym 
samym całą odpowiedzialność 
na siebie. Tutaj widać troskę 
o budowanie jedności narodowej 
i zdumiewającą u wojskowego 
dbałość o cywilny nadzór nad 
wojskiem. I to w czasie wojny!

W przededniu wojny 
spodziewaliśmy się, że 
w obliczu nadchodzące-
go niebezpieczeństwa 
zostanie powołany rząd 
jedności narodowej. I że 
wejdą do niego tacy ludzie 
jak na przykład Wincenty 
Witos – prezes Stronnic-
twa Ludowego, a także 
ktoś z przywódców PPS. 
Istotnie, przedwrześniowy 
rząd miał bardzo wąską 
bazę. Ucieszyło nas, że po 
tej straszliwej klęsce ludzie 
odsunięci – tacy jak gen. 
Sikorski, któremu 10 lat 
wcześniej odebrano dowództwo i który 
żył przeważnie we Francji, albo jego 
sojusznik Ignacy Paderewski – poste-
rują teraz sprawami polskimi. Była 
nadzieja, że zrobią to lepiej. Mało kto 
myślał, że państwem mogą kierować 
ci sami ludzie; zresztą premier Sławoj-
-Składkowski, który osobiście był przy-
zwoitym człowiekiem, nie był wybitną 
indywidualnością. Sikorski od razu 
wyrósł jako naturalny i jedyny przy-
wódca. I muszę powiedzieć, że w pierw-
szej fazie po klęsce Sikorski miał na 
tyle rozumu, że piłsudczyków, którzy 
się znali na pewnych rzeczach – takich 
jak gen. Sosnkowski czy Strasburger, 

czy Zaleski – nie wyeliminował. Chciał 
w jakiś sposób wciągnąć do swojego 
zespołu także ludzi sanacji. 

Oczywiście miał szczególną urazę do 
ministra spraw zagranicznych Becka, 
moim zdaniem słuszną. Ja przed wojną 
byłem zwolennikiem jak najściślejszej 
współpracy z naszymi sąsiadami. 
Pierwszy raz kłopoty z policją miałem 
o Czechosłowację, bo rozrzucałem ulot-
ki wśród robotników i studentów, że 
nie wolno razem z Hitlerem dokonywać 
rozbioru Czech. Uważałem, że polity-
ka Becka była błędna. Nie stworzył 

odpowiedniej przeciwwagi dla Niemiec 
na wschodzie, choć – oczywiście – 
siła naszych małych państw nie była 
wystarczająca. Wiązaliśmy nadzieję 
z nowym rządem i mieliśmy nadzieję na 
krótką wojnę. Myśleliśmy, że ofensywa 
zachodnia zniszczy Hitlera nawet w cią-
gu jednego roku! 

Z tego wynika, że działania gen. Tokarzew-
skiego były zgodne z nastrojami społecznymi 
i szły w kierunku politycznego pluralizmu. Poza 
tym miał to być szeroki ruch społeczny, a nie 
tylko kadrowa organizacja wojskowa.

Pierwsza koncepcja – zresztą piłsud-
czyka – uwzględniała udział szerokich 

sił społecznych, a nie tylko zawodo-
wych wojskowych. Trzeba też wziąć 
pod uwagę, że po pierwsze wojskowi 
byli łatwo rozpoznawalni, a po drugie 
to nie była walka z otwartą przyłbicą. 
Dlatego Tokarzewski zebrał zaplecze 
polityczne, starał się o stworzenie jak 
najszerszego wachlarza partii. Witos 
był natychmiast obstawiony przez 
Niemców, ale odszukano Macieja Rata-
ja, który był „numerem drugim” wśród 
ludowców i byłym marszałkiem Sejmu. 
Od początku był Niedziałkowski, jako 
jeden z najinteligentniejszych socja-

listów i redaktor „Robot-
nika”, Stefan Korboński 
był drugim ludowcem, ale 
byli także przedstawiciele 
Stronnictwa Narodowego. 
Na sieci partyjnych struk-
tur budowano polityczną 
strukturę podziemnego 
państwa.                

Mówimy jednak o pierwo-
cinach budowanej odgórnie 
struktury państwa, przy 
jednoczesnym wykluwaniu się 
tysięcy mniejszych i większych 
inicjatyw lokalnych. Te konspira-
cyjne środowiska miały bardzo 
różny charakter. Upłynęło sporo 
czasu, zanim scalono różnorodne 
grupy w jednolitą Armię Krajową, 
a działania ugrupowań politycz-
nych przyniosły w efekcie feno-
men, jakim było Polskie Państwo 
Podziemne. Pan, zrzucony do 
kraju w 1943 r., został przyjęty 
przez bardzo już rozbudowane 
struktury cywilne i wojskowe.          

Mój pierwszy udział 
w konspiracji miał miejsce 
jeszcze jesienią 1939 r. we 
Lwowie. Potem przedo-
stałem się na Zachód. Gdy 

wróciłem w 1943 r. Polskie Państwo 
Podziemne było już krzepkie, a ja mia-
łem to szczęście, że wprowadzał mnie 
w całą strukturę i teorię Jan Karski, mój 
najbliższy przedwojenny przyjaciel. On 
opracował tajny dokument dla człon-
ków emigracyjnego rządu, objaśniający 
krajowe realia. Zostałem z nim zapo-
znany, ponieważ miałem być emisariu-
szem, skoczkiem, tzw. cichociemnym. 

Gdy czytałem pańską książkę „Emisariusz Jur”, 
uderzyła mnie rola kobiet w podziemiu. Pan ją 
bardzo dokładnie opisuje. Jeśli się dobrze przyjrzeć 
mechanizmom działania podziemia, to widać 
wyraźnie, że bez kobiet nie mogłoby ono istnieć. 

Generał Marian Kukiel dekoruje Krzyżem Walecznych  
por. Jerzego Lerskiego, 1944 r. FOT. NAC
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Jest taki dobry wyraz używany 
w Ameryce – „infrastructure”, co ozna-
cza „fundamentalne podstawy”. Myślę, 
że niepozornym, ale istotnym elemen-
tem istnienia PPP, a także większości 
działań AK, była łącznościowa i wywia-
dowcza służba kobiet. Zresztą po klęsce 
wrześniowej na przykład Warszawa 
posiadała zwichniętą równowagę płci. 
To zresztą zrozumiałe, skoro wielu 
młodych mężczyzn zginęło, znajdo-
wało się w niewoli niemieckiej lub 
sowieckiej, inni przedarli się na Zachód, 
a jeszcze inni się ukrywali. Warszawa 
była pełna samotnych ko-
biet. Myślę, że znajdowały 
w służbie dużą satysfakcję, 
choć to nie była działalność 
tak błyszcząca jak – dajmy 
na to – skoczków spado-
chronowych. Ja zresztą od 
pierwszego zetknięcia się 
z ziemią znajdowałem się 
w kraju  pod opieką kobiet 
i może dlatego zwróciłem 
uwagę na ich doniosłą rolę. 

Na przykład transport 
czterech spadochroniarzy 
do Warszawy, wśród któ-
rych byłem i ja, najpierw 
był ubezpieczany przez 
lokalny oddział AK do stacji 
Opoczno. Następna faza 
to przejazd do Warszawy 
z przesiadką w Radomiu. 
Naszym przewodnikiem 
była – żyjąca do dziś – na-
uczycielka z tego miastecz-
ka, która była żołnierzem 
AK. To ona nas zaprowa-
dziła do konspiracyjnych 
lokali, gdzie znowu odbie-
rała nas jakaś łączniczka. 
Wszyscy cichociemni – 
a było nas 316, w tym jedna 
kobieta, dr Elżbieta Zawac-
ka „Zo” – byli pod opieką 
tzw. ciotek, które się nami zajmowały 
i które były pierwszymi łączniczkami 
między zrzutkami a odpowiednimi 
władzami AK czy Delegatury. 

Role służebne bywają mało efektowne.
Szefem łączności AK była mjr Janina 

Karasiówna – wspaniała kobieta – 
pseudonim Pani Berg. Grot-Rowecki po-
legał na niej, a w jej rękach była całość 
łączności w kraju i za granicą. To była 
najwyżej uplasowana kobieta w AK. 

Większość Polaków, którzy przeżyli wojnę, 
ma dość wycinkowe doświadczenia z tego 

okresu, w zależności od tego, gdzie rzucił ich 
los. Jedni przeżyli okupację, inni walczyli na 
Zachodzie, jeszcze inni przeszli przez Syberię. 
Pańskie doświadczenia są bardziej różnorodne 
i znacznie bogatsze od przeciętnej. Widział pan 
zawiązywanie się konspiracji w 1939 r., skosz-
tował pan żołnierskiego chleba na Zachodzie, 
by znowu zobaczyć okupowany kraj, a potem 
znowu sojusznicze lądy. Dzięki kursowaniu tam 
i z powrotem może pan porównać osobliwości 
życia codziennego w okupowanej Polsce i wśród 
żołnierzy stacjonujących na Zachodzie.

Tak inne doświadczenia nie jest 
łatwo objaśnić komuś, kto czegoś 

podobnego nie przeżył. Po wojnie stu-
diowałem na Oksfordzie i kiedy moja 
ówczesna narzeczona, która wróciła 
z Polski, gdzie spędziła okupację, zo-
stała zapytana przez moje gospodynie 
Angielki, jak długo była w podziemiu, 
odpowiedziała, że pięć lat. Angielki 
strasznie się nad nią litowały, że przez 
pięć lat, biedna, na świeże powietrze 
nie wychodziła. Jak widać, łatwo o nie-
porozumienia. 

Oczywiście byli tacy ludzie jak 
ja – a było ich wielu – którzy szukali 
każdej możliwości walki i zgłaszali się 
na ochotnika, gdzie tylko było można: 

do Finlandii, do Norwegii albo żeby 
być zrzuconym do Polski. Zwłaszcza 
w młodszym korpusie oficerskim to 
była norma. Jednak większość musiała 
się po prostu szkolić i to było bardzo 
nudne. Wśród żołnierzy w Szkocji 
panowały bardzo trudne warunki 
psychiczne, zwłaszcza dla ludzi, którzy 
tak jak ja mieli rodzinę zesłaną do Rosji. 
Przecież niczego nie mogliśmy zrobić. 
Pomoc była absolutnie niemożliwa. 

Nic się nie dzieje, żadnej walki, nawet 
w czasie bitwy o Anglię, w której biorą udział 

wyłącznie piloci i obsługa na-
ziemna samolotów, ale przecież 
nie piechota pilnująca wybrzeży 
Szkocji. W swojej książce opisuje 
pan działania oświatowe wśród 
żołnierzy stacjonujących na 
Zachodzie i działania propagan-
dowe wśród sprzymierzonych. 

Zorientowaliśmy się, 
że mamy do odegrania 
pewną rolę w szkockim 
społeczeństwie; po opano-
waniu języka oczywiście. 
Chodziło o wywarcie jak 
najlepszego wrażenia. 
Tak więc z jednej strony 
„podciągano” naszych 
żołnierzy intelektualnie, 
na przykład przez two-
rzenie kursów matural-
nych dla tych, którzy nie 
skończyli szkoły średniej. 
A z drugiej strony chodziło 
o nawiązanie kontaktów, 
zwłaszcza z lokalną inte-
ligencją, reprezentowaną 
na ogół przez miejscowego 
nauczyciela, bo to były 
przecież małe miastecz-
ka, albo przez lokalnych 
ziemian. Powoli się te 
kontakty rozbudowywały. 
Na tym polegało nasze 

„ambasadorowanie”. Czasem to się 
opierało na bladze. Znam takich, 
którzy pokazywali pałac Łazienkow-
ski jako swój majątek w Polsce, aby 
zaimponować miejscowej dziewczynie, 
ale zasadniczo podstawową funkcją 
było wyprowadzanie Brytyjczyków ze 
stanu kompletnej niewiedzy na temat 
Polski. Pod Liverpoolem miejscowa 
dziewczyna bardzo się zdziwiła, że 
Polacy są biali… Nie miała pojęcia, że 
jesteśmy Europejczykami i myślała, że 
jesteśmy z kolonii. Chodziło o to, aby 
społeczność głównego naszego alianta, 
dysponującego największą siłą zbrojną 

Winston Churchill  
FOT. ARCHIWUM CBC
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(przed przystąpieniem USA do wojny), 
miała jakieś pojęcie o sojuszniku. 

Jak wyglądała pana praca jako cichociemne-
go w okupowanej Polsce?

Zostałem wyszkolony przez Brytyj-
czyków w zbieraniu informacji. Trzeba 
było zorganizować sieć wywiadowczą, 
zbierać i przechowywać materiały, 
a po opracowaniu je wysyłać. W moim 
mieszkaniu przy pomocy zaufane-
go stolarza zorganizowałem duży 
schowek. Skrytka umieszczona była 
w podłodze. Trzeba było w specjalnej 
kolejności wyjąć kawałki parkietu, 
by otworzyć archiwum, w którym 
były informacje o sytuacji społecznej, 
politycznej i kulturalnej. Materiały 
zbierane były w całej Polsce. 

Osobną kwestią był kontakt z ra-
diem. Miałem tak zorganizowaną 
służbę, że kiedy 15 października 1943 
r. rozpoczęły się masowe łapanki, 
które w Warszawie odbywały się 
niemal codziennie, a rozstrzeli-
wania co kilka dni, informacje 
do Londynu były przekazywane 
jeszcze tego samego dnia. Służba 
harcerek, dziewcząt w wieku od 
12 do 15 lat, została tak zorgani-
zowana przez „Szare Szeregi”, że 
na pewne punkty one przynosiły 
codziennie wiadomości i ja je mia-
łem z całego miasta już około szóstej. 
Redagowałem krótki komunikat, z któ-
rym szedłem – dziś to już można ujaw-
nić – do teściowej mec. Korbońskiego 
(którego poznałem jako „pana Zieliń-
skiego”), no i tam na Kolonii Staszica, 
a było to jakąś godzinę przed godziną 
policyjną, przychodziła „pani Zielińska”, 
czyli Korbońska, i nadawali to krótko-
falówką do Londynu. Następnego dnia 
rano radiostacja Świt z miejscowości 
Bletchley w południowo-wschodniej 
Anglii nadawała tę informację na całą 
Polskę. Radiostacja informowała o tym, 
co się działo w poszczególnych mia-
stach Polski. 

Poza informacją natychmiastową 
tworzyliśmy meldunki tygodniowe i – 
bardziej analityczne – komunikaty mie-
sięczne. Ten rodzaj biuletynu przezna-
czony był dla całej prasy podziemnej. 
Jednak przecież w całej Polsce działało 
wielu ludzi, którzy nawet nie byli za-
przysiężeni jako żołnierze AK, a mimo 
to brali udział w kolportażu prasy 
i przekazywaniu informacji. To dzięki 
tym rzeszom ludzi prasa podziemna 
docierała naprawdę daleko, a informa-
cje pochodziły z najdalszych okolic. 

Dobrze zorganizowana praca działacza 
podziemia wymaga minimum zabezpieczenia 
finansowego i minimum bezpieczeństwa, na 
przykład „dobrych papierów”. 

Istotnie. W podziemiu prawie nikt 
nie działał na własnych papierach. 
Trzeba było mieć dobre dokumenty, 
które dawały wiarygodną legendę. 
W moim przypadku dokonało się 
to poprzez kolegę – skoczka Janka 
Cegłowskiego ps. Konik. Otrzymanie 
papierów ułatwiła mi jego siostra, 
która pracowała w magistracie. 
Dostałem papiery jakiegoś umarlaka, 
który był mniej więcej w moim wieku, 
a nazywał się Stanisław Adamczuk. 

Jednak później trzeba było znaleźć 
pracę. Skoro młody mężczyzna 
mieszkał w Warszawie, to musi robić 
coś takiego, co władze okupacyjne 
uważają za pożyteczne dla niemiec-
kiej machiny wojennej. Znowu dzięki 
temu samemu człowiekowi dostałem 
się do firmy, która naprawiała tory 
kolejowe. Z tym że ponieważ znałem 
księgowość, bo przed wojną skończy-
łem prawo i akademię handlu zagra-
nicznego, zacząłem pracować w dziale 
księgowości. Musiałem tam coś robić, 
markować, że wykonuję jakieś zajęcie, 
więc jeździłem w miejsca, gdzie te 
tory naprawiano, i robiłem jakieś 
listy płac. Taka praca ułatwiała mi 
krążenie po Warszawie, a nawet po 
kraju jako – rzekomo – pracownikowi 
ważnej instytucji działającej na rzecz 
przemysłu wojennego.

I wreszcie jest sprawa materialna. 
My, skoczkowie, byliśmy dobrze za-
opatrzeni przez Londyn i mieliśmy do 
dyspozycji fundusze, które składaliśmy 
w odpowiednie ręce, i co miesiąc pobie-
raliśmy odpowiednią kwotę. Przecięt-
ny jednak pracownik czy pracownica 
podziemia takich luksusów nie mieli, 
chociaż były pewne gaże. Mnie się 
wydaje, że większość ludzi w podzie-
miu klepała biedę. Ja uważam, że to, co 
ukształtowało charakter dziewczyny 
czy chłopca w AK, to było powiązanie 
trzech rzeczy: służba podziemna, 
jednocześnie jakaś praca zawodowa 
umożliwiająca przeżycie, a ponadto 
ambicja podciągania się intelektualne-
go.

Obraz ten wydaje się jednak zbyt pomni-
kowy. Przecież na ogół byli to ludzie młodzi, 

którzy mimo wszystko chcieli – na tyle, na ile 
to było możliwe w nienormalnych warun-

kach – po prostu normalnie żyć, a nawet 
się wyszumieć. Życie codzienne, nawet 
życie codzienne pod okupacją, domaga 
się pewnej higieny psychicznej.

Rzeczywiście. Bywały 
momenty, kiedy się po prostu 
zapominało o tym, że jest oku-
pacja. Żaden człowiek nie może 

bez przerwy żyć pod straszną 
presją. Chodziło się z pannami 

na randki albo na jakieś spotkania 
towarzyskie, a nawet na wycieczki. 

Staraliśmy się żyć w miarę normalnie. 
Nie można ciągle śpiewać na najwyż-
szym „C”. Tajemnicą tego sześcioletnie-
go okresu było to, że wbrew strasznym 
warunkom staraliśmy się zachowy-
wać normalnie, a więc studiować czy 
prowadzić życie towarzyskie oraz ro-
dzinne. Z życiem rodzinnym było o tyle 
trudniej, że nam, skoczkom, którzy 
byliśmy lepiej przygotowani do życia 
w podziemiu, zakazywano kontaktów 
z rodzinami. Chodziło o to, aby ich nie 
narażać.  

Anglicy posiadali dokładne instruk-
cje zachowywania konspiracji i mieli to 
dobrze przestudiowane. Tutaj przy-
pomina mi się „Spis zasad działania 
agenta”. Jedną z reguł jest „bycie nie-
pozornym”, dlatego na cichociemnego 
nie nadawał się ani bardzo wysoki, ani 
bardzo niski albo bardzo szczupły czy 
– dajmy na to – wyjątkowo przystojny 
lub brzydal; jednym słowem – jakoś 
charakterystyczny. Dlaczego? Takie-
go osobnika się łatwo zapamiętuje. 
Kiedy więc po wojnie, na jakimś kursie 
dla młodzieży, opowiadałem o tych 
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zasadach, zemścił się na mnie mój sio-
strzeniec, tłumacząc kolegom, że jego 
wujek nie może być ani za gruby, ani za 
chudy, ani za długi, ani za krótki, ani za 
głupi, ani za mądry… 

Przeciętność pozwalała się ukryć. A inne 
zasady dobrego konspiratora?

Pierwsza rzecz: wiarygodna le-
genda. W odróżnieniu od dzisiejszych 
Stanów Zjednoczonych, gdzie najważ-
niejszym dokumentem jest prawo jaz-
dy, w okupowanej Europie trzeba było 
mieć wiele dokumentów osobistych. 
Należało się odpowiednio zachowy-
wać, odpowiednio recytować swoją 
legendę, uważając na to, żeby się nie 
zacukać i bez zająknięcia powiedzieć, 
kim się jest, gdzie się mieszka, gdzie 
pracuje itd. Trzeba było także dopa-
sować swoją świadomość do legendy. 
Druga sprawa: dyskrecja. Zresztą 
jeszcze w Anglii przechodziliśmy 
różne próby. Bywaliśmy zapraszani, 
napuszczano na nas różne młode 
damy. Gdy się okazało, że ktoś ma za 
długi język – na przykład po alkoholu 
albo chcąc zaimponować kobiecie – 
odpadał zdyskredytowany. Potrzebna 
była wewnętrzna dyscyplina. 

Trzecią zasadą jest maksymalne 
poznanie nieprzyjaciela. Powiedzmy, 
że się działa w jakimś małym miastecz-
ku w centralnej Polsce, dajmy na to 
w Opocznie. Trzeba wiedzieć, czy w tej 
miejscowości jest garnizon niemiecki, 
czy jest biuro gestapo, którzy ludzie są 
posądzani o współpracę… Im więcej się 
tych rzeczy wie, tym łatwiej i bez-
pieczniej można działać. O niewyróż-
nianiu się już mówiłem, ale to dotyczy 
nie tylko cech fizycznych własnych, 
ale także stylu ubierania się, aby nie 
być zbyt eleganckim czy przesadnie 
biednie ubranym. Takie „przeciętne” 
ubrania kupowaliśmy już w Londynie, 
aby się nie wyróżniać zaraz po zrzucie 
(typowym sprawdzianem było szuka-
nie metki albo biletu autobusowego 
w kieszeni). Taki przykład: poszedłem 
kupować mocne buty. Szewc musiał 
być jakoś związany z wywiadem 
brytyjskim, bo się uśmiechnął do mnie 
i powiedział, że niedawno szył podobne 
buty dla jednego Norwega… Wiadomo, 
oni też byli zrzucani. 

Wreszcie ostatnia zasada: bądź goto-
wy na każdą ewentualność. Na przy-
kład musisz wyskoczyć przez okno. No, 
z niezbyt wysoka, tylko z pierwszego 
piętra, ale nawet rozbijając głową szy-
bę, bo nie ma czasu na otwieranie okna. 

W ogóle trzeba mieć jakiś taki szósty 
zmysł, zmysł wyczuwania niebezpie-
czeństwa, aby się szybko wycofywać 
z niebezpiecznej sytuacji. 
To był ciekawy trening. Uczyliśmy 

się śledzić ludzi, tak by samemu nie 
być zauważonym, ale także jak zgubić 
„ogon”. Najważniejsze było jednak 
dopasowanie szkolenia do prawdopo-
dobnych zadań i funkcji. Jako przykład 
podam, że jeden z moich kolegów, który 
miał działać w gdańskim porcie, a był 
przed wojną oficerem policji, bodajże 
ze Śląska Cieszyńskiego, przez rok 
przebywał na statku, aby zapoznać się 
z trybem życia marynarzy i funkcjono-
waniem portu. I wiem, że później Piotr 
radził sobie w Gdańsku doskonale. Ja 
byłem szkolony w zbieraniu informacji. 
W ramach szkolenia zostałem wysłany 
do jednego miasteczka w Walii, aby tam 
zebrać informacje, tak abym nie został 
zauważony przez policję. A przecież 
miałem obcy akcent i mogłem tym 
zwrócić na siebie uwagę. 
Otóż przeszkolenie dawało pew-

ne zaufanie do siebie samego, choć 

bywali i tacy, którzy w ostatniej chwili 
mówili, że się nie nadają. Jednak tego 
typu zadania wymagały przełamania 
różnorakich oporów. Jeden to już był 
nad Polską w samolocie, a nagle zwątpił 
i bronił się przed zrzuceniem. Przy-
zwoity człowiek i dzielny, ale nerwowo 
nie wytrzymał. I wrócił. Różne były 
reakcje. Ja na przykład często śniłem 
o torturach, jakim poddawano złapa-
nych agentów. W snach przeżyłem takie 
straszne rzeczy, że później wszystko, 
co widziałem i o czym słyszałem, było 
dużo mniej niebezpieczne niż w tych 
koszmarach.    

Życie cichociemnego w okupowanej Polsce 
było ciekawsze niż wśród czekających na in-
wazję żołnierzy, szkolących się w Szkocji. Opo-
wiadając o szkockim okresie, wspomniał pan 
o zdobywaniu sympatii Brytyjczyków. Sympatie 
sympatiami, ale interesy są ważniejsze. Toteż 
rząd angielski poświęcił nas bez skrupułów. 

Weszły dodatkowe elementy. Po 
klęsce Francji byliśmy jedynym sojusz-
nikiem, który dysponował jakąś siłą 
militarną. Noszono nas niemal na rę-
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kach. Ja (jako skoczek spadochronowy) 
chodziłem w mundurze lotniczym, więc 
w londyńskim autobusie kobiety chcia-
ły mi ustępować miejsca, bo w trakcie 
bitwy o Anglię nie było większych bo-
haterów. Jednak od roku 1941 pojawił 
się inny idol, inny sojusznik, który – to 
trzeba przyznać – przejął ciężar walki 
lądowej. I to jest klucz do zrozumienia, 
dlaczego szala sympatii przechyliła się 
na korzyść Stalina. Zarówno w Londy-
nie, jak i w Waszyngtonie.

Pojawia się jednak pytanie, co robić, kiedy 
nic nie można zrobić. Układ sił zmienił się na 
naszą niekorzyść i to w stopniu katastrofalnym. 
Na dodatek nie mieliśmy żadnego wpływu na te 
zmiany, całkowicie od nas niezależne. Ciekawe, 
że w momentach największego zagrożenia – czy 
to w roku 1920, czy to w 1944 – na czele rządu 
stają ludzie z ludu: Witos, potem Arciszewski, 
który z zawodu był ślusarzem.

Po objęciu premierostwa przez Ar-
ciszewskiego zniknęły z urzędu ważne 
dokumenty (potem dowiedzieliśmy się, 
kto to zrobił). Arciszewski zarządził 
natychmiastową zmianę wszystkich 

zamków, włącznie z tym w biurku 
premiera, i kazał mi znaleźć człowieka, 
który to zrobi. Zwróciłem się przez ko-
legów do komendy lotnictwa i stamtąd 
przysłali sierżanta ślusarza o nazwisku 
Cieślik. Arciszewski przyszedł, zaczął 
mu pomagać i w ogóle wtrącać się do 
roboty. Na to sierżant: „Panie premie-
rze, zajmuj się pan polityką, a ślusarkę 
to już niech pan mnie zostawi”. Na to 
mu Arciszewski odpowiada: „Panie Cie-
ślik, jeszcze pana na świecie nie było, 
jak ja żyłem ze ślusarki”. On bynajmniej 
się nie wstydził swego robotniczego 
pochodzenia. 

Inna była z nim sytuacja, gdy 
przyjechał do Stanów, już po wojnie. 
Mieszkał u mnie. Przedstawiałem go 
przywódcom związków zawodowych. 
Przywódcą największej centrali, 
American Federation of Labor, był 
Green, a sekretarzem Mini. Gdy 
rozmawiali ze sobą, patrzyli sobie na 
ręce. Po moich rękach widać, że nie 
pracuję fizycznie, a Arciszewski miał 
mocne łapy robotnika. Od razu się 
dogadali, bo wiedzieli, że nie blefują 
co do swego robotniczego pochodze-
nia. To, że ludowi przywódcy pną się 
na górę w takich sytuacjach, wynika 
z faktu, że są wysuwani. W 1920 r. 
chłopi stanowili 65 proc. społeczeń-
stwa i ta wielka partia chłopska miała 
wspaniałego przywódcę, który stanął 
na czele Rządu Jedności Narodowej. 
Zresztą Witos był wcześniej posłem 
galicyjskim i przemawiał w wiedeń-
skim parlamencie, gdzie nauczył się 
polityki. Wicepremierem rządu  
w 1920 r. był Ignacy Daszyński z PPS. 
To był najlepszy rząd w momencie, 
kiedy na Polskę szła Armia Czerwona, 
aby wyzwalać robotników i chłopów… 

Jeśli chodzi o Arciszewskiego, to po 
śmierci Daszyńskiego był naturalnym 
przywódcą partii. Jako autentyczny 
robotnik o wielkich zasługach, członek 
rządów Daszyńskiego i Moraczewskie-
go oraz wieloletni poseł na Sejm był 
doświadczonym politykiem. On był już 
wówczas symbolem, znaną postacią 

o odwadze cywilnej i szlachetnym 
człowiekiem – został więc prezesem 
PPS. I kiedy wyleciałem z Londynu 
z żądaniem, aby sprowadzić do Anglii 
sekretarza generalnego partii socjali-
stycznej Kazimierza Pużaka ps. Bazyli, 
który był jednym z najważniejszych 
ludzi podziemia, on mi w dramatycznej 
rozmowie odmówił. Oświadczył mi, że 
jego zadaniem jest pozostanie z pol-
skimi robotnikami na złe i na dobre. 
Ta dramatyczna rozmowa odbyła się 
na Cmentarzu Powązkowskim, gdzie 
byliśmy umówieni przy grobie Lima-
nowskiego, a więc w symbolicznym 
dla polskiej lewicy miejscu. Natomiast 
Arciszewski, który używał wtedy 
pseudonimu Stanisław, powiada: „Już 
jestem trochę za stary na prowadzenie 
pracy podziemnej, to mogę polecieć na 
Zachód”. 

Jakim był człowiekiem i jaką miał polityczną 
koncepcję?       

Nie miał żadnych złudzeń. Wiedział, 
że sytuacja jest niesłychanie trudna. 
Natomiast uważał, że wobec istnie-
nia służalczego skrzydła względem 
sowieckiego sojusznika i jego interesów 
(a było ono podsycane przez pewne 
koła anglosaskie) musi istnieć biegun 
przeciwny. Tak swoją rolę rozumiał. 
Jako jego sekretarz uważam, że mogę 
być świadkiem koronnym w tej kwe-
stii. W dniu, kiedy pisaliśmy protest 
przeciwko Jałcie, stwierdzając, że 
tamte ustalenia nie mogą obowiązywać 
polskiego narodu, zwłaszcza że umowa 
została zawarta bez naszego udziału, 
mieliśmy pełną świadomość, że nawet 
nasz brytyjski sojusznik może nam 
wyrządzić wielką krzywdę. Na przy-
kład następnego dnia mogą być zajęte 
nasze biura oraz archiwa i nie wiadomo 
komu przekazane. A jednak trzeba to 
było zrobić dla przyszłości. Jako polski 
rząd nie mogliśmy zaświadczyć, że 
naród polski pogodził się z podporząd-
kowaniem Moskwie i dyktatem obcych 
mocarstw. •

Wywiad z Jerzym Lerskim jest drugą częścią nowej 
serii „Historii Do Rzeczy” zatytułowanej „Rozmowy 
o Polskim Państwie Podziemnym”. Miesiąc temu 
opublikowaliśmy wywiad z legendarnym kurierem 
Janem Karskim. W kolejnych numerach miesięcznika 
znajdą się zaś rozmowy z Janem Nowakiem-
Jeziorańskim i ostatnim delegatem rządu na kraj 
Stefanem Korbońskim. Wszystkie wywiady zostały 
przeprowadzone przez Józefa Marię Ruszara w 
roku 1986 na zlecenie Radia Wolna Europa. Nigdy 
wcześniej nie były publikowane w formie pisemnej.

 W snach przeżyłem 
takie straszne rzeczy, 
że później to, co 
widziałem i o czym 
słyszałem, było dużo 
mniej niebezpieczne
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W  czasie wojny było około 30 osób, które 
pełniły służbę kurierską między War-
szawą a Londynem. Jerzy Lerski „Jur” jest 
obok Jana Karskiego i Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego jednym z najbardziej znanych 
i zasłużonych spośród nich. Po niemiec-

kiej agresji na Polskę losy Lerskiego, studenta prawa na 
lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza, potoczyły się 
podobnie jak losy tysięcy innych młodych Polaków. Naj-
pierw była sesja egzaminacyjna, po trzecim roku studiów 
przerwana wezwaniem mobilizacyjnym, później wybuch 
wojny i służba w baterii przeciwlotniczej w Brześciu.  
Po kilku dniach z Brześcia trzeba było się jednak ewaku-

ować i Lerski znalazł się z powrotem w zajętym przez Armię 
Czerwoną Lwowie. Jako znany na uczelni działacz socjalde-
mokratyczny, któremu przed wojną endeccy bojówkarze za 
obronę Żydów na uczelni wybili zęby, dostał propozycję obję-
cia stanowiska w nowej, sowieckiej administracji. Zdecydo-
wanie ją odrzucił i razem z innymi młodymi socjalistami oraz 
ludowcami założył podziemny i antysowiecki Rewolucyjny 
Związek Niepodległości i Wolności. NKWD szybko rozpra-
cowało organizację i aresztowało większość jej członków. 
Lerski musiał uciekać. Przedostał się przez zieloną granicę na 
Węgry, a stamtąd przez Jugosławię i neutralne jeszcze wów-
czas Włochy do Francji. W siedzibie polskiego rządu w Angers 
spotkał swojego starego przyjaciela ze Lwowa – Jana Karskie-
go. Karski zaproponował Lerskiemu współpracę. 
W końcu trafił na specjalne szkolenie spadochronowe 

i szpiegowskie, które miało go przygotować do misji w okupo-
wanej Polsce. Na początku 1943 r. otrzymał od gen. Sikor-
skiego swoje pierwsze zadanie. Miał przekazać przywódcom 
podziemia informacje o planach zachodnich mocarstw, 
zgodnie z którymi wojna skończy się w 1944 r., a alianci zajmą 
Polskę przed Sowietami. Miał również udzielić w imieniu 
rządu pomocy gen. Grotowi-Roweckiemu w przyłączaniu ko-

lejnych podziemnych organizacji do AK i rozwiązać problemy 
związane z rozłamem w PPS. Wręczono mu również mikrofil-
my z dokumentami. 

19 lutego 1943 r. Lerski skoczył ze spadochronem z wyso-
kości 100 metrów na pole nieopodal Kielc. Dwa dni później 
był już w Warszawie, gdzie wypełniając swoją misję, spotykał 
się z gen. Grotem-Roweckim, z przedstawicielami wszystkich 
podziemnych stronnictw i organizacji. Socjalistyczne poglądy 
nie przeszkadzały mu w sprawnych negocjacjach z endecją. 

