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Między ideologią.indd   3 2/19/14   10:04:23 AM



Redakcja naukowa: Magdalena Semczyszyn, Jarosław Syrnyk

Redaktor prowadzący

Dorota Mazek

Redakcja

Korekta

Magdalena Baj, Magdalena Pabich

Indeks

Łukasz Rybak

Skład i łamanie

Krzysztof Siwiec

Projekt okładki

Sylwia Szafrańska

Druk i oprawa 
xxxxxxxxxxxx 
xx-xxx xxxxxxxxxxxxx 
ul. xxxxxxxxxxx

©  Copyright by Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2014

Wydanie I

Książka powstała w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa wobec 
mniejszości narodowych, etnicznych i cudzoziemców”

ISBN xxx-xx-xxxx-xxx-x

Zapraszamy na stronę internetową 
www.ipn.gov.pl 
oraz do księgarni internetowej 
www.ipn.poczytaj.pl
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Wstęp

Niniejsza publikacja powstała w ramach Centralnego Projektu Badawczego Instytutu 
Pamięci Narodowej zatytułowanego „Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości naro-
dowych, etnicznych oraz cudzoziemców”. Jest on realizowany niemal od początku ist-
nienia naszej instytucji. Bierze w nim udział kilkunastu naukowców z Instytutu Pamięci 
Narodowej oraz ośrodków akademickich. Celem projektu jest stworzenie syntetycznego 
opracowania na temat zawarty w jego nazwie, w którym poza opisem działań organów 
bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych zostanie przeprowadzona wszechstron-
na analiza kontekstów towarzyszących i konstytuujących te działania. 

Istotnym składnikiem projektu są badania komparatystyczne. Za najefektywniejszą 
metodę prezentacji badań tego rodzaju uznano organizację cyklicznych konferencji 
naukowych. Punktem wyjścia pierwszej z nich, która odbyła się w 2010 r., było zagad-
nienie „Internacjonalizm czy rusyfikacja?” sformułowane w latach sześćdziesiątych 
XX w. w ZSRR przez ukraińskiego dysydenta Iwana Dziubę. Tom studiów, będący 
pokłosiem konferencji, ukazał się nakładem IPN na przełomie 2011 i 2012 r. Spotkał się 
on z życzliwym odbiorem w środowisku naukowym.

Obecnie oddajemy do rąk czytelników tom materiałów z kolejnej konferencji 
międzynarodowej, zatytułowanej „Między ideologią a socjotechniką. Mniejszości 
narodowe w działalności władz komunistycznych 1944−1989. Doświadczenie polskie 
i środkowoeuropejskie”. Konferencja odbyła się w 2012 r. w Szczecinie i zgromadziła 
znaczne grono badaczy tej problematyki z Polski, Kanady, Gruzji, Ukrainy, Słowacji, 
Bułgarii, Niemiec i Węgier.

Teksty zebrane w tomie koncentrują się wokół działalności komunistycznych or-
ganów bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych, a także szerzej – polityki 
państwowej prowadzonej wobec nich po 1944 r. Warto podkreślić, że wielu autorów 
podjęło w swych artykułach nieznane dotąd wątki, co z jednej strony wskazuje na postęp 
badań nad problematyką mniejszości, a z drugiej − pozwala docenić bazę źródłową, która 
znajduje się m.in. w instytucjach przechowujących materiały wytworzone przez organa 
bezpieczeństwa państw bloku wschodniego.

Myślą przewodnią tomu stała się próba odpowiedzi na pytania, na ile polityka 
narodowościowa poszczególnych państw bloku wschodniego była konsekwencją założeń 
ideologicznych, a w jakim stopniu stanowiła splot zabiegów socjotechnicznych, za pomocą 
których kreowano użyteczny w danej chwili obraz mniejszości narodowych. Co kryło się 
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8  Magdalena Semczyszyn, Jarosław Syrnyk

za fasadą internacjonalistycznych haseł odwołujących się do leninowskiej gwarancji pos-
zanowania praw mniejszości narodowych, zawartej w Tezach Kwietniowych, a następnie 
powtórzonej w kolejnych konstytucjach ZSRR (1924, 1936, 1977)? Czy koncepcje polity-
czne władz komunistycznych, zakładające różne formy asymilacji, stawały się tym samym 
formą nacjonalizmu? Na ile represyjny charakter podejmowanych działań odpowiadał 
realnemu zagrożeniu ze strony mniejszości narodowościowych? 

Komparatystyczne ujęcie polityki narodowościowej w krajach, znajdujących się 
w orbicie wpływów ZSRR, takich jak m.in. Polska, Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria, 
czy będących dawniej częścią Imperium, jak Gruzja czy Ukraina, umożliwiło m.in. 
zwrócenie uwagi na rolę, jaką w procesie recepcji komunizmu odgrywały uwarunkow-
ania kulturowe i społeczne w poszczególnych krajach. Niewątpliwie jednak punktem 
odniesienia dla konkretnych działań podejmowanych przez struktury partyjne i aparat 
bezpieczeństwa w krajach satelickich była aktualna polityka realizowana przez ZSRR. 

Kolejny ważny wątek, który poruszają autorzy tekstów zawartych w tomie, od-
nosi się do stereotypowych wyobrażeń dotyczących mniejszości narodowych. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że strategia polityczna władz komunistycznych − bez względu 
na jej ewolucyjność − koncentrowała się na instrumentalnym traktowaniu mniejszości 
narodowych. Ich obecność wśród społeczeństwa była wykorzystywana do celów stricte 
politycznych, które realizowano m.in. przez propagandowe sięganie do stereotypów. Jak 
pokazują autorzy, wiele z nich miało swoje źródło w antysemityzmie, który oficjalnie 
„upaństwowiono” w ZSRR w toku represji wobec działaczy Żydowskiego Komitetu An-
tyfaszystowskiego (1948 r.), a następnie „spisku lekarzy” (1952–1953) i który już w latach 
pięćdziesiątych stał się jednym z elementów rozgrywek politycznych na Węgrzech, w Ru-
munii i Czechosłowacji, a w roku 1968 w Polsce. Z kolei działania podejmowane na tym 
polu wobec innych mniejszości narodowych bazowały często na ludowych uprzedzenia-
ch i występujących konfliktach narodowościowych. Kreowanie negatywnego wizerunku 
mniejszości − szczególnie w dobie kryzysów politycznych − zyskiwało na wskroś utyli-
tarne przesłanki. Również koncesje na rzecz ich rozwoju kulturalnego służyły socjotech-
nicznej kreacji, składając się na propagandową iluzję „społeczności na pokaz”.    

Warto podkreślić, że wiele zjawisk opisywanych w tomie nie zakończyło się wraz ze 
zmianami politycznymi z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Dobitnie 
przekonują nas o tym teksty zawarte w trzeciej części prezentowanej publikacji. 

Ważnym postulatem zrealizowanym w ramach konferencji był udział w niej przedsta-
wicieli różnych dyscyplin naukowych. Poza historykami obecni byli w Szczecinie również 
socjolodzy, politolodzy, literaturoznawcy. Konfrontacja różnych punktów widzenia, 
różnorodnych metod badawczych ma dla badaczy „ludzi z przeszłości” znaczenie wręcz 
fundamentalne. Pozwala dostrzec nowe horyzonty, uczy zadawania nowych pytań.