Wkrótce wyruszył w drogę powrotną. W Londynie miał 
opisać rządowi Mikołajczyka i zachodniej opinii publicz-
nej, jak wygląda życie pod wzmożonymi od kilku miesięcy 
niemieckimi represjami. Miał również wymusić udzielenie 
instrukcji, jak podziemie ma się zachowywać wobec Armii 
Czerwonej, która lada chwila miała przekroczyć przedwo-
jenną polską granicę. Tym razem droga Lerskiego wiodła 
przez Berlin. „Jur” mówił po niemiecku płynnie, ale z wyraź-
nym akcentem. Dostał więc fałszywe papiery na nazwisko 
Schultz i jako „bałtycki Niemiec” z Estonii, cywilny pracownik 
Wehrmachtu i specjalista od nowoczesnej broni wyjechał 
w styczniu 1944 r. do niemieckiej stolicy. Udało mu się zwieść 
niemieckich towarzyszy podróży, żołnierzy, kolejarzy oraz 
policjantów i bez szwanku wyjechać z Berlina do Francji. 
Stamtąd z pomocą francuskiego ruchu oporu przeszedł pie-
chotą przez Pireneje do Hiszpanii, żeby ostatecznie przelecieć 
samolotem z Madrytu do Wielkiej Brytanii. 

Po wykonaniu misji został w Londynie. Zajął się wygła-
szaniem w Wielkiej Brytanii prelekcji na temat Polskiego 
Państwa Podziemnego. Wykorzystując swoje znajomości 
wśród brytyjskich lewicowców, z powodzeniem nakłaniał 
socjalistyczną prasę do bicia na alarm w sprawie pomocy dla 
powstania warszawskiego. Pod koniec wojny został sekre-
tarzem premiera Tomasza Arciszewskiego. Równie wy-
trwale co bezskutecznie starał się przekonywać brytyjskich 
polityków do zmiany niekorzystnych dla Polski postanowień 
z konferencji teherańskiej. 

Po wojnie wyjechał do San Francisco i wykładał historię 
na tamtejszym uniwersytecie. Wykładał też na uczelniach 
Pakistanu, Japonii i Cejlonu. Spisał wspomnienia wydane 
pod tytułem „Emisariusz Jur”. „Niektórzy spośród kurierów 
z Warszawy ogłosili już swoje wspomnienia. Na pierwszym 
miejscu stawiam wśród nich książkę Lerskiego, a to z powodu 
służebnego stosunku do spraw publicznych, większego zaję-
cia się rolą innych osób niż własną, bogactwa informacji, jakie 
zawiera, i fascynującej atmosfery bijącej z jej kart” – pisał 
o niej delegat rządu na kraj Stefan Korboński.

Jerzy Lerski zmarł w 1992 r. w San Francisco. •

W niemieckim  
przebraniu

Sylwetka / Jerzy Lerski (1917–1992)

 W 1944 r. Jerzy Lerski wyruszył 
z tajnymi dokumentami z Warszawy 
do rządu emigracyjnego 
w Londynie. Droga wiodła przez 
Berlin

Adam Tycner
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Seks, filmy  
i samoloty

XX w./ Wielka namiętność Howarda Hughesa

 Jane Russell dzięki Hughesowi stała się sławna 
na całym świecie. Powodowała codziennie 
miliony niekontrolowanych erekcji

 Remigiusz  
Włast-Matuszak
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G igantem, niemal półbogiem, 
był w USA Howard Hughes 
(1905–1976). Wybitny 
i błyskotliwy wynalazca 
na miarę Edisona czy 
Tesli, skuteczny biznesmen, 

konstruktor samolotów, pionier awiacji 
cywilnej, miliarder o niebywałej fantazji 
producenta i reżysera filmowego oraz 
nienasycony łowca przygód seksualnych. 
Dziwak, a w ostatnich latach życia więzień 
własnych ochroniarzy. Powstały o nim 
trzy filmy fabularne, liczne książki, tysiące 
artykułów. Zmarł prawie cztery dekady 
temu, a ciągle jest żywy i obecny dzięki 
swoim wynalazkom oraz legendzie. Góro-
wał nad otoczeniem zarówno umysłowo, 
jak i fizycznie (miał 192 cm wzrostu). 

Wynalazki i seks
Atrakcją portu w Los Angeles jest do 

dzisiaj jego transportowa łódź latająca – 
„Świerkowa Gęś” (Spruce Goose) zbudo-
wana w 1944 r., mająca skrzydła o roz-
piętości 98 metrów i mogąca przewozić 
750 żołnierzy. Ponieważ aluminium było 
deficytowe, Hughes zbudował ją z brzo-
zowej sklejki. Ryk jej ośmiu silników, 
uruchamianych technicznie raz na kilka 
tygodni, budził całą zatokę. 

Wojskowy transportowiec z drewna to 
rodzaj zabawki. Jego poważne wynalazki 
zadecydowały jednak o potędze  
US Army, zwycięstwie w II wojnie świa-
towej i w trakcie zimnej wojny. To m.in. 
takie techniczne „cuda” jak superradary  
II generacji, satelity szpiegowskie, elek-
troniczne urządzenia przechwytujące do 
połączeń komputerowych między amba-
sadami, a także urządzenia zagłuszające 
czy elektronika do samolotów szpiegow-
skich SR-71. Cała produkcja Doliny Krze-
mowej to kontynuacja geniuszu Hughesa. 
Czasami – mimo postępu technicznego 
– nikt już nie potrafił zrealizować tak 
szalonych wynalazków co on. 

W 1971 r., gdy był w fatalnej kondycji 
fizycznej (skutki wypadków lotniczych 
i dziwacznych dietofobii), rozpoczął dla 

rządu USA „Projekt Arizona” za ponad 
350 mln dol. A była to budo-

wa statku badawczo-szpiegowskiego 
„Glamur Explorer”, który pod „bokiem” 
okrętów ZSRS wydobył z dna Pacyfiku 
sowiecką łódź podwodną z nuklearnymi 
pociskami dalekiego zasięgu. Łódź K-129 
miała długość 98 metrów i ważyła  
2,7 tony, a wyciągano ją (przełamała się) 
z głębokości około 5 tys. metrów przy 
wzburzonym oceanie Nikt nigdy czegoś 
takiego nie dokonał, a statek – cud tech-
niczny – pracował jako pływająca platfor-
ma odkrywczo-wiertnicza do 2010 r. 

Materialne poparcie udzielone Richar-
dowi Nixonowi, 37. prezydentowi USA, 
wyraziło się w tym, że ludzie Hughesa 
wręczali sztabowcom Nixona walizki 
z pieniędzmi – „Awiator” jako konserwa-

tysta uważał, że republikanin powinien 
rządzić USA.

Życie prywatne Hughesa to stałe ule-
ganie instynktowi posiadania możliwie 
dużego haremu. Był wręcz kolekcjone-
rem. Oto najgłośniejsze jego „zdobycze”: 
Bette Davis, Olivia de Havilland grała 
Melanię w „Przeminęło z wiatrem”, Ava 
Gardner – żona Franka Sinatry, Rita Hay-
worth – pamiętna Gilda, Marilyn Monroe, 
Elizabeth Taylor... i sto innych aktorek 
oraz kobiet o niekwestionowanym inte-
lekcie, takich jak legendarna twórczyni 
przemysłu modowego Gloria Vanderbild. 

Dwie kobiety odrzuciły jego usilne 
zaloty: Włoszka – Gina Lollobrigida, którą 
Hughes „skazał” za to na siedem lat ak-

torskiego bezrobocia w USA, oraz 
słynna brunetka z filmu 

„Mężczyźni wolą 
blondynki” – 

Jane Russell (1921–2011). Kochał ją i jej 
pożądał, mimo że ciągle mu odmawiała, 
choć on nastawał i wymyślał kolejne 
produkcje filmowe. Zajmijmy się – z braku 
miejsca – tylko tym jednym epizodem 
z życia „Awiatora” – niespełnioną miło-
ścią do posągowej brunetki.

Perwersja na planie
Jane Russell, tak jak większość ame-

rykańskich gwiazd srebrnego ekranu, 
urodziła się na zapadłej prowincji. Było to 
w roku 1921, w Bemidji w stanie Monta-
na. W 1930 r. jej rodzina przeniosła się do 
Burbank w Kalifornii, gdzie Jane wystę-

powała w szkolnych przedstawieniach. 
Po śmierci ojca z konieczności zarobko-
wania została modelką. Urodę 19-letniej 
ognistej brunetki docenił w 1940 r. 
Howard Hughes, będący wówczas wła-
ścicielem wytwórni filmowej RKO. Praca 
na planie była kamuflażem dla realizacji 
skrywanych seksualnych obsesji. Jego 
biografia przedstawiona w superproduk-
cji „Awiator” z Leonardem DiCaprio w 
roli głównej (2004) to blada, drastycznie 
ocenzurowana wersja szalonych losów 
erotomana biseksualisty, króla życia oraz 
odkrywcy większości hollywoodzkich 
gwiazd. 

Po nakręceniu słynnych „Aniołów 
piekieł” („Hell’s Angels”, 1930), których 
batalistyczne masowe sceny lotnicze 
do tej pory uchodzą za niedościgniony 
wzór, w 1940 r. postanowił nakręcić film 
o słynnym bandycie z Dzikiego Zachodu, 

56

 w w w . D O R Z E C Z Y . p l 

CZASY I LUDZIE



jakim był Billy the Kid. Zatytułowano go 
„Banita” („The Outlaw”), polska wersja 
tytułu to „Wyjęty spod prawa”. Rolę 
głównej bohaterki, pięknej Rio, powie-
rzył zupełnie nieznanej debiutantce, 
młodej i emanującej seksem Jane Russell, 
a w postać Billy’ego Kida kazał się wcielić 
agentowi ubezpieczeniowemu Jackowi 
Buetelowi, którego odkrył w trakcie 
jednej ze swoich seksualnych eskapad 
po slumsach. Jack Buetel – przystojny, 
szczupły brunet o oczach umierającej sa-
renki – stał się niewolnikiem miliardera, 
który zatrudniał go za 150 dol. tygodnio-
wo i nigdy nie podniósł wynagrodzenia. 
Przymierający głodem Buetel – grający 
z powodzeniem bezwzględnego bandytę 

– musiał na planie filmowym zwracać się 
do Hughesa per „Sir”.

Hughes, ponieważ nie udało mu 
się uwieść Jane Russell, zadowalał się 
w bardziej perwersyjny sposób. Czerpał 
zadowolenie z reżyserowania i monto-
wania (całymi nocami) scen miłosnych 
Billy’ego Kida i Rio. Oczywiście Billy’ego 
odział w obcisłe spodnie, a w kilku 
scenach rozebrał prawie do naga. Jane 
natomiast bez przerwy leżała albo 
siedziała na sianie, opadały jej ramiączka 
meksykańskiej sukni, a zbliżenia biustu 
i łona wypełniały cały ekran. Przed 
pocałunkami bandyta patrzy na Rio tak 
zabójczym wzrokiem, że Rudolf Valenti-
no to nędzny amator uwodzenia. Hughes 
nakręcił długie, senne, seksualne marze-
nie o pożądającym facecie i uosobieniu 
wabiącego, kobiecego seksu – matce 
Ziemi zniewalanej przez bandytę-herosa. 

Perwersja była podręcznikowa i w do-
datku podwójna. Hughes posiadł Jane 
przez osobę trzecią, czyli Billy’ego Kida, 
sam posiadając jego.

Film już na etapie scenariusza miał 
kłopoty z cenzurą, pięć lat czekał na pre-
mierę, a gdy w końcu wszedł na ekrany, 
w wielu stanach został zakazany. Pu-
bliczność oczywiście szturmowała kasy, 
a kolejki w Londynie przekroczyły tysiąc 
osób. Fotosy z „Banity” przeszły do hi-
storii. Żadna gwiazda ekranu nie emano-
wała seksem tak jak Jane gryząca źdźbło 
trawy. Reklamy głosiły: „Dziewczyna 
z ustami jak letni skwar”, „Zła, zmienna, 
zniewalająca”, a pod ogromnymi plaka-
tami, na których widniały wspaniałe 

piersi Jane, uniesione stanikiem skonstru-
owanym przez geniusza inżynieryjnego 
Hughesa, widniał napis: „Dwa powody, 
żeby obejrzeć »Banitę«”. 

Monogamistka, 
o zgrozo!
Z dnia na dzień Jane stała się sławna 

od Argentyny do Alaski i od Szwecji do 
Australii, „powodując codziennie miliony 
niekontrolowanych erekcji”, co było 
latami przedmiotem slangowych powie-
dzonek. Władze miejskie San Francisco 
pozwały Hughesa za obrazę moralności 
publicznej. Jane stwierdziła na rozpra-
wie, że „chrześcijańskie dziewczęta też 
mają piersi”. Sędzia przyznał jej rację 
i zezwolił na rozpowszechnianie filmu.

Posągowa Jane Russell stała się ofiarą 
własnej niepokojącej urody i talentu. 
Hughes oraz inni widzieli w niej wyłącz-
nie symbol seksu i w takich też rolach ją 
obsadzali. Jej następny film w reżyserii 
Hughesa to „Macao” (1952), w którym 
Jane wspaniale śpiewa, a Robert Mitchum 
staje się dodatkiem. 

Przy kręceniu „Macao” Hughes ulep-
szył konstrukcję stanika dla Jane oraz dla 
milionów kobiet, noszących dzisiaj jego 
„wynalazek”. Operator dostał czterostro-
nicową instrukcję sposobu kręcenia i eks-
ponowania biustu Jane. Film był kaso-
wym sukcesem. W 1953 r. Jane nakręciła 
aż cztery filmy, w tym legendarny obraz 
„Mężczyźni wolą blondynki”.

Rok 1954 to muzyczna komedia 
„The French Line” – rozgrywająca się 
na pokładzie wielkiego samolotu D-3, 
gdzie Jane tańczy i śpiewa. „Unterwater” 
z 1955 r. to film, w którym Hughesowi 
chodziło głównie o przedstawienie sceny 
nurkowania Jane i nawet konferencja 
prasowa odbyła się pod wodą. Był to 
ostatni jej film reżyserowany przez 
Hughesa. 

W 1957 r., będąc u szczytu sławy 
i mając dość schematycznych ról oraz śli-
niących się do niej producentów, zrezy-
gnowała z filmu i rozpoczęła zawrotną 
karierę piosenkarską w renomowanych 
nocnych klubach i kasynach. Już samo 
jej pojawienie się elektryzowało wy-
tworną publiczność. Jej występy były 
nagradzane nieustającymi owacjami na 
stojąco. Prawdę mówiąc, nie musiała 
już śpiewać. Jej bujne posągowe kształ-
ty w połączeniu ze zdecydowanymi, 
ostrymi ruchami wywoływały zachwyt 
i w tym stanie na długo pozostawiały 
publiczność. 

Aktorka wróciła na ekran w 1964 r.  
produkcją „Los jest myśliwym”, a jej 
ostatni film to „Ciemniejszy od bursz-
tynu” z 1970 r. W życiu prywatnym 
była wierną monogamistką. Stroniła od 
skandali. Rozwiodła się tylko raz, a dwa 
razy owdowiała – w latach 1968 i 1999. 
Jeszcze w 2008 r. brała udział w życiu pu-
blicznym Kalifornii i swojej miejscowości 
Santa Maria Valley. Zmarła 1 marca  
2011 r. i przez całe życie – o zgrozo! – 
miała prawicowe poglądy, w dodatku 
szczerze wierzyła w Boga i nie bała się 
publicznie do tego przyznawać, co w Ka-
lifornii graniczyło z brakiem instynktu 
samozachowawczego.

Amerykańskie „przeboje” filmowe 
z lat 1948–1956 na ekrany Polski ludo-
wej nie dotarły. Żelazna kurtyna była 
szczelna. •

Howard Hughes i grający jego rolę  
w „Awiatorze” Leonardo DiCaprio  
FOT. FLY.HISTORIC WINGS.COM I MATERIAŁY PRASOWE
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K orespondent amerykańskie-
go „The Washington Post” 
pisał w 1970 r.: „Są tu trzy 
szkoły podstawowe i ani 
jednej średniej. Nie można 
tu wybudować nowego 

domu ani wyremontować starego. Nie 
można podłączyć sobie gazu ani wy-
budować szaletu. Nie można uprawiać 
nowych pól ani bez pozwolenia sułtana 
kupić sobie samochodu. Tu niemal 
wszystko jest na zabronione”. Leżący 
w południowo-wschodniej części Półwy-
spu Arabskiego Oman, który niedawno 
rozpoczął eksport ropy naftowej, uzna-
wano za jedno z najbardziej zacofanych 
państw regionu. Wydawało się, że czas 
stanął tu w miejscu. Rządzący Omanem 
od prawie czterech dekad sułtan Sa’id 
ibn Tajmur, pomimo płynących do 
królewskiego skarbca środków ze 
sprzedaży ropy, kompletnie nie 
był zainteresowany budową dróg, 
szkół, szpitali – słowem infrastruk-
tury, która mogłaby polepszyć 
sytuację ludności.

Sułtan zawadą
Już w 1954 r. na górzystym obszarze 

Jebel Akhdar wybuchła antysułtańska 
rebelia wzniecona przez imama Ghaliba 
bin Alego, a od 1957 r. kontynuowana 
przez jego brata – Taliba bin Ali al-Hinaia. 
Wspierała ją Arabia Saudyjska. Ponieważ 
sułtan nie posiadał przeszkolonych jed-
nostek wojskowych do walk z powstańca-
mi, musiał poprosić o pomoc Wielką Bry-
tanię. Londyn zareagował błyskawicznie. 
Dowódcą armii sułtańskiej został 
mianowany doświadczony oficer armii 
brytyjskiej płk. David Simley, kierowni-
cze stanowiska w policji, wojsku i admi-
nistracji objęło wielu innych brytyjskich 
oficerów, do Omanu przybyły również 
oddziały 3. Brygady Komandosów Kró-
lewskiej Piechoty Morskiej wspierane 

 Jak pokonać 
komunistów 
i jednocześnie 
wyprowadzić kraj   
ze średniowiecza? 
Pokazała to SAS

Arkadiusz Karbowiak

Brytyjscy  
komandosi 
w Omanie  

Lata 70. / Wojna na pustyni
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przez wiele innych jedno-
stek. W listopadzie 1958 r. 
wylądował tam przeniesio-
ny z Malajów szwadron SAS 

(Special Air Service – Specjalna 
Służba Powietrzna). Na odnie-
sienie zwycięstwa Brytyjczycy 
potrzebowali zaledwie trzech 
miesięcy. W styczniu 1959 r. 
rebelianci zostali rozgromieni 
i walki ustały.

Na początku lat 60. do 
kolejnej rewolty doszło tym 
razem w prowincji Zufar 
(Dhofar). Z racji górzystego 
ukształtowania terenu 
oraz braku infrastruktu-
ry drogowej obszar ten 
uznawany był przez 
wielu „za najlepszy na 
Bliskim Wschodzie do 
prowadzenia działal-

ności partyzanckiej”. 26 
kwietnia 1966 r. rebelianci dokonali 
próby zamachu na sułtana podczas wizy-
tacji rządowych jednostek wojskowych 
w Zufar. Pogłębiło to obsesję monarchy na 
punkcie swego bezpieczeństwa. Przeby-
wał głównie w pałacu niedaleko Salalah 
– około 800 km od stolicy kraju Maskatu. 
Tam dostęp do niego miało tylko kilku 
współpracowników. Od tamtego czasu 
zwykło się mówić, że w Omanie rządzi 
sułtan widmo, bo rzadko pokazywał się 
publicznie.

Intensyfikacja działalności wywro-
towej nastąpiła w roku 1968. Po części 
wiązało się to z faktem powstania nowej 
struktury organizacyjnej, a występującej 
pod nazwą Ludowy Front Wyzwolenia 
Zatoki Perskiej (PFLOAG). Była to organi-
zacja o zdecydowanie komunistycznym 
charakterze, a na jej czele stał mark-

sistowski radykał Mohammed Ahmad 
al-Ghassani. PFLOAG uzyskał wsparcie 
logistyczne i finansowe ze strony ZSRS 
oraz Chin, skąd popłynęła pomoc woj-
skowa w postaci moździerzy, rakiet typu 
Katiusza, rakiet przeciwlotniczych typu 
SAM, karabinów, granatów oraz wszelkiej 
amunicji. Około 30 żołnierzy armii „czer-
wonych wojowników” odbyło szkolenie 
w pekińskiej Szkole Antyimperialistycz-
nej. W wyobrażeniach przywódców 
z Pekinu i Moskwy Oman miał się stać 
Wietnamem Półwyspu Arabskiego.

Od 1968 r. PFLOAG był dodatkowo 
wspierany przez sąsiadujący z Omanem 
Jemen Południowy, gdzie do władzy 
po opuszczeniu przez Brytyjczyków 
Adenu doszli marksiści. Granica obu 
państw przekształciła się w jeden wielki 
obóz szkoleniowy. Komuniści omańscy 
wzorem swych greckich towarzyszy po-
rwali i umieścili w specjalnych szkołach 
w Jemenie około 800 dzieci, które miały 
zostać wyedukowane na komunistycz-
nych janczarów.

Niebezpiecznemu rozwojowi sytuacji 
w Omanie przyglądał się z uwagą rząd 
Wielkiej Brytanii. Dla polityków z Do-
wning Street było jasne, że groźba przeję-
cia władzy w Omanie przez komunistów 
może doprowadzić do przejęcia przez 
ZSRS kontroli zarówno nad strategicz-
ną cieśniną Ormuz, którą odbywał się 
transport ropy naftowej, jak i nad złożami 
zasobów tego ważnego surowca. Dla-
tego konserwatywny gabinet premiera 
Edwarda Healtha zdecydował się  
w 1970 r. podjąć interwencję w Omanie, 
niejako wbrew zapowiedziom swego 
poprzednika Howarda Wilsona, który 
ogłosił wycofanie się Wielkiej Brytanii 
z obszaru Zatoki Perskiej.

Zanim przystąpiono do konkret-
nych działań, do Omanu skierowano 
zespół analityków. Ich zadaniem było 
zdefiniowanie rzeczywistych przyczyn 

leżących u podłoża konfliktu. Diagnoza 
wskazywała na konieczność pozbawienia 
władzy sułtana Sa’ida ibn Tajmura... Przy 
pomocy Brytyjczyków 23 lipca 1970 r. 
doszło do pałacowego przewrotu. Tego 
dnia w królewskim pałacu pojawiła się 
grupa zamachowców w osobach trzech 
oficerów i sześciu żołnierzy. Doszło do 
wymiany ognia, w trakcie której sułtan 
Sa’id ibn Tajmur odniósł pięć ran i został 
via Bahrajn przetransportowany do 
londyńskiego szpitala. Stamtąd przeniósł 
się do jednego z londyńskich hoteli, gdzie 
przebywał aż do swojej śmierci, która 
nastąpiła 19 października 1972 r.

Oddziały Firqat
W ten sposób rządy w Omanie przejął 

jego syn Kabus ibn Sa’id, absolwent bry-
tyjskiej akademii wojskowej Sandhurst. 
Nowy sułtan okazał się właściwym 
człowiekiem na właściwym miejscu. Nie-
mal od początku zaczął przeprowadzać 
wiele głębokich reform, które z jednej 
strony mogły poprawić sytuację we-
wnętrzną kraju, a z drugiej spowodować 
zmniejszenie społecznego poparcia dla 
komunistycznych rebeliantów. „To, czego 
ludzie pragną, to przede wszystkim edu-
kacja i zdrowie. Musimy im to zapewnić. 
Wszystko powinno iść systematycznie, bo 
przecież zanim zaczniesz biegać, musisz 
nauczyć się chodzić” – mówił sułtan.

Jednym z jego pierwszych kroków było 
ogłoszenie amnestii dla wszystkich chęt-
nych do złożenia broni. Uczynił to między 
innymi znany dowódca powstańczy Salim 
Mubarak. Wraz z nimi z amnestii skorzy-
stało wielu innych bojowników PFLOAG. 
Około 1,6 tys. z nich zasiliło wkrótce 
szeregi nowo utworzonych sułtańskich 
antypartyzanckich jednostek paramili-
tarnych zwanych Firqat. Działały one na 
ogół we współpracy z kilkuosobowymi 

Komandosi SAS w Omanie FOT. ARCHIWUM
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zespołami brytyjskich komandosów. 
Członkowie tych oddziałów, posiadający 
partyzanckie doświadczenie, znakomicie 
orientowali się w taktyce stosowanej 
przez formacje nieregularne i dlatego też 
w walce z nimi osiągali znakomite efekty. 
Poza utworzeniem jednostek Firqatu suł-
tan postanowił zwiększyć stan liczebny 
armii rządowej. Jej żołnierzy poddano 
intensywnemu szkoleniu. Pomimo tych 
posunięć sama armia omańska nie była 
w stanie poradzić sobie z zufarskimi 
rebeliantami. 

25 członków SAS przybyło do Omanu 
niemal nazajutrz po obaleniu sułtana 
Sa’ida ibn Tajmura. Ich zadaniem było 
opracowanie koncepcji likwidacji ko-
munistycznego powstania. Oparto ją na 
tzw. kampanii pięciu frontów autorstwa 
oficera SAS ppłk. Johna Wattsa. W latach 
50. podobny program z powodzeniem 
wcielono w życie w trakcie zwycięskiej, 
toczącej się w latach 1948–1960 wojny 
na Malajach. Zapewniano rozwój opieki 
medycznej i weterynaryjnej, budowę 
infrastruktury drogowej i szkolnej, pro-
wadzenie intensywnych działań wywia-
dowczych oraz propagandowych, a także 
zachęcanie Zufarczyków do zaciągania się 
do służby w formacjach sułtańskich.

Wyznaczone cele wskazywały, że 
Brytyjczycy zamierzali pokonać komu-
nistów nie tylko na polu militarnym, ale 
także „przez zdobycie serc i umysłów 
mieszkańców Omanu”. Za ich radą sułtan 
Kabus ibn Sa’id skierował do prowincji 
Zufar aż 40 proc. rządowych środków 
przeznaczonych na rozwój infrastruk-
tury w kraju. Początkowo obok wspo-
mnianych 25 doradców oraz żołnierzy 
pełniących służbę zarówno w jednost-
kach bojowych, jak i we wspomagających 
pojawili się w różnych ośrodkach miej-
skich oraz wiejskich wojskowi inżyniero-
wie, pomagający budować szkoły, drogi 
czy szpitale. Starano się również – jak 
wspominał jeden z brytyjskich oficerów 
– „nauczyć ludzi, jak lepiej korzystać ze 
zbóż czy zwierząt, które już posiadali. 
Nie chcieliśmy natomiast diametralnie 
zmieniać ich przyzwyczajeń”.

Polacy w akcji By zakamuflować przed 
brytyjską i światową opinią publiczną 
obecność oddziałów SAS w Omanie, ukry-
to je pod nazwą Zespołów Szkoleniowych 
Armii Brytyjskiej (BATT). Ich żołnierze, 
dowodzeni od 1972 r. przez ppłk. Petera 
de la Billière’a – późniejszego generała 
i głównodowodzącego wojsk brytyjskich 
w czasie operacji „Pustynna Burza” w Ira-
ku – dźwigali jednak na sobie główny 
ciężar walk z komunistami.

Warto wspomnieć, że w brytyjskich 
jednostkach wojskowych w Omanie 
służyli także Polacy. Jednym z nich 
był mjr Aleksander Tarwid „Jock”. Od 
kwietnia do grudnia 1974 
r. dowodził on szwadro-
nem śmigłowców typu 
Westland Wessex. Innym 
uczestnikiem walk był 
Stefan Karwowski, syn 
polskiego pilota RAF. 
W 1975 r.  
rozpoczął on służbę 
w Sułtańskich Siłach Po-
wietrznych, wykonując 
misje bojowe na samolo-
tach typu Hawker Hunter. 
Za udział w nich został 
odznaczony Złotym 
Krzyżem Sułtana, naj-
wyższym omańskim od-
znaczeniem wojskowym. 
Tragicznie natomiast 
zakończył swą służbę w Oma-
nie Polak por. Michael Drybanski. 
Zginął zestrzelony 9 lipca 1973 r. 

Poza Polakami w Oma-
nie znaleźli się żołnierze 
sojuszniczych kontyngen-
tów wojskowych, przysłani 
przez króla Jordanii Hu-
sajna (około 800 żołnierzy 
jednostek inżynieryjnych 
i sił specjalnych) oraz szacha Iranu 
Rezę Pahlawiego (około 3 tys. żołnie-
rzy jednostek specjalnych, lotniczych, 
lądowych wspartych artylerią). Pomocy 
finansowej w tłumieniu komunistycznej 
rebelii udzieliły, poza Wielką Brytanią, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia 
Saudyjska, co szczególnie w przypadku 
tego ostatniego państwa było ewenemen-
tem, ponieważ jeszcze na początku lat 60. 
wspierało ono rebeliantów.

Wojna w Omanie obfitowała w rozlicz-
ne zbrojne starcia o różnej intensywności. 
Najbardziej znanym jej epizodem, głównie 
z powodu heroizmu uczestniczących 
w niej żołnierzy, była bitwa o Mirbat, 
stoczona 19 lipca 1972 r. Wówczas zaled-
wie dziewięciu żołnierzy SAS przez kilka 
godzin broniło się przed atakiem 250 ko-
munistycznych partyzantów. Na szczęście, 
między innymi dzięki wsparciu z samolo-
tów BAC Strikemaster z sułtańskich sił po-
wietrznych, atak udało się odeprzeć, choć 
nie bez strat. Wśród poległych znalazł się 
Fidżyjczyk z pochodzenia, kpr. Talaiasi 
Labalaba, który mimo odniesienia ciężkiej 
rany raził napastników ogniem haubicy 
86,6 mm. Obok niego śmierć poniósł także 
Brytyjczyk Thomas Tobin. Bitwa pod Mir-
batem przedstawiana jest do dziś na wielu 
uczelniach wojskowych – nie tylko w Wiel-
kiej Brytanii, ale także na całym świecie – 
jako przykład zachowania przez żołnierzy 

bohaterskiej postawy 
na polu walki. Jak pisał 
w swojej książce „Oman 
Insurgencies: Sultanate’s 
Struggle for Suprema-
cy” J.E. Peterson: „Poza 
podniesieniem morale 
jednostek sułtańskich bi-
twa pod Mirbatem zadała 
przygniatający psycho-
logiczny cios partyzan-

tom. W końcu przegrali 
w otwartej walce, gdy 

wszystko przemawiało 
na ich korzyść. Później 
nie potrafili już tego 

odwrócić”. 
Rzeczywiście, rok 1972 

był w Omanie rokiem prze-
łomowym. W grudniu sułtańskie 

służby specjalne dokonały masowych 
aresztowań członków rebelianckich 

struktur konspiracyjnych. 
W kolejnych latach inten-
sywność działań partyzanc-
kich systematycznie malała, 
a wojskom brytyjsko-suł-
tańskim udało się zatrzy-
mać ostatnią ofensywę 

komunistyczną, przeprowadzoną w paź-
dzierniku 1975 r., i to pomimo że komu-
nistyczni buntownicy wspomagani byli 
przez swych ideologicznych pobratymców 
z Jemenu Południowego.

4 grudnia 1975 r. sułtan ogłosił koniec 
wojny domowej. Kraj został ocalony 
przed komunistycznym zagrożeniem 
i mógł wejść na drogę pokojowego rozwo-
ju. Dzisiaj Oman jest jednym z najbogat-
szych państw na Półwyspie Arabskim. •

Emblemat Special Air 
Service (SAS) FOT. WIKIPEDIA
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K    im Philby nie był wyjątkiem. 
Jego lewicowi koledzy z bry-
tyjskiego wywiadu z wielką 
determinacją próbowali jego 
zdradę zamieść pod dywan. 
Dlatego też długo blokowano 

publikację wspomnień jego najlepszego 
przyjaciela Tima Milne’a. Wyszły one 
dopiero teraz. O książce opowiada autor 
przedmowy do niej i jedyny zachodni 
dziennikarz, który przeprowadził 
wywiad z Philbym w Moskwie.

ANNA GWOZDOWSKA: Po co Brytyjczykom 
kolejna książka o zdradzie Kima Philby’ego?  
PHILLIP KNIGHTLEY: Wspomnienia Tima 
Milne’a to coś więcej niż jeszcze jedna 
opowieść o najsłynniejszym sowiec-
kim szpiegu w Wielkiej Brytanii. To 
jest opowieść z pierwszej ręki. Nikt nie 
znał Philby’ego dłużej i lepiej niż Milne. 
Znali się od czasów szkoły średniej, na 
studiach jeździli razem na wakacje do 
Europy. Milne sporo pisze o ich wspólnej 
pracy w wywiadzie. To przecież Philby 
ściągnął go w czasie wojny do SIS (Se-
cret Intelligence Service, znanego także 
jako MI6). Przede wszystkim Milne rzu-

ca jednak światło na motywacje swojego 
przyjaciela. Czyni to zresztą niezwykle 
delikatnie i taktownie. 

Można odnieść wrażenie, że jest nawet zbyt ła-
godny. Przecież Philby, przed ucieczką do Moskwy, 
w czasie przesłuchania przez brytyjskiego oficera 
miał rzucić cień podejrzenia również na Milne’a. 

Ja nie zmieniłem zdania na temat 
Philby’ego po przeczytaniu tej książki. 
Zresztą również Milne – co wielokrotnie 
podkreśla – jednoznacznie oceniał zdradę 
przyjaciela. We wstępie do wspomnień 
Milne’a przytoczyłem jego rozmowę 
z córką, która odbyła się po otrzymaniu 
wiadomości o śmierci Philby’ego. Córka 
zapytała go jak się czuje, spodziewając 
się, że ojciec ma pewnie mieszane uczucia. 
Tymczasem Milne odpowiedział twardo: 
„Dla mnie Philby umarł już dawno”.

Dlaczego brytyjski wywiad przez ponad 40 lat, 
blokował publikację wspomnień Milne’a? Czy coś 
próbowano ukryć?

Nic poza całą sowiecką sagą szpie-
gowską rozgrywającą się latami w łonie 
brytyjskiego wywiadu (śmiech). Jednak 
mówiąc poważnie – chodziło pewnie o to, 
że wspomnienia Milne’a ukazują środo-
wisko, w którym pracował Philby. Widzi-
my w nim ludzi służb, którzy wyraźnie 
sympatyzowali ze zdrajcą, podzielali 

jego poglądy nawet wtedy, kiedy jego 
przejście na stronę wroga wydawało się 
oczywiste. 

„To niemożliwe, że jeden z czarujących 
i bardziej inteligentnych Brytyjczyków, nasz bliski 
przyjaciel, z którym kończyliśmy te same elitarne 
szkoły i uniwersytety, a później wciągaliśmy 
wzajemnie do wywiadu, mógł szpiegować na rzecz 
złych Rosjan”. Czy tak myśleli?  

Tak myślało wielu z nich. Niektórzy 
przyjaciele Philby’ego nie chcieli przyjąć 
do wiadomości jego winy. 

Brytyjski pisarz William Boyd uważa, że 
sprawa Philby’ego i postępowanie jego znajomych 
to studium angielskiej hipokryzji: uśmiechy, 
uprzejmość, dyskrecja, unikanie zdecydowanej 
oceny, na jaką zasługuje zdrada. Trafnie?

Nawet premier Harold Macmillan 
poręczył za Philby’ego w czasie swojego 
przemówienia w parlamencie. Philby 
mógł więc cały czas liczyć na pomoc 
i ochronę przyjaciół. Kiedy musiał 
odejść z wywiadu [w 1951 r. do Moskwy 
uciekli dwaj sowieccy szpiedzy: Donald 
Maclean i Guy Burgess. Ten ostatni 
mieszkał w Waszyngtonie z Philbym, 
dlatego podejrzenie padło także na nie-
go – przyp. red.], koledzy załatwili mu 
pracę korespondenta „Observera” i „The 
Economist”, a wkrótce znów nawiązano 
z nim współpracę wywiadowczą.   

Milne te błędy dostrzega, ale przyznaje 
w książce, że Philby wydawał się znakomitym 
oficerem wywiadu, a nade wszystko wspaniałym, 
lojalnym kolegą. 

Milne był do pewnego stopnia naiwny, 
ale to dlatego, że podziwiał Philby’ego 
i całowicie mu wierzył. 

Kto krył  
 Philby’ego

Wywiad / O sowieckim superszpiegu

 W brytyjskich służbach 
roiło się od sympatyków 
komunizmu. Na 
działalność zdrajcy 
patrzyli przez palce 

 rozmawia 
Anna Gwozdowska

TIM MILNE
„KIM PHILBY: THE UNKNOWN 
STORY OF THE KGB’S  
MASTER SPY” 
BITEBACK
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W książce Milne napisał, że nie żałuje tej 
znajomości, bo Philby przez wiele lat wzbogacał 
jego świat i wiele mu zawdzięcza...

Silną więź z Milne’em odczuwał rów-
nież Philby. Jego ostatnia żona, Rosjanka 
Rufina Puchowa, wspominała w wy-
wiadzie z 2003 r. rozmowy z mężem, 
w których przyznawał, że najtrudniej 
było mu okłamywać przyjaciół. Podobno 
bardzo go to dręczyło, ale ostatecznie – 
mnie też o tym mówił – zawsze dochodził 
do wniosku, że polityka jest ważniejsza 
od przyjaźni. 

Pana podobno też zgrabnie okłamał. Tak 
twierdził jego sowiecki oficer prowadzący Jurij 
Modin.

Musiałem zakładać, że w czasie wyre-
żyserowanego przez KGB spotkania będą 
próbowali mną manipulować. Musieli coś 
z tego mieć.

I co według pana zyskali?
Pokazali światu, że potrafili zwerbo-

wać na Zachodzie oddanego im szpiega, 
który nadal z przekonaniem pracuje 
dla zwycięstwa komunizmu. A przecież 
rozmawiałem z Philbym na krótko przed 
upadkiem komunizmu – zmarł w 1988 r. 
Kto wie, co by mówił, gdyby dożył końca 
komunizmu?

Jakie na panu zrobił wrażenie?
Był czarujący. Moja żona, która mi wte-

dy towarzyszyła, powiedziała później, 
że zawsze chciała poznać prawdziwego 
angielskiego dżentelmena, i traf chciał, że 
spotkała go właśnie w Związku Sowiec-
kim. Kiedy weszła do pokoju, w którym 
rozmawialiśmy, Philby wstał. Zawstydził 
mnie tym. Chyba właśnie to miała na 
myśli moja żona, kiedy mówiła o jego 
znakomitych manierach. Czuła się w jego 
towarzystwie jak dama.

A pan? Jak go pan wtedy oceniał? 
Ujął mnie pozorną szczerością – spra-

wiał wrażenie, jak gdyby mówił mi tyle 
prawdy, ile to było możliwe. 

Znakomity manipulator. Kiedy w Bejrucie, 
na rozkaz szefa SIS, przesłuchiwał go przyjaciel 
Nicholas Elliott, jego również udało mu się 
zwieść. Philby nawet nie podpisał swojego 
zeznania! Wkrótce potem udało mu się bez 
problemu uciec do Moskwy. I gdzie tu profesjo-
nalizm brytyjskich służb?

Sęk w tym, że niektórzy jego dawni 
współpracownicy niewzruszenie wierzy-
li, zresztą w pewnych kręgach wierzy się 
w to nawet dziś, że Philby był niewinny 
i że został bardzo źle potraktowany Kim Philby FOT. POPPERFOTO-GETTYIMAGES
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z jednej strony przez CIA, a z drugiej 
przez konserwatywną część brytyjskiego 
wywiadu. 

Źle? Ależ w latach 50., kiedy w prasie zaczęły 
się ukazywać sugerujące zdradę Philby’ego arty-
kuły, ówczesny szef SIS Stewart Menzies usiłował 
pomniejszyć jego winę, wywierając presję na 
podwładnych. Można o tym przeczytać w ujawnio-
nych dopiero w tym roku dokumentach – zresztą 
załącznikach do książki Milne’a. 

Dawni, przychylni Philby’emu koledzy 
tłumaczyli sobie, że miał przecież pozwo-
lenie na kontakty z wrogim wywiadem, 
a wszystko, co robił, robił dla obrony 
pokoju na świecie.

I dlatego nadal pokutuje legenda, według 
której Philby był potrójnym agentem i na rozkaz 
brytyjskiego wywiadu miał przekonać Rosjan, że 
Zachód jest gotowy zrzucić bomby atomowe na 
ZSRS?

Tego rodzaju wytłumaczenia zdrady 
Philby’ego pojawiały się zawsze po to, 
aby zminimalizować szkody, jakie poniósł 
brytyjski wywiad z powodu działalności 
sowieckiej siatki zwanej Piątką z Cam-
bridge. Nie ma jednak wątpliwości, po 
której stronie stanął Philby, i że do końca 
wierzył w słuszność swojego wyboru.

Zapytał go pan w Moskwie, czy na przykład 
pakt Ribbentrop-Mołotow albo już powojenna 
sowiecka inwazja na Węgrzech nie zachwiały jego 
wiarą w komunizm?

Tak, choć pamiętam, że wymieniłem 
wtedy tylko Budapeszt ’56. Odparł, że 
w 1939 r. rzeczywiście miał wątpliwości 
i zerwał kontakty z sowieckim wywia-
dem. Podobno musieli go błagać, żeby 
wrócił do współpracy, ale zrobił to dopie-
ro wtedy, kiedy Niemcy najechały na ZSRS. 

I uwierzył mu pan?
Właściwie tak, bo wiele innych osób 

postąpiło podobnie, właśnie w momen-
cie, kiedy Niemcy zaczęli z Sowietami 
wojnę. Philby uważał, że zbliża się 
ostateczna, decydująca o losach świata 
rozgrywka: między ZSRS a Niemcami 
i że tylko Rosja Sowiecka jest dostatecz-
nie silna oraz zdeterminowana, żeby 
pokonać faszyzm. Komunizm to była jego 
religia, co zresztą podkreślał w naszej 
rozmowie. Powiedział wtedy, że nie bę-
dzie jednym z tych, którzy wraz z upły-
wem czasu zmieniają zdanie.

Dlaczego Philby i pozostali szpiedzy  
z tzw. Piątki z Cambridge zostali tak łagodnie 
potraktowani przez rodaków? Na przykład 
Anthony Blunt, związany notabene z rodziną 

królewską, został na kilkanaście lat zwolnio-
ny z odpowiedzialności karnej w zamian za 
zeznania, a John Cairncross praktycznie do końca 
życia mieszkał sobie spokojnie na Riwierze 
Francuskiej.

Ewentualna kara zależała od posta-
wy establishmentu, a wielu polityków 
oraz oficerów wywiadu po prostu 
podzielało poglądy Philby’ego oraz reszty 
i podobnie jak on wyrabiało je sobie 
zresztą przed wojną, czasem właśnie na 
uniwersytecie w Cambridge. Tak jak on 
obserwowali wówczas na co dzień upa-
dek demokratycznych instytucji, marsze 
głodu, które wędrowały z północy na 
południe Anglii. Przyszłość Zachodu 
wydawała się im wtedy bardzo mrocz-
na, chyba że Sowietom uda się pokonać 
nazizm. Ci ludzie mogli więc jeszcze po 
wojnie myśleć, że Philby i reszta zdrajców 
z Cambridge walczyli w dobrej sprawie. 

To dlatego, kiedy Philby miał zostać szefem 
nowo powstałej sekcji antykomunistycznej w wy-
wiadzie, nikomu z jego znajomych nie przyszło 
do głowy, żeby powiadomić przełożonych o jego 
komunistycznych poglądach?

O tym, że od czasów uniwersyteckich 
był wierzącym komunistą, wiedziało 
sporo osób, ale nie dziwię się, że nikt nie 
pisnął słówka. W tych kręgach zachły-
śnięcie się komunizmem było traktowane 
jako pewien etap procesu dojrzewania, 
taka chłopięca nieostrożność, którą się 
dyskretnie przemilcza. Znalazł się jednak 
w końcu ktoś, kto głośno powiedział 
o jego poglądach.

Anglik?
Nie, węgierski Żyd Teddy Kolleg, wielo-

letni burmistrz Jerozolimy, który w czasie 

wojny nawiązał doskonałe kontakty 
w amerykańskim wywiadzie. Po wojnie, 
w latach 40., odwiedzał dawnych kolegów 
w siedzibie CIA, kiedy na korytarzu 
zauważył Philby’ego – znali się z Wiednia, 
z lat 30. Okazało się, że przed wojną od 
Flory Solomon, brytyjskiej syjonistki, Kol-
leg się dowiedział, że Philby jest komuni-
stą, i miał nawet przekazać tę informację 
dalej brytyjskiemu wywiadowi. Kolleg za-
pytał więc kolegów z CIA, co taki żarliwy 
komunista robi w centrali amerykańskie-
go wywiadu. I to był początek kłopotów 
Philby’ego.

Dlaczego według pana Philby zdradził ojczy-
znę?

Był człowiekiem, który bardzo 
wcześnie zdecydował, po której stronie 
się opowiedzieć, i trzymał się tego, na 
dobre i na złe, do końca życia. Komunizm 
stanowił według niego odpowiedź na 
wszystkie wyzwania wojny i czasów 
powojennych.

Zasłużył na śmierć? Sowieci zdrajców skazy-
wali na śmierć, np. Olega Pieńkowskiego... 

Nie. Nie wierzę w takie metody...

Na jaką więc karę zasłużył człowiek, który sam 
skazał na śmierć setki agentów? Byli pewnie wśród 
nich również Polacy i inni brytyjscy sojusznicy.

W pewnym sensie odbył swoją karę. 
Do śmierci przez 25 lat mieszkał w Związ-
ku Sowieckim. •

 Dżentelmeni jeszcze 
po wojnie myśleli,  
że Philby i reszta 
zdrajców z Cambridge 
walczyli w dobrej 
sprawie

Phillip Knightley
jest dziennikarzem i pisarzem z Australii, byłym korespondentem brytyjskiej 
gazety niedzielnej „The Sunday Times”. W latach 60. podczas afery szpiegowskiej 
Kima Philby’ego Knightley znalazł się w specjalnej grupie dziennikarzy śledczych 
(Insight), która zajęła się sowieckimi kretami w brytyjskim wywiadzie. Poznał 
wtedy szefów i agentów wywiadów z obu stron muru berlińskiego. Jest autorem 
książki o Philbym „Kim Philby: The Unknown Story of KGB’s Master Spy” z 1989 r. 
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Sowieci uhonorowali  
Philby’ego także znaczkiem pocztowym FOT. ARCHIWUM



6 października 1973 r. na 
Bliskim Wschodzie wybuchła 
wojna. Przeciwko Izraelowi 
stanął Egipt, a na wzgórzach 
Golan armia izraelska starła 
się z siłami syryjskimi. 

W wyniku mediacji dyploma-
tycznych USA doprowadzono 
w maju następnego roku 
do utworzenia dwóch stref 
rozdzielających wojska Izraela 
i Syrii, a ONZ ustanowiła Siły 
Narodów Zjednoczonych 
ds. Nadzoru Rozdzielenia 
Wojsk na wzgórzach Golan 
(UNDOF). Propozycję skie-
rowania tam swych wojsk 
w ramach misji pokojowej 
otrzymała również PRL. Propo-
zycja została przyjęta i polskie 
komunistyczne wojsko pojechało 
na Bliski Wschód.

Przygotowania do wysłania 
kolejnych zmian na tę misje przebiegały 
według określonych schematów. Dwa 
razy do roku szef Sztabu Generalnego WP 
gen. Florian Siwicki wskazywał wybra-
nego dowódcę okręgu wojskowego, który 
miał zorganizować, wyszkolić i skierować 
na misje kontyngent wojsk stworzo-
ny na bazie podległych mu jednostek. 
Równolegle do działań przystępowała 
Wojskowa Służba Wewnętrzna (WSW), 
która zajmowała się rozpracowywaniem 
kandydatów na misje. Nie można było 
bowiem wypuścić zagranicę ludzi "nie-
pewnych". Na czele tej służby w latach 70. 

oraz 80. stali weterani dawnej sowieckiej 
bezpieki wojskowej, wychowankowie 
NKWD i Smiersza, generałowie: Czesław 
Kiszczak, Edward Poradko czy Edmund 
Buła.  

18 lutego 1981 r. przystąpiono do for-
mowania kolejnego kontyngentu na bazie 
wojsk Pomorskiego Okręgu Wojskowego 
(POW), głównie wywodzących się z Trój-
miasta i innych miejscowości Wybrzeża. 
Kontyngent ten został oznaczony nume-
rem XVII. Dowódcą został ppłk Andrzej 
Prus, szefem sztabu ppłk Mikołaj Rokosz, 
a zastępcą ds. politycznych mjr Marek 
Skolimoski. W tym czasie szefem WSW 
był Kiszczak, którego 
podwładni 
obstawiali 

Ubecja  
na wzgórzach Golan

1981–1982 / Pokojowa misja PRL na Bliskim Wschodzie

 Żołnierze byli karani za pójście na pasterkę, kontakt 
z obcokrajowcami czy krytykę komunizmu

Lech Kowalski

FOT. KRZYSZTOF WYRZYKOWSKI
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kolejne zmiany i wraz z nimi wy-
jeżdżali na misje.

Powołana przez Kiszczaka 
sekcja WSW XVII Zmiany Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego 
na czele z ppłk. Włodzimierzem 
Jaranowskim liczyła sześć osób. 
Rozpoczęło się rozpracowywanie 
kandydatów na misję. Inwigilacją 
objęto 26 oficerów, 21 chorążych 
i 33 podoficerów zawodowych 
oraz 54 żołnierzy służby zasad-
niczej. Już w pierwszych dniach 
wyeliminowano jednego pod-
oficera i trzech żołnierzy służby 
zasadniczej. Jakikolwiek związek 
kandydata z osobą poza granicami 
kraju uniemożliwiał wysłanie go 
na misję, nie musiał to być wcale członek 
rodziny, wystarczył znajomy. Im WSW 
głębiej grzebała, tym atmosfera gęstniała 
coraz bardziej. Odpadali wszyscy, którzy 
coś powiedzieli na władzę, partię, sojusze 
albo w rodzinach mieli takich, którzy nie 
trzymali języka za zębami. Prześwietlano 
kandydatów dokładniej niż rentgenem. 
Do inwigilacji skierowano dodatkowo  
22 TW (tajnych współpracowników)  
i 15 OZ (osób zaufanych). Byli to dowódcy 
plutonów, kucharze, kelnerzy, kierowcy, 

asystent lekarza, kierownik klubu, 
dowódcy grup.

Jednocześnie werbowano agenturę 
spośród tych, których zakwalifikowano 
na misję. Do infiltrowania kontyngen-
tu włączono ekipę z MSW. Delegowani 
ubecy zajęli się głównie inwigilacją 
otoczenia wyjeżdżających na misję w re-
jonie zamieszkania i dawnym miejscu 
pracy, sprawdzali znajomych, kolegów. 
Już na starcie wykryli, że: st. szer. Janusz 
Różański zwierzył się TW o pseudonimie 
Arnold, że po wylądowaniu w Syrii będzie 
usiłował przedostać się do Izraela, a na-
stępnie do Australii. I to był koniec jego 
marzeń o wyjeździe na misję. W sumie na 

wniosek WSW wycofano  
56 osób.

W niektórych 
segmentach 

kontyngentu 
jeden donosiciel 
przypadał na pięciu 

uczestników zmia-
ny. Szczególnie 
dużo agentury 

ulokowano w grupach, które miały mieć 
bezpośredni kontakt z żołnie-

rzami ze zmian państw 
zachodnich. W takich 
przypadkach nawiązywa-
no do starych stalinow-
skich metod infiltracji: 
przetrząsano kadrze 

i żołnierzom bagaże, prze-
szukiwano szafki, materace, 

plecaki, każdego dnia i nocy, 
stale obserwując i donosząc. 13 grudnia 
1981 r. – w dniu wprowadzenia stanu 
wojennego – przystąpiono do rotacji XVI 
i XVII zmiany. Przerzucono z Gdańska 
do Damaszku samolotem rejsowym LOT 
w sumie 130 żołnierzy i około 8,5 tony 
bagażu, a z Damaszku do Warszawy 
powróciło 125 żołnierzy i około 9 ton 
bagażu.

I się zaczęło! PRL-owscy 
generałowie i wyżsi sztabowcy 
wojskowi, nauczeni bolszewickie-
go bałaganu oraz rozgardiaszu, 
wprowadzając stan wojenny, nie 
przewidzieli, że wyłączając sieć 
telekomunikacyjną z powszech-
nego użytkowania w kraju, 
jednocześnie sami siebie odetną 
od jakichkolwiek kontaktów 
telefonicznych z kontyngentami 
wojskowymi przebywającymi na 
misjach pokojowych poza grani-
cami. Oprzytomnieli dopiero, gdy 
z Syrii poczęły napływać niepoko-
jące wiadomości. Na misji wrzało. 
Pierwsze informacje żołnierze 
w Syrii zaczęli pozyskiwać od 

stacjonujących po sąsiedzku jednostek 
wojskowych z państw zachodnich. Kadra 
i żołnierze nie mogli tych wiadomości 
zweryfikować, gdyż nie było połączenia 
z krajem. W tej sytuacji zarzewie buntu 
wisiało w powietrzu.

Sekcja WSW miała pełne ręce roboty. 
W kraju naciskano na szefa Wojsk Łącz-
ności MON gen. Mariana Pasternaka, by 
jak najszybciej znalazł wyjście z sytuacji. 
W ministerstwie zaczęto nawzajem się 
oskarżać, szyfrogramy w tej sprawie 
krążyły od kierownictwa do szczebli 
okręgowych. Przy okazji wychodziły 
kolejne głupstwa, których nie przewi-
dziano. Interweniowały rodziny kadry 
oraz żołnierzy, które pozostały w kraju 
i nie miały żadnych wiadomości od swo-
ich bliskich przebywających na misji. Jak 
widać, nie trzeba było wojny, by ten cały 
proletariacki bajzel wojskowy sam się 
załamał i zniszczył. 

W tej sytuacji postanowiono w trybie 
alarmowym skierować na Bliski Wschód 
przedstawiciela szefostwa WSW z War-
szawy, który miał – jak zaznaczono – „nie 
dopuścić do zdrady ojczyzny i prze-
ciwdziałać problemom ideologicznego 
oddziaływania na żołnierzy ze strony 
cudzoziemców z UNDOF”. Padło na ppłk. 
Andrzeja Stefańskiego z Zarządu III, 
któremu w pośpiechu wystawiano wizę 
na wjazd do Syrii i 8 stycznia 1982 r. za-
łatwiono paszport służbowy. Niezadowo-
lenie rozlewało się niczym lawa z krateru 
wulkanicznego i coraz mniej dotyczyło 
już przerwanej łączności z bliskimi, 
a coraz bardziej wprowadzenia stanu 
wojennego w kraju.

Zanim ppłk Stefański zdołał dotrzeć 
na miejsce, do kraju zaczęły docierać 
informacje, które mroziły krew w żyłach 
szefom WSW. Jak informował zastępca 
dowódcy zmiany ds. politycznych  

Generał Czesław Kiszczak FOT. ARCHIWUM AUTORA
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mjr Marek Skolimowski: „Dwóch 
oficerów starszych: ppłk lek. Andrzej 
Jankowski – kierownik laboratorium 
oraz jego zastępca – mjr lek. Józef 
Pogorzała zakwestionowali zasadność 
płacenia składek partyjnych. Zrobili to 
w sposób demonstracyjny, dlatego czyn 
ich jest bardzo szkodliwy społecznie”. 
Jak się okazało, wspomniani oficerowie 
oświadczyli na posiedzeniu Podsta-
wowej Organizacji Partyjnej (POP), że 
jest to ich swoisty protest przeciwko 
bezzasadnemu „ściąganiu pieniędzy od 
ludzi”.

Wyrazili też krytyczne uwagi na temat 
funkcjonowania partii w wojsku. Jak mel-
dował mjr Skolimowski: „Po rozmowie 
służbowej z dowódcą PKW obaj ofice-
rowie uregulowali składki, ale problem 
pozostał”. Sytuacja stała się patowa, 
mjr Skolimowski proponował odwołać 
ww. oficerów do kraju, ale jednocześnie 
dodawał, że oficerowie ci pełnili zbyt 
ważne funkcje w laboratorium, które 
dodatkowo świadczyło usługi manda-
towe dla całego kontyngentu ONZ. Stąd 
nie można było, ot, tak sobie, odesłać ich 
do kraju, gdyż sprawa stałaby się zbyt 
głośna. Postanowiono więc roztoczyć 
nad winowajcami ścisły nadzór, a gdyby 
sytuacja się powtórzyła, mieli zostać po 
cichu odwołani do kraju. 

Kolejny przypadek dotyczył tłumacza 
kpt. Wiesława Kurzycy, który w nocy  
24 grudnia 1981 r. wraz z grupą żołnie-
rzy po cywilnemu „udali się do kaplicy 
austriackiej na pasterkę”. I – o zgrozo! 
– „kpt. Kurzyca przyjął komunię, a przed-
tem – jak donosił mjr Skolimowski – 
prawdopodobnie był u spowiedzi”. O ile 
ubecy wojskowi byli w stanie darować 
kapitanowi przyjęcie komunii, o tyle ro-
bili wszystko, by się dowiedzieć, z czego 
się spowiadał; czy aby nie wyjawił tajem-
nicy wojskowej. W związku z powyższym 
postanowiono: „Sprawę kpt. Kurzycy 
– czytamy – rozpatrzy w najbliższym 
czasie organizacja partyjna, gdyż jest on 
kandydatem PZPR”.

Kapitan był starym weteranem misji, 
był już wcześniej na I, XI i XII zmianie 
w Egipcie oraz na XVI zmianie w Syrii. 
Obecna XVII zmiana była więc jego 
piątą misją. W LWP prawie nikt nie znał 
języka angielskiego, więc tacy oficerowie 
(tłumacze) byli na wagę złota. Niemal 
z marszu WSW przystąpiła do łamania 
kpt. Kurzycy, stosując swoje ubeckie 
metody. Początkowo kapitan się bronił, 
twierdząc, że to była jego prywatna spra-
wa, z czasem jednak miękł coraz bardziej; 
zaprzeczył, że się spowiadał, w końcu 

oświadczył, że zrobił głupstwo „pod 
wpływem emocji i wzruszenia”. 

Werbunek „Józka”
Delegowany z kraju wspomniany przed-

stawiciel WSW ppłk Stefański przebywał 
na terytorium Syrii od 10 do 14 stycznia 
1982 r. W archiwum IPN zachowały się jego 
dwa meldunki operacyjne dotyczące XVII 
zmiany. Pierwszy z nich pochodzi  
z 19 stycznia 1982 r., a więc napisany został 
po powrocie. Podpułkownik WSW napisał, 
że istnieje zagrożenie kontyngentu wojsk 
polskich ze strony służb kontrwywiadow-
czych, głównie Finlandii i Kanady, gdyż żoł-
nierze z tych państw najczęściej wchodzili 
w bezpośredni kontakt z polską misją. 

Ponadto Stefański informował 
przełożonych, że szef sekcji WSW XVII 
zmiany ppłk Jaranowski pozostawał 
zainteresowany zwerbowaniem chorąże-
go kontyngentu austriackiego o imieniu 
Józef. Jak się okazało, Józef był pocho-
dzenia polskiego, znał dobrze nasz język 
i chętnie nawiązywał kontakty z żołnie-
rzami polskimi. W związku z powyższym 
do osaczenia Józefa skierowano – jak 
podawał ppłk Stefański – „trzy Osobowe 
Źródła Informacji (OZI)”. 

W dalszej części meldunku ppłk 
Stefański wskazywał na obszary – jak to 
ujął – „zagrożenia ze strony obcych służb 
specjalnych w szczególnych miejscach”. 
Takie zagrożenia postrzegał między inny-
mi w odniesieniu do osób zatrudnionych 
w Kwaterze Głównej UNDOF, gdzie ze 
strony polskiej byli delegowani dwaj ofice-
rowie Zarządu II Sztabu Generalnego WP 
(Wywiad) oraz trzej chorążowie WSW, 
jak również szef saperów i jego pomocnik. 
Pułkownik WSW martwił się, że „ludzie 
ci teoretycznie po zakończeniu służby 
mają dużo swobody w niekontrolowanym 
zupełnie poruszaniu się i nawiązywaniu 
kontaktów […]. Jednocześnie mogą mieć 
miejsce przypadki pojedynczego kon-

taktowania się bez wiedzy przełożonych 
z cudzoziemcami”. No cóż, ta złota myśl 
została rzucona i niepokój został zasiany. 
Nie trzeba było daleko szukać. Okazało 
się, że mł. chor. Robaczewski w czasie 
wolnym od zajęć pojechał z policjantem 
fińskim do Finbatu w celu skorzystania 
z sauny. I to wystarczyło, by za chwilę miał 
do czynienia z WSW. Stefański odnotował 
przy okazji, że Kanadyjczycy dziwnie się 
zachowywali, starając się unikać kontak-
tów z polskim kontyngentem. I doszedł do 
wniosku, że miało to związek z sytuacją 
w Polsce i wprowadzonym stanem wojen-
nym. Co za ulga! Przynajmniej z tej strony 
wróg się nie czaił.

W tym czasie wysłannik szefostwa 
WSW z Warszawy pozyskał – jak to 
określił – „jeden sygnał o ewentualnej od-
mowie związanej z powrotem do kraju”. 
Okazało się, że informację taką przekazał 
chor. Pawłowski, który od pijanego  
st. sierż. Krzysztofa Ruszkiewicza nabył 
wiadomość, iż ten „gdyby nie rodzina 
w kraju, pozostałby w Izraelu”. Sytuacja 
była o tyle dziwna, że pijany sierżant 
był TW. W jego obronie stanął więc ppłk 
Jaranowski z WSW, twierdząc, że sierżant 
tym sposobem starał się wybadać reakcję 
innych ze swego najbliższego otoczenia, 
sondując, czy znajdą się kolejni chętni na 
ucieczkę do Izraela. Możliwe, że było coś 
na rzeczy. Różnych łajdactw uczyła WSW 
swych donosicieli. Niemniej ppłk Stefań-
ski skłaniał się ku temu, by wspomniane-
go sierż. Ruszkiewicza odwołać do kraju.

Dmuchając na zimne, ppłk Stefański 
z płk. Jaranowskim nakazali cyklicznie 
rotować kierowców i dowódców po-
jazdów, którzy wchodzili w kontakty 
z Finami i Kanadyjczykami. Obawiali się, 
że przy takiej okazji mogą czmychnąć. 
A wracając do poprzedniego wątku doty-
czącego „niewłaściwych postaw politycz-
nych” lekarzy (ppłk. Jankowskiego i mjr. 
Pogorzały) oraz tłumacza (kpt. Kurzy-
cy), przedstawiciele WSW postanowili 
poinformować o tym kierownictwo MON 

Obchody 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego, pl. Zwycięstwa w Warszawie, 1968 r. FOT. NAC
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w specjalnym meldunku operacyjnym. 
Prawdopodobnie był to ostatni wyjazd 
tych trzech nieszczęśników na misję, 
a pewnie i na tym też się nie skończyło.

Raport Poradki
Do powyższych wydarzeń nawiązał 

również szef WSW gen. Poradko, który 
zastąpił gen. Kiszczaka na tym stanowisku. 
W piśmie do szefa Sztabu Generalnego WP 
gen. Siwickiego z 18 stycznia 1982 r. mel-
dował, że rozwiązano sytuację z „głuchymi 
telefonami” i do kontaktów z rodzinami 

oddano radiostacje wojskowe, które były 
wykorzystywane „do przekazywania krót-
kich telegramów prywatnych”. Co więcej 
informował, że wznowiono komunikację 
lotniczą z Syrią. Same sukcesy! Szef WSW 
przychylił się do propozycji ppłk. Stefań-
skiego, by wspomnianego tłumacza kpt. 
Kurzycę odwołać do kraju. Ten był już tak 
skołatany, że swoje zachowanie (udział 
w pasterce) tłumaczył później „spożyciem 
nadmiernej ilości alkoholu”. Kto nie dostał 
się w łapy WSW, ten może się dziwić, dla-
czego kapitan tak się kajał. W międzyczasie 
okazało się, że ponownie dali o sobie znać 
wspomniani lekarze z ambulatorium.  

10 stycznia roku 1982 pojechali – bez 
zgody dowództwa – na wycieczkę do Da-
maszku, gdzie spotkali się z oficerem armii 
syryjskiej kpt. At Hassanem, w towarzy-
stwie którego przebywali przez cały dzień. 
Za ten wyczyn szef WSW postulował 
odwołanie do kraju ppłk. Jankowskiego, 
którego uznano za inspiratora. W drugim 
meldunku operacyjnym z 20 stycznia 
1981 r. ppłk Stefański informował , że 
„o pojedynczych przypadkach prezento-
wania niewłaściwych postaw politycznych 
przez oficerów XVII zmiany opracowano 
oddzielną informację dla Kierownictwa 

MON”. I jak to wojsko ludowe miało funk-
cjonować, gdy takimi pierdołami musiało 
się zajmować kierownictwo MON?

Dotychczasowe opracowania na temat 
WSW pełne są zakłamania i fałszu. Mam 
za sobą częściową kwerendę archiwalną 
na temat działania tej formacji. Różnica 
między WSW a jej poprzedniczką, zbrod-
niczą Informacją Wojskową, była taka, że 
już nie bili, nie zabijali czy nie mordowali 
w celach oraz nie rozstrzeliwali. Niemniej 
w dalszym ciągu była to typowa ubecja 
wojskowa, co stan wojenny dokładnie 
dokumentuje, współpracująca na co 
dzień z SB. •

Pole bitwy izraelsko-syryjskiej na wzgórzach Golan FOT. ARCHIWUM
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JUŻ W KSIĘGARNIACH
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BIOGRAFIA HEINRICHA HIMMLERA

Czytając książkę Longericha, 
nie miałem najmniejszej wątpliwości, 
że obcuję ze złem w najczystszej postaci. 
Jak to się stało, że „miły niemiecki chłopak 
z dobrego domu” zamienił się w diabła 
w ludzkiej skórze? Odpowiedź w środku.

Piotr Zychowicz
Patronat medialny
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H omoseksualizm grecki 
przez dziesiątki lat był 
niemal całkowicie ignoro-
wany przez historyków. 
Obyczaje erotyczne 
mieszkańców Hellady 

uchodziły za temat wyjątkowo nie-
zręczny, za problem, którego najlepiej 
nie dostrzegać. Cenzurowano przekazy 
źródłowe, nie publikowano zabytków 
ikonograficznych, a upodobanie Greków 
do nagiego męskiego ciała tłumaczono 
fascynacją sportem, zdrowym trybem 
życia i warunkami klimatycznymi.

W męskim klubie
W antycznej Grecji słowo „miłość” 

oznaczało uczucie do osobnika tej samej 
płci, a walory takiego związku sławili 
poeci i filozofowie. I chociaż notowano 
przypadki udanych małżeństw oraz wza-
jemnej miłości pomiędzy partnerami 
przeciwnych płci, posiadamy znacznie 
więcej przykładów spektakularnych 
uczuć męsko-męskich. 

Kobiety praktycznie potrzebne były 
mężczyznom wyłącznie do prokreacji. 
Grecja epoki klasycznej stanowiła męski 
klub, w którym życie pań z dobrych 
rodzin ograniczono do wydzielonej części 
domu, a w ich gestii pozostawał nadzór 
nad służbą, wychowanie małych dzieci, 
wyrób szat itp. Rzadko pokazywały się 
na ulicy, a i wówczas musiały być ubrane 
w odpowiedni strój zasłaniający twarz. 
Zawsze też musiały towarzyszyć im 
przyzwoitki. 

Funkcjonowała natomiast zalegali-
zowana prostytucja dostosowana do 
możliwości finansowych poszczególnych 
obywateli. Obok najtańszych prosty-
tutek prosperowały również świetnie 
wykształcone luksusowe kurtyzany 
umilające czas najbogatszym członkom 
społeczeństwa. Grecy doceniali ich rolę, 
gdyż uważali, że pojęcie „wierność” jest 
abstrakcją dla dorosłego mężczyzny, a ak-
ceptacja płatnej miłości wynika z powagi 
(!) i szacunku dla instytucji małżeństwa.

 Zachowane zabytki kultury material-
nej z minojskiej Krety (szczególnie słynne 
malowidła z pałacu w Knossos) wskazują, 

Antyk / Sprośna Hellada

 Oddziały homoseksualistów walczyły najmężniej, 
a popisy przed młodymi kochankami należały do 
rytuału bitew

Sławomir Koper
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że kobiety były tam pełnoprawnymi 
uczestnikami życia publicznego. Podob-
nie działo się w epoce mykeńskiej, a po-
ematy Homera wspominają o sprawach 
niedostępnych dla kobiet z czasów Peryk-
lesa. Napływ do Hellady nowych plemion 
(Dorów) oznaczał podporządkowanie 
kobiety woli mężczyzny. Nowi przybysze 
przynieśli ze sobą odmienne obyczaje 
seksualne, a szczególnie zamiłowanie do 
pederastii.