* * *

Redaktorzy książki kierują podziękowania dla recenzentów niniejszego tomu: prof. 
dr. hab. Bożeny Szaynok oraz dr. hab. prof. UG Igora Hałagidy za cenne wskazówki 
i uwagi. Szczególne słowa podziękowania należą się zastępcy dyrektora Biura Edukacji 
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9Wstęp

Publicznej w Warszawie Annie Piekarskiej, bez której pomocy i zaangażowania organ-
izacyjnego konferencja nie doszłaby do skutku. Za wsparcie udzielone inicjatywie redak-
torzy dziękują  prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukaszowi Kamińskiemu, 
dyrektorowi Oddziału IPN w Szczecinie dr. Marcinowi Stefaniakowi, naczelnikowi 
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie dr. Pawłowi Skubiszowi oraz 
przewodniczącemu Rady Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie Janowi 
Syrnykowi.   

Magdalena Semczyszyn
Jarosław Syrnyk

Między ideologią.indd   9 2/19/14   10:04:23 AM
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Roman Bäcker
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Typologie polityki Związku Radzieckiego wobec 
mniejszości narodowych

Wprowadzenie

Związek Radziecki można traktować co najmniej dwojako. Z jednej strony jako pew-
nego rodzaju imperium, z drugiej zaś jako jeden z najbardziej charakterystycznych dla 
XX w. systemów totalitarnych. Zgodnie z wynikami porównawczych badań Samue-
la Eisenstadta imperia tworzą centralny aparat biurokratyczny o interesach odrębnych 
od reszty społeczeństwa. Jest to zatem oryginalna hybryda organizacyjna o charakterze 
pośrednim  między strukturami plemiennymi a nowoczesnym państwem biurokratycz-
nym1. Traktowanie imperium jako państwa takiego samego jak współczesne państwo 
narodowe jest zatem daleko idącym uproszczeniem2. Podobne założenie przyjęła Theda 
Skocpol, porównując w swojej już klasycznej pracy rewolucje francuską, rosyjską i chiń-
ską. Traktowała ona struktury biurokratyczne tych trzech wielkich państw jako nadbudo-
wy nad społeczeństwami agrarnymi o zupełnie odmiennych mechanizmach funkcjono-
wania, kanałach wyrażania interesów oraz poziomie podmiotowości politycznej3. Z kolei 
problematyka systemów totalitarnych jest (być może z nadmiarem) opisana również 
w polskiej literaturze i tym samym nie ma większego sensu jej choćby skrótowe opisywa-
nie. Warto zwrócić jednak uwagę przede wszystkim na najpłodniejsze teoretycznie prace 
Juana Linza i próby modyfikowania jego rozumienia totalitaryzmu4.

Typologię modeli polityki sowieckiej wobec mniejszości etnicznych czy narodowych 
można przedstawić na dwa sposoby. W szerokim planie może być to specyfikacja ogól-
nego modelu polityki imperialnej wobec podporządkowanych jej poszczególnych grup 
społecznych. Drugi sposób podejścia to znalezienie wśród znanych typologii polityki 

1 S.N. Eisenstadt, The political systems of empires, London, New York 1963 (wyd. 1.), 2010 (wyd. 2.).
2 Byłoby rzeczą niesłychanie ciekawą zweryfikowanie hipotezy dotyczącej istnienia struktury imperialnej 

w rozumieniu Eisenstadta w przypadku obecnej struktury państwowej w Afganistanie.
3 T. Skocpol, States and social revolutions: a comparative analysis of France, Russia, and China, Cambridge 

1979.
4 Zob. np. R. Bäcker, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011.
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14 Roman Bäcker

państwa wobec mniejszości narodowych takiej, która odpowiada realiom sowieckim, 
zmieniającym się w latach 1917–1991.

Typologie strategii imperialnych wobec podporządkowanej ludności

Począwszy od starożytności, a dokładniej wraz z powstawaniem pierwszych państw, 
zaczął się równocześnie pojawiać problem „obcych”, a więc grup społecznych nienale-
żących do panującego etnosu. Konieczne było zatem wypracowywanie rozwiązań, które 
zapewnią bezpieczeństwo grupie rządzącej w danym państwie.

Najprostszym rozwiązaniem, szczególnie w trakcie zdobywania nowych terytoriów, 
była anihilacja etniczna. Fizyczna likwidacja wroga – wraz z progeniturą – pozwalała na 
zyskanie przeświadczenia, iż nie tylko w danym momencie, lecz także w przyszłości nie-
możliwe będzie dokonanie zemsty rodowej czy plemiennej, zwanej na Korsyce co najmniej 
do XIX w. vendettą. Charakterystyczny jest przykład Asyryjczyków, którzy mordowali 
lub deportowali mieszkańców zbuntowanych miast (np. dwukrotnie niszczyli Babilon), 
wreszcie ich samych wymordowali Medowie i Babilończycy, a ich miasta zostały zniszczo-
ne. Rzeź Ormian dokonana przez Turków (1915−1917), Holokaust czy czystki etniczne na 
Bałkanach pod koniec XX w. są zatem tylko kolejnymi odsłonami tego procesu5.

Przekształcanie się państw w imperia, a tym samym konieczność utrzymania w stanie 
względnej stabilności często ogromnego terytorium bez możliwości jego kontrolowania 
przez etniczną ludność metropolii, przyczyniło się do powstania nowych rozwiązań. Naj-
starszym z nich była zasada: dziel i rządź (łac. divide et impera). Ta pochodząca z czasów 
imperium rzymskiego praktyczna zasada rządzenia polega na wzniecaniu wewnętrznych 
konfliktów na podbitym terytorium i tym samym występowaniu jako arbiter zwaśnio-
nych stron. Rzymianie na Półwyspie Apenińskim podpisywali umowy z podbitymi ple-
mionami, zwanymi odtąd „sprzymierzeńcami”, ale tym ostatnim nie wolno było pod-
pisywać umów między sobą. Podbite ludy nie mogły się zatem jednoczyć ze sobą, aby 
stworzyć realną przeciwwagę wobec Rzymian. Zasada ta jest w wielu miejscach stosowa-
na do dzisiaj.

Kolejnym mechanizmem było pozostawianie danej grupie etnicznej względnej auto-
nomii. Metropolia godziła się na ograniczony samorząd pod warunkiem realizowania 
ustalonych trybutów, w tym i przestrzegania zasady elementarnej lojalności wobec suwe-
rena. Znakiem tej suwerenności było zazwyczaj prawo orzekania kary głównej (kary 
śmierci). Prawo magdeburskie, według którego ustalano relacje między miastami a panu-
jącymi, jest dobrym przykładem tej relacji.

5 A. Bell-Fialkoff, A brief history of ethnic cleansing, „Foreign Affairs” 1993, nr 72 (3), s. 110−121; M. Mann, 
The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge 2004, s. 584. Zob. też: http://www.
upf.edu/materials/fhuma/genocidis/docs/mann2.pdf, data dostępu 14 IX 2012 r.; G. Thum, Ethnic Cleans-
ing in Eastern Europe after 1945, „Contemporary European History” 2006−2007, nr 19 (1), s. 75–81; N.M. 
Naimark, Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in 20th Century Europe, Cambridge 2001; T. Martin, The Origins 
of Soviet Ethnic Cleansing, „The Journal of Modern History” 1998, nr 70 (4), s. 822; S. Cchervonnaya, Con-
flict in the Caucasus: Georgia, Abkhazia, and the Russian Shadow, Glastonbury 1994.
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Tak więc stosunki imperium z terytoriami podporządkowanymi można umieścić 
w trzech głównych typach: anihilacji, zasady divide et impera oraz względnej autonomii.

Rodzaje sowieckich strategii imperialnych

W ramach ZSRR te trzy typy – choć występujące z mniejszym lub większym nasile-
niem – nie wyczerpują charakterystyki wszystkich możliwych rodzajów relacji.