Antyczny macho
Osiągnięcia greckiej kultury prze-

słaniają najczęściej to, że Hellada była 
krainą silnie zmilitaryzowaną. Dziesiątki 
greckich miast-państw toczyły ze sobą 
bezustanne wojny, a ich obywatele dużą 
część życia spędzali w męskim gronie. 
Helleńska „żołnierska przyjaźń” była 
równoznaczna z pederastią i wcale nie 
wpływała na obniżenie wartości bojowej 
armii. Dla nas, ludzi XXI w., gej kojarzy 
się z delikatnością czy wręcz nadwraż-
liwością, co dla antycznych Greków 
byłoby zupełnie niezrozumiałe. Helleński 
homoseksualista to typ macho, dzielny 
wojownik oraz obywatel. I wzór do naśla-
dowania dla młodszych mężczyzn. 

Grecki męski klub rządził się swoimi 
prawami. Obywatele wiele czasu spędzali 
w obozie wojskowym, a nawet w czasach 
pokoju wyjątkowo dbano o sprawność 
fizyczną. Ćwiczenia odbywały się w mę-
skim gronie, a klimat i upodobania powo-
dowały, że męska nagość była wszech-
obecna. Wolny czas spędzano również 
w tym samym środowisku, a jeżeli były 
tam jakieś kobiety, to wyłącznie kurtyza-
ny, tancerki i fletnistki, które zaspakajały 
pożądanie, ale uczucia kierowano w zu-
pełnie innym kierunku.

Miłość do 
chłopców
Wychowanie obywatelskie ułatwiało 

kontakty dojrzałych mężczyzn z do-
rastającymi młodzieńcami, a wspólne 
treningi plus kult nagości pomagały 
w zawieraniu intymnych znajomości. 
Obywatele przesiadywali w gimnazjo-
nach, zwracając uwagę na szczególnie 
urodziwych młodzieńców. Panowała 
powszechna atmosfera przyzwole-

nia, a to, co najbardziej obecnie może 
dziwić, to wiek młodych partnerów. 
Obiektem zainteresowania byli chłopcy 

w wieku 12–13 lat. I nikt tego nie uważał 
za pedofilię. 

Gdy chłopiec ma lat dwanaście, raduje mnie, 
 A kiedy w trzynasty rok życia wkracza, wabi mnie 
jeszcze bardziej.
 Lecz w wieku lat czternastu słodszym jest kwieciem 
miłości, 
Piętnaście zaczynając, rozkoszniej się kochać daje.
 Szesnastoletni dla bogów są wszystkich przezna-
czeni, 
Zaś siedemnastoletnich nie szukam, należą do Zeusa.
Gdy jeszcze starsi cię nęcą, już grą to być przestaje, 
Ty bowiem czekasz, by on ci odparł.

Epigram autorstwa Stratona z Sardes 
doskonale określa przedział wiekowy 
dopuszczalny przy stosunkach homosek-
sualnych. Kiedy na twarzy młodzieńca 
pojawiał się zarost, związek powinien 
zostać przerwany. W praktyce różnie 
z tym jednak bywało.

Podobnie jak z ogólnym zaleceniem, 
aby związek uczuciowo-erotyczny 
w pewnym wieku przerodził się w przy-
jaźń. I to taką do końca życia. Nie brano 
pod uwagę osobistych uwarunkowań, 
zmian zachodzących w psychice partne-
rów, nie mówiąc już o zwykłej ludzkiej za-
zdrości. Przecież młodzieniec uznany za 
dorosłego niebawem miał sam wystąpić 
w roli promotora młodszego chłopca.  
A to mogło się wiązać z różnymi reakcja-
mi jego dotychczasowego partnera.

Nawiązanie znajomości z 12-latkiem 
nie oznaczało automatycznie inicjacji 
seksualnej chłopca. Podstawą związ-
ku była przyjaźń, starszy partner miał 
się stać wzorem do naśladowania dla 
wchodzącego w życie nastolatka. Pełnił 
funkcję wychowawcy i poczuwał się do 
odpowiedzialności za jego zachowanie. 
Obdarowywał go prezentami o charak-
terze edukacyjnym, rozwijając jego za-
interesowania w kierunku sportu, nauki 
i obowiązków obywatelskich. Zdarzało 
się również, że mężczyźni zamawiali dla 
młodocianych ulubieńców wazy z ich 
wizerunkami i dedykacjami, a wśród 
podarunków często znaleźć można było 
koguta – symbol męskiej aktywności 
seksualnej.

Teoria i praktyka
Znajomość pomiędzy dorosłym 

mężczyzną a chłopcem nie ograniczała 
się najczęściej do uczuć platonicznych. 
I chociaż w zachowanych przekazach 
aspekt erotyczny traktowano bardzo 
ogólnikowo, więź fizyczna z reguły była 
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dominująca. Na jednym z pucharów 
przedstawiono spotkanie pary w win-
nicy. Młodzieniec obejmuje czule swo-
jego promotora, a ten dłonią pieści jego 
genitalia.

Praktyka życiowa wymusiła powsta-
nie zalecanych norm współżycia erotycz-
nego dla związków homoseksualnych. 
Akceptowano tzw. stosunek udowy, uwa-
żając, że seks analny jest równoznaczny 
z prostytucją. I chociaż w malarstwie 
wazowym dominują przedstawienia sto-
sunków udowych, niewykluczone, że była 
to wyłącznie metafora. Artyści poddawali 
się cenzurze, a praktyka była inna, gdyż 
zapewne chodziło o stosunek analny.

Społeczeństwo greckie nie akcepto-
wało (przynajmniej oficjalnie) stosunków 
erotycznych pomiędzy dorosłymi męż-
czyznami. Piętnowano również mężczyzn 
odgrywających rolę bierną w kontaktach 
z młodszymi partnerami, chłopców 
przyjmujących zbyt liczne i drogie pre-
zenty, a także niewiernych kochanków. 
Oczywiście tam, gdzie był 
popyt, pojawiała się od razu 
podaż. Normalnym zjawi-
skiem w miastach greckich 
byli młodociani oferujący 
usługi seksualne starszym 
partnerom. O wielkości 
procederu może świadczyć 
to, że w Atenach oficjalnie 
płacili podatki!

Władze państwowe 
doceniały znaczenie 
miłości greckiej w kształ-
towaniu psychiki przy-
szłych obywateli. Związek 
emocjonalny dojrzałego 
mężczyzny i dorastającego 
chłopca powinien wprowa-
dzać młodszego partnera 
w świat dorosłych obywa-
teli. Promotor uczył chłopca 
odwagi, honoru, poczucia obowiązku 
i wierności ojczyźnie. 

Homoseksualizm grecki był zjawi-
skiem powszechnym, ale ograniczonym 
do najważniejszej warstwy społecznej. 
To najzamożniejsi obywatele, ludzie de-
cydujący o losach swoich miast oddawali 
się pederastii. Na terenach wiejskich 
była ona mniej popularna, a całkowity 
zakaz jej uprawiania obowiązywał gorzej 
urodzonych. Ateński prawodawca Solon 
wprowadził karę chłosty dla niewol-
ników uwodzących chłopców z rodzin 
obywatelskich, usiłował też w ogóle 
ograniczyć rolę męskiego homoseksuali-
zmu. Pojawił się nawet zakaz sprawowa-
nia funkcji publicznych przez obywateli 

mających za sobą podobną przeszłość.
Armie greckie były armiami obywa-

telskimi i homoseksualiści stanowili 
przeważający procent ich składu osobo-
wego. Oczywiście nie wszyscy Hellenowie 
uprawiali miłość grecką, pederastia była 
kwestią osobistego wyboru, mody i ulega-
nia konwencji obyczajowej. Nie zmienia to 
jednak faktu, że oddziały złożone z gejów 
uchodziły za najbardziej waleczne, a oso-
biste popisy przed młodymi kochankami 
należały do rytuału bitew greckich. 

Gej na wojnie 
Doskonałym tego przykładem było za-

chowanie niejakiego Kleomacha podczas 
wojny, która toczyła się około 700 r. p.n.e. 
pomiędzy Chalkis i Eretrią. Jej bezpo-
średnią przyczyną był spór o posiadanie 
równiny lelantyjskiej, leżącej pomiędzy 
oboma miastami. Kleomach pochodził 
z Tesalii i dowodził konnicą wspomaga-

jącą Chalkis. Podczas decydującej bitwy 
przywołał do siebie kochanka, nałożył 
mu hełm na głowę i poprosił, aby ten 
przyjrzał się, jak będzie walczył. Następ-
nie poprowadził wspaniałe uderzenie, 
które przesądziło o losach bitwy. Chalkis 
zwyciężyło, ale Kleomach nie przeżył 
starcia, zginął na oczach swojego młodo-
cianego partnera. 

Jednym z najbardziej skutecznych 
oddziałów armii greckiej był „święty 
hufiec” z miasta Teby w Beocji. Liczył on 
300 wojowników, a męstwo jego człon-
ków (oczywiście wraz z umiejętnościami 
dowódczymi) zapewniło Tebom zwycię-
stwo nad Spartą i hegemonię w Grecji. 
Nowatorski szyk uderzeniowy wynalazł 

gorący orędownik homoseksualizmu 
Pammenes. Przy okazji zaproponował, 
aby kochankowie walczyli bezpośrednio 
przy sobie, tak, że stykały się ich tarcze 
i hełmy. Dodawało to wzajemnie otuchy 
i wzmagało odwagę osobistą. Okazało się, 
że tebańscy pederaści potrafią nie tylko 
walczyć i zwyciężać, ale także umierać. 
W zwycięskiej bitwie ze Spartanami pod 
Mantineą w 362 r. p.n.e. na polu bitwy 
zginął znakomity strateg Epaminondas 
wraz ze swoim młodym kochankiem 
Kasifodorosem. Obaj zostali pochowani 
we wspólnej mogile, a ich grób otaczano 
czcią. Pięćset lat po bitwie mogiła nadal 
przyciągała turystów, odwiedził ją wów-
czas gorący wielbiciel miłości greckiej 
– cesarz Hadrian. Nakazał umieścić na 
mogile tablicę z napisem osobiście przez 
siebie ułożonym. 

Dwadzieścia cztery lata po bitwie pod 
Mantineą pod Cheroneą rozegrała się 
ostatnia bitwa o niezależność Grecji. Na-
przeciw wojsk macedońskich stanęły od-

działy tebańskie i ateńskie, 
na czele tych pierwszych 
wyszedł w pole „święty 
hufiec”, a jego członkowie 
złożyli tradycyjną przy-
sięgę, że zwyciężą lub 
zginą. Macedończycy bitwę 
wygrali, ale „święty hufiec” 
dotrzymał sowa. Wojow-
nicy padli do ostatniego, 
a dwa lata później podobny 
los spotkał ich zwycięzcę. 
Król Filip II Macedoński zo-
stał bowiem zamordowany 
przez swojego odrzuconego 
kochanka.

Eros 
i polityka

Nie był to w dziejach Grecji wyjątek, 
już trzy stulecia wcześniej zemsta urażo-
nego geja stała się przyczyną śmieci ty-
rana Falarisa z miasta Akragas. Osobnik 
ten sprawował wyjątkowo krwawe rządy, 
a do legendy przeszedł byk z brązu, w któ-
rym piekł żywcem swoje ofiary. Koniec 
jego władzy nadszedł niespodziewanie. 
Pewien swojej bezkarności uwiódł  
(czy też zgwałcił) młodego Melanipposa. 
Ten zamordował Falarisa, co spowodowa-
ło obalenie tyranii w mieście.

W podobny sposób potoczyły się 
wypadki w Atenach. Jedną z najwspa-
nialszych rzeźb Grecji są „Tyranobójcy” 
przedstawiający dwóch ateńskich obywa-
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teli, zabójców jednego z tyranów swojego 
miasta. Zamachowcy (Harmodios i Aristo-
gejton) swoim czynem znacznie przybli-
żyli zwycięstwo demokracji w Atenach, 
a przez wiele lat sugerowano, że morder-
stwa dokonali z nienawiści do tyranii.

Nic bardziej błędnego, w rzeczywi-
stości obaj panowie dokonali zabójstwa 
z pobudek czysto osobistych. W czasach, 
kiedy Falaris piekł żywcem swoich prze-
ciwników, władzę w Atenach zdobył zdol-
ny polityk o imieniu Pizystrat. Umiejętnie 
utrzymał się przy władzy przez blisko  
20 lat i przed śmiercią przekazał rządy 
synom. Ci władali w spokoju przez na-
stępne lata, aż wreszcie w przypadkowy 
sposób doszło do rewolty. Otóż jeden 
z synów Pizystrata o imieniu Hipparch 
zakochał się w pięknym Aristogejtonie. 
Ten pozostając w szczęśliwym związku 
z Harmodiosem, odrzucał awanse tyrana. 
Zdesperowany Hipparch zgwałcił opor-
nego młodzieńca, licząc na to, że z racji 
zajmowanej pozycji sprawa nie będzie 
miała dalszych konsekwencji. Aristogej-
ton i Harmodios nie zamierzali jednak 
puścić zniewagi płazem. Postanowili 
zemścić się na gwałcicielu, a za jedyną 
właściwą karę uznali śmierć tyrana. 
W 514 r. p.n.e., podczas świąt panatej-
skich, Hipparch padł pod ich mieczami.

Zamachowcy zostali straceni, ale 
napięcie w Atenach narastało i po trzech 
latach wybuchła rebelia. Potomkowie Pi-
zystrata zostali wygnani, a Harmodioso-
wi i Aristogejtonowi wzniesiono na rynku 
wspomniany monument. A z czasem po-
wstała legenda przypisująca kochankom 
głęboką miłość do demokracji i zamach 
z pobudek politycznych.

Ajschylos, Epikur, 
Sokrates i Platon
Państwa Hellady nie mogły jednak 

oficjalnie popierać pederastii ze wzglę-
dów demograficznych. Miłość grecka była 
niezwykle popularna wśród klas uprzy-
wilejowanych, a w czasach ciągłych wojen 
odrobienie strat osobowych należało 
do czołowych zadań obywateli. Jednak 
przepisy i zalecenia stanowiły pewien 
ideał niemożliwy do osiągnięcia. Określe-
nie „miłość” miało w Helladzie znaczenie 
niemal wyłącznie homoseksualne, było 
to najwznioślejsze uczucie zasługujące 
na szczególne wyróżnienie. Znakomity 
dramatopisarz Ajschylos w żadnym ze 
swoich dzieł nie opisał uczucia kobiety 
i mężczyzny, ale związek dwóch męż-

czyzn jak najbardziej. W „Myrmidio-
nach” odmalował piękną i gorącą miłość 
Achillesa i Patroklesa, chociaż w „Iliadzie” 
nie znajdziemy wzmianek o homoseksu-
alizmie. Dla odbiorców dramatu Ajschy-
losa bliska przyjaźń dwóch młodzieńców 
nie była jednak możliwa bez podtekstu 
erotycznego. Skoro istniał pomiędzy nimi 
związek dusz, to musiał również istnieć 
związek dwóch ciał.

Homoseksualistą był filozof Epikur, 
mający zresztą żonę i potomstwo. Jego 
prawdziwą miłością był jednak niejaki 
Pitokles, do którego pisywał gorące listy. 
Tłumaczył: „Płonę i nie potrafię oprzeć 
się ogniowi, jaki mnie pożera. Czekam na 
chwilę połączenia się z tobą jak na szczę-
ście godne bogów”.

Narastający zamęt polityczny w Grecji 
i duże straty demograficzne poniesione 
w wojnie peloponeskiej spowodowały 
powolne odchodzenie (przynajmniej 
w teorii) od modelu miłości greckiej. 
I tak Platon, który sam był biseksualistą 
(podobnie jak jego mistrz Sokrates), 
początkowo gorąco popierał pederastię. 
Dawał temu wyraz w swoich dialogach, 
chociaż zalecał, aby młodszy partner nie 
był specjalnie zainteresowany swoim ko-
chankiem, gdyż to mogłoby prowadzić do 
zbytniego zaangażowania uczuciowego.

Z czasem jednak zmienił zdanie 
i planując u schyłku życia model państwa 
doskonałego, wypowiedział się przeciw-
ko pederastii oraz prostytucji. I tak jak 
wielu innych prawodawców zapomniał, 
że ludzkich słabości i przyzwyczajeń nie 
można regulować nakazami. Niejeden 
ustrój oraz niejeden rząd w ciągu dziejów 
wypowiedziały walkę prostytucji i za 
każdym razem poniosły porażkę.

Schyłek miłości 
greckiej
Klasyczny model homoseksualizmu 

greckiego miał rację bytu niemal wyłącz-
nie w helleńskich miastach-państwach. 
I chociaż po podboju Grecji przez Rzym 
imperium znalazło się pod wpływem kul-

tury helleńskiej, nad Tybrem pederastia 
miała odmienne znaczenie. Stała się prze-
jawem zbytku i wyrafinowania, a czasami 
zwykłego znudzenia klas rządzących. 
Nie było mowy o jej edukacyjnej stronie, 
możni utrzymywali haremy obojga płci, 
a w cenie byli ładni, młodzi niewolnicy. 

W samej Grecji natomiast wraz z upad-
kiem klasycznej formy miasta-państwa 
zniknęły podstawy społeczne miłości 
greckiej. Zlikwidowano obywatelskie siły 
zbrojne, ostoję greckiego homoseksuali-
zmu. Rzymski porządek odmienił życie 
Greków, a wraz z upadkiem dawnych 
form życia publicznego odchodziły w nie-
pamięć również dotychczasowe obyczaje.

Tradycję kultywowano na obrzeżach 
cywilizowanego świata, w dawnych 
greckich koloniach. Kapitalnym źródłem 
do obserwacji tego procesu jest mowa 
Diona Złotoustego z ostatnich lat I w. n.e. 
Pochodzący z Prusy w Bitynii (Azja Mniej-
sza) mówca karierę zrobił w Rzymie, 
ale niewłaściwie ulokowane znajomości 
spowodowały jego wygnanie. Trafił do 
Olbii, kolonii greckiej u ujścia Bohu, co 
oznaczało, że dotarł na kraniec cywilizo-
wanego świata.

Olbię zamieszkiwała ludność grecka, 
starająca się kultywować dawne tradycje. 
Z jednej strony mieszkańcy mówili z fatal-
nym akcentem i nosili stroje zapożyczone 
od okolicznych koczowników, a z dru-
giej przywiązywali niezwykłą wagę do 
obyczajów. Odcięci od realnego świata nie 
zauważyli, że ich postępowanie stało się 
już niemodne, a świat uległ zmianom.

Dion spotkał w Olbii urodziwego mło-
dzieńca o imieniu Kallistratos. Osobnik 
ten znał na pamięć Homera, chociaż jego 
grecka wymowa pozostawiała wiele do 
życzenia. Z dumą jednak oświadczył, że 
ma w mieście wielu wielbicieli i że jest 
homoseksualistą. Uważał, że w Grecji pe-
derastia nadal jest obowiązującą filozofią 
życiową, a on sam postępuje jak przystało 
na Greka i obywatela.

Ostateczny cios miłości greckiej zadało 
chrześcijaństwo. Kościół zawsze wystę-
pował przeciwko homoseksualizmowi, 
uważając go za grzech przeciwko naturze. 
I kiedy cesarz Teodozjusz ogłosił chrze-
ścijaństwo jedyną religią cesarstwa, na 
homoseksualistów nałożono drakońskie 
sankcje (włącznie z karą śmierci). Nie roz-
wiązało to sprawy, albowiem jeszcze pół-
tora wieku później w ustawodawstwie 
Justyniana znalazły się surowe sankcje 
dla homoseksualistów. Rozdzielono jed-
nak poziom winy, znacznie mniejsze kary 
orzekając dla biernych kochanków jako 
mniej szkodliwych. •

 Kochankowie walczyli  
tuż przy sobie, tak że 
stykały się ich tarcze 
i hełmy. Dodawało to 
wzajemnie otuchy 
i wzmagało odwagę...
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N azwisko Jerzego 
Andrzejewskiego  
(1909–1983) 
przywoływane jest przy 
wskazywaniu nie tylko 
najważniejszych pisarzy 

okresu PRL, ale także najbardziej 
niepokornych. Był przecież współtwórcą 
polskiej opozycji demokratycznej, 
sygnatariuszem między innymi Listu 34 
w obronie wolności słowa i Memoriału 
101, opowiadającego się przeciw 
projektowanym zmianom w konstytucji. 
W 1968 r. w otwartym liście do prezesa 
Związku Pisarzy Czechosłowackich 
Eduarda Goldstückera protestował po 
najeździe państw-członków Układu 
Warszawskiego na Czechosłowację, 
a w 1976 r. należał do wąskiego 
grona współzałożycieli Komitetu 
Obrony Robotników. To stało się jego 
największym tytułem do chwały, za co też 
odznaczony został pośmiertnie, w 2006 r., 
przez prezydenta Kaczyńskiego Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

Jednak wysokie odznaczenie 
państwowe, w swoim czasie uważane za 
wyższe, zdążył otrzymać za życia. Był to 
przyznany mu w 1950 r. Order Sztandaru 
Pracy I klasy. W tym samym roku został 
członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, dwa lata później – posłem.

Dzisiaj wspominany jest 
jednak najczęściej z racji swego… 
homoseksualizmu, stał się bowiem 
pewnego rodzaju ikoną ruchu 
gejowskiego, jako najbardziej znany 
– obok Jarosława Iwaszkiewicza 
– homoseksualista w krajowym 
środowisku intelektualnym. Podobnie 
jak Iwaszkiewicz był w kwestii swych 
wyborów seksualnych rozdarty, gdyż był 
dwukrotnie żonaty, z drugiego związku 
miał syna i córkę.

A z Iwaszkiewiczem – 
w przeciwieństwie do Miłosza – nie 
było mu po drodze. Znamienny jest 
wpis wieloletniego prezesa Związku 
Literatów Polskich do dziennika po 
powstaniu Komitetu Obrony Robotników: 
„Tak jakby polski robotnik (wspaniały 

 O „Popiele i diamencie” 
mówiono powszechnie: 
„Gówno i zamęt”

Krzysztof Masłoń

Niedoszły 
autorytet 
narodu

1909–1983 /  Wielkie i małe sprawy  
Jerzego Andrzejewskiego
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i rozumiejący) nie miał dać sobie 
rady i potrzebował opieki starego 
durnia i pijanicy Andrzejewskiego 
i jeszcze podobnych facetów. I znowu 
Zachód będzie twierdził, że to jedyna 
Polska ten zapijaczony pederasta 
[Andrzejewski], Karol Modzelewski, Żyd 
rosyjski niemający w sobie ani kropli 
krwi polskiej w żyłach i tym podobne 
chaziajstwo. A Polska – i to Polska 
robotników i chłopów jest naprawdę 
wolna – ale nie tam, gdzie się tym idiotom 
wydaje. W dalszym ciągu nikt nic nie 
rozumie. Mnie się też już w głowie mąci”.

Z zażenowaniem 
To ostatnie zdanie wydaje się 

z przywoływanych najbardziej istotne, 
ale cały ten przepojony niechęcią, by 
nie powiedzieć nienawiścią, fragment 
dziennika pokazuje też, że bynajmniej 
powstanie KOR nie przez wszystkich 
powitane zostało w jednakowy sposób.

Jako prozaik zadebiutował 
Andrzejewski w roku 1932, a rozgłos 
przyniosła mu wydana sześć lat później 
powieść „Ład serca”. Po latach Artur 

Sandauer, człowiek bez złudzeń, tak 
napisze o niej: „Ktokolwiek pamięta 
kuchenną literaturę dwudziestolecia, 
wszystkich tych Staśków, Mniszkówny, 
Zarzyckie, odnajdzie w »Ładzie serca« 
znane już sobie skądinąd elementy. 
Akcja, umiejscowiona na egzotycznych 
kresach, rozgrywa się – żeby było 
jeszcze straszniej – w burzliwą noc, 
podczas której w chatce pod lasem kona 
przywalony drzewem gajowy. Jest tam 
stary dziedzic i jego rozwiązły synalek: 
jest niecny karczmarz-stręczyciel; jest 
prostytutka opłakująca swe utracone 
bezpowrotnie dziewictwo; jest bandyta 
szukający zapomnienia w alkoholu; 
jest czyste pacholę, którego zadumany 

wzrok zdradza, że wyrośnie 
z niego poeta; jest ksiądz, duch 

opiekuńczy powieści; jest wreszcie 
bożyszcze filmów międzywojennych, 
przystojny posterunkowy. Sęk jednak 
w tym, że publiczność ówczesna, 
pożerająca tego rodzaju utwory 
z zapartym tchem, już się wstydziła do 
tego przyznać. Chwyt, który zapewnił 
»Ładowi serca« powodzenie, polegał 
na tym, że – zachowując wszystkie 
elementy literatury kuchennej, które 
dawały czytelnikowi wstydliwie tajone 
zadowolenie – autor dorzucał zarazem 
inne, które pozwalały mu tę przyjemność 
uzasadnić w sposób głębszy. Innymi 
słowy, spreparował taką mieszankę 
jawnej szmiry i literatury niby to 
poważnej, aby przeciętny inteligent 
międzywojenny mógł w niej gustować – 
bez zażenowania”.

W czasie okupacji niemieckiej 
brał czynny udział w warszawskim 

życiu konspiracyjnym, w 1942 r. na 
nielegalnych zebraniach czytając między 
innymi swoje opowiadanie „Apel”. 
Był to bodaj pierwszy utwór w naszej 
literaturze, którego akcja dzieje się za 
bramą z napisem „Arbeit macht frei”. 
Opowiadanie krytykowane było głównie 
za nadmierną moralistykę, ale także 
za niepełną zgodność z oświęcimskimi 
realiami, których pisarz przecież nie 
znał. Po latach miało się jednak okazać, 
że „Apel” wyszedł cało z najtrudniejszej 
próby – czasu, pozostając małym 
arcydziełem, moralistycznym właśnie. 
Bardziej dyskusyjny był ukazujący 
los Żydów „Wielki Tydzień”, powstały 
w 1943 r., a po latach – bez większego 
powodzenia – sfilmowany przez Andrzeja 
Wajdę.

Powojenną twórczość Jerzego 
Andrzejewskiego zdominował napisany 
w 1947 r., a wydany rok później „Popiół 
i diament”. Jak to zgrabnie ujął Krzysztof 
Kąkolewski, „przez cztery dziesięciolecia 
każdy młody Polak lub Polka był 
indoktrynowany przez to dzieło”. Dzieło 
kłamliwe jak mało które.

Stefan Kisielewski w „Abecadle” 
podsumował: „Prawdziwą pretensję 
miałem do niego o powieść »Popiół 
i diament«, bo uważam, że ona 
zafałszowała obraz Polski bezpośrednio 
powojennej, że właściwie dała 
komunistom okazję, żeby wytłumaczyć 
sprawy trudne, np. AK w sposób 
nieprawdziwy – co mu zresztą mówiłem. 
Wynikło z tego tyle, żeśmy do siebie 
kilkanaście lat nie mówili w ogóle. 
Ale potem się z nim pogodziłem. On 
tej powieści nie odwołał, a młodzież 
dziś zdaje się uważa, że jest to powieść 
doskonała i wolnościowa. Mam inny 
pogląd”. Dzisiejsza młodzież nie zachwyca 
się już „Popiołem i diamentem”, ale nie 
podziela też poglądu Kisiela. Książka 
wypadła bowiem ze spisu lektur 
obowiązkowych.

Stefan Staszewski, były politruk, 
a późniejszy dysydent, w rozmowie 
z Teresą Torańską („Oni”) swego 
zaangażowania w komunizm bronił, 
posługując się przykładem Jerzego 
Andrzejewskiego właśnie: „Taki – powiem 
brutalnie – intelektualista, humanista 
i katolik, to co, nie wiedział, co robi? Przez 
nikogo nie zmuszany, nie przynaglany, 
przyszedł do nas dobrowolnie, wstąpił 
do partii i nie dlatego, że ktoś go do tego 
nakłaniał, tylko dlatego, że akceptował 
racje tej partii, jej program. Mało 
tego, że wstąpił. On chciał w tej partii 
odgrywać aktywną rolę, chciał racje 

Zbigniew 
Cybulski i Adam 
Pawlikowski  
w „Popiele  
i Diamencie” 
 FOT. ZESPÓŁ FILMOWY „KADR”
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tej partii wyłożyć i przekonać innych, 
że ta partia ma słuszność. Nie wiem, jak 
pani odczytuje po latach jego »Popiół 
i diament«, ale jest powieścią, która 
– za przeproszeniem – miała między 
innymi przekonać naród do tego reżimu 
i powiedzieć, że strzelano z obydwu 
stron, a Maciek był ofiarą pomyłek, 
nieporozumień. Komu Andrzejewski 
przyznał w niej rację, historyczną rację? 
Maćkowi? Nie, Szczuce, proszę pani, 
komuniście. Andrzejewskiego o to nikt 
nie prosił, jak nie prosił o broszurę 
»Partia i twórczość pisarza«. Więc pytam, 
czy pisarz, moralista i katolik, człowiek 
wyrosły z niepodległościowej tradycji 
polskiej, który przez całą okupację był 
związany – nie walczył, ale był związany 
– z obozem niepodległościowym, 
londyńskim i przeszedł do partii, a więc 
na drugą stronę, paląc za sobą mosty 
– bierze na siebie odpowiedzialność za 
błędy tej partii czy nie? I nie oszukujmy 
się, zastanawiając: wiedział czy nie 
wiedział. Wiedział”.

Katarakta
Wielkodusznością za to, jeśli chodzi 

o Andrzejewskiego – niezależnie od 
tego, co napisał w „Zniewolonym 
umyśle” – wykazywał się Miłosz. 
Owszem, przyjaciele pracowali razem 
nad „Robinsonem warszawskim” i gdyby 
sprawy tego świata inaczej się miały, 
może nie musielibyśmy czekać ponad 
pół wieku na splendory dla „Pianisty”. 
I może doczekałby się ich najbardziej 
zainteresowany – Władysław Szpilman... 
Jednak fakty pozostają takimi, jakimi 
były i jakimi są. Czesław Miłosz nie 
napisał „Partii i twórczości pisarza”, 
Andrzejewski – owszem. Miłosz napisał 
„Zdobycie władzy”, Andrzejewski – 
„Popiół i diament”. I nic tu nie ma do 
rzeczy powszechna dość opinia, że ta 
druga książka to lepszy kawałek prozy.

Miłosz w ocenach postawy 
i twórczości Andrzejewskiego bywał 
surowy („Zniewolony umysł”), ale 
też najwierniejszy dawnej przyjaźni. 
I bardzo pięknie pisał we wstępie 
do opublikowanej korespondencji 
z autorem „Popiołu i diamentu”: 
„Kiedy dostałem Nagrodę Nobla, Jerzy, 
nierozważnie i chyba po pijanemu, 
powiedział dziennikarce przez telefon, 
że powinniśmy byli właściwie dostać 
ją razem. Ośmieszono go w prasie, 
niesłusznie, bo zważywszy na tyle 
wspólnych przeżyć i prac, mógł tak 

myśleć. W każdym razie zupełnie mnie to 
nie uraziło. I dotychczas jest mi przykro, 
że mógł mnie o urazę posądzić. Kiedy 
przyjechałem do Warszawy latem  
1981 r., tyle że uścisnęliśmy sobie ręce na 
moim występie w PEN-Clubie, natomiast 
wcale go nie odwiedziłem, z innych 
niż literatura powodów. Po prostu nie 
chciałem opowiadać o moich domowych 
nieszczęściach, właśnie jemu. Źle się stało. 
Powinienem był mówić. Nie mogłem”.

Jerzy Andrzejewski z PZPR wystąpił 
w listopadzie 1957 r. – po tym, jak władze 
cofnęły zezwolenie na wydawanie pisma 
„Europa”, którego miał być redaktorem 
naczelnym. Wraz z nim z partią pożegnali 
się wtedy między innymi Mieczysław 
Jastrun, Adam Ważyk, Juliusz Żuławski, 
a także Stanisław Dygat.

Zbigniew Herbert („Hańba domowa”) 
nie znajdował dla Andrzejewskiego 
usprawiedliwienia: „[...] starał się kiedyś 
wytłumaczyć, że dla niego komunizm 
był nocą pascalowską... Nie bardzo 
wiem, czy on wtedy pamiętał Pascala, 
czy tak był pod wpływem Żdanowa, że 
zapomniał, kim był Pascal”. To Herbert 
też wskazał na Jakuba Bermana jako na 
inspiratora i, w jakimś sensie, mecenasa 
„Popiołu i diamentu”: „Co oferowała ta 
władza? Boską rangę, rolę demiurga. 
Andrzejewski mi opowiadał, że zaprosił 
go Berman i chodził nerwowo po pokoju, 
stawał przed oknem i mówił: temu 
krajowi grozi wojna domowa. Czyli podał 
mu temat »Popiołu i diamentu«. – Tylko 
pisarz tej miary, tego talentu, wielkiego, 
jak pan, może...”.

Jacek Trznadel, zbierając materiały 
do „Hańby domowej”, zdążył jeszcze 

przepytać samego Andrzejewskiego, ale 
na autoryzowanie wywiadu było już za 
późno. Znalazła się w nim znamienna 
wypowiedź pisarza odnosząca się do jego 
udziału w stalinizmie: „[...] gdyby pan 
mnie w tej chwili spytał, czy żałuję, że 
należałem do partii, to powiedziałbym, 
że absolutnie nie. Wprost przeciwnie, 
uważam, że się przez te kilka lat bardzo 
wiele nauczyłem naprawdę, marksizmu, 
dialektyki marksistowskiej. Wtenczas się 
mówiło: marksizm-leninizm-stalinizm. 
Dialektykę tego wszystkiego poznałem 
naprawdę dobrze. Napisałem książkę, 
która nawet w encyklopedii została 
pominięta, jak wszystkie moje utwory 
publicystyczne z tamtego okresu. 
Oficjalnie wyparto się moich tamtych 
utworów. Ja się ich nie wypieram, ani 
mojej książki »O człowieku radzieckim«, 
ani zresztą mojej książki »Partia 
i twórczość pisarza«. Napisałem je 
bardzo szczerze, a »Partia i twórczość 
pisarza« ma nawet pewne akcenty, 
można powiedzieć, modlitewne. Ale ja 
rzeczywiście ten mechanizm poznałem 
dobrze i myślę, że człowiek współczesny, 
bez względu na to, jaki fach uprawia, 
a już na pewno, jeśli ma być artystą 
i rościć sobie pewne prawa do miana 
intelektualisty, musi znać dobrze 
właściwie dwie sfery: sferę Kościoła 
katolickiego i sferę marksizmu. Sferę 
marksizmu, to znaczy: znać dobrze 
Rosję”. I jeszcze jeden cytat: „Wiara 
w marksizm-leninizm-stalinizm? No, 
widzi pan, każda wiara nakłada na oczy 
pewne chomąto. Źle powiedziałem, 
to nie chomąto, okulary. To jest stan 
narastającej katarakty. Jak pan wie, 
katarakta, zaćma, musi dojrzeć, żeby ją 
można było operować. Aż doprowadza 
to do radostanu, krótkiego stanu przed 
operacją ślepoty. Tylko tym mogę to 
sobie tłumaczyć”.

Ostatni krąg
Podczas jubileuszu 40-lecia pracy 

pisarskiej Marii Dąbrowskiej,  
17 listopada 1952 r., Andrzejewski, 
czytając główny referat o jubilatce, 
zemdlał. Przywiązywał do tego 
wydarzenia dużą wagę, komentował je 
słowami: „Groza i strach”. Naprawdę bał 
się o to, jak partyjne władze przyjmą 
jego słowa, czy nie nadto chwali pisarkę 
uważaną za jeśli nie wrogą władzy, to na 
pewno bardzo wobec niej sceptyczną. 
Pięć lat później, 15 września 1957 r., 
Dąbrowska w swoim dzienniku zapisze: Jerzy Andrzejewski  FOT. ARCHIWUM
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„Anna [Kowalska] opowiada 
o Andrzejewskim. M.in. 
jego kryzys duchowy zaczął 
się wtedy, kiedy zemdlał 
w czasie przemówienia na 
moim jubileuszu. Powiada, 
że odczytując swój referat, 
zobaczył nagle siedzących 
w pierwszym rzędzie 
Hoffmana i Broniewską. 
I poczuł, że się boi, czy to, co 
mówi o mnie, spodoba się tym 
dwojgu. I raptem zmierzył 
ogrom swego upadku, 
poczuł, że dosięga dna, jakby 
ostatniego kręgu piekieł. Wtedy właśnie 
zrobiło mu się słabo i zemdlał”.

W „Notatkach” pisarz wzywał 
polityków, by „nie byli dla inteligenckich 
artystów zbyt pobłażliwi, gdy ci słuszną 
w zasadzie tezą o długofalowości 
przeobrażeń ideowych zechcą się 
osłaniać niczym tarczą ochronną”. No to 
się doczekał...

Po Liście 34 jego osobą zajął się 
najgłośniejszy krytyk literacki spośród 
pierwszych sekretarzy KC PZPR – 
Władysław Gomułka. 4 maja 1964 r. 
na spotkaniu z członkami Prezydium 
Zarządu Głównego ZLP powiedział 
między innymi, że nie rozumie „tych 
dziwnych ewolucji, jakie przechodzą 
poszczególne osoby. Był katolikiem. Po 
pewnym czasie stał się – jak twierdził – 
marksistą. Potem odszedł od marksizmu, 
by szukać znowu czegoś innego. Czy tego 
rodzaju zmiany poglądów można w ogóle 
nazwać ewolucją? Przecież to nie jest 
żadna ewolucja, tylko oczywisty brak 
jakiegokolwiek kręgosłupa ideowego, 
brak pionu moralnego”.

„J.A. jeśli nauczał – zanotował 
w dzienniku 1 stycznia 1970 r. Krzysztof 
Mętrak – to tylko tego: nie można się 
usprawiedliwiać czy rozgrzeszać historią 
lub warunkami. Historia niczego nie 
określa do końca”. Zapis Krzysztofa 
Mętraka z 24 września 1970 r. był taki: 
„J.A. – długa z nim rozmowa o mnie: 
musisz się zastanowić, kim chcesz być 
w życiu. Ja – powiadał – chciałem być 
zawsze duchowym autorytetem narodu. 
Wszystkie moje działania, a nawet i moje 
kurewstwa stąd się brały. Wszystko 
było podporządkowane temu celowi 
i z perspektywy widać, że się udało”. 
Jeszcze jeden zapis, z 1 listopada tego 
samego roku: „Miażdżący dowcip o J.A. 
Poszedł do KC w b. ważnej sprawie do 
Wincentego Kraśki. W kawiarni PIW-u – 
zlikwidowanej po marcu – czekali 
koledzy w napięciu. J.A. wrócił, ci: no i co, 

no i co? – Na to J.A.: ale ten Kraśko jest 
przystojny”. Pisarz zawsze na stoliku miał 
fotografię Tomasza Manna.

Bez emocji
Marka Hłaskę poznał w 1954 r. 

w mieszkaniu Wilhelma Macha. Wybronił 
go od wojska poprzez Bermana. Przez 
kilka miesięcy wschodząca gwiazda 
literatury polskiej mieszkała u niego. 
W marcu 1955 r. Hłasko wyznawał 
w liście: „Muszę Ci to napisać szczerze, 
choć możesz mi wierzyć, że drogo mnie 
to kosztuje, gdyż wiem, że chcąc nie 
chcąc, może, a może nawet musi, się w ten 
sposób coś zmienić; ale, Jerzy, ja chyba nie 
będę mógł być dla Ciebie tym wszystkim, 
czym Ty byś chciał i czym – może nawet 
więcej – ja bym chciał. Nie jestem za to 
odpowiedzialny, gdyż ostatecznie nie 
decyduję o tym, jaki się urodziłem”. 
Andrzejewski usynowił rzekomego syna 
Hłaski, Janusza.

Zygmunt Hertz w liście do Czesława 
Miłosza o Andrzejewskim pisał ze 
zdziwieniem i z troską: „Przecież 
on przeszedł na sytuację sumienia 
narodowego. Znamy obaj jego tryb 
życia – musi się liczyć, że go mogą na 
tym odcinku pociąć, znamy jego życie 
osobiste, idealne do szantaży. I o tym nie 
chcę myśleć”.

Maria Dąbrowska 5 sierpnia 1955 r.  
przytomnie zareagowała – po tym, jak 
Andrzejewski kajał się na jakimś spo-
tkaniu: „Przez to, co pisałem, przyczyni-
łem się sam do zła”. „Ma na myśli swoje 
partyjno-literackie wypowiedzi – pisała 
Dąbrowska. – Przecenia tylko ich znacze-
nie, bo to mało kto czytał. Andrzejewski 
dyskredytował, oczywiście, imię pisarza, 
lecz ono i tak już jest w społeczeństwie 
dostatecznie skompromitowane”. Nazwa-
ła go też „glistą” i „plugawieńkim typem” 
– w 1950 r., a po nagrodzie „Odrodzenia” 

dla „Popiołu i diamentu” 
napisała: „Ten paszkwil na 
młodzież polską, na Polskę 
w ogóle, nazywany powszech-
nie »Gówno i zamęt«”.

Po 1956 r. Andrzejewski 
napisał uznane za 
obrachunkowe „Ciemności 
kryją ziemię”, potem 
okrzyczane wielkimi dziełami 
„Bramy raju” i „Idzie skacząc 
po górach”. Jednak księgą 
ksiąg predestynującą pisarza 
do Nobla miała być „Miazga”. 
W październikowym numerze 

„Twórczości” z 1966 r. opublikowany 
został obszerny fragment dzieła i niemal 
z miejsca narodziła się legenda tej 
powieści. Budowały ją, nade wszystko 
– pisał Tomasz Burek – „oczekiwanie 
i nadzieja, że w sprezentowanych 
czytelnikom [...] wyimkach – kryje się 
zapowiedź arcydzieła. Jedni oczekiwali 
powieści o polskiej współczesności, 
powieści-przestrogi, powieści-wielkiej 
dyskusji politycznej jak u Żeromskiego 
w »Przedwiośniu«. Inni mieli na 
uwadze powieść z kluczem, krzyżówkę 
środowiskowo-porachunkową, 
wielką plotkę, zapewne, ale i powieść 
demaskatorską o elicie i nietykalnych 
rewirach władzy, korzystającą 
z doświadczeń Nałkowskiej, Kadena, 
Brezy... Byli wreszcie i tacy, którzy 
spodziewali się od Andrzejewskiego 
powieści intelektualnej na wzór 
mannowskiego »Faustusa«”. 

Właściwie nie można się dziwić, że tak 
wygórowanym oczekiwaniom „Miazga” 
nie mogła sprostać. Choć gdyby ukazała 
się w czasie jej danym, gdyby uniknęła 
korowodów cenzorsko-wydawniczych, 
„arcydzielność” mogłaby być jej 
sądzona. Nawet jeśli w okolicach 1989 r. 
zakwestionowano by ją. Tak czy inaczej 
stanowiła „Miazga” – jak pisał Burek 
już w 1980 r., po drugoobiegowej edycji 
powieści – „kamień milowy na drodze do 
uczciwej literatury”. Jednak czytano ją już 
bez najmniejszych emocji. Czas Jerzego 
Andrzejewskiego po prostu dobiegał 
końca.

„Zna pan tę legendę – powiedział 
prozaik w rozmowie z Jackiem Trznadlem 
w 1981 r. – przekazywaną z pokolenia na 
pokolenie, że dzieło pisarza przechodzi 
przez czyściec i potem dopiero będzie 
zdecydowane, czy pójdzie do piekła czy 
do nieba. Oczywiście, większość idzie 
do piekła. Piekłem w tej dziedzinie jest 
zapomnienie. Tylko wybrani dostaną się 
do nieba pamięci”. •

Wręczanie Nagrody Młodych Polskiej Akademii Literatury Jerzemu 
Andrzejewskiemu (pierwszy z lewej). Obok niego Kazimierz 
Wierzyński, Kornel Makuszyński, Wacław Sieroszewski; 1939 r. FOT. NAC
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D rogi czytelniku, jeżeli cenisz 
sobie tylko literaturę historyczną 
pisaną ku pokrzepieniu serc, to 
nie czytaj dalej tej recenzji i nie 

czytaj wspomnień Władysława Pobóg-
-Malinowskiego. Pod kiepskim tytułem 
„Z mojego okienka” kryje się bowiem 
książka wielka, ale jednocześnie tragicz-
na i dla Polaków wyjątkowo nieprzyjem-
na. Cóż jednak robić, skoro właśnie takie 
były opisywane przez „Poboga” wyda-
rzenia. A historyk ten znany był z tego, 
że – w przeciwieństwie do wielu swoich 
kolegów po fachu – opisując rodzime 
dzieje, nie używał szminki i pudru.

W 1939 r. Władysław Pobóg- 
-Malinowski był urzędnikiem MSZ 
w Warszawie i w swoich wspomnieniach 
opisywał, jak wybuch wojny między 
Polską a Niemcami został przyjęty w tym 
resorcie. Doprawdy trudno nie czytać 
dzisiaj tych fragmentów bez zdumienia. 
Otóż napaść III Rzeszy na naszą ojczyznę 
wywołała w MSZ eksplozję radości i dzi-
kiego entuzjazmu. Dyplomaci ze łzami 
w oczach rzucali się sobie na szyję. Ci 
ludzie naprawdę święcie wierzyli w to, że 
wraz z naszymi „dzielnymi sojusznikami 
Anglikami i Francuzami” damy paskud-
nym Szwabom po pysku i za tydzień, góra 
dwa polska piechota weźmie udział w pa-
radzie zwycięstwa na Unter den Linden. 
Słowem, które 1 września  
1939 r. rozbrzmiewało najczęściej na 
korytarzach ministerstwa, było „naresz-
cie!”.

„Pienił się i perlił szczery, prawie mło-
dzieńczy entuzjazm – pisał Pobóg- 
-Malinowski. – Z gwaru splątanych 
głosów wytryskał beztroski śmiech. 
Dźwięczał on, iskrzył się w blasku oczu, 
ujawniał w ruchach i głosach. Wielu, wi-
tając się, ściskało sobie dłoń mocniej niż 
zwykle, dłużej i serdeczniej. Tu i ówdzie 
gratulowano sobie nawzajem, ściskano 
się i całowano. Jak gdyby był to nie począ-
tek wojny, lecz jej zwycięski koniec”.

Wszelkie – zresztą nieliczne – głosy 
wskazujące na gigantyczną przewagę 
Rzeszy nad Polską były traktowane jako 
śmieszne. Albo jeszcze gorzej: jako objaw 
defetyzmu i braku patriotyzmu. A gdy 
po pewnym czasie wśród dyplomatów 
zaczęły się wreszcie rodzić pierwsze 
wątpliwości, dotyczyły one tylko tego, czy 
Francja będzie się chciała bić, czy stchó-
rzy. Ani razu w dyskusjach prowadzonych 
w MSZ nie padło słowo „Sowiety”. Mimo 
że od podpisania paktu Stalin-Hitler 
minął już ponad tydzień, nasi dyplomaci 
nadal nie dopuszczali nawet myśli, że 
bolszewicy zaatakują Polskę od tyłu! 

Niestety, choroba Józefa Becka okazała się 
zakaźna. Jak wynika ze wspomnień  
Pobóg-Malinowskiego, zapadli na nią 
niemal wszyscy jego współpracownicy.

Dalsze strony książki są lekturą 
rozdzierającą. Nastrój chełpliwości, gdy 
Niemcy podeszli pod Warszawę, prze-
rodził się bowiem w zwierzęcą panikę. 
Pobóg-Malinowski opisuje pożałowania 
godne sceny, jakie rozegrały się na dzie-
dzińcu MSZ, gdy zarządzona została ewa-
kuacja resortu: „Zdenerwowany i podnie-
cony tłum urzędników i ich rodzin wśród 
gór walizek, pościeli, luzem leżących futer. 
Wszystko faluje w jakimś bezcelowym ru-
chu, tam i z powrotem. Słychać płacz dzie-
ci, kłótnie, wzajemne pretensje. Spotkałem 
się po raz pierwszy z chamstwem, które 
pod niszczycielskim wpływem wojny wy-
pływało z głębi, spod pękającej skorupy 
konwenansów. Otwierano właśnie jeden 
z autobusów. Ludzie rzucili się szturmem, 
wśród krzyku, wzajemnego rzucania się 
na siebie, aby prędzej się wcisnąć i zająć 
miejsce. Jeden z panów pchnął kobietę 

z wyraźnymi oznakami ciąży, zatoczyła 
się z jękiem. Patrzę na to z mieszaniną 
smutku, oburzenia i przerażenia”. 

Niestety, nasi dzielni urzędnicy 
zupełnie nie liczyli się z tym, że za bramą 
ministerstwa przystawali warszawiacy 
i ze smutkiem przypatrywali się temu, co 
się działo na podwórzu. Na twarzach tych 
zwykłych, patriotycznie nastawionych 
Polaków, którzy mieli być teraz pozo-
stawieni przez zwiewającą „władzę” na 
pastwę nieprzyjaciela, widać było tragicz-
ne skurcze. „Nigdy nie zapomnę  – pisał 
Pobóg-Malinowski – palącego mnie w tej 
chwili uczucia wstydu”.  

Trudno o lepszą puentę.        Piotr Zychowicz

Książka miesiąca /Pobóg wspomina

Straszliwe  
iluzje ’39

WŁADYSŁAW  
POBÓG-MALINOWSKI  
„Z MOJEGO OKIENKA. FAKTY 
I WRAŻENIA Z LAT 1939–1945. 
TOM I 1939–1940” 
LTW 

Płonąca Warszawa, wrzesień 1939 r.  FOT. NAC
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Tytuł książki jest mylący. Zamiast 
„Berlin” powinna się nazywać „Ber-
lińczycy”. Jest to bowiem pasjonująca 

opowieść o historii niemieckiej stolicy 
napisana w formie opowieści  
o 23 mieszkańcach miasta. Jakich? 
Rozstrzał jest dość spory. Weźmy choćby 
wiek XX – z jednej strony Marlena Dietrich 
i Bertolt Brecht, z drugiej Joseph Goebbels 
oraz Albert Speer. Czytając „Berlin”, trudno 
nie zadumać się nad tym, jak szybko i jak 
bardzo zmienić się może miasto. Berlin 
Republiki Weimarskiej to inne miejsce niż 
Berlin Hitlera. I zupełnie inne niż podzielo-

ny Berlin epoki zimnej wojny. Zresztą my, 
Polacy, znakomicie to wiemy. Warszawa 
roku 1939 a Warszawa obecna to nie tylko 
dwa różne miasta – to dwa różne światy.                                                                               
 Piotr Zychowicz

23 oblicza Berlina

NA SZLAKU KRZYŻOWCÓW
Podobno tylko historia najnowsza wzbudza 

emocje. To nieprawda, czego dowodem są krucjaty. 
Trudno o temat, który wywoływałby tak zażarte 
spory. Jedni uważają, że były erupcją chrześcijańskiego 
okrucieństwa, drudzy są dumni z biorących w nich 
udział rycerzy (piszący te słowa należy do drugiego 
obozu). Książka Thomasa Asbridge’a to mocny głos 
w dyskusji. A jednocześnie jedna z najciekawszych 
monografii na temat wielkiego, średniowiecznego 
starcia Zachodu ze Wschodem. (p.z.)

WOKÓŁ TRONU I ŁOŻNICY
Tuzin portretów niepospolitych kobiet, z których 

jedna była królewską metresą, a pozostałe żonami 
królów lub monarchiniami. Od Klotyldy, żony 
Chlodwiga, do królowej Wiktorii. Z polskim udziałem 
Świętosławy-Sygrydy, silnej osobowości, morderczyni  
męża i naprzykrzających się zalotników oraz 
nieszczęśliwie zakochanej kobiety. Romanse i miłość 
słynnych Europejek mają w tle wielką politykę oraz 
intrygi. Również z udziałem opisanych pań. (t.s)

Z PRL DO EUROPY
Niewielu mężczyzn potrafi pisać z taką 

wrażliwością, tak dostrzegać wagę szczegółów, 
z takim talentem dawać upust i uczuciom, i myślom 
jak autorka. To jest – zwłaszcza w pierwszej części 
– literatura wysokiej próby. A jednocześnie ta 
autobiografia pokolenia urodzonego na początku lat 
80. – które ma za sobą dzieciństwo w PRL i spóźniony 
start w wyścigu do Europy – jest świadectwem, które 
dużo da również badaczowi naszej historii. (m.r.)

Dnia 21 stycznia 1945 r. w potyczce 
z bolszewikami, pod wsią Kowalki, 
poległ dowódca Zgrupowania »Pół-

noc«, obywatel »Krysia«. Odszedł od nas 
na zawsze Żołnierz, któremu przez kilka 
lat w krwawych zmaganiach z wrogiem 
oręż nie ciążył. Smutna Ziemia Kresowa 
wyśpiewała mu jeszcze w kolebce swoją 
tęskną pieśń przeznaczenia syna ludu na 
trudy i znoje. Twarde żołnierskie życie 
codzienne ukształtowało prawy i silny 
charakter, dlatego też niestrudzenie szedł 
wytkniętą drogą, walcząc o wschodnie 
rubieże Rzeczypospolitej Polskiej i o Wol-
ność swojego narodu […]. Wszędzie, gdzie 
tylko pot Jego i krew przelane były, niech 
wiecznie zakwitną kwiaty wspomnienia 
[…]”. Tymi słowami pożegnał p.o. komen-
dant Okręgu Nowogródzkiego AK  
rtm. Jan Skorb ps. Boryna por. Jana Bory-
sewicza ps. Krysia w rozkazie nr 41. 

Po 69 latach jeden z najdzielniejszych 
kresowych żołnierzy doczekał się wresz-
cie wspomnienia. Uczynił to dr Kazimierz 
Krajewski, bez cienia wątpliwości najwy-
bitniejszy znawca kresowej partyzantki 
z Nowogródczyzny, który napisał biogra-
fię „Krysi”. Błyskotliwa, doskonała książka 
o por. Janie Borysewiczu przenosi czytel-
nika w realia życia i wojny na północnych 
kresach Polski. Jednocześnie z opowieści 
autora wyłania się obraz postaci niezwy-
kłej, jakim był „Krysia”. Chłopski syn, 
pochodzący spod Wasiliszek w ziemi 
lidzkiej, ukończył seminarium nauczy-
cielskie w Szczuczynie nowogródzkim, 
a następnie wybrał karierę wojskową. 

Został zawodowym oficerem WP. Służył 
w 41. pp. Walczył w 1939 r. Po przegranej 
kampanii trafił w łapy sowieckie i przeby-
wał w bolszewickich więzieniach. Gdy wy-
buchła wojna niemiecko-sowiecka, zdołał 
uciec. Dalsze jego losy to już konspiracja 
i partyzantka na Nowogródczyźnie. 

Gdy w 1943 r. zaczynał tworzenie 
oddziału partyzanckiego, miał ze sobą 
kilku ochotników, już po roku dowo-
dził ponadtysięcznym zgrupowaniem. 
Szaleńczo odważny, inteligentny, chary-
zmatyczny, był świetnym organizatorem 
i dowódcą. Surowy oraz wymagający tak 
wobec siebie, jak i żołnierzy troszczył się 
o nich niczym ojciec. Oni nazywali go Tatą. 
Pseudonim wybrał od imienia dziewczyny, 
w której był zakochany.  

Po ponownym zajęciu polskich Kresów 
przez bolszewików pozostał na swym 
posterunku do końca. Szczątków komen-
danta „Krysi”, mimo podjętych przed 
kilkoma laty wysiłków i prac ekshumacyj-
nych pod Ejszyszkami – obecnie na Litwie 
– nie udało się odnaleźć. Niewątpliwie leży 
gdzieś na zabranych Polsce Kresach, które 
umiłował i za które oddał życie. Właśnie 
o tym opowiada rewelacyjna książka 
Kazimierza Krajewskiego. (m.w.)

Opowieść o „Krysi”

 

KAZIMIERZ KRAJEWSKI
„JAN BORYSEWICZ »KRYSIA« 
»MŚCICIEL« (1913–1945)”
RYTM

THOMAS ASBRIDGE 
„PIERWSZA KRUCJATA”
REBIS

IWONA KIENZLER
„EUROPA JEST KOBIETĄ”
BELLONA

PAULINA WILK 
„ZNAKI SZCZEGÓLNE” 
WYDAWNICTWO LITERACKIE 

RORY MACLEAN
„BERLIN. MIASTO 
Z WOLNOŚCI”
MAGNUM
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T e wspomnienia czyta się jak pory-
wającą opowieść. Trudno byłoby 
nawet wymyślić bardziej fascynują-

cy scenariusz sensacyjnego filmu. Oto wi-
dzimy wojsko polskich tułaczy walczące 
od 1918 r. z bolszewikami na bezkresach 
Syberii, tysiące kilometrów od ojczyzny, 
obok białej armii adm. Kołczaka i korpu-
su czeskiego. Boje z bolszewikami i karne 
ekspedycje przeciw miejscowej ludności 
połączone z egzekucjami oraz grabieżą. 
Dramatyczny odwrót eszelonami dążący-
mi rozpaczliwie na Wschód torami Kolei 
Transsyberyjskiej, na wyścigi z czerwoną 
kawalerią, przy narastających kłopotach 
z rodzinami oficerów, w trzaskającym 
mrozie i śnieżnych zawiejach. Bezlito-
sny egoizm Czechów, którzy niszczyli 
urządzenia kolejowe, aby opóźnić 
posuwających się za nimi Polaków, 
a wydaniem Kołczaka wykupili dla siebie 
wolność u bolszewików. Potępieńcza 
waśń w naszym dowództwie. Wreszcie 
osaczenie polskiej V Dywizji Syberyjskiej 
w Krasnojarsku.

Nasz bohater był telefonistą przy 
sztabie. Wraz z dziewięcioma dziesiątymi 
dywizji trafił po kapitulacji na początku 
stycznia 1920 r. do obozu, w którym 
ludzi zabijały głód, zimno i tyfus. (Prawie 

tysiącowi udało się przebić do Pacyfiku, 
opłynąć glob i w sierpniu 1920 r. trafić 
jeszcze na front wojny z Sowietami). 
Nocami układał stosy zamarzniętych 
trupów w ogromnych dołach. Przeżył. 
Miał kilkanaście lat, dużo szczęścia (nie 
rozstrzelano go nawet po próbie uciecz-
ki) i cieszył się dobrym zdrowiem. Potem 
rąbał ogromne modrzewie i sosny w taj-
dze, spławiał drzewa górską rzeką Maną 
do Jeniseju, brodząc po pas w lodowatej 
wodzie, udawał nauczyciela serbskiego, 
nauczył się oszukiwać i kraść – aby jeść. 
Wreszcie pomagał chłopu i odrzucił pro-
pozycję ożenku z jego oszalałą z namięt-
ności córką. Było już lato 1921 r. i lada 
dzień mieli zwolnić polskich żołnierzy.

Wreszcie powrót przez wygłodzoną, 
zamarzniętą Rosję przełomu lat 1921 
i 1922, który trwał całymi tygodniami 
i którego wielu tułaczy nie przeżyło. To 
chyba najbardziej koszmarny rozdział 

wspomnień. Na ostatniej ich karcie 
opisuje pierwszy posiłek na polskiej 
ziemi i pierwszych polskich żołnierzy: 
„Z ciekawością przyglądałem się ich mun-
durom i zastanawiało mnie, że wszyscy 
byli tłuści i weseli. W Rosji nasze oczy 
odzwyczaiły się od wesołości, tam wszy-
scy, nie wyłączając nawet komunistów 
i komisarzy, byli ponurzy, źli i opryskliwi. 
W Polsce przez dłuższy czas zdawało mi 
się, że wszyscy są zadowoleni i uśmiech-
nięci”. Maciej Rosalak

Z a jej plecami synek strzelił z ka-
piszonowego pistoletu. „Zdrę-
twiałam, potem z jakimś szałem 

odwróciłam się i chciałam uderzyć 
dziecko”. Ledwo się opanowała. Syn 
autorki urodził się w 1947 r. Dwa lata 
wcześniej przeżyła szok pozorowanej 
egzekucji. NKWD-zista wystrzelił tuż 
nad jej głową.

Autorka, jako nastolatka, została 
łączniczką komórki kwatermistrzow-
skiej w komendzie Okręgu Wileńskiego 
AK, brała udział w operacji „Ostra Bra-
ma”. Po zajęciu Wilna przez Sowietów 

była w konspiracji. Została aresztowana 
w grudniu 1944 r. i skazana na 10 lat 
łagru. 

Jej wspomnienia są opisem brutalne-
go śledztwa w wileńskim więzieniu na 
Łukiszkach, po którym został jej uraz 
kręgosłupa, makabrycznych warunków 
podczas transportu do łagru pod Sarato-
wem, poniżenia godności młodej dziew-
czyny. Chorując w łagrze na tyfus, gdy 
znalazła się na granicy śmierci, widziała 
umierające wokół niej kobiety.

Była jedną z 12 „Kóz” – dziewcząt-
-łączniczek AK z Wilna. Książka przy-

pomina ich nazwiska i twarze, przy-
nosi krótką historię tego zespołu. Jego 
kierowniczka Maria Tomkiewiczówna 
„Grażyna” została rozstrzelana w 1942 r. 
w Ponarach. (t.s.)

DANUTA SZYKSZNIAN-
-OSSOWSKA
„281 DNI W SZPONACH NKWD”
PRO PATRIA

Dziewiętnastolatka w łagrze

STANISŁAW BOHDANOWICZ
„OCHOTNIK.  
V DYWIZJA SYBERYJSKA 
W NIETUSZOWANEJ RELACJI 
REKRUTA Z 1918 ROKU”
PWN/KARTA

Pamiętnik  
syberyjskiej 
grozy

V Dywizja Syberyjska w drodze przez Syberię  FOT. ARCHIWUM
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G dy narodowi socjaliści przejęli 
władzę w Niemczech, w kraju tym 
żyło co najmniej kilkadziesiąt 

tysięcy mieszanych, niemiecko- 
-żydowskich małżeństw. Z reguły 
aryjscy członkowie rodziny starali się 
chronić swoich semickich bliskich. Były 
jednak i inne, przerażające, przypadki. 
Choćby taki jak młodej pół-Żydówki Anji 
Lundholm, którą w ręce gestapo wydał… 
jej własny ojciec. Fanatyk, który zacią-
gnął się do SS. A wcześniej doprowadził 
do samobójstwa swoją żydowską żonę. 
Lundholm przeszła przez niezwykle 

brutalne śledztwo, a następnie trafiła 
do tytułowych „Piekielnych wrót”. Jej 
wspomnienia z obozu w Ravensbrück 
mrożą krew w żyłach. (p.z.)

Żydowska córka esesmana

C zy Heinrich Himmler, wręcz modelo-
wy i niedościgły zbrodniarz wojenny 
(i nie tylko wojenny), mógłby nie 

stać się tym, kim był? Może gdyby nie 
spóźnił się na I wojnę światową, gdyby 
odpowiednio szybko dostał szlify oficer-
skie i poświęcił się karierze wojskowej? 
Spóźnił się jednak, co rekompensował 
sobie najpierw w korporacji, potem w or-
ganizacjach paramilitarnych, by wreszcie 
w SS poczuć się jak ryba w wodzie. 

To on decydował, czy dany członek 
tego „zakonu” powinien się żenić i z kim. 
Co do liczby dzieci był zwolennikiem mo-
delu dwa plus cztery, choć sam miał tylko 
dwoje potomków, w tym jednego adopto-
wanego. Obdarowywał esesmańskie ro-
dziny światłami Jula, czyli świecznikami 
z symbolami odnoszącymi się do germań-
skiej przeszłości, a esesmanów o numerze 
członkostwa poniżej 2000 i wszystkich 
dowódców SS – sygnetami z trupią 
główką. W prezentach ślubnych przesyłał 
„zakonnikom” pieniądze, a esesmańskiej 
elicie wręczał miecze. Z czasem utworzył 
w „zakonie” ceremonie: od zaślubin do 
pogrzebu. Na „konsekracji istnienia”, któ-
ra zastąpiła chrzest, były odśpiewywane 
(!) fragmenty „Mein Kampf”. 

Niewątpliwie – jak pisze w prologu 
swej obszernej, 900-stronicowej książki 
niemiecki historyk Peter Longerich – 
„osobiste predylekcje Himmlera, jego 
awersje i różne dziwactwa odcisnęły 

głębokie piętno na organizacji i kierowa-
niu SS, a w istocie odegrały istotną rolę 
w kształtowaniu jej struktury”.

Ojciec Heinricha Himmlera był też 
nadopiekuńczy, próżno jednak w nim 
szukać winnego dewiacji syna, którego 
ojcem chrzestnym był z kolei – mój Boże – 
książę Henryk, dopiero dziewiąty wpraw-
dzie w kolejce do korony Wittelsbachów, 
niemniej w Bawarii arystokrata pierw-
szorzędny. Chrzest ten z całą pewnością 
– czytamy – „wzmocnił związki Himmle-
rów z dworem, co było niezmiernie waż-
ne dla przyszłości tej ambitnej rodziny”. 
Może o nazbyt wybujałych ambicjach?

I pomyśleć, że kiedy po skończeniu 
studiów rolniczych (!) Heinrich Himmler 
nie mógł znaleźć w Niemczech zatrudnie-
nia, całkiem poważnie myślał o emigracji. 
Do Hiszpanii, Turcji, Rosji, Gruzji, a przede 
wszystkim do Peru. Może tam dałby spo-
kój obłąkańczym rojeniom o „konflikcie 
między germańską Rzeszą a podludźmi”. 
Tak się jednak nie stało, niestety.

Krzysztof Masłoń

Heinrich Himmler: 
zbrodnia w zakonie SS

PETER LONGERICH
„HIMMLER. BUCHALTER 
ŚMIERCI”
PRÓSZYŃSKI MEDIA

ANJA LUNDHOLM   
„WROTA PIEKIEŁ. 
RAVENSBRÜCK” 
KARTA

 

STEVEN KNIGHT 
„PEAKY BLINDERS” 
OD KWIETNIA W CANAL+ FILM

Jeszcze chwila, jeszcze kilka lat, 
a o gorących latach tuż po I wojnie 
światowej mówić będziemy w kate-

goriach „było to sto lat temu”. Bohatero-
wie Bitwy Warszawskiej, amerykańscy 
bojownicy o prohibicję i walczący z nimi 
gangsterzy, stracone pokolenie pisarzy 
szlifujące bruki paryskie – wszyscy oni 
nagle okażą się bohaterami opowieści 
z cyklu „było to sto lat temu”. Postarzała 
się nam nowoczesność, jeszcze trochę, 
a zacznie się pokrywać patyną, tak jak 
talerze z domów powstańców listopa-
dowych i styczniowych. 

Brytyjski serial „Peaky Blinders”, 
który od połowy kwietnia oglądać 
możemy w Canal+ Film, to wycieczka 
właśnie w te niespokojne powojenne 
lata i próba pokazania świata dotąd 
w telewizji nieprzedstawionego. Ty-
tułowi „peaky blinders” to członkowie 
gangu z Birmingham, który po 1918 r. 
stanął przed perspektywą nieoczeki-
wanego rozkwitu i rozwoju.

Zwraca uwagę rewelacyjna obsa-
da: Cillian Murphy („Wiatr buszujący 
w jęczmieniu”) jako szef gangu oraz 
Sam Neill („Fortepian”, „Jurassic Park”) 
jako ścigający go inspektor z Belfastu. 
Tak jak Martin Scorsese opowiadał 
o XIX-wiecznych nowojorskich gan-
gach frazą: „Oto ręce, które zbudowały 
Amerykę”, tak Steven Knight, producent 
i twórca serialu, mógłby rzec: „Tak wy-
kuwała się współczesna Anglia”. Gorąco 
polecam „Peaky Blinders”, który zresztą 
tak spodobał się widzom, że stacja BBC 
Two zamówiła już drugi sezon. I dopy-
tuję polskich producentów: A opowieść 
o Śląsku międzywojennym? A o ulicach 
Warszawy 1918–1920? A o Wolnym 
Mieście Gdańsku, ale nie w komedio-
wo-idiotycznym tonie serii „Na kłopoty 
Bednarski”? Spieszmy się z tymi 
opowieściami, nim resztę oryginalnych 
dekoracji pożrą aluminiowe biurowce 
i galerie handlowe.         Piotr Gociek

Dawno temu 
wAnglii

79  MIESIĘCZNIK LISICKIEGO    DO RZECZY H I S T O R I A

M A J  2 0 1 4     5 ( 1 5 ) / 2 0 1 4  



P ułkownik Ryszard Kukliń-
ski nie był zdrajcą Polski. 
Był zdrajcą komunistycznej 
Polski. Trudno zaś o lepszy 
komplement. Komunizm 
był bowiem nieludzkim, 
totalitarnym systemem. 