Problematyka dotycząca typów relacji między metropolią a terytoriami podporząd-
kowanymi nie tylko w klasycznej, lecz także w najnowszej literaturze przedmiotu doty-
czącej imperiów jest zazwyczaj pomijana6. Najczęściej przyjmuje się bowiem, że terytoria 
podporządkowane są całkowicie podległe metropolii i tym samym nie mają możliwości 
podejmowania jakichkolwiek działań, choćby o charakterze autonomicznym. Nieliczne 
wyjątki (takie jak Austro-Węgry za czasów cesarza Franciszka Józefa I) są traktowane 
opisowo i rzadko stają się pretekstem do rozważań teoretycznych. Jedna z nielicznych 
poważnych dyskusji, rozpoczęta po kilkunastu latach doświadczeń funkcjonowania 
byłych kolonii afrykańskich, dotyczyła zestawienia korzyści i strat ekonomicznych kolo-
nii znajdujących się pod panowaniem brytyjskim7.

Warto też wymienić kilka dokonanych w ostatnim czasie prób klasyfikacji polityki 
imperiów wobec podporządkowanych terytoriów. Jedną z nich jest klasyfikacja doko-
nana przez Jamesa Tully’ego. Według niego, imperialne prawo do władania jest realizo-
wane na trzy różne sposoby. Pierwszy to kolonizacja, której doskonałymi przykładami 
o różnych sposobach realizacji są Australia i Ameryka Północna. Kolonizacja była połą-
czona z eksterminacją ludności tubylczej. Druga metoda to pośrednie panowanie przez 
ustanawianie niewielkiej administracji i/lub kampanii handlowych. Ich zadaniem było 
wdrożenie zasady nadrzędności prawa imperialnego. Trzeci sposób to nieformalny, ina-
czej wolnorynkowy, imperializm. Było to pójście o krok dalej od drugiej metody. Przy 
zachowaniu lokalnego samorządu metropolia gwarantowała sobie dostęp do surowców, 
rynków i siły roboczej dzięki całemu systemowi zależności traktatowych, personalnych, 
kompradorskich czy w ostateczności groźbom lub rzeczywistemu użyciu siły zbrojnej8. 
Powyższa klasyfikacja została wyraźnie ograniczona przez kanadyjskiego uczonego do 
imperiów konstytucyjnych, a więc do Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Nie 
ma ona zatem charakteru uniwersalnego.

Jeden z ciekawszych podziałów został przedstawiony przez poznańskiego uczonego 
Krzysztofa Brzechczyna. Wyróżnił on dwie formy dominacji zewnętrznej: bezpośrednią 

6 Zob. np. M. Hardt, A. Negri, Imperium, Warszawa 2005; J. Weisinger, Imperium: Neo-colonial Govern-
ments and Commercial Societies, West Conshohocken 2009; N. Ferguson, Imperium: jak Wielka Brytania 
zbudowała nowoczesny świat, Warszawa 2007; E. Todd, Schyłek imperium: rozważania o rozkładzie systemu 
amerykańskiego, Warszawa 2003; J. Zielonka, Europa jako imperium: nowe spojrzenie na Unię Europejską, 
Warszawa 2007; R. Bhaya Nair, Lying on the postcolonial couch: the idea of indifference, Minneapolis 2002.

7 Zob. np. P. Johnson, Historia świata, t. 1−2, Warszawa 2009.
8 J. Tully, Modern Constitutional Democracy and Imperialism, „Osgoode Hall Law Journal” 2008, nr 46 (3), 

[Special issue on Comparative Constitutionalism & Transnational Law], s. 461−493; http://www.ohlj.ca/
documents/461Tully.pdf, s. 481−484, data dostępu 15 VIII 2012 r. 
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oraz pośrednią. Pierwsza polega na usunięciu rodzimych elit, aneksji terytorialnej oraz 
samodzielnej regulacji życia społecznego. Dominacja pośrednia ma charakter uzależ-
nienia prowadzącego do powstania kraju satelickiego lub kraju będącego strefą wpły-
wów. W kraju satelickim elity rządzące są rekrutowane przez metropolię. W przypad-
ku strefy wpływów natomiast ustala się zakres regulacji zewnętrznej. O ile w pierwszej 
sytuacji mamy do czynienia z układem obozowym składającym się z centrum i krajów 
satelickich, o tyle w drugiej – istnieje układ hegemonistyczny składający się z hegemo-
na i krajów stanowiących zewnętrzną strefę wpływów9. Jest to typologia bardzo sztywna, 
nieuwzględniająca zmian ewolucyjnych zachodzących w ramach poszczególnych typów 
obszarów uzależnionych od metropolii. Niewątpliwie jednak pozwala na bardzo dokład-
ną formalną klasyfikację poszczególnych obszarów zależnych.

Tymczasem dokładna analiza ekspansji Kremla (zarówno w czasach carskich, jak 
i radzieckich), głównie w XIX i XX w., pozwala dostrzec wiele ciekawych, innych niż opi-
sane przez Jamesa Tully’ego i Krzysztofa Brzechczyna, typów zależności między metro-
polią a terytoriami zależnymi. W największym stopniu widać to na przykładzie Polski 
lat 1944–1989, która przeżyła największy diapazon typów zależności spośród wszystkich 
obszarów uzależnionych od Kremla.

W publicystyce i literaturze quasi-naukowej przyjęło się a priori uważać z jednej stro-
ny, że PRL była krajem całkowicie niesuwerennym, podległym woli Kremla. Z drugiej zaś 
akcentuje się stanowisko, iż Polska Ludowa (zwykle w tym kontekście bywa używana ta 
nazwa) była krajem częściowo suwerennym. Chociaż nie można tak powiedzieć o okre-
sie początkowym, twierdzi się, że była krajem w coraz większym stopniu suwerennym od 
1956 r. Oba stanowiska są jedynie częścią mitu historycznego o znaczeniu politycznym, 
dotyczącego negatywnego lub pozytywnego wizerunku tworu politycznego istniejącego 
od 1944 r.10

W przypadku Polski wszystkie decyzje dotyczące zasad funkcjonowania najważniej-
szych instytucji oraz składu personalnego ośrodków kierowniczych były w latach 1944–
–1989 podejmowane w Moskwie. Dotyczyło to każdej zmiany na stanowisku I sekretarza 
KC PZPR oraz wszystkich najważniejszych decyzji politycznych począwszy od nazwy 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego aż do decyzji o rozpoczęciu obrad i tre-
ści ustaleń Okrągłego Stołu11. Nie oznacza to jednak, że poziom zależności Polski był 

9 K. Brzechczyn, O ścieżkach upadku imperium sowieckiego. Próba typologii w świetle nie-Marksowskiego 
materializmu historycznego,  s. 572, 573, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/1005/1/
Brzech_Ofiary%20imperium_571-582.pdf, data dostępu 15 VIII 2012 r. Zob. też: idem, Upadek impe-
rium socjalistycznego. Próba modelu [w:] Ścieżki transformacji. Ujęcia teoretyczne i opisy empiryczne, red. 
K. Brzechczyn, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” 2003, z. 6 (19), s. 135–171.

10 Zob. R. Bäcker, Mit PRL-u jako symboliczny znak antywartości lub syndrom zbiorowej tożsamości [w:] War-
tości a polityka, red. D. Walczak-Duraj, Łódź 1999, s. 11–24.

11 Zob. publikacje m.in. polskich i rosyjskich historyków, w tym najcenniejsze: A. Skrzypek, Mechanizmy 
uzależnienia: stosunki polsko-radzieckie, 1944–1957, Pułtusk 2002; idem, Druga smuta: zarys dziejów Rosji 
1985–2004, Warszawa 2004; idem, Mechanizmy autonomii: stosunki polsko-radzieckie 1956–1965, Pułtusk 
2005; idem, Mechanizmy klientelizmu. Stosunki polsko-radzieckie 1965–1989, Pułtusk 2008; N. Komlewa, 
Gieopoliticzeskaja ekspansija (Suszcznost´, aktory, formy osuszczestwlenija), Jekatierinburg 2003 (praca 
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taki sam w 1944 r. i 45 lat później. W ciągu tego okresu (z wielu rozmaitych powodów) 
poziom niesuwerenności zmieniał się w imperium sowieckim, w największym stopniu 
właśnie w przypadku Polski.

Uważam, że możliwe jest wyodrębnienie czterech podstawowych poziomów niesu-
werenności Polski wobec Moskwy. Pierwszy z nich to okres bezpośredniej okupacji woj-
skowej. Kończy się on wraz z przejęciem administracji przez polskie struktury quasi-pań-
stwowe lub prepaństwowe. Można go nazwać okresem preniesuwerennościowym, a więc 
zanim istniała możliwość takiej zależności. Nie było bowiem wtedy podmiotu podpo-
rządkowania. Drugi poziom to okres zależności typu ukrytego kolonializmu, istniejący 
do 1956 r. Trzeci – charakteryzuje się specyficznym rodzajem zależności, który nazwałem 
nowoczesnym jarłykiem. Mniej więcej w 1985 r. zaczął się kształtować czwarty, najniższy 
poziom niesuwerenności, kiedy to zależność tego typu zanika, a pozostaje jedynie tzw. 
uwzględnianie realiów geopolitycznych. Można go nazwać niesuwerennością zautono-
mizowaną. Mamy do czynienia w konsekwencji z kolejnymi poziomami niesuwerenno-
ści o coraz mniejszym stopniu.

Okupacja wojskowa miała charakter typowy dla militarnych struktur społeczeństw 
zamkniętych. Zdobyte terytoria były traktowane jako zasób podlegający bezpośredniej, 
zwykle żywiołowej i rabunkowej eksploatacji12.

Określenie jednolitych kryteriów represji (masowych zabójstw, deportacji i więzie-
nia) jest dość trudne – z jednym wyjątkiem. Generalna dyrektywa wymieniająca elemen-
ty kontrrewolucyjne, kapitalistyczne, sabotażowe itd. dotyczyła wszystkich tych, którzy 
byli traktowani jako wrogowie obiektywni, przeszkadzający w realizacji celu ostateczne-
go – zbudowania ustroju komunistycznego, a w innej wersji – mogących stać się wrogami 
rzeczywistymi. Likwidacja wroga obiektywnego była zgodna z celem nieformułowanym 
w języku marksistowsko-leninowskim, ale w rzeczywistości o wiele ważniejsza. Był to cel 
typowy dla każdego podboju – zniszczyć wszelki opór, całkowicie podporządkować sobie 
opanowane terytorium, maksymalnie wykorzystać wszelkie jego zasoby.

Drugi okres można nazwać zależnością typu ukrytego kolonializmu. Nie była to bez-
pośrednia okupacja ziem, jak w wypadku wschodniej strefy Niemiec. Zależność typu 
ukrytej kolonizacji była wielostronna, a dokładniej mówiąc: wszechstronna. Wprowadza-
niew życie marksizmu-leninizmu oznaczało nie tylko narzucanie schematów myślenia 

habilitacyjna); M. Godet, Stratégies impériales: expansion, colonisation, intégration, conversion, Paris 2004; 
G. Kowalczak, Polskaja narodnaja riespublika w sodrużestwie stran-czlenow SEW. Ekonomiczeskij oczerk, 
Kijew 1980. 

12 Zob. liczne prace monograficzne polskich historyków, np. M. Golon, Polityka radzieckich władz wojskowych 
i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945–1947, Toruń 2001; idem, Ludność cywilna depor-
towana z Europy Środkowo-Wschodniej do obozów pracy Głównego Zarządu NKWD ds. Jeńców Wojennych 
i Internowanych w ZSRR w latach 1945–1950, Warszawa 2000; idem, Północna Grupa Wojsk Armii Radzie-
ckiej w Polsce w latach 1945–1956: okupant w roli sojusznika, Stalowa Wola 1999; idem, Polityka radzie-
ckich władz wojskowych wobec ludności Torunia po zakończeniu okupacji niemieckiej, (1945–1949): aspekty 
polityczne i ekonomiczne, Toruń 1997; A. Dziurok, B. Musiał, „Bratni rabunek”. O demontażach i wywózce 
sprzętu z terenu Górnego Śląska w 1945 r. [w:] W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944–1993, 
red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2009.
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społecznego, ateizację, rusyfikację języka, ale i nakreślanie zestawu akceptowalnych 
mechanizmów i instytucji społecznych. Przenoszenie wzorców funkcjonowania insty-
tucji tworzyło strukturę kompatybilną z działającą w metropolii. Etatyzacja gospodar-
ki pozwalała na zarządzanie wszelkimi zasobami w skali całego imperium. W dodatku 
polityka kadrowa pozwalała na tworzenie korpusu aparatu partyjno-państwowego bez-
względnie lojalnego wobec metropolii.

Z powodu zakończenia okresu ukrytego kolonializmu (którego już nie można było 
kontynuować ze względu na masowy bunt społeczny) konieczne stało się przedefinio-
wanie relacji zależności imperialnej. Nastąpiło to najprawdopodobniej w czasie nocnej 
rozmowy Nikity Chruszczowa z Władysławem Gomułką tuż po rozpoczęciu VIII Ple-
num KC PZPR13. Sposób funkcjonowania tej zależności można odcyfrować dzięki anali-
zie konkretnych relacji, która pozwala na rekonstrukcję przebiegu tej rozmowy. Można tę 
zależność nazwać nowoczesnym jarłykiem.

To ostatnie słowo oznacza zezwolenie udzielane przez wielkiego chana poddanym mu 
książętom na sprawowanie władzy. Dokument taki można było uzyskać, jeśli dało się gwa-
rancje swojej lojalności i zdolności do sprawowania władzy (utrzymywania porządku – co 
w rozumieniu chana oznaczało zapewnienie stabilności i dostarczanie zasobów). Walka 
o jarłyk między członkami rodziny książęcej była krwawa, nikczemna i brutalna. Chan 
mógł jednak wymuszać bezwzględną lojalność tylko wtedy, gdy istniała  tego typu14.

W imperialnych strukturach totalitarnych zamiast „klasycznych”, typowych dla struk-
tur plemiennych relacji rodzinnych wykorzystywano zależności charakterystyczne dla 
grup interesu typu parantelistycznego. Tym samym typowe było dla tego okresu nie-
ustanne kreowanie i/lub wzmacnianie przez Kreml konkurujących ze sobą koterii typu 
dworskiego, będących faktycznie quasi-reprezentacjami politycznymi wielkich odłamów 
aparatu partyjno-państwowego.

Funkcjonowanie w danym kraju konkurujących ze sobą koterii, stanowiących jedno-
cześnie zwieńczenie parantelistycznych grup nacisku, tworzyło dla metropolii stosunko-
wo duży zakres sterowalności decyzjami lokalnych elit decydenckich. Każda koteria była 
w mniejszym lub większym zakresie związana z odpowiednią grupą w centrum impe-
rium. Relacje te miały charakter nie tylko instytucjonalny, ale i personalny. O wiele waż-
niejszy był jednak sam mechanizm uzależnienia – brak lojalności lub niezdolność do 
spełniania elementarnych oczekiwań mógł spowodować wycofanie poparcia i wyznacze-
nie innej osoby do sprawowania danego urzędu. Oznaczało to przejęcie przez inną kote-
rię (sojusz grup parantelistycznych) stanowisk władczych, czy inaczej mówiąc, dominacji 
w aparacie partyjno-państwowym. Elementarne oczekiwania ze strony Kremla to zapew-
nienie stabilności społecznej, czyli brak buntów i protestów oraz dostarczanie oczeki-
wanych zasobów. To ostatnie zadanie zależało z jednej strony od poziomu wyrażanych 

13 Zob. np. A. Friszke, D. Stola, J. Eisler, Kierownictwo PZPR w czasie kryzysów 1956, 1968 i 1970, Warszawa 
2000.

14 Zob. dokładniejszy opis w: R. Bäcker, Między demokracją a despotyzmem, Warszawa 1990.
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potrzeb imperium, a z drugiej od poziomu uległości oraz przebiegłości pojedynczych 
osób bądź całych ekip otrzymujących nowoczesny jarłyk.