Systemem, który wymordował miliony 
ludzi. Polaków, Rosjan i przedstawi-
cieli dziesiątków innych narodowości, 

którzy mieli to nieszczęście, że zostali 
„wyzwoleni” przez Armię Czerwoną. 

Każdy, kto wystąpił przeciwko 
tej zbrodniczej ideologii, był 

wielkim bohaterem. Każdy, kto 
zamiast jej służyć, starał się 

jej zaszkodzić, oddał wielkie 
zasługi ludzkości.

Wkład Kuklińskiego w oba-
lenie komunizmu był zaś bardzo 
duży. Pułkownik miał bowiem 
dostęp do niezwykle ważnych, 
tajnych sowieckich dokumen-
tów. Między innymi dotyczących 
planów inwazji wojsk Układu 
Warszawskiego na Europę 

Zachodnią. Trudno przecenić znaczenie 
tego, że dzielny Polak przekazał je Sta-
nom Zjednoczonym. 

Zachowało się kapitalne zdjęcie, które 
przedstawia któregoś z sowieckich mar-
szałków podpisującego jakiś niezwykle 
ważny dokument. Widać na nim, że Ku-
kliński stoi za jego plecami i zagląda mu 
przez ramię. To znakomita alegoria dzia-
łalności pułkownika. To były amerykań-
skie oczy i uszy w samym sercu systemu 
wojskowego bloku komunistycznego. 

Mówienie dziś o Kuklińskim jako 
o zdrajcy jest po prostu chore. To nie 
Ameryka okupowała Polskę, tylko 
Związek Sowiecki. Pułkownik był więc 
pierwszym polskim oficerem w NATO. 
Jeżeli zdradził, to w 1999 r. zdradziła cała 
polska armia. 

Poznałem go osobiście, spotkaliśmy 
się kilka razy, między innymi w Chicago. 
Piliśmy wtedy świetną polską wódkę 
Wyborową i długo rozmawialiśmy 
o tragicznych losach Europy Wschodniej. 
Tragicznych losach naszych ojczyzn. Za-
pamiętałem Kuklińskiego jako mądrego 
człowieka, wielkiego patriotę. Za swoją 
odważną postawę zapłacił olbrzymią 
cenę, komunistyczne służby zamor-
dowały jego synów. Darzę go wielkim 

szacunkiem, pamiętam, że zwracałem 
się do niego zawsze po polsku „panie 
pułkowniku”. Jestem pewien, że 
naród polski postawi mu kiedyś 
w Warszawie piękny, wielki pomnik. 

To jemu zawdzięczacie bowiem swoją 
wolność. Gdyby każdy zachowywał 

się tak jak on, komuniści nigdy nie 
zdołaliby tak długo utrzymać się przy 
władzy i zamordować tylu ludzi. Możecie 
być z pułkownika dumni.

Na przeciwnym biegunie znajduje się 
inny oficer Ludowego Wojska Polskiego –
gen. Wojciech Jaruzelski, ostatni dyktator 
PRL. Ten człowiek służył w tej samej 
armii co płk Ryszard Kukliński, a wybrał 
zupełnie inną drogę. Drogę hańby. Był to 
wielki oportunista i to on był prawdzi-
wym zdrajcą Rzeczypospolitej. 

Zacznę od pewnej historii z roku 
1968. Gdy rozpoczęła się praska wiosna, 

 Dwaj polscy oficerowie 
służyli w tej samej 
armii, a wybrali dwie 
różne drogi. Chwały 
i hańby

Wiktor Suworow

Kukliński vs Jaruzelski
PRL /Kulisy gry wywiadów i stanu wojennego
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sowieckie politbiuro zwróciło się do szefa 
GRU z jednym pytaniem: „Jak zachowa się 
armia Czechosłowacji, jeżeli podejmiemy 
interwencję zbrojną?”. Odpowiedź była 
krótka: „Armia Czechosłowacji zrobi to 
samo co w 1939 r. Czyli nic”. W efekcie 
sowieckie czołgi – w jednym z nich znaj-
dował się Władimir Rezun, który później 
stał się Wiktorem Suworowem – przekro-
czyły granicę i zajęły Pragę.

Historia powtórzyła się w 1980 r., gdy 
w Polsce wybuchł festiwal Solidarności. 
Sowieckie politbiuro zwróciło się wów-
czas do szefa GRU z jednym pytaniem: 
„Jak zachowa się armia Polski, jeśli podej-
miemy interwencję zbrojną?”. Odpowiedź 
znowu była krótka: „Armia Polski zrobi 
to samo co w 1939 r. Czyli będzie się biła”.

Był to jeden z powodów, dla których 
Moskwa zrezygnowała z jakiejkolwiek 
myśli o interwencji w Polsce. Rosjanie 
naprawdę bali się takiej konfrontacji. 
Wiedzieli z czasów II wojny światowej, że 
Polacy w obronie swojej ojczyzny walczą 
jak lwy. A Polska miała i ma kluczowe 
położenie geopolityczne. W NRD stacjo-
nowały olbrzymie sowieckie siły. Cała 
ta wielka armia była zaopatrywana 
i utrzymywana przy życiu dzięki jednej 
linii kolejowej biegnącej prosto przez 
terytorium PRL. Pełniła ona funkcję 
pępowiny. Gdyby doszło do konfrontacji 
polsko-sowieckiej, Polacy zapewne na-
tychmiast przerwaliby tę linię komunika-
cyjną. To zaś by oznaczało dla sowieckich 
jednostek w NRD katastrofę. Uschłyby 
bez zaopatrzenia.

A poza tym początek lat 80. był mo-
mentem olbrzymiego kryzysu w samym 
Związku Sowieckim. Ludzie nie mieli co 
jeść, półki w sklepach straszyły pust-
kami, kraj znajdował się na granicy 
załamania gospodarczego. Bolszewicy 
ciągnęli już na oparach, nie byli w stanie 
wyżywić nawet własnego narodu. A na 
dodatek lekkomyślnie wpakowali się do 
Afganistanu. Wojna ta była śmiertelną 
raną ZSRS. 

W takiej krytycznej sytuacji bolsze-
wicy po prostu nie mieli sił na podjęcie 
marszu na Warszawę. Przeanalizowali 

sytuację i doszli do wniosku, że jeżeli 
zaangażują się w kolejną wojnę, to po 
prostu zbankrutują i imperium się 
zawali. Na nurtujące Polaków pytanie: 
„Weszliby czy by nie weszli?” Wiktor 
Suworow odpowiada: „Nie weszliby”. 
Ryzyko było zbyt duże. 

Polska na początku lat 80. stanęła 
więc przed realną szansą na odzyskanie 
wolności i zrzucenie komunistycznego 
jarzma. Wtedy jednak do akcji wkroczył 
fanatyczny komunista gen. Wojciech 
Jaruzelski i wyręczył sowieckich towa-
rzyszy. Wprowadził stan wojenny 
i użył wojska do stłumienia wol-
nościowego zrywu. Spacyfiko-
wał swój własny naród i prze-
dłużył życie komunie o blisko 
dekadę. To przez niego mu-
sieliście czekać do 1989 r. na 
odzyskanie niepodległości. 
Nietrudno sobie wyobrazić, 
jak wyglądałaby Polska, 
gdyby nastąpiło to osiem 
lat wcześniej. Generał 
Wojciech Jaruzelski wy-
rządził Polsce olbrzymią 
krzywdę.

Wiem, że żyje  
on dzisiaj spokojnie 
w wygodnej  
willi w Warszawie. 
Co Polacy powinni 
z nim zrobić? Wielki, 
dumny naród polski 
nie potrzebuje w tej 
sprawie żadnych 
rad od Rosjani-
na. Rosjanie już 
wystarczająco 
dużo „doradzali” 
w waszej histo-
rii. Jestem pe-
wien, że sami 
podejmiecie 
decyzję 
w sprawie  
generała. 
I będzie to 
decyzja 
słuszna. •

Kukliński vs Jaruzelski
PRL /Kulisy gry wywiadów i stanu wojennego
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K toś wpadł na pomysł, aby odre-
staurować cyfrowo i pokazać 
na nowo „Popioły” Andrzeja 
Wajdy. Nie wróżę przedsięwzię-
ciu dobrze – dla dzisiejszego 
odbiorcy ten film jest ramotą, 

i to podwójną. Po pierwsze jako dzieło 
filmowe – wedle dzisiejszych kryteriów 
zwyczajnie nudne, po drugie jako adaptacja 
dzieła literackiego, którego nikomu dziś nie 
chce się czytać, a choćby się chciało, zwy-
czajnie nie da rady. Odpadnie już na samym 
młodopolsko rozwleczonym początku, przy 
którym sławetne opisy przyrody w „Nad 
Niemnem” uchodzić mogą za wzór zwięzłości 
i komunikatywności. 

Zawsze mnie zdumiewa, jak w zawodzie 
pisarza blisko jest od wielkiej sławy do 
kompletnego zapomnienia. Dla pokolenia 
Polski niepodległej Żeromski był wielkim 
wychowawcą, mistrzem, sumieniem narodu 
i nawet prawodawcą myślenia o historii. Dla 
mojego – facetem całkowicie niestrawnym, 

modernistycznym nudziarzem z lektur 
szkolnych, wywołującym jedyny dreszcz 
zainteresowania podziemnymi wydania-
mi zakazanego przez cenzurę reportażu 
z pobytu bolszewickich kolaborantów na 
probostwie w Wyszkowie. Dla obecnego 
młodego pokolenia Żeromski chyba w ogóle 
już nie istnieje, sądząc po przyjęciu filmowej 
adaptacji „Przedwiośnia”, która nikogo nie 
rozgrzała i nie pobudziła do żadnych reflek-
sji ani sporów. Filmowe „Popioły” przynaj-
mniej wzbudziły w swoim czasie zażarte 
dyskusje – bo w PRL rozmowy o historii do 
pewnego stopnia zastępowały zakazane 
dysputy o teraźniejszości. Ich ponowna pre-
zentacja nie wiem, kogo właściwie miałaby 
skłonić i do jakiej refleksji. 

J a sam odkryłem Stefana Żeromskiego 
dopiero kilka lat temu – i to jako pu-
blicystę. Okazuje się bowiem, że o ile 
jego wielkie przesłanie jako pisarza 

historycznego oraz autorytetu moralnego 
dawnej inteligencji zgasło całkowicie wraz 
ze zmierzchem samej inteligencji (to, co dziś 
podszywa się pod to miano, jest parweniu-
szowską elitą kolonialną, z etosem i tradycją 
polskiego inteligenta niemającą nic wspólne-
go)  – jego teksty doraźne, bieżące, zwłaszcza 
te zebrane w „Snobizmie i postępie”, po latach 
brzmią niezwykle aktualnie i pełne są myśli 
w czasach permanentnej wojny polsko-pol-
skiej równie cennych co w chwili pierwszej 
publikacji. Proszę mi nie wierzyć – proszę 
zdobyć tę książkę i sprawdzić. 

Z  nieszczęsnych „Popiołów” zaś – 
zarepetowałem je na użytek tego 
felietonu – wyparowały gdzieś 
emocje związane z naszym udziałem 

w epopei napoleońskiej, a najciekawszy 
wydaje się wątek masoński. Współcześni 
skłonni są wierzyć, że masonerii nigdy nie 
było, że to tylko mit ukuty przez jakichś 
ponurych prawicowców, obsesja i urojenia. 
Obsesja niewątpliwie, ale raczej tych, 

którzy przez wieki w rozmaitych lożach 
uczestniczyli i ponoć często uczestniczą do 
dziś. No, ale „każda epoczka ma swojego 
bziczka”, jak pisał wielki krytyk, a bzikiem 
czasów ukształtowanych przez skutki 
rewolucji w Paryżu były właśnie wszyst-
kie te ni to magiczne, ni to polityczne, ni 
wreszcie zwyczajnie mafijne konspiracje, 
które zaspokajały za jednym zamachem 
wiele psychologicznych potrzeb ludzi „z to-
warzystwa” i jeszcze doskonale pomogły 
w niejednej karierze. 

Zapewniano mnie kiedyś, że rytuały, opi-
sane przez Żeromskiego i zekranizowane 
przez Wajdę, odprawiane są do dziś. Trochę 
trudno mi w to uwierzyć, ale właściwie od 
biedy lepsza wiara w Wielkiego Budowni-
czego niż w Potwora Spaghetti. Masoneria 
przynajmniej sporo zrobiła dla polskich 
powstań i choćby za to się jej ten skromny 
pomniczek u Żeromskiego należał. •

 / Felieton

Żeromski
w popiołach

 Lepsza wiara 
w Wielkiego 
Budowniczego niż 
w Potwora Spaghetti.  
Masoneria 
przynajmniej sporo 
zrobiła dla polskich 
powstań

Rafał A. Ziemkiewicz
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J uż jakiś czas temu Barack Obama 
zasadniczo zredukował budżet 
NASA, co spowodowało wielolet-
nie przesunięcie w czasie planu 
budowy amerykańskiej stacji na 
Marsie. Przeznaczenie środków 

z eksploracji Kosmosu na programy 
opiekuńcze – bo to ich rozwój każe szu-
kać oszczędności, które mają negatywny 
wpływ także na badania kosmiczne 
– ma symboliczną wymowę. Rzeczywi-
ście, nowy prezydent amerykański, co 
radośnie zapowiadały elity naszego kon-
tynentu, europeizuje swój kraj. Ambitne 
cele zastępowane mają być działaniem 
na rzecz doraźnej wygody coraz bardziej 
gnuśnych obywateli. 

Dalekosiężne projekty i wyzwania 
wypiera obsesja równości, która czyni 
z państwa paternalistycznego opiekuna 
mającego zapewnić wszystkim bez-
pieczną i w miarę komfortową wegeta-
cję; redukuje obywateli do roli biernych 
klientów domagających się coraz dalej 
idących świadczeń. 

Zamiera duch przedsiębiorczości, 
rywalizacji i zdolności do podjęcia ry-
zyka, co stanowi różne oblicza tej samej 
postawy. Wyczerpana dwoma wielki-
mi kataklizmami, które potraktować 
można jako kolejne odsłony samobójczej 
wojny domowej, Europa zdobyła się na 
jeszcze jeden wielki wysiłek odbudowy. 
Potem poświęciła się wyłącznie doraź-
nemu użyciu i walce z tym wszystkim, 
co hedonistycznym celom mogłoby 
przeszkodzić. 

S tany Zjednoczone wprawdzie 
wyrosły z Europy, ale od początku 
demonstrowały swoją odrębność. 

Oderwane od historii, która tworzyła 
złożoną i wieloraką tożsamość starego 
kontynentu, kreowały nowe mity. Budo-
wane przez radykalnych protestantów 
miały być pierwotnie „miastem na wzgó-
rzu”, utopią zrealizowaną w nowym 

świecie. Później powszechnie akcepto-
wana była, sformułowana na przełomie 
XIX i XX w., teoria historyka Fredericka 
Jacksona Turnera, dotycząca zasadniczej 
roli „przesuwającej się granicy” (moving 
frontier) dla kształtowania się amery-
kańskiego ducha. Wyznaczać miały go 
eksploracja i podbój nowych krain ze 
strony pionierów. Ich postawy doskona-
le pokazuje tradycyjny western. 

W drugiej połowie XX w. granicę tę 
zaczęła wyznaczać pozaziemska prze-
strzeń. Jak powiedział John Fitzgerald 
Kennedy, który rozbudował amerykań-
ski program kosmiczny: „Przed nami 
otwiera się nowe morze”. Do działań 
tych prezydenta USA skłonił Związek 
Sowiecki, który pierwszy wystrzelił 
człowieka poza atmosferę ziemską i wy-
sunął się na czoło kosmicznego wyścigu. 

W dobie zimnej wojny było oczywi-
ste, że działania takie przekładają się 
bezpośrednio na militarne możliwości. 
Pierwotnie Kennedy nie przejawiał 
specjalnego zainteresowania podbojem 
Kosmosu w przeciwieństwie do swojego 
republikańskiego konkurenta Richarda 
Nixona, który działanie w tym kierun-
ku deklarował już w czasie kampanii 
wyborczej w 1960 r.

C iekawym świadectwem znaczenia 
amerykańskich projektów kosmicz-
nych są książka Normana Mailera 

„Na podbój Księżyca” (1970) i postawa 
jej autora. Ten jeden z najbardziej 
znanych pisarzy tamtego okresu był 
notorycznym kontestatorem. Wydawa-
łoby się, że nie sposób znaleźć elementu 

kultury amerykańskiej, którego nie 
byłby przeciwnikiem. Bezpośrednio 
przed „Na podbój Księżyca” opublikował 
„Armie nocy”, charakterystyczny dla 
niego beletryzowany reportaż opo-
wiadający o marszu protestacyjnym 
przeciw zaangażowaniu amerykańskie-
mu w Wietnamie, kulminacyjnym akcie 
antywojennej kampanii. Mailer utożsa-
miał się z nią całym sercem.

T en sam autor pisze apologetyczny 
reportaż z amerykańskiej eksplora-
cji Księżyca. Jego tekst wskazuje, że 

wreszcie odnajduje działania na miarę 
swoich ambicji i wyobraźni. 

Chyba najlepsza powieść Stanisława 
Lema „Powrót z gwiazd” przedstawia 
świat przyszłości, z którego wyelimino-
wano agresję, a komfort życia osiągnął 
niespotykany wcześniej poziom. 

Okazało się jednak, że zabieg „betry-
zacji”, któremu poddawani są wszyscy 
mieszkańcy ziemi, usuwa wprawdzie 
instynkt walki, ale staje się rodzajem 
kastracji redukującej inne ludzkie 
potencje. Pozbawieni wyższych ambicji 
ludzie sprowadzeni zostają do istot po-
szukujących jedynie doraźnych przy-
jemności. Międzygwiezdne podróże 
wydają się bezsensownym, bo trudnym 
do prostego spożytkowania, a niezwy-
kle ryzykownym szaleństwem. Okazuje 
się jednak, że i w tamtym sterylnym 
świecie istnieją osobniki rojące o wiel-
kich wyzwaniach. Czy w USA znajdzie 
się ich wystarczająco dużo, aby odwró-
cić proces, którego wyrazicielem jest 
Obama? •

 / Felieton

Mars 
czy socjał

 Obecny prezydent USA ambitne cele zastępuje 
działaniem na rzecz doraźnej wygody coraz 
bardziej gnuśnych obywateli

Bronisław Wildstein
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J ednym z bohaterów zmagań 
z Sowietami na ziemi nowogródz-
kiej był por. Czesław Zajączkowski 
ps. Ragner. Znienawidzony przez 
wroga stał się istnym postrachem 
bolszewików, którzy mówili 

o nim „cziort w oczkach”. We wdzięcznej 
pamięci ludności kresowej zapisał się 
jako jej nieustraszony obrońca przed 
hordami mordujących i grabiących wsie 
oraz zaścianki Sowietów. Podkomendni 
byli pod wrażeniem jego charyzmy, cenili 
w nim odwagę i spryt partyzanckiego 
dowódcy, który doprowadził ich do wielu 
zwycięstw nad bolszewikami. 

Przełożony por. Czesława Zajączkow-
skiego „Ragnera” z okresu walk na No-
wogródczyźnie rtm. Józef Świda ps. Lech 
charakteryzował go po latach: „Bardzo 
duża i żywa inteligencja. Ogromny zapas 
wiedzy encyklopedycznej. Dobry psycho-
log. Charakter prostolinijny, kryształowa 
uczciwość. Obsesyjnie nienawidził drylu 
wojskowego i tych, którzy bezmyślnie ten 
dryl chcieli wprowadzać. Jako organiza-
tor i dowódca oddziału partyzanckiego 
chyba najlepszy w Zgrupowaniu Nadnie-
meńskim. Rasowy partyzant – ogromna 
odwaga i szybkość decyzji. Nienawidził 
czerwonej zarazy za swój pierwszy 
obowiązek uważał ochronę miejscowej 
ludności przed czerwonymi oddziała-

„Ragner” 
 postrach Sowietów

1943–1944 / Jak bohater AK bronił Polaków nad Niemnem

 Był rasowym 
partyzantem. 
Bolszewickie bandy 
zwalczał skutecznie  
i bezwzględnie

Michał Wołłejko

Czesław Zajączkowski  
ps. Ragner FOT. ZBIORY AUTORA
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mi”. Faktycznie, na Nowogródczyźnie 
były one zmorą mieszkańców i miały na 
sumieniu setki niewinnych ofiar, w tym 
kobiety oraz dzieci. 

Sowieciarze na 
„bambioszce”
W wyniku błyskawicznej ofensywy 

niemieckiej – z lata 1941 r. – na tyłach 
frontu pozostały tysiące żołnierzy Armii 
Czerwonej. Część z nich ukrywała się 
wśród ogromnych kompleksów leśnych 
Nowogródczyzny i z konieczności, aby 
przeżyć, trudniła się rabunkiem. Innych 
rozbitków po Armii Czerwonej przygar-
nęli miejscowi gospodarze, dając im wikt 
za pomoc przy pracy na roli. To właśnie 
ci ludzie stanowili początkowo bazę dla 
tworzonych na rozkaz Moskwy oddziałów 
partyzanckich. Z czasem dołączyli do nich 
przerzucani zza frontu – z tzw. Wielkiej 
Ziemi – instruktorzy i politrucy, których 
zadaniem było ujęcie w karby luźnych 
grup zbrojnych oraz zorganizowanie par-
tyzantki, a także odtworzenie podziemnej, 
komunistycznej struktury partyjnej, która 
została zainstalowana na Kresach w cza-
sie okupacji 1939–1941. Już w połowie 
1942 r. dotarło ich na Nowogródczyznę 
około 100. Według źródeł sowieckich do 
lipca 1944 r. Sowieci przerzucili na obszar 
województwa nowogródzkiego około  
600 ludzi zza dawnej granicy ryskiej. 
Rosły też siły sowieckiej partyzantki na 
ziemi nowogródzkiej. W 1943 r. wynosiły 
one około 9 tys. ludzi, by wiosną następne-
go roku osiągnąć stan 25 tys.!

Osobną grupę w ramach sowieckich 
struktur partyzanckich stanowili Żydzi. 
Chłopom zabierali dosłownie wszystko. 
Inwentarz żywy, jedzenie, ubrania, kosz-
towności oraz pieniądze. Próby oporu 
kończyły się dla gospodarzy śmiercią. 
Akcje takie określane eufemistycznie jako 
„operacje gospodarcze” były w żargonie 
rabusiów nazywane „bambioszkami”. 

Najliczniejszym z „semiejnych otria-
dów” była, licząca prawie tysiąc ludzi 
(w tym wiele kobiet, a także dzieci), 
grupa dowodzona przez Tuwię/Tewję 
Bielskiego. W sprawozdaniu sporządzo-
nym dla swych sowieckich przełożonych 
z listopada 1943 r. podawał on, że w wy-
niku dwuletniej działalności jego grupa 
zlikwidowała 14 Niemców, 17 policjan-
tów, 33 „szpiegów niemieckich i prowoka-
torów”, spaliła pięć drewnianych mostów, 
wysadziła w powietrze jeden most 
kolejowy (we współdziałaniu z innym 

sowieckim oddziałem partyzanckim), 
zniszczyła również linie telefoniczne na 
odcinku 6 km i osiem „majątków pań-
stwowych” oraz tartak. Należy wyjaśnić, 
że owe – wymienione przez Bielskiego 
– „majątki państwowe” to zabrane przez 
bolszewików gospodarstwa polskich zie-
mian. Niemieccy narodowi socjaliści po 
zajęciu Kresów w 1941 r. nakazali powrót 
byłym właścicielom do swych dóbr, lecz 
nie przywrócili im prawa własności. 

Bielski miał w swoim oddziale 
zaledwie 181 uzbrojonych ludzi. Mało, 
aby prowadzić skuteczne akcje przeciw 
Niemcom, ale w zupełności wystarczająco 
dużo, by rabować bezbronnych chłopów 
i ziemian. Na tym polu faktycznie Bielski 
miał się czym pochwalić. W raporcie da-
towanym na 5 grudnia 1943 r. wymieniał, 
że jego ludzie zgromadzili: „200 ton ziem-
niaków, 3 tony kapusty, 5 ton buraków,  
5 ton zboża, 3 tony mięsa i tonę kiełbasy”. 
W raporcie z 1 czerwca 1944 r. czytamy: 
„Grupa partyzantów oddziału im. Ordżo-
nikidze [partyzanci Bielskiego] Brygady 
Kirowa w liczbie 30 ludzi. 1 czerwca 
1944 r. w rejonie Rudy, Hancewicz i Huty, 
zabrała stado krów w liczbie 34 sztuk. 
Należały one do mieszkańców [wsi], gdzie 
mieści się gniazdo białopolskiej bandy”. 

Wymienione miejscowości to nadnie-
meńskie wioski, położone na południe od 
Lidy i znajdujące się wówczas na styku 
obszarów kontrolowanych przez dwie 
wrogie sobie siły – partyzantkę sowiecką, 
panującą na południe od Niemna oraz jed-
nostki AK dowodzone przez por. „Ragne-
ra”, kontrolujące późną wiosną 1944 r. 
teren na północnym brzegu rzeki. 

Mordy 
Na obszarze gmin nadniemeńskich 

(południowych) powiatu lidzkiego, a więc 
tam, gdzie operowali partyzanci dowo-
dzeni przez por. „Ragnera”, w pierwszej 
połowie 1943 r. Sowieci dokonali wielu 

okrutnych morderstw ludności pol-
skiej. W majątku Dzikuszki zginął Józef 
Pawłowski. Jak relacjonował żołnierz 
komendanta „Ragnera”, kawaler Krzyża 
Walecznych kpr. Michał Górski ps. Chytry: 
„W marcu 1943 r. w Niecieczy zamor-
dowana została przez sowiecką bandę 
Borysa Aleksandra Woźniczko i spalone 
zostały domy legionistów [osadników 
wojskowych] Musiała i Domańskiego 
oraz próbowano zabić Piotra Domań-
skiego. Następnego dnia banda sowiecka 
zamordowała panią Tarasewicz z domu 
Domańską z dwojgiem małych dzieci 
w Niecieczy i spaliła jej dom. Kilka dni 
później w Dzitrykach zostali zamordo-
wani przez Sowietów Franciszek Czerniel 
i Jan Krzywiec i spalone zostało z zabudo-
waniami dwuletnie dziecko siostry Jana 
Krzywca”. 

Sowieci próbowali też zgładzić konspi-
ratora AK, plut. Witolda Skawińskiego  
ps. Kuna – właściciela majątku Kapła-
nowszczyzna, a później jednego z naj-
dzielniejszych żołnierzy w oddziale por. 
Czesława Zajączkowskiego „Ragnera”. 
Próba ta się nie powiodła. Zamordowali 
jednak służącą. 

Sowiecki terror doprowadził do 
ujawnienia części struktur konspira-
cyjnych i powołania uzbrojonych grup 
samoobrony. W marcu 1943 r. rozpoczęła 
działalność samoobrona złożona z za-
przysiężonych żołnierzy AK na obszarze 
gmin Bielica i Białohruda. Kierował nią 
były osadnik wojskowy plut. Władysław 
Miszczuk ps. Stryj. Grupa ta liczyła po-
czątkowo 12 osób, szybko jednak została 
zasilona kolejnymi konspiratorami  
i 3 maja 1943 r. został sformowany 
oddział partyzancki o kryptonimie 312, 
którego dowodzenie objął przybyły z Lidy 
por. Czesław Zajączkowski ps. Ragner. 
Tak powstała jedna z największych 
jednostek partyzanckich nie tylko na 
Nowogródczyźnie, ale w skali całej Polski 
– był to IV batalion 77. Pułku Piechoty 
AK, który w szczytowym momencie 

Ragnerowcy. 
W środku jeden 
z pierwszych 
żołnierzy 
„Ragnera” Czesław 
Olechnowicz   
FOT. ZBIORY AUTORA
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swojej aktywności bojowej (w czerw-
cu 1944 r.) liczył przeszło tysiąc dobrze 
uzbrojonych i w pełni umundurowanych 
żołnierzy. 

Potopili się  
bolszewicy...
Pojawienie się w polu oddziału  

por. „Ragnera” wywołało spore porusze-
nie wśród ludności. Chociaż jednostka nie 
występowała początkowo otwarcie jako 
formacja AK, a nawet maskowała się – 
żołnierze mówili po białorusku i nie nosili 
odznak czy umundurowania polskiego 
(miało to zapobiec ewentualnym repre-
sjom niemieckim w stosunku do ludno-
ści), dla mieszkańców ziemi lidzkiej było 
jasne, że żołnierze atakujący powracają-
cych ze swych „bambioszek” Sowietów 
muszą być oddziałem polskim. 

Pierwszym spektakularnym sukcesem 
ragnerowców była likwidacja szczegól-
nie groźnej bandy Borysa – pododdziału 
Brygady im. Lenina, która miała na koncie 
wiele morderstw Polaków. Banda ta 
zabiła m.in. dwie osoby z rodziny autora 
niniejszego tekstu. 12 czerwca 1943 r. 
grupa, którą kierował znany przed wojną 
w okolicy kryminalista, przestała istnieć. 
Bandyci zostali zaskoczeni podczas libacji 
alkoholowej. Michał Górski „Chytry” pi-
sał: „Na początku maja [1943] zaczęliśmy 
oczyszczać teren ze szpicli, band i So-
wietów. Pierwszą potyczkę stoczyliśmy 
z bandą »Borysa« w kolonii Klukowicze. 
Po strzelaninie banda uciekła, zostawia-
jąc wozy z łupem. Na początku czerwca 
oddział nasz podążał ze wschodu w kie-
runku Hołdowa. Byłem w przedniej szpi-
cy z sierż. pchr. »Dubowem« i strz. »Uła-
nem«. Spotkaliśmy wywiadowcę z bandy 
»Borysa«, który uznał nas za Sowietów 
i powiedział, że ma zadanie ustalić, gdzie 

są biełyje partyzany – tak nas nazywali 
bolszewicy. Powiedział nam, że »Borys« 
z oddziałem biesiaduje w chutorze Morgi. 
Udałem się do domu stojącego pod lasem, 
a reszta oddziału otoczyła dom od strony 
lasu. Okno było otwarte i słychać było 
pijackie krzyki. Udając Sowieta, podsze-
dłem pod okno i wrzuciłem granat, a sam 
skoczyłem za róg domu i oddałem serię 
z karabinu automatycznego w strzechę 
domu. Słomiany dach zapalił się od razu, 
a od niego cały drewniany dom. Bandyci 
zaczęli wyskakiwać przez okna i drzwi. 
Drużyna »Olesia« [Aleksander Dziakie-
wicz – przyp. red.] ostrzeliwała drzwi, 
a pozostała część oddziału okna. Kto 
tylko wyskoczył z domu, padał trupem. 
Cała banda została zlikwidowana oprócz 
»Borysa«”. 

 Sowieci podjęli oczywiście decyzję 
o likwidacji oddziału „Ragnera”. W tym 
celu wydzielony pododdział z Brygady 
im. Lenina wciągnął w zasadzkę polskich 
partyzantów, którzy spieszyli do  
Niecieczy, gdzie czerwoni rozstrzelali 
kilku miejscowych mieszkańców. Wspo-
minał o tym Jan Miszczuk ps. Janek: „Rano 
29 czerwca [1943] wymarsz do Niecie-
czy, szybkim marszem ubezpieczonym. 
W trakcie marszu, zbliżając się do małej 
miejscowości Pacuki, do przedniego ubez-
pieczenia został oddany strzał z pobliskich 
zabudowań. Natychmiast padł rozkaz: 
pierwsza i druga drużyna na skrzydło pra-
we, tyralierą do przodu, trzecia i czwarta 
drużyna na skrzydło lewe, tyralierą do 
przodu i ognia. W środku »Ragner«, mój 
Ojciec, Tabota [kwatermistrz oddzia-
łu Stanisław Tabota ps. Ojciec], ja jako 
łącznik i jeszcze kilku z sanitariuszem 
»Siekierką« [Walerian Krzywiec]. Zaczęły 
płonąć zabudowania od serii z pocisków 
zapalających. Jak wpadliśmy w opłot-
ki zabudowań, już zobaczyliśmy kilku 
zabitych bojców. Wyparliśmy ich z zarośli 
olszyn na otwartą łąkę. Wtedy zdobyli-

śmy absolutną przewagę. Akcja trwała 
niecałą godzinę, jak na razie u nas strat 
żadnych. Otrzymaliśmy rozkaz zbierania 
broni i amunicji. W tym czasie w naszym 
kierunku posypała się seria z erkaemu 
później druga i trzecia. Terenem, skąd do 
nas strzelano, był kilkuhektarowy łan 
żyta. Ojciec krzyknął – kilku na ochotnika 
do mnie, pójdziemy przeczesać to żyto. 
Poderwało się czterech chłopaków i poszli 
na przełaj w tamtym kierunku. Za chwilę 
padła seria, później pojedyncze strzały. 
Po chwili ojciec krzyknął – jestem ranny. 
Rana postrzałowa z erkaemu w brzuch 
była śmiertelna. Dla mnie był to straszny 
cios. Również była to ogromna strata dla 
całego oddziału”. 

Śmierć twórcy samoobrony, organiza-
tora siatki konspiracyjnej nad Niemnem 
i kawalera Krzyża Virtuti Militari za 
wojnę 1920 r. była niepowetowaną stratą. 
Szczątki Władysława Miszczuka spoczę-
ły na cmentarzu w Niecieczy. Jego grób 
szczęśliwie nie został zniszczony przez 
bolszewików i znajduje się tam do dziś. 

Latem 1943 r. Komenda Okręgu No-
wogródzkiego ZWZ-AK podjęła decyzję 
o utworzeniu w Lidzkiem większego 
zgrupowania partyzanckiego. Był to 
Batalion Zaniemeński. Jego najsilniejszą 
kompanię stanowił oddział por. Czesła-
wa Zajączkowskiego. Dowództwo nad 
całością objął hubalczyk rtm. Józef Świda 
ps. Lech. Mimo że oddziały AK krzepły 
w bojach z bolszewikami oraz Niemcami, 
ich sytuacja była trudna. Doskwierał 
im niedostatek broni. Sprawę pogar-
szało to, że we wrześniu 1943 r. Niemcy 
urządzili ogromną obławę na Sowietów 
w Puszczy Lipiczańskiej (na południe od 
Niemna). Objęła ona również teren po-
wiatów Szczuczyn i Lida, czyli obszarów 
operacyjnych partyzantki AK. Podjęto 
więc decyzję o czasowym opuszczeniu 
dotychczasowych rejonów działania 
i przejścia na północ w lasy Puszczy 
Rudnickiej. W trakcie rajdu, który trwał 
dwa tygodnie, ragnerowcy starli się kilka-
krotnie z Niemcami i policją litewską na 
ich usługach. Marsz na północ na obszary 
graniczne z przedwojenną Litwą pono-
wiono jeszcze w październiku. Rotmistrz 
„Lech” chciał, aby w lasach Puszczy Nac-
kiej podległe mu oddziały przezimowały. 
Ostatecznie zaniechano tego pomysłu 
i kompania „Ragnera” powróciła do swe-
go nadniemeńskiego matecznika. 