Tak zdefiniowane warunki brzegowe zależności typu radzieckiego jarłyku musiały być 
ściśle przestrzegane. Tym samym władcy kraju podporządkowanego musieli nie tylko 
zachowywać absolutną lojalność w polityce zagranicznej, lecz także uwzględniać wszel-
kie żywotne interesy imperium. Konieczne było też uzyskiwanie akceptacji dla wszel-
kich ważnych decyzji, które mogły zmienić poziom stabilności społecznej i politycznej, 
czy zmienić relacje między poszczególnymi odłamami aparatu partyjno-państwowego. 
Oznaczało to jednak uzyskanie względnej swobody dla podejmowania decyzji nienależą-
cych do powyższego zakresu spraw. Była to swoboda względna, gdyż zależała ona od oso-
bistej oceny wielu różnych funkcjonariuszy aparatu partyjno-państwowego imperium. 
Wystarczyło naruszenie nie tylko zakresu kompetencji, ale np. poczucia bezpieczeństwa 
pojedynczego funkcjonariusza, a już możliwa była reakcja negatywna. Tak więc zakres 
kompetencji władczych grup rządzących krajem podporządkowanym w totalitarnym 
imperium był zmienny i nieprzewidywalny. Tylko nieustanna praktyka pozwalała na 
orientowanie się w zakresie kompetencji. O ile władze bułgarskie tego nie robiły, czecho-
słowackie praktykowały z coraz większym natężeniem do sierpnia 1968 r., o tyle węgier-
skie i polskie po 1956 r. usiłowały rozszerzać tę przestrzeń, ze zmiennymi rezultatami.

Sowiecki neo-jarłyk był dość skutecznym mechanizmem uzależnienia. Pozwalał nie 
tylko na realizowanie celów imperialnych, lecz także na przerzucenie wielu kosztów 
utrzymywania imperium na kraj podporządkowany.

Bardzo głęboka wymiana kadr w centrum imperium umożliwiła (co Jaruzelski wyko-
rzystał już w 1985 r.) likwidację konkurencji między koteriami w aparatach władzy kra-
jów podporządkowanych.

Nie spowodowało to jednak całkowitego zniesienia ograniczeń w decydowaniu o spra-
wach wewnętrznych. Charakterystyczne dla schyłkowego okresu PRL jest bardzo powol-
ne, ostrożne i pełne zahamowań poszukiwanie nowych rozwiązań przy jednoczesnym 
ciągłym dążeniu do kontroli procesów społecznych i politycznych. Dążenie do ostrożne-
go przemieszczania punktów równowagi stabilizacyjnej było najwyraźniej widoczne na 
przełomie lat 1988 i 1989.

Najbardziej znaczące wydarzenie tego okresu – negocjacje dotyczące ustaleń Okrą-
głego Stołu – miało już inny charakter niż wprowadzenie stanu wojennego. O ile sytua-
cja decyzyjna była oczywista dla tych polityków, dla których stabilność stanowiła ważny 
lub najważniejszy cel, o tyle nie sposób określić, czy ośrodkiem decyzyjnym była PZPR, 
czy również Kreml. Jednakże z wielu relacji wynika, że decyzja merytoryczna pod wzglę-
dem metodologicznym została przygotowana w Polsce, a dopiero potem starano się o jej 
zaakceptowanie na Kremlu. Bez uzyskania takiej akceptacji rozpoczęcie obrad Okrągłe-
go Stołu oznaczałoby całkowite zerwanie więzi z kremlowskim ośrodkiem decyzyjnym. 
Mamy więc do czynienia ze względną samodzielnością decyzyjną. Projekt decyzji był 
przygotowywany w Polsce, imperialny ośrodek decyzyjny mógł go tylko odrzucić lub 
zaakceptować. Wiadomo było przy tym, iż nie istniała alternatywa dla tego projektu – ani 
personalna, ani programowa. Tym samym Kreml został postawiony w sytuacji przymusu 
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decyzyjnego. Co prawda mógł dążyć do modyfikacji treści ustaleń Okrągłego Stołu, tego 
typu próba groziła jednak odrzuceniem całego projektu przez władze „Solidarności” 
i realizacją takiego scenariusza wydarzeń, nad którym Moskwa nie mogłaby sprawować 
żadnej kontroli. Kreml zachował zatem uprawnienia suwerena, ale nie miał już wtedy 
mocy decyzyjnej. Nie miał bowiem realnej możliwości wyboru spośród przynajmniej 
dwóch scenariuszy decyzji.

Cztery podstawowe formy – okupacja wojskowa, zależność typu kolonialnego, nowo-
czesny jarłyk i niesuwerenność zautonomizowana – nie są jedynymi typami zależności 
między imperium a terytoriami podporządkowanymi. Zdają się one natomiast w całości 
wyczerpywać wszelkie modele zależności w ramach imperium kremlowskiego, niezależ-
nie od tego, czy mamy do czynienia z jego modelem carskim, sowieckim czy powstałym 
w 1991 r. Osobnym zagadnieniem jest niewątpliwie kwestia stref wpływów imperialnych, 
gdzie nie ma relacji podporządkowania, istnieje natomiast stan uzależnienia sektorowego 
bądź wielosektorowego. W takim przypadku możliwa jest cała gama reakcji, postaw i stra-
tegii realizowanych jednakże przez mniej lub bardziej suwerenne podmioty państwowe.

Klasyfikacja strategii politycznych Kremla wobec niesuwerennych państw a typo-
logia strategii sposobów postępowania wobec mniejszości narodowych

Przedstawione wyżej typy zależności można zastosować również przy opisie strategii 
wobec mniejszości narodowych. Jednakże można to zrobić jedynie z pewnymi znaczą-
cymi ograniczeniami. Tak więc są one użyteczne tylko wtedy, gdy mamy do czynienia ze 
znaczącymi, jednolitymi terytorialnie mniejszościami narodowymi. W praktyce sowie-
ckiej ukształtowała się polityka nadawania takim mniejszościom struktur organizacyj-
nych – republik narodowościowych, autonomicznych obwodów czy okręgów.

Obszary zdobywane (niezależnie czy po raz pierwszy, czy na nowo) znajdowały się 
w początkowym okresie w ramach okupacji wojskowej. Kolejnym etapem był ukry-
ty kolonializm, a więc bezpośrednie podporządkowanie centrum. Republiki w ramach 
ZSRR mogły mieć pierwszych sekretarzy takiego samego pochodzenia etnicznego jak 
członkowie „tytułowych narodów”15, ale i tak wszelkie decyzje zapadały w Moskwie.

Nowoczesny jarłyk stosowano nie tylko wobec Polski, lecz także wobec silnych seg-
mentów aparatu partyjno-państwowego, usytuowanych m.in. w republikach narodowoś-
ciowych. Warunkiem był jednak tak znaczący potencjał tych segmentów aparatu, który 
pozwalał na prowadzenie przez niego względnie autonomicznej polityki na danym tery-
torium.

Klasyfikacja sposobów postępowania państwa wobec mniejszości narodowych
Najciekawszą typologię strategii państwa wobec mniejszości narodowych stworzył 

jeden z najwybitniejszych historyków zajmujących się krajami wschodniej i środkowej 
Europy Joseph Rothschild wykładający na Columbia University.

15 „Tytułowy naród” to ten, którego nazwą określono daną republikę. Tatarzy np. są „narodem tytułowym” 
nadwołżańskiego Tatarstanu.
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Joseph Rothschild twierdził, że w ostatnich kilkudziesięciu latach XX w. „Upolitycz-
niona etniczność stała się podstawową zasadą politycznej prawowitości (lub jej bra-
ku) w systemach, państwach, reżimach i ustrojach oraz [...] skutecznym instrumentem 
nacisku wobec doczesnych interesów współzawodnictwa społecznego o władzę, status 
i bogactwo”16. W książce zatytułowanej Ethnopolitics. A Conceptual Framework Roth-
schild dokonał podziału działań politycznych liderów grup etnicznych na zmierzające do 
asymilacji, integracji, kulturowej autonomii, secesji oraz dominacji17.

Rządząca elita w odpowiedzi na strategie działania mniejszości etnicznych z włas-
nej woli przyjmuje odpowiednie działania polityczne. Rotschild wymienił siedem typów 
postępowania władców wobec mniejszości etnicznych. Należą do nich:

1. ludobójstwo;
2. wysiedlenie – grupa dominująca uznaje deportowaną grupę za nieprzyjazną, szkod-

liwą bądź po prostu niepotrzebną na danym terytorium; zazwyczaj jest to przymusowe 
przemieszczenie danej grupy etnicznej ze swoich „małych ojczyzn” (w rozumieniu Stani-
sława Ossowskiego) na inne terytoria, ale w obrębie tego samego państwa;

3. przymusowa asymilacja;
4. nieprzymusowa akulturacja polegająca na nakłanianiu czy zachęcaniu indywidu-

alnych znaczących członków grupy etnicznej przez oferty poprawy sytuacji materialnej 
bądź podwyższenia statusu społecznego;

5. strukturalna federalizacja, kantonizacja bądź decentralizacja, polegająca na zagwa-
rantowaniu grupie etnicznej terytorium umożliwiającego choćby częściowe realizowanie 
jej politycznych i kulturalnych aspiracji;

6. wersja Machiavellistyczna bądź „łaskawa” (gdyż nie zakładająca represji) struktural-
nego federalizmu, czyli połączenie poprzedniego rozwiązania z zasadą divide et impera, 
a więc instytucjonalnej fragmentaryzacji danej grupy etnicznej na wiele mniejszych grup; 
dobrym przykładem jest podzielenie przez Józefa Stalina islamskich etnosów w central-
nej Azji, używających języka tureckiego na mniejsze językowe i instytucjonalne grupy 
etniczne, np. Kazachów, Turkmenów czy Uzbeków;

7. celowe niespełnianie żądań grup etnicznych, w tym ograniczanie środków na wspo-
maganie ich tożsamości kulturowej, w celu (zresztą nierealnym) przyspieszenia ich rzeko-
mo nieuniknionego zaniknięcia (według Rotschilda, ta strategia jest nierealistyczna)18.

Możliwe jest sformułowanie wielu uwag krytycznych wobec tej klasyfikacji (np. nie-
uwzględniania różnicy pomiędzy asymilacją kulturową a integracją społeczną czy poli-
tyczną). Typologia Rotschilda może być jednak punktem wyjścia do dokonania klasyfi-
kacji postaw polityki sowieckiej wobec mniejszości etnicznych.

16 Cyt. za: J. Rothschild, Ethnopolitics: A Conceptual Framework, New York 1980, s. 2.
17 Ibidem, s. 151–153.
18 Ibidem, s. 155–159.
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Propozycja Rotschilda a realia sowieckie

1. Choć padały oskarżenia o ludobójstwo wobec reżimu stalinowskiego, brak jednak 
dowodów na zaplanowane działania zmierzające do całkowitego wyniszczenia danego 
narodu bądź grupy etnicznej. Wielki głód na Ukrainie19 czy sposób traktowania mniej-
szości niemieckiej w trakcie II wojny światowej i po jej zakończeniu nie są wystarczający-
mi argumentami pozwalającymi na porównanie tego typu zbrodni do Holocaustu.

2. Wysiedlenia miały inny charakter. W latach 1937–1949 Józef Stalin deportował 
ponad 2 mln ludzi należących do 13 narodów z ich ziem ojczystych zazwyczaj na obszary 
Syberii bądź Azji Centralnej. Polityka ta, nielicząca się z jakimikolwiek prawami człowie-
ka, miała na celu jedynie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnątrz państwa20.

3. Przymusowa asymilacja w realiach sowieckich występowała na poziomie relacji 
między centrum a peryferiami najczęściej na płaszczyźnie kulturowej, a więc tworze-
niu świadomości typowej dla homo sovieticusa. Choć przymusowa asymilacja łączyła się 
z asymilacją językową, nie uniemożliwiała przechowywania elementarnych składników 
własnego etnosu. Ten stan rzeczy wynikał nie tylko z pragmatyzmu, ale i z wieloetnicz-
ności pierwszej rządzącej elity bolszewickiej21. O wiele szersza niż tylko kulturowo zakre-
sowo była przymusowa asymilacja w różnych częściach imperium. Lokalne elity mogły 
traktować przymusową asymilację jako środek zwiększający poziom stabilności własne-
go panowania.

4. Nieprzymusowa akulturacja mniejszości etnicznych, jak się wydaje, była ubocznym 
i niecałkowicie uświadomionym rezultatem masowej homogenizacji oraz socjalizacji do 
ról społecznych w aparacie partyjno-państwowym.

5. Wersja Machiavellistyczna bądź „łaskawa” miała doprowadzać (zazwyczaj skutecz-
nie) do osłabiania znaczenia politycznego poszczególnych etnosów i do uwikłania ich 
w konflikty z sąsiadującymi grupami etnicznymi. Polityka ta do tej pory przynosi rezul-
taty w centralnej Azji, na Kaukazie oraz w Naddniestrzu. W innych obszarach imperium 
była już o wiele mniej skuteczna.

6. Ostatni typ wymieniony przez Rotschilda, a więc całkowitej obojętności i lekcewa-
żenia, był możliwy do zastosowania, kiedy grupa etniczna była tak słaba, że nie mogła 

19 R. Conquest, The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization an the Terror-Famine (1986), Oxford 1987; 
The Foreign Office and the Famine. British Documents on Ukraine and the Great Famine of 1932–1933, 
red. M. Carynnyk, L.Y. Luciuk, B.S. Kordan, Kingston–Ontario–Vestal–New York 1988; Hołod 1932–1933 
rokiw w Ukrajini: pryczyny ta naslidky, red. W. Łytwyn, Kyjiw 2003; Investigation of the Ukrainian Famine. 
Report to Congress Commission on the Ukraine Famine, 1932–1933. Adopted by the Commission April 19, 
1988, Submitted to Congress April 22, 1988, Washington 1988; R. Kuśnierz, Ukraina w latach kolektywiz-
acji i wielkiego głodu (1929–1933), Toruń 2005, s. 336; idem, Pomór w „raju bolszewickim”. Głód na Ukrainie 
w latach 1932–1933 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu, Toruń 2008, 
s. 205.

20 Zob. np. J. Otto Pohl, Ethnic Cleansing in the USSR, 1937−1949, Westport 1999, s. 179; J. Baberowski, Der 
rote Terror: Die Geschichte des Stalinismus, Münich, 2004 (wyd. 2.).