19 listopada 1943 r. we wsi Mocie-
wicze odbyła się wielogodzinna walka 
oddziałów Batalionu Zaniemeńskiego 
z liczącym 1,5 tys. ludzi sowieckim zgru-
powaniem Filipa Kapusty, który uprzed-

Czesław Zajączkowski „Ragner” w miasteczku Bielica, wiosna 1944 r. FOT. ZBIORY AUTORA
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nio nieskutecznie próbował się przebić 
przez lasy Puszczy Ruskiej na Białostoc-
czyznę. Wracając z wyprawy znaczonej 
rabunkami na niespotykaną nawet u nich 
skalę, bolszewicy zamierzali przeprawić 
się przez Niemen i dołączyć do swoich 
towarzyszy w Puszczy Lipiczańskiej. 
Zamierzali uczynić to właśnie w Mocie-
wiczach, gdzie kwaterowały kompania 
z Batalionu Zaniemeńskiego i przybyli 
na Nowogródczyznę żołnierze UBK 
(Uderzeniowego Batalionu Kadrowego) 
Bolesława Piaseckiego ps. Sablewski. 
Pomimo zażartego oporu czerwonych 
nie udało się powstrzymać i siły AK-ow-
skie zmuszone zostały do wycofania się 
z Mociewicz. 

Po kilku godzinach przybył z odsieczą 
zaalarmowany „Ragner”. Polacy wkro-
czyli do wioski w momencie, gdy wciąż 
trwała przeprawa. Jeden z partyzantów 
por. Zajączkowskiego wspominał, że 
wchodząc do wsi, ujrzał, jak bolszewicy 
stoją nad związanym, zmaltretowanym 
człowiekiem, którego chcieli wrzucić 
w ogień płonącej stodoły. Został uratowa-
ny. Tymczasem „Ragner” błyskawicznie 
wydał rozkaz ataku. Wśród Sowietów 
wybuchła panika. Rzucili się do rzeki. 
Wielu z nich utonęło w lodowatych 
wodach Niemna. Podobno jeszcze przez 
wiele dni z rzeki wypływały ich trupy. 

Walka do końca 
Zimą 1944 r. do najcięższych walk 

batalionu „Ragnera” doszło w okolicach 
wsi Filonowce, którą Polacy zamienili 
w obóz warowny. Do starć z czerwonymi 
brygadami doszło tam w lutym i marcu 
1944 r. Relacja jednego z żołnierzy, który 
brał udział w tych walkach, świadczy 
o ich zaciętości. „Idzie na nas niesamowi-
ty ogień broni automatycznej i maszyno-
wej – wspominał plut. Tadeusz Orwid  
ps. Kuba. – Leżymy wśród zamarzniętych, 
bagiennych kęp. Nie strzelamy, ogień 
czerwonych urywa się nagle i słyszymy 
okrzyki: za rodinu, za Stalina, śmierć bie-
łym, urrra. Kiedy weszli na łąkę, rąbnęli-
śmy do nich ze wszystkich luf. Padli, a nad 
nami powstał taki szum, jakby przelaty-
wały olbrzymie ptaki”. Ostatecznie So-
wietom nie udało się zdobyć Filonowców 
i przedrzeć się tamtędy na teren powiatu 
lidzkiego.

W maju 1944 r. dowodzący Zgrupowa-
niem Południe, w skład którego wchodził 
batalion „Ragnera”, ówczesny mjr Maciej 
Kalenkiewicz „Kotwicz” podjął decy-
zję o uderzeniu na Brygadę im. Kirowa 

kwaterującą na południe od Niemna 
i stwarzającą ciągłe zagrożenie oraz 
jej rozbiciu. Plan zakładał, jak podawał 
„Kotwicz” w swym rozkazie, „uderzenie 
całym batalionem. Celem uderzenia jest 
przyparcie nieprzyjaciela do Niemna 
i zniszczenie go”. Operacja ta się nie 
powiodła, a II kompania ragnerowców 
została zmasakrowana we wsi Olchówka  
(18 maja 1944 r.). Poległ między inny-
mi jej dowódca, przybyły z Warszawy 
żołnierz Kedywu por. Jerzy Leszczyński 
„Lotnik”. 

Przed zupełną zagładą pododdzia-
łu, który bez należytego rozpoznania 
wszedł do wsi pełnej czerwonych i został 
przygwożdżony ich ogniem, uratowała 
go postawa por. „Ragnera”. Przejmująco 
opisał to wydarzenie Edward Staroń 
„Karaś”. „dotarły do nas krzyki »Ragner 
pryszoł«! Wstąpiła w nas nadzieja, tym 
bardziej że po chwili odezwały się nasze 
dwa cekaemy.  W pewnym momencie je-
den z naszych ekaemów przestał strzelać. 
Byłem tym zaniepokojony, gdyż w obsłu-
dze jednego z nich był mój brat »Okoń«. 
Po jakimś czasie znów zaczęły grać ceka-
emy. Uspokoiłem się. Dowiedziałem się 
później, że w cekaemie nastąpiło zacięcie, 

co chcieli wykorzystać ruscy, atakując 
ostro stanowisko naszej broni ciężkiej. 
Z pomocą przyszedł »Ragner«, który 
ze swoją obstawą stojąc za pobliskim 
drzewami, prał z automatu”. Osłaniana 
przez swego komendanta zdziesiątkowa-
na kompania zdołała wycofać się ze wsi. 
Straty były poważne. Poległo 23 żołnie-
rzy, a sześciu uznano za zaginionych. 
Najprawdopodobniej dostali się oni do 
sowieckiej niewoli i zostali przez bolsze-
wików wymordowani. 

Żołnierze IV batalionu por. „Ragnera” 
pomiędzy majem 1943 a lipcem  
1944 r. – kiedy Armia Czerwona ponownie 
zaczęła okupację polskich ziem wschod-
nich – stoczyli kilkadziesiąt walk z party-
zantką sowiecką. Bili się także z Niemcami 
i z formacjami kolaborującymi z nimi. Po 
nastaniu kolejnej okupacji sowieckiej  
por. Czesław Zajączkowski pozostał na 
swym kresowym posterunku. Poległ 
w dniu 3 grudnia 1944 r. w walce z obławą 
wojsk NKWD/NKGB w pobliżu chutoru  
Jeremicze nieopodal Niecieczy. Razem 
z nim zginął też jego rodzony brat  
Leon ps. Drzewica. Miejsce pochówku  
por. Czesława Zajączkowskiego po dziś 
dzień pozostaje nieznane. •

RY
S.

 JA
CE

K 
GR

AM
BU

RG

87  MIESIĘCZNIK LISICKIEGO    DO RZECZY H I S T O R I A

M A J  2 0 1 4     5 ( 1 5 ) / 2 0 1 4  



K iedy patrzymy na obecne 
wstrząsy na Ukrainie, przy-
pomina się inny czas, lata 
1919–1920, kiedy powsta-
wały i upadały władze, 
maszerowały wojska swoje 

oraz obce. W to wszystko wmieszana 
była Rosja bolszewicka. Po abdykacji 
cara powstała w marcu 1917 r. Ukra-
ińska Centralna Rada, która ogłosiła 
I uniwersał o autonomii Ukrainy.  
„Niezależność Ukrainy od początku 
miała zdecydowanych przeciwników. 

Należeli do nich radykalni socjaliści, 
obawiający się, że sprawa niepodle-
głości odciągnie robotników od walki 
o zwycięstwo rewolucji proletariackiej, 
Rosjanie wszelkich barw politycznych, 
występujący w obronie niepodzielności 
państwa rosyjskiego, a także inne 
mniejszości narodowe, głównie Żydzi, 
utożsamiające się bardziej z rosyjską 
aniżeli ukraińską racją stanu” – piszą 
Andrzej Chojnowski i Jan Jacek Bruski 
w książce „Ukraina”. 

Jednak gdy bolszewicy proklamowali 
Deklarację praw narodów Rosji, Ukraiń-
ska Centralna Rada ogłosiła w listopadzie 
1917 r. uniwersał ustanawiający Ukraiń-
ską Republikę Ludową jako niepodległe, 
ale sfederowane z Rosją państwo. W od-
powiedzi na to w Charkowie bolszewicy 
powołali Ukraińską Republikę Radziecką. 
W styczniu Centralna Rada ogłosiła pełną 
niepodległość URL, ale bolszewicy poko-
nali jej wojska i w lutym 1918 r. wkroczyli 
do Kijowa. Siłami URL dowodził w pierw-

szej fazie zmagań Symon Petlura. Miał 
wówczas 39 lat. 

Urodził się w rodzinie kozackiego po-
chodzenia w Połtawie. Zamierzał zostać 
popem. Wstąpił do prawosławnego se-
minarium, lecz wyrzucono go stamtąd za 
udział w tajnej organizacji ukraińskiej. Na 
początku XX w. Petlura stał się członkiem 
Ukraińskiej Socjaldemokratycznej Partii 
Robotniczej. Od 1912 r. był redaktorem 
pisma społeczno-politycznego „Ukraiń-
skaja Żyzn”. Kiedy powstała Centralna 
Rada, był odpowiedzialny za sprawy 
wojskowe w Sekretariacie Generalnym – 
jej rządzie. Organizował armię.

Kontredans zmieniających się rzą-
dów trwał nadal. Władze URL podpisały 
w Brześciu traktat z Niemcami, oferując 
żywność za pomoc wojskową Niemiec i Au-
stro-Węgier. Traktat oburzył Polaków, bo 
państwa te przyznały Ukrainie okupowaną 
przez nich Chełmszczyznę i część Podlasia. 

Państwa centralne wyparły siły bol-
szewickiej Rosji, Centralna Rada znów się 

Ataman, my i Żydzi
1917–1921 / Jak naprawdę było z Petlurą

 Symon Petlura 
zasługuje na dobre 
miejsce w pamięci 
Polaków i Ukraińców

Tomasz Stańczyk
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zainstalowała w Kijowie, lecz w kwietniu 
upadła. Rządy obejmuje hetman Skoro-
padski. Więzi przez jakiś czas Petlurę. Gdy 
Niemcy i Austro-Węgry przegrywają woj-
nę europejską, pada także ich protegowa-
ny hetman. Również z powodu oburzenia 
swoim aktem przyłączania Ukrainy do 
Rosji – wprawdzie z nadzieją, że białej – na 
zasadzie federalnej.

Politycy Centralnej Rady – jedną 
z głównych ról gra Petlura – wszczynają 
rebelię. W grudniu Kijów widzi kolejną 
zmianę władzy. Przywrócona zostaje 
Ukraińska Republika Ludowa. Petlura 
zostaje atamanem – naczelnym dowódcą 
wojsk, a w lutym 1919 r. szefem Dyrekto-
riatu, głównej władzy.

Miesiąc wcześniej świętowano 
w Kijowie zjednoczenie z Zachodnio-
ukraińską Republiką Ludową toczącą, 
od próby przejęcia Lwowa 1 listopada 
1918 r. przez Ukraińców, wojnę w Ga-
licji Wschodniej z Polską. Radość była 
krótka. Pod naporem wojsk bolszewic-

kiej Rosji ataman Petlura musiał opuścić 
Kijów. Z kolei wojska polskie wyparły 
latem 1919 r. wojska ZURL za Zbrucz. Te-
rytoria pod władzą ukraińską kurczyły 
się coraz bardziej.

Jedyny wybór 
Jesienią 1919 r. sytuacja państwowości 

ukraińskiej była dramatyczna. Polacy 
kontrolowali Galicję Wschodnią, na Ukra-
inie naddnieprzańskiej panowali Armia 
Ochotnicza gen. Denikina i bolszewicy. 
Ci ostatni zaczęli od października powoli 
spychać Denikina na południe. Ostatnią 
redutą Rosjan był Krym. Jak pisał Włady-
sław Pobóg-Malinowski, Petlura toczył 
nierówną walkę „z zachłannym imperia-
lizmem rosyjskim w obu jego barwach – 
czerwonej i białej”.

Już nieco wcześniej, 9 sierpnia 1919 r., 
Petlura zwrócił się do Piłsudskiego z pro-
pozycją współdziałania przeciw wspól-
nemu wrogowi – bolszewickiej Rosji. Było 
to jedyne wyjście. W przeciwieństwie do 
Polski gen. Denikin i bolszewicy kwestio-
nowali niepodległość Ukrainy. Istnienie 
niezależnej Ukrainy było zaś istotnym 
elementem planów federacyjnych 
Piłsudskiego. „Dla Józefa Piłsudskiego 
poparcie aspiracji państwowych Ukrainy 
od początku stanowiło jedno z zadań prio-
rytetowych polskiej polityki zagranicznej 
realizującej cel nadrzędny – złamania lub 
przynajmniej osłabienia na dłuższy czas 
imperialnej pozycji Rosji” – pisał Jan Jacek 
Bruski w „Petlurowcach”.

1 września 1919 r. zawarty został ro-
zejm polsko-ukraiński. Gdy w listopadzie 
toczyły się polsko-bolszewickie rozmowy 
w Mikaszewiczach, Piłsudski zażądał od 
Rosji, by nie atakowała wojsk Petlury. Od-
powiedź z Moskwy brzmiała: Petlura nie 
może być objęty pertraktacjami. Piłsudski 
trwał przy swoim. Pobóg-Malinowski 
cytuje jego replikę: „Absolutnie nie godzi 
się, aby Petlurę bito i przeto zaczepionego 
będzie bronić siłą”.

9 grudnia 1919 r. Symon Petlura i Józef 
Piłsudski spotkali się w Belwederze na 
długiej nocnej rozmowie, od godz. 20.30 
do 5. Nie znamy jej przebiegu, ale można 
przypuszczać, że wyjaśniono wówczas 
i ustalono wszystko, co miało nadejść 
w najbliższych miesiącach.

Od lutego 1920 r. zaczęły być formowa-
ne dywizje ukraińskie. Pierwsza w Brze-
ściu, pod dowództwem płk. Bezruczki, 
druga nad Dniestrem w okolicach Mohy-
lowa/Kamieńca Podolskiego pod dowódz-
twem płk. Udowyczenki.

30 marca Piłsudski mówił do Leona 
Wasilewskiego, mającego prowadzić roz-
mowy z Rosją, że bolszewickiej Ukrainie 
chce przeciwstawić Ukrainę Petlury. 
I niech sami Ukraińcy zdecydują. „Wiosną 
1920 roku rząd Dyrektoriatu był rzą-
dem bez ziemi, bez układów z zagranicą 
i politycznych przyjaciół, bez perspektyw 
– wbrew temu, co głosili fantaści politycz-
ni – na samodzielny powrót nad Dniepr. 
W tej sytuacji sojusz z Polską, choć na 
warunkach niełatwych do przyjęcia, był 
jedyną drogą przełamania impasu” – pisze 
Jan Jacek Bruski.

Umowa między Polską a Ukraińską 
Republiką Ludową została zawarta  
21 kwietnia 1920 r. Tego dnia Piłsudski 
pięć godzin rozmawiał z atamanem. 
Polska uznawała Ukraińską Republikę 
Ludową z Dyrektoriatem i Petlurą na 
czele. Granicą między pastwami miał być 
Zbrucz, wyznaczono też linię graniczną 
na Wołyniu z zastrzeżeniem, że kwestia 
przynależności powiatów dubieńskiego, 
krzemienieckiego i rówieńskiego będzie 
przedmiotem późniejszych dyskusji.

Umowa zawarta przez Petlurę zosta-
ła bardzo źle przyjęta przez większość 
Ukraińców, uznana wręcz za zdradę. 
Szczególnie, rzecz jasna, tych wschodnio-
galicyjskich. Petlura wyrzekał się bowiem 
ziem między Sanem a Zbruczem. Nieliczni 
tylko, rozsądni lub potrafiący powścią-
gać emocje, rozumieli, że jest to ostatnia 
szansa na uratowanie i budowanie ukra-
ińskiej państwowości. A przecież Petlura 
nie oddawał Polakom w prezencie Galicji 
Wschodniej. Oni ją mieli i mocno trzy-
mali. Co więcej, Polska miała na to zgodę 
Zachodu. 24 kwietnia została podpisana 
konwencja wojskowa, której sensem była 
polsko-ukraińska walka przeciw bolsze-
wickiej Rosji.

Dzień później ruszyła ofensywa kijow-
ska. Wzięły w niej udział dwie dywizje 
ukraińskie, liczące razem 6 tys. żołnierzy, 
a także dywizja gen. Omelianowicza- 
-Pawlenki, licząca także 6 tys. żołnierzy. 
Piłsudski wydał odezwę do Ukraińców, 
wyjaśniając, że wojsko polskie pozostanie 
tylko na czas potrzebny na objęcie władzy 
przez prawowity ukraiński rząd. Nie 
mogła się ona jednak spotkać ze zrozu-
mieniem. Nie tylko dlatego, że wojsko 
polskie było kolejną już armią przemie-
rzającą ukraińskie ziemie, może przede 
wszystkim dlatego, że ukraińscy chłopi 
bali się powrotu wypędzonych polskich 
ziemian i ich zemsty za pożogę dworów 
oraz pałaców.

4 maja 1920 r. Piłsudski pisał z Żyto-
mierza do żony: „Jutro odwiedzam su-

Józef Piłsudski i Symon Petlura wśród oficerów 
polskich i ukraińskich, Stanisławów 1920 r.  
FOT. KARTA/INSTYTUT POLSKI I MUZEUM SIKORSKIEGO
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werena nowego państwa – Petlurę, żeby 
go popędzić, by pracował szybciej”. Sam 
zaś Petlura nie wywołał entuzjazmu. Spo-
łeczeństwo ukraińskie było już zmęczone  
chaosem i podzielone w swych sympa-
tiach. Zawiodły nadzieje na masową mobi-
lizację do szeregów armii atamana. Może 
gdyby Petlura miał choć pół charyzmy 
Piłsudskiego, byłoby inaczej... 

Generał Listowski zanotował wówczas 
taką uwagę Piłsudskiego: „Jeśli uda się 
dopomóc do stworzenia Ukrainy, która 
będzie zaporą między nami a Rosją, na 
długie, długie lata nie będzie nam grozić. 
Ale w tym sęk, czy Ukraina powstanie, 
czy ma dostatecznie sił i ludzi […]. Zatem 
innego wyjścia nie ma, jak spróbować 
stworzyć samostijną Ukrainę”. I dość bru-
talnie: „Petlura tu nie odgrywa żadnej roli, 
jest tylko narzędziem”. Zabrakło czasu na 
próbę odbudowy państwa ukraińskiego 
nad Dnieprem. Na początku maja wojska 
polskie i ukraińskie defilowały w Kijo-
wie. Po miesiącu musiały opuścić miasto. 
Rozpoczęła się kontrofensywa Armii 
Czerwonej.

Ja was panowie 
przepraszam...
Ukraińcy w ocenie polskich wojsko-

wych bili się dobrze. Zasłynęli obroną 
Zamościa w sierpniu 1920 r. Bardzo 
osłabiona dywizja gen. Bezruczki boha-
tersko broniła się przed Armią Czerwoną. 
Traktat ryski oznaczał, że Polska porzuciła 
swego ukraińskiego sojusznika. Przy stole 
rokowań koło delegatów bolszewickiej 
Rosji zasiedli przedstawiciele bolszewic-
kiej Ukrainy. Obok delegatów polskich nie 
było reprezentantów Ukraińskiej Repu-
bliki Ludowej. Polska musiała internować 
około 20 tys. ukraińskich żołnierzy, 
współtowarzyszy broni. 15 maja 1921 r. 
Marszałek przybył do obozów dla interno-
wanych w Kaliszu i wspominając wspólne 
boje oraz traktat ryski, powiedział z głębi 
serca: „Ja was przepraszam, panowie, ja 
was bardzo przepraszam”. 

A Petlura? Władze URL na emigracji 
ulokowały się w Tarnowie. Jednak na 
mocy traktatu ryskiego żadna ze stron 
nie będzie tolerowała organizacji wy-
mierzonych w drugą. Rząd ukraiński 
przekształcił się więc w komitet. Bolsze-
wicka Rosja zażądała wydalenia z Polski 
Symona Petlury, czterech generałów 
ukraińskich oraz 10 innych działaczy 
rosyjskich i białoruskich. Szantażując, że 
jeśli do tego nie dojdzie, nie wypłaci Polsce 

10 mln rubli w złocie. „Komendant ocenił 
ten zamierzony pakt jako handel żywym 
towarem, pogwałcenie prawa azylu wobec 
ludzi, którzy z nami walczyli” – zapisał 
słowa Piłsudskiego w swoim dzienniku, 
pod datą 3 października 1921 r., Kazimierz 
Świtalski.

Przez dwa lata ukrywali Symona 
Petlurę dwaj urodzeni na Kresach ludzie, 
byli ministrowie w jego rządach: Henryk 
Józewski, piłsudczyk – niemożliwe chyba, 
by bez akceptacji Marszałka – i Stanisław 
Stempowski.  Po dwóch latach, uznając, że 
nie ma sensu żyć, nie wiadomo jak długo, 
w ukryciu, ataman Petlura wyjechał pod 
koniec 1923 r. z Polski. Osiadł we Francji. 
Tam spotkała go śmierć.

26 maja 1926 r. Petlura został zamor-
dowany w Paryżu przez Szolema Szwar-
cbarda, który miał zemścić się za pogromy 
Żydów w czasie rządów Petlury. Francuski 
sąd uniewinnił mordercę. Ten wyrok 
ugruntował przekonanie o winie Petlury, 
do dziś obarczanego odpowiedzialnością 
za pogromy. Nie był jednak ani ich inspira-
torem, ani organizatorem. Antoni Sered-
nicki w książce „Symon Petlura” pisze, że 
już w 1917 r. ataman potępiał pogromy, 
a w 1919 r. wydał odezwę do oficerów i żoł-
nierzy armii ukraińskiej, pisząc: „Wobec 
prowokatorów i tych, co sami organizują 
pogromy i niewolą słabszych od nas, bądź-
cie bezwzględni. Prowokatorów i organi-
zatorów pogromów czeka kara śmierci”. 
I rzeczywiście, takie wyroki były wydawa-
ne. Petlura rozkazywał usuwać z wojska 
ludzi podburzających do pogromów.

„Pogromy obciążają jednak wszyst-
kie strony konfliktu” – piszą Andrzej 
Chojnowski i Jan Jacek Bruski. Ofiarą 
pogromów padło 31 tys. Żydów (zabici). 
Z tego nieco więcej niż połowa, prawie 
17 tys., ma obciążać wojska Dyrekto-
riatu. Nieco ponad 5 tys. zabiły woj-
ska białogwardyjskie, prawie 5 tys. 
partyzantka chłopska, 3,5 tys. oddziały 
Hryhoriewa i Machny. Jednak na liście 
znajdują się także wojska bolszewickie 
– 725 zabitych, oraz polskie – 134.

Uzasadnione jest przekonanie, że 
morderca Petlury był albo agentem 
sowieckiego GPU, albo też agent nim kie-
rował. Sam Szwarcbard walczył w sze-
regach Armii Czerwonej. Serednicki 
cytuje w artykule „To nie jest prawdziwy 
Symon Petlura” tajną notatkę członka 
Ludowego Komisariatu Spraw Zagra-
nicznych oraz GPU Oleksandra Szlichte-
ra do sekretarza KC Komunistycznej 
Partii (bolszewików) Ukrainy mówiącą, 
jak ukryć fakt udziału agentów GPU 
w zabójstwie Petlury. Jeden z punktów 
instrukcji brzmi: „Ruch petlurowski nie 
był ruchem mas ludowych, a awantur-
niczym, który doprowadził do pogromu 
Żydów”.

Jak pisze Serednicki, Jerzy Stempow-
ski, wybitny eseista, syn Stanisława, 
w niepublikowanym tekście nazwał 
Symona Petlurę „wielkim przywódcą 
narodu ukraińskiego”, ubolewając nad 
tym, że dla politycznych celów zrobio-
no z atamana antysemitę i szefa akcji 
pogromowej. •

Kijów, widok na Dniepr FOT. ARCHIWUM
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P an Kazimierz ze Śląska wytrwale 
zbiera dokumenty, ponieważ 
chce spisać historię swojego 
rodu. Większość jego bliskich nie 

interesuje się jednak przeszłością rodziny, 
wobec tego poprosił mnie o pomoc w od-
nalezieniu śladów przodków na terenie 
dzisiejszej Białorusi. Jego rodzice pocho-
dzili z powiatu lidzkiego, zatem z kolejnym 
zleceniem ruszyłam do kraju rządzonego 
przez Aleksandra Łukaszenkę. 

Zabierając się do badań genealogicz-
nych, najlepiej zacząć od miejscowej 
parafii. Dzięki listom, które przekazał 
mi pan Kazimierz, trafiłam na plebanię 
w Żyrmunach, wsi położonej w pobliżu 
granicy z Litwą. Ksiądz, miejscowy Polak, 
był bardzo uprzejmy i serdeczny, pozwolił 
mi też obejrzeć dokumenty parafialne, 
jakimi dysponował. Jednak chociaż księgi 
metrykalne to prawdziwy skarb, mnie 
zawsze bardziej interesowali żywi ludzie 
i ich relacje. Objeżdżając okolicę, czułam, 
że przenoszę się w czasie, do epoki, gdy 
te okolice należały do Polski. Jeździłam 

polnymi drogami, trafiałam do siedlisk 
znanych mi wcześniej tylko z literatury. 
Drewniane domy, bite trakty pomiędzy 
łanami zbóż, równiny z leśnymi zagajnika-
mi ciągnącymi się aż po horyzont.

Poszukując rodzinnej wioski pana 
Kazimierza, dotarłam do wsi Żylańce, 
która wprawdzie posiada zwartą zabudo-
wę i brukowaną ulicę, ale nikt tam już nie 

mieszka. Starsi wymarli, a ich potomkowie 
osiedlili się w miastach. Nie było już niko-
go, kogo mogłabym zapytać o znajome na-
zwiska – to bowiem jedna z tych polskich 
wsi na Białorusi, które istnieją już tylko na 
mapach. Wyjeżdżając z Żylańców, dotar-

łam do rozstaju dróg, gdzie do dziś stoi 
pomnik z krzyżem ufundowany w 1938 r., 
na którym przetrwały polskie napisy.

Droga wiodła mnie do Piatkowszczy-
zny, gdzie mieszka daleka krewna pana 
Kazimierza. Zostałam przyjęta jak członek 
rodziny. Pani Maria odnalazła kilka osób, 
które pamiętały bliskich mojego klienta, 
i pojechała ze mną na spotkanie z nimi. 
Poznałam 90-letnią staruszkę, która 
opowiadała dużo o swoich młodych latach, 
niestety nie potrafiłam z jej wypowiedzi 
wyłowić konkretnych informacji ułatwia-
jących mi realizację zlecenia. W pewnej 
chwili zdałam sobie nawet sprawę z tego, 
że bardziej wsłuchuję się w jej „tutejszy” 
język – mieszaninę archaicznej polszczy-
zny i białoruskiego…

Niezapomniane wrażenie wywarła na 
mnie wizyta na miejscowym cmentarzu, 
gdzie nawet świeże pochówki mają pol-
skie napisy. Ponownie dużo archaizmów, 
imiona w zapomnianej już formie: Jakub, 
Maryja, Rozalija. Tam też udało mi się zi-
dentyfikować ponad 60 członków rodziny 
pana Kazimierza. 

Dzięki publikacji zdjęć z cmentarza 
w Żyrmunach zdobyłam następnego klien-
ta, ale o tym już w następnej opowieści. •

Samochodem po Białorusi

Felieton/ Marta Czerwieniec

Bernardyn zmówił krótki pacierz. 
Podano wódkę. Wszyscy usiedli 
i milczkiem żwawo zaczęli jeść 
chłodnik litewski. Nagle wpadł 

zdyszany gajowy: „Niedźwiedź, mo-
spanie!”. A dalej, wiadomo, fatalne, aż 
poczwórne pudła: Tadeusza, hrabiego, 
asesora i rejenta. I może skończyłoby się 
tragedią, gdyby nie celny strzał bernar-
dyna.

Próżno szukać na mapach Soplicowa, 
więc nie wiadomo, jak daleko był dwór 
sędziego od Smorgoni. Miasta, które ma 
w herbie niedźwiedzia z obrożą. A miś 
trzyma w łapach herb Radziwiłłów. Ory-
ginał, jakich mało, książę Karol Stanisław 
Radziwiłł „Panie Kochanku” przyciągnął 

do Smorgoni Cyganów trudniących się 
także tresurą niedźwiedzi.

„Pod panowaniem potwierdzonych 
przez Radziwiłła »królów« cygańskich 
Smorgonie rozwinęły się znacznie  
i rozbudowały. Do obowiązków jednego 
z tych zwierzchników należało założenie 
akademii dla niedźwiedzi w Smorgoniach, 
dobranie zdolnych Cyganów, którzy 
by uczyli te zwierzęta tańców i innych 
sztuczek, oraz urządzenie odpowiednich 
pomieszczeń dla pensjonariuszy zakła-
du” – pisał Jerzy Ficowski w pionierskich 
„Cyganach polskich”, wydanych w 1953 r. 
Ten od „Jadą wozy kolorowe”.

W herbie Smorgoni niedźwiedź stąpa 
po czerwonej kratownicy, jakby ruszcie. 

W akademii smorgońskiej uczono niedź-
wiedzie tańczyć w ten sposób, że owijano 
im starannie tylne łapy i wprowadzano 
na rozpaloną blachę. Cygan wygrywał 
przy tym melodię, na którą później miś 
reagował niczym nienarodzony jeszcze 
pies Pawłowa. Cygańscy niedźwiednicy 
wędrowali po kraju, by zabawiać ludzi 
i zdobywać pieniądze na utrzymanie 
swoje, misiów oraz akademii. Rzecz jasna, 
bawili także księcia „Panie Kochanku”, 
do którego do Nieświeża zajeżdżał „król” 
Cyganów Jakub Znamierowski karetą 
zaprzężoną w sześć misiów. Od 1 listopada 
do 15 lutego niedźwiedzie miały wolne – 
zapadały w przygotowanych legowiskach 
w sen zimowy.

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się 
informacja, że w Smorgoniach na Białorusi 
powstanie pomnik upamiętniający tutej-
szą akademię dla niedźwiedzi. •

Niedźwiedź, mospanie!

Felieton/ Tomasz Stańczyk

N a cmentarzu nawet 
świeże pochówki 
mają polskie napisy. 
Imiona: Jakub, 
Maryja, Rozalija...
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N asza wiedza o Walecznym 
Sercu pochodzi przede 
wszystkim z filmu Mela 
Gibsona „Braveheart”, 
któremu w 1995 r. przy-
znano aż pięć Oscarów. 

Znany też z innych świetnych fresków 
historycznych („Pasja”, „Apocalypto”) 
Gibson znakomicie oddał istotę zrywu 
Williama Wallace’a. Nawet taki szczegół 
jak malowane na niebiesko twarze górali 
nie są dowolną wizją nawiązującą do 
dzisiejszej popkultury, ale do celtyckich 
Piktów (szkockich przodków), którzy 
face to face stawali w kolorze blue już 
przeciw Rzymianom.

Wallace rzeczywiście dokonał rzeczy, 
zdawałoby się, niemożliwej. Oto rozgromił 
11 września 1297 r. pod Stirling ciężkoz-
brojną armię angielskich rycerzy i najem-
nych łuczników, prowadząc niesubor-
dynowanych zwykle szkockich górali. 
Ów wódz z bożej łaski naprawdę miał 
zaledwie 25 lat, a mszcząc się za chłostę 
wymierzoną swej żonie przez okrutnego 
i chciwego najeźdźcę, porwał rodaków 
ciemiężonych przez okupanta. Poparł go 
lud, a zdradziła część miejscowych moż-
nowładców. Później i oni podjęli dzieło 
wyzwolenia Szkocji spod panowania 
Anglików. Tak rodził się naród szkocki.

Z tym że przydomkiem Waleczne Serce 
wdzięczni rodacy obdarzyli nieco później 
króla Roberta Bruce’a I, który skutecznie 
urzeczywistnił dążenie Williama już po 
jego upadku. Zgodnie z wolą Roberta jego 
serce po śmierci miało trafić do Ziemi 
Świętej, ale depozytariusz zginął po 
drodze w walkach hiszpańskiej rekon-
kwisty, a szkatuła z sercem wróciła do 
Szkocji. Pochowano ją w Melrose Abbey, 
zapomniano o niej, a powtórnie odkryto 
ją w 1996 r., czyli rok po premierze filmu 
Gibsona. Inny ciekawy szczegół, czyli 
słynne zadarcie kiltów i pokazanie Angli-
kom gołych tyłków, miał natomiast miej-
sce w Berwick, gdzie w ten oto sposób 
szkoccy mieszczanie – rok przed Stirling – 
odpowiedzieli na propozycję króla Anglii 

Edwarda I Długonogiego, który wezwał 
ich do poddania się.

Klątwa rodu 
Canmore
Wiele mitów i legend powstało 

o wypadkach przełomu XIII i XIV w. na 
Wyspach Brytyjskich. Zasłynął z nich 
zwłaszcza wędrowny poeta Ślepy Harry, 
który ułożył poemat 150 lat później, ale 
głosił, że oparł swoją opowieść na zagi-
nionym rękopisie Johna Blaira, kapelana 
Wallace’a. Niezależnie od tego, czy i kiedy 
mówił prawdę, a kiedy się z nią mijał, 
historia dwóch ludzi oraz dwóch wiel-
kich serc zamieniła się w sagę o jednym 
Walecznym Sercu i od stuleci pobudza 
wyobraźnię nie tylko w Szkocji.