21 Charakterystycznym przykładem było porozumiewanie się Stalina i Berii w języku własnej wspólnoty 
etnicznej.
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stworzyć silnej grupy nacisku o charakterze parantelistycznym bądź patronacko-kliental-
nym w ramach aparatu partyjno-państwowego. Elementarnych żądań nie wysłuchiwano, 
gdyż nie istniały możliwości ich formułowania.

Pozostałe typologie strategii wobec mniejszości narodowych

Ciekawa typologia wynika z zastosowania jako kryterium kategorii wroga obiektyw-
nego. Jest nim każdy, kto nie tylko rzeczywiście, ale i potencjalnie, według elity aparatu 
partyjno-państwowego, może zagrozić budowie „nowego wspaniałego świata”. Antyno-
mią tej kategorii na poziomie emocjonalnym w tym przypadku będzie „obcy”, ten, kto 
nie jest „swój”. W takim przypadku stosowane strategie polityczne można uznać za con-
tinuum drogi od absolutnej wrogości do względnej tolerancji. Tak więc mamy do czy-
nienia z różnymi działaniami (lub ich mieszaninami), począwszy od genocydu poprzez 
deportację, rozproszenie, przymusową bądź dobrowolną asymilację aż po akceptację 
(mniej lub bardziej dobrowolną) odmienności. Można przypuszczać, że wraz z wypłu-
kiwaniem się istoty totalitarnej gnozy politycznej pojęcie wroga obiektywnego będzie 
w coraz mniejszym stopniu ważyło na strategiach postępowania wobec mniejszości 
etnicznych.

Kolejna propozycja typologii wynika z przyjęcia jako kryterium wielkości i znaczenia 
danej mniejszości etnicznej dla zachowania stabilności systemu politycznego. Nie sposób 
przeprowadzić ludobójstwa czy całkowitej deportacji narodu posiadającego kilkadziesiąt 
milionów członków. Inaczej trzeba było traktować naród o wysokim poziomie tożsamo-
ści kulturowej, mający bardzo silne elity czy inne elementy kapitału niepodległościowe-
go, a odmiennie etnosy nieliczne czy pozbawione elit. O wiele szersze możliwości działań 
represywnych czy asymilacyjnych pojawiały się w przypadku etnosów nieposiadających 
poziomu świadomości typowej dla narodu kulturowego czy tym bardziej politycznego. 
Nieprzypadkowo zupełnie odmienna sytuacja panowała w republikach nadbałtyckich, 
centralnej Azji czy Gruzji, a inna na wielu obszarach Syberii.

Zakończenie

Opisane powyżej typologie sposobów postępowania ZSRR wobec mniejszości naro-
dowych obejmują najczęściej występujące strategie działania aparatu partyjno-pań-
stwowego. Nie wolno jednak zapominać, iż bardzo często były to metody postępowa-
nia wynikające nie tylko ze świadomej polityki wyznaczanej przez Kreml i prowadzonej 
przez całe imperium. W ogromnej części przypadków były to działania doraźne, wyni-
kające z konieczności zachowania stabilności czy zwiększenia poziomu bezpieczeń-
stwa w danym fragmencie imperium. Kolejny czynnik determinujący politykę wobec 
mniejszości narodowych stanowiła świadomość poszczególnych segmentów czy wręcz 
pojedynczych funkcjonariuszy aparatu partyjno-państwowego. Nic dziwnego zatem, że 
polityka wobec religii – jednego z podstawowych składników tożsamości etnicznej – była 
inna w Azji Centralnej czy w PRL, a inna choćby na Litwie.
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Kreowanie typologii (w tym przypadku strategii sowieckich wobec mniejszości naro-
dowych) jest konieczne i niezbędne choćby dlatego, by stworzyć aparat pojęciowy umożli-
wiający lepsze zrozumienie dziejów. Trzeba jednak równocześnie pamiętać o heglowskim 
powiedzeniu, iż zielone drzewo życia jest zawsze bogatsze od jakichkolwiek schematów.

Typologies of the Soviet Union’s policy towards national minorities

The relationships between the empire and the national minorities under its rule can 
be divided into three main types: annihilation, divide et impera principle and relative 
autonomy. Prevalent to a varying degree, these three types of relationships were not the 
only ones that existed in the USSR. The most interesting typologies include those autho-
red by James Tully, Krzysztof Brzechczyn and Joseph Rotschild. In my opinion, four basic 
levels of subordination may be distinguished: direct military occupation, colonialism in 
disguise, modern yarlyk and autonomous non-sovereignty. Another interesting classifi-
cation is based on the criterion of the objective enemy. The antinomy for this category 
is an “outsider”. In this case, the adopted political strategies range from total hostility to 
relative tolerance, with a continuum of intermediate forms in between. Another typology 
is obtained on the basis of the size of a given ethnic minority and its significance for mai-
ntaining the stability of the political system. Such typologies of the Soviet policies towar-
ds the national minorities are necessary to provide a conceptual framework for carrying 
out an analysis of this area of the Soviet policy. 
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Narzędzie władzy. Państwowy antysemityzm w ZSRR 
w latach 1945–1953

24 sierpnia 1942 r. Iwan Bolszakow, przewodniczący Komitetu ds. Kinematografii przy 
Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR, wysłał list do sekretarza KC WKP(b) Aleksandra 
Szczerbakowa. Czytamy w nim: „Informuję, że S[iergiej] Eisenstein prosi o zatwierdzenie 
w roli kniaziny Eufrozyny w filmie Iwan Groźny aktorki Raniewskiej. Przysłał on foto-
grafie Raniewskiej w roli Eufrozyny, które Wam przesyłam. Wydaje mi się, że semickie 
rysy Raniewskiej są nazbyt widoczne, szczególnie w bliskich ujęciach i dlatego zatwier-
dzać Raniewskiej do roli Eufrozyny nie należy, choć Eisenstein będzie się odwoływał we 
wszelkich instancjach”1. Przeglądając listę aktorów, którzy wzięli udział w głośnym fil-
mie Eisensteina, nazwiska Fainy Raniewskiej nie znajdziemy, a rolę kniaziny Eufrozyny 
Starickiej odegrała Serafina Birman2. Urzędnicza decyzja stała się zatem faktem i wspo-
mniana interwencja reżyserska okazała się nieskuteczna. Nie filmem jednak chcę się 
tutaj zająć, ale zjawiskiem, które znajduje odbicie w przytoczonym liście. Sformułowania 
w nim zawarte brzmią – biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy – skandalicznie. Pisanie 
o „semickich cechach” przywołuje nieodmiennie skojarzenia z klempererowskim LTI – 
to Lingua Tercii Imperii w czystej postaci3. Stalinowscy urzędnicy nic, rzecz oczywista, nie 
wiedzieli o zaplanowanym kilka miesięcy wcześnie Endlösung der Judenfrage, ale przecież 
język nazistowskiego antysemityzmu był znany od lat. Czy nie ma tu różnic? Oczywiście 
są. I nie jest to tylko kwestia niuansów.

Kiedy głębiej wejdziemy w istotę listu, okaże się, że Bolszakow – przynajmniej w kate-
goriach języka stalinowskiego – błędu nie popełnił. Nie naruszył też ideologicznych 
pryncypiów. Co więcej, stanął na wysokości zadania. Wykazał się czujnością. Bo czy 
kniazini Eufrozyna Staricka mogła mieć żydowskie rysy? Jak zostałoby to przyjęte przez 

1 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR. Ot naczała do kulminacii 1938–1953, wybór G. Kostyrczienko, 
Moskwa 2005, s. 30.

2 Zob. podstawowe informacje o filmie Siergieja Eisensteina i jego obsadzie na stronie internetowej Film-
web: http://www.filmweb.pl/film/Iwan+Gro%C5%BAny-1944-96362, data dostępu 12 XII 2012 r.