Chrześcijańskie królestwo o celtyckim 
charakterze stworzył na terenie Szko-
cji w 843 r. Kenneth MacAlpine. Nieco 
ponad 200 lat później prawem i ustrojem 
przypominało ono już Anglię, zwłaszcza 
że także na południowe niziny szkockie 
napłynęli możnowładcy normańskie-
go pochodzenia. Rywalizacja z Anglią 
obfitowała w walki o pogranicze, ale gdy 
na przełomie XII i XIII w. granice ustalo-
no, nastało stulecie względnego – jak na 
średniowiecze – spokoju. Pod koniec tego 
okresu również panowanie Aleksandra III  
przebiegało nadzwyczaj pomyślnie, a do-
brą przyszłość królestwa zapowiadali 
jego dwaj synowie i córka.

Niestety, los wszystko odmienił. Oto 
w 1275 r. umiera mu 35-letnia żona, 
w 1281 r. – jeden syn, a w 1283 r. – drugi 
syn i córka. Trzy lata później ginie sam 
Aleksander, który spadł z konia, gdy 

 Szkoci przepuścili  
część angielskich 
rycerzy za rzekę, 
a następnie sprawili im 
krwawą łaźnię

Maciej Rosalak

O wąski 
mostek  

za daleko

11 września 1297 r. / William Wallace pod Stirling
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pędził na spotkanie nowej żony. Pozo-
stała jeszcze jego wnuczka, księżniczka 
norweska, którą wyswatano z księciem 
Walii – synem angielskiego króla Edwar-
da I. Zapowiadało to w przyszłości unię 
personalną obu królestw. Jednak to nie 
najbardziej korzystne dla Szkocji roz-
wiązanie nie doszło do skutku, ponieważ 
siedmioletnia księżniczka... nie przeżyła 
podróży do ojczyzny swej matki. Serię 
przedwczesnych zgonów nazwano klą-
twą rodu Canmore.

Rozpoczęła się, jak to bywa, rywa-
lizacja między największymi rodami – 
przede wszystkim Roberta Bruce’a (star-
szego) z Annandale i Jana Balliola 
z Galloway – wysuwającymi roszczenia 
do tronu z powodu takiego czy innego po-
krewieństwa z dawnymi królami Szkocji. 
Groziło to wojną domową. I oto w 1291 r. 
poproszony niebacznie przez bp. Willia-

ma Frasera o arbitraż król Edward I kazał 
możnowładcom w Norham złożyć hołd 
lenny... sobie! Część go posłuchała.  
17 listopada 1292 r. Edward I osadził 
na tronie Szkocji Jana Balliola, na któ-
rym również wymusił przysięgę lenną. 
Oburzenie ogarnęło kraj. Północne klany 
odmówiły posłuszeństwa Janowi, który 
dwa lata później zdobył się na bunt prze-
ciw angielskiemu królowi i zawarł nawet 
przeciw niemu sojusz z Francją (prze-
trwał aż do połowy XVIII w.!).

Oczywiście Edward natychmiast roz-
począł przygotowania do wojny. Szkoccy 
baronowie byli zaś podzieleni różnymi 
sporami, a Bruce’owie opowiedzieli się 
po stronie Edwarda. W marcu 1296 r. 
Szkoci złupili wreszcie przygraniczne 
miasteczka i wioski, ale zamków w Wark 
i Carlisle zdobyć nie potrafili i się wyco-
fali. Natomiast Edward I obległ portowe 

miasto Berwick, gdzie wprawdzie ujrzał 
– jak wyżej wspomniałem – gołe pośladki, 
ale miasto zdobył i złupił, a mieszkańcom 
urządził trzydniową rzeź.

Do spotkania obu wojsk doszło 
w kwietniu 1296 r., kiedy Anglicy pode-
szli pod zamek Dunbar, broniony przez 
nieugiętą Małgorzatę Comyn – zresztą 
żonę zdrajcy Patryka IV z March. Szkoc-
ki wódz John Comyn, brat Małgorzaty, 
ruszył z odsieczą. Angielski dowódca 
de Warenne sprowokował liczniejszych 
Szkotów do nieskoordynowanego ataku, 
upozorował odwrót, a następnie rozbił 
przeciwników szarżą zakutych w żelazo 
rycerzy. Szkoci przegrali decydujące star-
cie, a przedstawiciele najmożniejszych 
rodów szkockich trafili do angielskich 
więzień. Ich zamki stanęły przed Długo-
nogim otworem. Jan Balliol abdykował.

Rozpoczęły się brutalna okupacja, 
rekwizycje i upokorzenia. Edward kazał 
wywieźć nad Tamizę insygnia władzy 
królewskiej, a także Kamień Przezna-
czenia, który pochodził według tradycji 
z czasów biblijnych, a służył przy koro-
nacji królów Szkocji w opactwie Scone. 
Dopiero po 700 latach (w 1996 r.!) Anglicy 
oddali go Szkotom...

Szkocki parlament ogłosił Edwarda I  
królem Szkocji 28 sierpnia 1296 r. w Ber- 
wick. Przybyli pod przymusem bądź 
z tchórzostwa i oportunizmu rycerze 
szkoccy potwierdzili złożony hołd pod-
pisami na liście nazwanej Szmatławym 
Rejestrem. Krajem zarządzał de Warenne, 
a łupił go bezwzględnie skarbnik koronny 
Hugh de Cressingham. I tak 10 lat po 
tragicznej śmierci króla Aleksandra III 
Canmore Szkoci otrzymali władcę-na-
jeźdźcę, a zamiast kwitnącego królestwa 
– angielską okupację.

Kilt i zbroja
Żołdacy angielscy rabowali ryby 

w Lanark. Wallace protestował, doszło do 
bójki, w której jeden z rabusiów zginął, 
a kilku odniosło rany. Szeryf z Clydesdale 
kazał za to wychłostać pod pręgierzem 
młodą żonę Williama. Ten zebrał  
30 ziomków i wyrżnął załogę angielską 
ze zwyrodniałym szeryfem na czele. Na 
pomniku Wallace’a potomni wyryli dewi-
zę: „Nemo me impune lacessit” (Nikt nie 
zadziera ze mną bezkarnie). 

Ówczesnym ziomkom buntownika 
– dumnym, półdzikim góralom – takie 
hasło trafiło wtedy do serc i umysłów. 
Właśnie klany ubogich pasterzy z wyżyn 
górnej Szkocji napłynęły do obozu tego 

Scena z fimu „Braveheart”. W środku Mel Gibson w roli Wallace’a FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Warto przypomnieć, że i w Polsce – w tej 
samej epoce – biło „Waleczne Serce”. Leszek 
Czarny był już 40-letnim mężczyzną, kiedy 
przyszło mu staczać co roku boje z liczniej-
szymi wrogami. Wszystkie wygrane!  
W 1280 r. pokonał Rusinów i Tatarów pod 
Goślicami. Nigdy dotąd Tatarzy nie zmykali 
w takim popłochu przed nikim. W następ-
nym roku zwyciężył wiarołomnego kuzyna 
w Wielkopolsce. W kolejnym – gdzieś między 

Narwią a Niemnem – dopadł objuczonych łupem 
oraz prowadzących polskich jeńców Jaćwingów 
i położył ich pokotem. Rozbójnicze plemię już 
się po tym pogromie nie podniosło. W 1283 r. 
pod Rowinami na Podlasiu dogonił innych 
łupieżców – Litwinów. Przemyślnie wywabił 
ich z lasu i zniósł ze szczętem. Po dwóch latach 
odniósł wspaniałe zwycięstwo pod Bogucicami 
nad kolejnym zdradzieckim krewniakiem. Jego 
kilkusetosobowa drużyna potrafiła rozbić 

Polskie „Waleczne Serce”

niewiele wcześniej znaczącego szlach-
cica, dość dobrze zresztą wykształcone-
go i – mimo młodego wieku – obytego 
w świecie. „Gromadzili się przy nim wszy-
scy o zbolałych sercach, przytłoczeni 
nieznośnym ciężarem angielskiej niewoli” 
– zanotował kronikarz. Grupy rebelian-
tów przemierzały kraj, atakując okupa-
cyjnych urzędników tak skutecznie, że 
Anglicy nie wyściubiali nosa z warowni. 
Wiosną 1297 r. zaczęły padać również 
zamki, zwłaszcza gdy Szkoci powstali na 
północy pod wodzą Andrew de Murraya. 
We wrześniu obie armie powstańców się 
połączyły. Na lordów trudno było liczyć: 
sromotnie skapitulowali przed Anglikami 
w lipcu pod Irving.

Edward I Długonogi – niezwykle 
energiczny mimo 60 lat na karku – wojo-
wał wtedy przeciw Flandrii, ale potrafił 
zebrać i oddać pod rozkazy de Waren-
ne’a ponad 10 tys. żołnierzy, w tym  
350 ciężkozbrojnych rycerzy i 800 walij-
skich łuczników. Mieli oni słynne, długie 
na 1,8 metra łuki (long bow) sporządzane 
z wiązu. Rycerze należący do elity odziani 
byli w pełne kolczugi, składające się 
z długiej tuniki z rękawami i rękawicami 
oraz nogawic. Łokcie, kolana oraz barki 
wzmacniano stalowymi płytami. Głowę 
okrywał zwykle modny wtedy hełm 
garnczkowy ze szparą na oczy, spawany 
z pięciu blach wzmocnionych obręczami, 
spod którego spływał na ramiona kolczy 
czepiec. Jeździec chronił się jeszcze trój-
kątną tarczą, a walczył kopią, mieczem, 
maczugą bądź toporem. Ubożsi rycerze 
mieli krótsze kolczugi, czasami tylko wa-
towane kaftany oraz otwarte hełmy, jak 
kapaliny z szerokimi rondami i niezbyt 
wydatnym dzwonem.

W starciu pod Stirling, a potem pod 
Falkirk i Bannockburn, odziani w skóry 
i kaftany piechurzy szkoccy starali się 
przede wszystkim powstrzymać wroga 

czterometrowymi pikami, których las 
stanowił trudną do przebycia przeszkodę 
dla koni i jeźdźców. Walczyli też toporami 
oraz bronią obuchową własnego wyrobu. 
Ich chłopskie łuki oraz proce nie mogły się 
równać z long bow we wprawnych rękach. 
Jazdą rebelianci dysponowali niemal wy-
łącznie lekką. Czy sam Wallace posługiwał 
się dwuręcznym mieczem claymore’em, 
długim na 170 cm i ważącym 3 kg – trud-
no dziś orzec, choć taki miecz się zachował 
i jest mu przypisywany.

Stirling
Obie armie spotkały się niedaleko 

Stirling. Najpierw Anglicy wysłali dwóch 
dominikanów, którzy przekazali Szkotom 
wspaniałomyślną propozycję: daruje się 
im kary, jeśli złożą broń i ukorzą się przed 
Edwardem I. Dumna odpowiedź brzmiała 
(wedle angielskiego kronikarza): „Wracaj-
cie do swych panów i powiedzcie im, że 
nie przybyliśmy tu czynić pokoju, lecz by 
walczyć w obronie nas samych i wolności 
naszego królestwa. Niechaj tu przybędą, 
a dowiedziemy im tego przed ich czołem”.

Wojska oddzielała rzeka Forth, a łączył 
je wąski most, przez który de Warenne – 
mimo przestróg otoczenia – zdecydował 
się rankiem 11 września 1297 r. pchnąć 
swych rycerzy i łuczników. Wallace’owi 
tylko o to chodziło. Ustawił w stosownej 
odległości swe najeżone pikami schiltro-
ny – oddziały głębokie na sześć szeregów 
– i czekał, by przynajmniej połowa wro-
gów przeszła przez most. I doczekał się, 
powstrzymując niecierpliwych rodaków, 
którzy pragnęli jak najszybciej uderzyć, 
a jednocześnie zbyt długo nie zwlekając, 
bo ciężkozbrojna konnica rozwinięta 
w tzw. płot mogła szarżą znieść górali.

Uderzył we właściwym momencie. 
Schiltrony ruszyły, 
gdy po ich stronie 

znalazła się połowa 

przeciwników, z chorągwią 
ciężkiej jazdy Marmadu-
ke’a de Thwenga i strażą 
przednią wspomnianego we wstępie, 
szczególnie znienawidzonego Cressing-
hama. Chociaż Szkotów przerzedzały 
strzały łuczników, wytrzymali nerwo-
wo, idąc naprzód miarowym krokiem, 
i dopiero na dźwięk swych rogów ruszyli 
pędem ku stłoczonym wrogom. Ich po-
łożenie pogorszył jeszcze Murray, który 
wyrąbał drogę ku mostowi i uniemożliwił 
zarówno odwrót tym, którzy przeszli na 
szkocką stronę, jak i odsiecz ze strony 
tych, którzy znajdowali się po stronie 
angielskiej.

Bitwa rychło zamieniła się w jatkę. 
Chociaż de Thweng z grupą rycerzy 
próbował jeszcze szarżować, uległ prze-
wadze i z ciałem siostrzeńca przerzuco-
nym przez siodło zdołał ujść z pogromu. 
Uratował się dzięki męstwu i umiejętno-
ści władania mieczem, których zabrakło 
Cressinghamowi. Rozsiekli go na kawałki. 
De Warenne bezradnie przyglądał się za-
gładzie połowy armii swego króla. Z kilku 
tysięcy ludzi ocalało tylko kilku rycerzy 
i niewielka liczba walijskich łuczników, 
którzy przebyli rzekę w bród. Szkotów 
zginęło znacznie mniej, ale stracili Mur-
raya, który odniósł na moście śmiertelną 
ranę.

Klejnot wolności
De Warenne rozpoczął pospieszny 

odwrót na południe, a za nim uciekali 
angielscy urzędnicy wraz z garnizonami. 
Niemal cała Szkocja była wolna. Wallace 
ruszył za uciekającymi, pustosząc ziemie 
angielskie aż po Newcastle, a niektórzy 
historycy sądzą, że mógł zająć wtedy 
nawet Londyn, szczególnie że chłopi 
anglosascy od lat mieli dość ucisku 
normandzkich panów. Jednak nie poszedł 
i nie zdobył go.
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Szkoccy górale 
z toporem, 
mieczem 
i piką  
RYS. MAREK SZYSZKO



K iedy prezydent Rosji bezczelnie kłamał w sprawie 
Ukrainy, z uśmieszkiem patrząc z telewizorów prosto 
w oczy całemu światu, nie wiadomo było: śmiać się czy 
płakać. Trudny wybór. Chociaż my mogliśmy się śmiać. 

Jeszcze.
Cynizm Putina przypomina oczywiście słynną scenę z „Mi-

sia”, gdy szatniarz mówi: „Nie mam pańskiego płaszcza. I co 
mi pan zrobi?”. Znajduje też liczne analogie w bliższej i dalszej 
historii Rosji. Madame Anodina perfidnie łgała w 2011 r. o pija-
nym polskim generale w kokpicie samolotu pod Smoleńskiem. 
Za Rosji sowieckiej z podobną bezczelnością łgał podczas pro-
cesu norymberskiego prokurator Rudenko, oskarżając o mord 
katyński Niemców. Amerykanie i Brytyjczycy tematu nie 
podjęli, ale samych Sowietów też nie oskarżyli. Wspaniały wzór 
kłamstwa dała caryca Katarzyna II, która wysyłała wojska do 
Rzeczypospolitej i szykowała jej rozbiór, opowiadając Europie 
niestworzone historie o prześladowaniach prawosławnych 
przez Polaków. A Europa ustami Woltera nazwała najeźdźców 
armią niosącą wolność...

Nie tylko świadome, cyniczne kłamstwo panowało przez 
wieki we wschodnim mocarstwie, ale wiara, że może ono zastę-
pować rzeczywistość do tego stopnia, iż nie samo wydarzenie, 
lecz opowieść o nim staje się prawdą. Już w 1650 r. posłowie mo-
skiewscy domagali się w Warszawie spalenia książek o zwycię-
stwach Władysława IV w 1634 r. i ukarania ich autorów. Uderza 
nie tylko skrajne barbarzyństwo tych żądań – i to skierowanych 
do świadków, a nawet uczestników walk sprzed kilkunastu lat 
– ale także przekonanie, że można zmienić fakty, przeinaczając 
ich pisaną historię. To przekonanie podzielali w pełni Sowieci, 
wycinając ze zdjęć w starych gazetach podobizny działaczy, 
którzy popadli w niełaskę. Był towarzysz Jeżow obok towarzy-
sza Stalina, nie ma towarzysza Jeżowa... Nie wiadomo tylko, czy 
najpierw Jeżowa rozstrzelali, a potem wycięli, czy też na odwrót. 
A Putin tylko wyciął żonę... z oficjalnego życiorysu.

P ułkownik Klemens Rudnicki (później generał, zdobywca 
Bolonii w 1945 r.) tak pisał, opuszczając ZSRS na statku 
odpływającym z Krasnowodska w 1942 r.: „Gdyby mnie 

ktoś wówczas zapytał, jakie wrażenie o tej ziemi wryło mi się 
najsilniej w świadomość – odpowiedziałbym: nieludzkie kłam-
stwo, perfidne kłamstwo, które z kraju tego wygnało prawdę, 
zamieniło się w system, odebrało człowiekowi godność, spo-
niewierało go i zbrukało. Kłamali i kłamało wszyscy i wszystko 
od chwili, gdy wstąpiłem w krąg tego systemu...”. Wiedział, co 
pisze, bo – aresztowany we Lwowie przez NKWD i więziony 
w Moskwie – wiele zobaczył oraz usłyszał na nieludzkiej ziemi.

T o nie jest tak, że każdy Rosjanin musi być urodzonym 
kłamcą. Rodzą się tam uczciwi ludzie – i to oni cierpią 
najbardziej. Przypomina się opowieść o prostym chłopie, 

który patrzy na szeroką, sięgającą po horyzont przecinkę w taj-
dze i mówi z rezygnacją: „Drogi budują, ale iść nie ma dokąd...”. 
A potem jednak idzie. Gdzie mu każą. •

Za Putina  
jak za cara i Stalina

Maciej Rosalak

                            

Już w następnym roku Edward I doko-
nał zemsty, zwyciężając pod Falkirk na 
czele ponad 20-tysięcznej armii – olbrzy-
miej jak na owe czasy. Możni szkoccy 
– ochoczo garnący się do obozu powstań-
ców po Stirling – raz jeszcze zdradzili. 
Wallace usiłował zjednać pomoc z zagra-
nicy, rozsyłał listy po całej Europie, ale 
niczego nie wskórał. W 1305 r. pojmali go 
Anglicy – znów wskutek zdrady. Zginął 
w strasznej męce podczas publicznej 
egzekucji w Londynie. Łamano mu ręce 
i nogi, wywleczono jelita i przypalano je, 
wreszcie szczątki poćwiartowano.

Jednak jego nieugięta walka i męstwo 
rychło wydały owoce. W następnym roku 
królem Szkocji ogłosił się wspomniany 
już Robert Bruce (młodszy). Dwie dekady 
bił się o niezależność swego królestwa 
i zmazał hańbę podpisu pod Szmatławym 
Rejestrem, jaki złożył jego ród. Pokonał 
między innymi następcę Długonogiego – 
Edwarda II – pod Bannockburn. W 1328 r. 
Europa uznała przyjętą przez papieża de-
klarację niepodległości Szkocji z Aborath: 
„Tak długo, jak chociaż stu z nas pozosta-
nie przy życiu, na żadnych warunkach nie 
zgodzimy się na angielskie panowanie. 
Zaprawdę nie dla chwały, nie dla bogactw, 
nie dla zaszczytów walczymy, ale za 
wolność – jedyny klejnot, którego żaden 
uczciwy człowiek nie odda, chyba że wraz 
z życiem”. •

trzykrotnie liczniejszego wroga. O wzniesione 
przezeń mury Krakowa i Sandomierza rozbił 
się najazd tatarski (1287–1288). Podejmował 
decyzje trafnie i szybko. Odwagą oraz spokojem 
imponował podkomendnym, którzy szli za nim 
w największy wir bitewny. Leszek nie zjednoczył 
królestwa, choć miał ku temu wszelkie zadatki. 
Dopiero przywleczona przez wroga zaraza 
przerwała bicie tego „Walecznego Polskiego 
Serca”. •
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Ciężkozbrojny 
rycerz 
angielski 
z kopią 
i mieczem, 
w hełmie 
garnczkowym 
FOT. MAREK SZYSZKO



T ymczasowym środkiem za-
stępczym okazały się pistolety 
samopowtarzalne. Doskonałym 
przykładem są niemieckie 
10-strzałowe mausery C96 
i parabellum P08 z długą lufą 

(Lange P08). Do tego drugiego opracowano 
specjalny magazynek pudełkowo- 
-ślimakowy (tzw. trommel) mieszczący 
32 naboje. Oba pistolety wyposażone były 
w drewniane, dostawne kolby. Chociaż 
były stosunkowo wygodne w użyciu, nie 
miały jednak dostatecznej siły rażenia ani 
szybkostrzelności, a ich skomplikowana 
konstrukcja sprawiała problemy w warun-
kach polowych. 

W 1916 r. na froncie pojawił się pierwszy 
w historii pistolet maszynowy – włoski 
Villar Perosa M1915 (Pistola Mitragliatrice 
FIAT mod.15). Jego pomysłodawca Abiel 
B. Revelli-Beaumont stworzył broń wielce 
oryginalną. Miała dwie sprzężone lufy, dwa 
zamki i zasilana była z dwóch pudełkowych 
25-nabojowych magazynków dołączanych 
prostopadle od góry. Zamiast klasycznego 
chwytu pistoletowego zastosowano tylce 
(takie jak w cekaemach), a spust urucha-
miało się kciukami. Już sam opis świadczy 
o tym, że włoski „pionier” miał niewiele 
wspólnego z tym, co dzisiaj nazywamy 
pistoletem maszynowym. Mimo że 
działał na zasadzie odrzutu zamka pół-
swobodnego, szybkostrzelność sięgała 
aż 25 strzałów na sekundę! Nic przeto 
dziwnego, że obsługę tworzyło aż 
czterech ludzi, którzy nieśli ze sobą 
zapas 5 tys. nabojów. Broń była 
niewygodna w użyciu, wobec czego 
zaprojektowano do niej dwójnóg 
oraz tarczę ochronną, czyniąc 

z niej de facto statyczny kaem. 

Debiut „prawdziwego” pistoletu maszy-
nowego nastąpił dopiero w 1918 r. Był nim 
niemiecki MP18 kal. 9 mm, konstrukcji Hu-
gona Schmeissera. Schmeisser zastosował 
w nim najprostszą zasadę działania broni 
automatycznej – odrzut zamka swobodne-
go (czyli nieryglowanego przy strzale). Jego 
odpowiednio dobrana masa w połączeniu 
z siłą sprężyny powrotnej sprawiła, że 
broń działała niezawodnie i miała akcep-
towalną szybkostrzelność 400 strzałów 
na minutę. Chociaż lufa mierzyła zaledwie 
200 mm, a więc tyle samo co w parabellum 
artyleryjskim, broń wyposażono w kla-
syczne karabinowe łoże i solidną ażuro-
wą osłonę lufy. Całość ważyła 4,3 kg bez 
magazynka, dzięki czemu zachowywała 
się stabilnie podczas prowadzenia ognia 
ciągłego. 

Peem zasilano ze ślimakowego maga-
zynka zaadoptowanego z Lange P08. Nie 
posiadał przełącznika rodzaju ognia, ale 
dzięki niskiej szybkostrzelności można 
było oddawać pojedyncze strzały. Skutecz-
ny zasięg rażenia sięgał 300 metrów, a do 
walki na najbliższych odległościach było 
to aż nadto. Broń była nie tylko dwukrot-
nie lżejsza od ręcznych karabinów maszy-
nowych, ale także mniejsza (długość  
815 mm) i bardziej poręczna, dzięki czemu 
wygodnie operowało się nią w ciasnych 
okopach. MP (Maschinenpistole) szybko 
zyskał uznanie żołnierzy, którzy nazwali 
go Kugelspritz, czyli „szprycą do kul”. 
Ocenia się, że do listopada 1918 r. wypro-
dukowano około 35 tys. sztuk tej broni, 
przy czym tylko część z nich została użyta 
bojowo. Broń wytwarzano w zakładach 
Teodora Bergmanna w Suhl, stąd też 
najczęściej nazywana jest po prostu berg-
mannem. •

Szpryca do kul
  Michał Mackiewicz,  
pracownik naukowy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

 Przydatność tradycyjnej broni piechura – karabinu 
z bagnetem – okazała się podczas I wojny światowej 
ograniczona. Duży zasięg i siła rażenia nie miały 
znaczenia w ciasnych, krętych transzejach. Zrodziła się 
potrzeba zbudowania broni lekkiej i szybkostrzelnej
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W pierwszej połowie lat 30. armia brytyjska zdecydo-
wała się wyposażyć oddziały piechoty w powtarzalny 
karabin przeciwpancerny. Ostatecznie w wyniku dłu-

gich testów wprowadzono go do uzbrojenia w 1937 r. i ozna-
czono Rifle, Anti-tank, 0.55in Boys Mk I (nazwa pochodzi od 
nazwiska kpt. H.C. Boysa, szefa projektu). Karabin miał zamek 
ślizgowo-obrotowy, czterochwytowy 
i zasilany był z pięcionabojowego ma-
gazynka pudełkowego dołączanego od 
góry. Dostosowano 
go do naboju 13,97 
x 99 mm z pociskiem 
o rdzeniu stalowym, 
który na dystansie  
300 metrów przebijał 

pancerz o grubości 21 mm. W trakcie strzelania boysa opiera-
no na T-kształtnej podpórce lub klasycznym dwójnogu. 

Długi, ciężki, odznaczający się nadmiernym odrzutem nie 
zyskał wśród żołnierzy dobrej opinii. Tym bardziej że już 
w początkowej fazie wojny skuteczność pozostawiała wiele 
do życzenia. Gwałtowny rozwój broni pancernej sprawił, że 
jego przydatność jako broni przeciwpancernej stała się czysto 

iluzoryczna. 
Faktu tego 
nie zmieniło 
zastosowanie 

nowych pocisków z wolframowym rdzeniem – karabin prze-
ciwpancerny osiągnął szczyt swoich możliwości. Do 1943 r. 
boysy zostały wycofane z jednostek liniowych, a zamiast nich 
wprowadzono granatniki PIAT. •

Karabin przeciwpancerny Boys

Misiurka

T a niezwykle 
oryginalna 
w formie osłona 

głowy wykształciła 
się na Wschodzie, 
być może w Turcji, 
a najstarsze jej 
egzemplarze dato-
wane są na wiek XIII. 
Misiurka zbudowana 
była z płytkiego, 
wyściełanego tkaniną 
metalowego dzwonu 
i przymocowanego 
doń długiego, opa-
dającego na ramiona 
kolczego czepca całkowicie otwartego 
z przodu, ale okrywającego czoło, uszy 
i kark. Popularna między innymi w Cha-
nacie Krymskim i na Kaukazie, przenik-
nęła także na Ruś, Węgry i wreszcie do 
Rzeczypospolitej, gdzie stała się jednym 
z najbardziej charakterystycznych atry-
butów średniozbrojnej jazdy – kozaków 
i pancernych. Po staropolsku zwała się 
misiurka. Misiurka występowała w wielu 
odmianach, do charakterystycznych dla 
Polski typów należał hełm z grzebieniem 
mocowanym do dzwonu (niektórzy 
uważają, że wykształcił się pod wpły-
wem szwedzkich morionów w okresie 
wojen północnych). W Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów misiurki wyszły z użycia 
w XVIII w., na Kaukazie stosowano je 
do XIX stulecia (także w nieregularnej 
jeździe rosyjskiej). •

O kręty podwodne typu S, popularnie zwane „eskami”, opracowano na początku 
lat 30. w Leningradzie, z wykorzystaniem niemieckiej myśli technicznej 
i niemieckich inżynierów. Zwodowano ich przeszło 40. W historii najbardziej 

zapisały się S-13 i S-56. Pierwszy zatopił MS „Wilhelm Gustloff”, stając się sprawcą 
jednej z największych katastrof morskich w historii. Dzieje tego drugiego są nie mniej 
ekscytujące, a sam okręt przetrwał wojnę i odgrywa dzisiaj rolę pomnika-muzeum 
w dalekim Władywostoku. 

Zbudowano go w 1936 r. w Stoczni im. A. Marti (Sudomech); 24 listopada położono 
stępkę, a następnie gotowy okręt rozebrano i przewieziono w częściach do włady-
wostockich zakładów Dalzawod im. K. Woroszyłowa, gdzie dokonano ponownego 
montażu. 25 grudnia 1939 r. okręt został zwodowany, ale gotowość bojową osiągnął 
dopiero w 1941 r. i wówczas został oficjalnie włączony w skład Floty Dalekow-
schodniej. Długo w niej nie posłużył, w maju 1942 r. bowiem wraz z kilkoma innymi 
podwodnymi okrętami rozpoczął długi rejs w kierunku Morza Północnego. Po 

pokonaniu dwóch oceanów i siedmiu mórz zespół dotarł w marcu 1943 r. do 
wojennego portu Polarnyj. 

Okręt wyróżnił się podczas walk w składzie Floty Północnej i zatopił 
kilka wrogich jednostek. Kapitan Grigorij Iwanowicz Szedrin otrzymał 

Order Bohatera Związku Sowieckiego, S-56 odznaczono zaś 
orderem Czerwonego Sztandaru.  
W 1945 r. okręt zyskał miano gwardyj-
skiego. S-56 powrócił do Władywostoku 

w 1953 r. (drogą 
północną), a bojową 

służbę zakończył 
w roku 1955. •

„Eska” z Władywostoku
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Rola Sowietów w formowaniu oddzia-
łów Ludowego Wojska Polskiego 
w latach 1943–1945 jest znana i dość 
dobrze opisana w literaturze histo-

rycznej (paradoksalnie również tej z czasów 
PRL). Jednak problem ten winien być podjęty 
niejako na nowo, chociażby z uwagi na 
dostęp do nowych źródeł historycznych, 
które w jeszcze szerszym zakresie odsła-
niają sowiecki charakter formacji zbrojnych, 
niesłusznie określanych mianem „polskich”. 
Istnieje jednak jeszcze druga przyczyna, 
która powinna nas skłonić do nowej refleksji 
nad genezą i szlakiem bojowym 1. Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, a później 
I i II Armii WP – to pojawiające się coraz 
częściej, już nie tylko w środowiskach 
postkomunistycznych i kręgach oficerskich 
LWP, groźne wezwania do uznania tych 
polskojęzycznych formacji zbrojnych Armii 
Czerwonej za po prostu… Wojsko Polskie bez 
przymiotnika „Ludowe”.

W  tym kontekście ze zdumieniem 
przeczytałem niedawno rocznicowy 
(w 70-lecie bitwy pod Lenino) artykuł 

znanego historyka Andrzeja Nowaka  
„Od Lenino do Berlina, ale i do Gib…”, w któ-
rym poruszony (i słusznie) losami konkret-
nych żołnierzy wcielonych do 1. Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, 1. Korpusu 
Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS, I i II Armii 
pytał: „Czy owym słowem »ludowe« mamy 
pomniejszać znaczenie walki, którą stoczyli 
na całym szlaku od Lenino do Berlina jej 
polscy uczestnicy; czy wolno lekceważyć ich 
ofiarę?”. A po chwili sam na tak postawione 
pytanie udzielił kategorycznej odpowiedzi: 
„Nie wolno. Trzeba szanować dziedzictwo oj-
ców – w tym, co dobre. W imię tej zasadniczej 
racji napisał do mnie niedawno syn żołnierza 
Armii Krajowej. Jego ojciec wcielony został 
przymusowo do jednostek Wojska Polskiego 
walczących u boku Armii Czerwonej przeciw 
Niemcom. Autor upomniał się, słusznie, 

o nienadużywanie terminu »Ludowe Wojsko 
Polskie«, który określa jako »krzywdzący 
i nieodzwierciedlający sytuacji«”. 

H istoria zna na szczęście podobne 
przykłady intelektualnego szantażu, 
opartego na próbie opowiedzenia 

historii zdradzieckich, agenturalnych czy 
zbrodniczych formacji przez pryzmat  
tzw. zwykłego, Bogu ducha winnego żołnie-
rza wykonującego tylko rozkazy lub niema-
jącego ze zbrodniami w ogóle do czynienia. 
Czyż więc przywołany przez krakowskiego 
uczonego przykład co do istoty różni się 
od niemieckiej dyskusji na temat sensu 
potępiania Wehrmachtu, a nawet niektórych 
formacji SS, w których służyło – i to też 
prawda – wielu zwykłych, dobrych, a nawet 
pobożnych Niemców? Albo czy godzi się 
nam potępiać w czambuł Armię Ludową, 
do której zaciągnęli się też ci, którzy chcieli 
walczyć z okupantem niemieckim i nie 
interesowało ich wcale sowieckie braterstwo 
broni? Czy można wreszcie odsądzać od czci 
formacje liniowe WP po 1945 r. czy Korpusu 
Bezpieczeństwa Wojskowego, wzorowa-
nego na wojskach wewnętrznych NKWD, 
skoro służyli w nich „zwykli żołnierze” 
z powszechnego poboru, a w dodatku bijący 
się z „bandami UPA”? Odpowiedź wydaje się 
banalnie prosta – można i należy potępiać te 
formacje jako często zbrodnicze oraz niesu-
werenne i czynić tak należy niezależnie od 
indywidualnych postaw oraz szlachetnych 
wyborów konkretnych ludzi. 

K iedy więc używamy terminu „Ludowe 
Wojsko Polskie” (LWP), który – co 
prawda – nigdy nie stał się oficjalną 

nazwą armii komunistycznej Polski, chce-
my przede wszystkim odróżnić powstałe 
w 1943 r. formacje zbrojne od armii Polski 
niepodległej (przedwojennej i wojennej oraz 
tzw. drugiej konspiracji). Paradoksalnie 
z podobnych względów sami komuniści 
ukuli termin „LWP” – przez całe dziesięcio-
lecia akcentowali oni bowiem w ten sposób 
powstanie armii „nowego typu”, świadomie 
zrywającej z suwerennymi tradycjami oręża 
polskiego.  
Według teoretyków i ideologów marksistow-
skich armie państw komunistycznych zry-
wały z dawną „burżuazyjną armią” i jedynie 
wybiórczo, w ramach procesu legitymizacji 
władzy, inkorporowały narodowe tradycje 
wojskowe. W doktrynie komunistycznej 
dwie funkcje określały charakter „armii 
socjalistycznej”: na zewnątrz miała bronić 
integralności terytorialnej, interesów 
państwa i całego imperium sowieckiego, 
wewnątrz zaś była „instrumentem ochrony 
ustroju socjalistycznego”. I właśnie geneza 
oraz cała historia LWP są tego najlepszym 
dowodem. •

 / Felieton

Armia  
podległa 

Sławomir Cenckiewicz
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