3 Zob. V. Klemperer, LTI. Notatnik filologa, tłum. J. Zychowicz, Warszawa 1989.
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odbiorcę? Może wcześniej, w latach dwudziestych, taki pomysł nie byłby niczym kon-
trowersyjnym, ale lata trzydzieste przyniosły kolosalną zmianę w postrzeganiu rosyjskiej 
przeszłości. Na jednym z moskiewskich placów pojawił się olbrzymi pomnik Jurija Doł-
gorukiego, a Stalin ochoczo zaczął sięgać do tradycji, dotychczas kojarzonej ze starym 
światem, który należało zniszczyć i który systematycznie unicestwiano4. Wątki narodo-
we zaczęły odgrywać rolę kluczową podczas wojny. Hasło: „Wielka Wojna Ojczyźniana” 
i skojarzenia z rokiem 1812, Kutuzow i Suworow – generałowie carskiej armii, którzy stali 
się patronami wysokich odznaczeń, powrót dawnego kroju mundurów, stopni wojsko-
wych, a także przywrócenie swobody działania cerkwi prawosławnej5. Na powierzchnię 
wypłynęło też coś, co mniej lub bardziej skrywano – antysemityzm. Catherine Meridal-
le w opracowaniu Wojna Iwana pisze o tym wprost. Żydom zarzucano „dekownictwo”, 
ukrywanie się w sztabie czy intendenturze, a niewybredne dowcipy na ich temat stały 
się w armii codziennością. „Dusza Żyda jest zawsze na froncie, ale jego ciało pozostaje 
za Uralem”6 – oto jeden z nich. Ilia Erenburg usłyszał zaś od samego Michaiła Szołocho-
wa: „Wy walczycie, ale Abram robi interesy w Taszkiencie”7. Kiedy dowiedział się o tym 
Wasilij Grosman, napisał w liście do Erenburga: „Myślę o antysemickim oszczerstwie 
Szołochowa z bólem i pogardą. Tutaj, na Froncie Południowo-Zachodnim, są tysiące, 
dziesiątki tysięcy Żydów. Idą z karabinami maszynowymi przez śnieżycę, wdzierają się do 
bronionych przez Niemców miast, giną na polu walki. Widziałem to wszystko. Widzia-
łem słynnego dowódcę I Dywizji Gwardyjskiej, Kogana, widziałem czołgistów i zwia-
dowców. Jeśli Szołochow jest w Kujbyszewie, daj mu do zrozumienia, że towarzysze na 
froncie wiedzą, co powiedział. Niech mu będzie wstyd”8. Bohaterstwo radzieckich Żydów 
nie przedostawało się jednak do świadomości obywateli, bo w urzędniczych sprawozda-
niach było pomniejszane. Również o Zagładzie nie wiedziano nic albo bardzo niewiele. 
Ustalenie hierarchii cierpienia było jednym z priorytetów państwowych. Naród żydowski 

4 Por. D. Brandenberger, Nacional-bolsziewizm. Stalinskaja massowaja kultura i formirowanie russkogo 
nacionalnogo samosoznania (1931–1953), tłum. L. Wysocki, Moskwa 2009. Niezwykle interesujące jest to, 
co na temat przemiany Stalina mówił Adolf Hitler. W rozmowie ze Svenem Hedinem, szwedzkim geogra-
fem i podróżnikiem, w marcu 1940 r. miał powiedzieć: „Stalin w ogóle uległ przemianie. Nie jest więcej 
międzynarodowym bolszewikiem, lecz przedstawia się bezwzględnie jako narodowo nastrojony Rosjanin 
i prowadzi w zasadzie tę samą naturalną narodowo-rosyjską politykę carów” (J.W. Borejsza, „Śmieszne sto 
milionów Słowian”. Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera, Warszawa 2006, s. 75).

5 C. Merridale, Wojna Iwana. Armia Czerwona 1939–1945, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, 
Poznań 2007, s. 142. Warto przypomnieć fragment słynnego przemówienia Stalina, które wygłosił 7 VII 
1941 r. podczas wiecu na pl. Czerwonym. Kończyło się następującymi słowami: „Niechaj przyświeca Wam 
w tej wojnie obraz naszych wielkich bohaterskich przodków – Aleksandra Newskiego, Dymitra Dońskiego, 
Kuźmy Minina, Dmitrija Pożarskiego, Aleksandra Suworowa, Michała Kutuzowa! [...] Śmierć niemieckim 
okupantom! Niech żyje nasza wspaniała Ojczyzna, jej wolność i jej niepodległość!” (Słowo towariszczu 
Stalinu, wybór R. Kosołapow, Moskwa 2002, s. 200–202).

6 Ibidem, s. 310. O antysemityzmie w szeregach armii zob. ibidem, s. 309–319.
7 Pisarz na wojnie. Wasilij Grossman na szlaku bojowym Armii Czerwonej 1941–1945, oprac. A. Beevor, L. 

Winogradowa, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 2005, s. 249.
8 Ibidem.
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nie mógł cierpieć bardziej niż naród rosyjski, ukraiński czy białoruski9. Z tego wynikał, 
jak się zdaje, makabryczny pomysł, aby w miejscu zbrodni w Babim Jarze zorganizować 
rynek kołchoźniany. Interweniujący w tej sprawie u Nikity Chruszczowa Ilia Erenburg 
otrzymał krótką odpowiedź: „Radzę wam, żebyście nadal pisali dobre powieści i nie mie-
szali się w nieswoje sprawy”10.

Do tego doszło coraz częstsze szykanowanie Żydów, którym wyrzucano, że zajmują 
zbyt wiele eksponowanych stanowisk. Otwarcie np. narzekano w dokumentach, że zbyt 
wielu Żydów jest zatrudnionych w Teatrze Wielkim i w działach kulturalnych najważniej-
szych pism11. Dołączano szczegółowe tabele pokazujące, kto jest Żydem, a kto nim nie 
jest12. Dochodziło do aktów przemocy w Uzbekistanie i Kazachstanie13. Zmiana przeja-
wiała się też w podejściu do piątego punktu w ankiecie personalnej. „Taki zwyczajny, któ-
ry nic nie znaczył przed wojną, a teraz jakiś szczególny” – napisał w swej wielkiej powie-
ści Życie i los Wasilij Grossman14. Najważniejsze stało się nie kryterium samookreślenia, 
poprzedzone jednak przez kryterium rasowe. We wspomnianej powieści jeden z głów-
nych bohaterów, fizyk Sztrum, wypełniał rzeczoną ankietę: „Nie wiedział, że z roku na 
rok będą wokół tego piątego punktu narastać ponure namiętności, że strach, złość, roz-
pacz, brak wyjścia, krew będą przenosić się, wędrować tu z sąsiedniego szóstego punktu 
(pochodzenie społeczne), że za kilka lat wielu ludzi będzie wpisywać odpowiedź na piąty 
punkt ankiety z takim samym uczuciem rezygnacji, z jakim w minionych dziesięciole-
ciach czyniły to – w punkcie szóstym – dzieci oficerów kozackich, szlachty i fabrykan-
tów, synowie duchownych”15. W tym miejscu rodzi się pytanie, dlaczego władze godziły 
się z takim stanem rzeczy. Wszak z lat trzydziestych znamy wypowiedzi najważniejszych 
osób w państwie, które jednoznacznie potępiały antysemityzm, zwłaszcza w obliczu 
zagrożenia faszystowskiego. Sam Stalin w wywiadzie dla Żydowskiej Agencji Telegraficz-
nej w 1931 r. mówił, że „antysemityzm jako skrajna forma szowinizmu rasowego jest naj-
bardziej niebezpiecznym przeżytkiem kanibalizmu”16.

Czy coś się zatem zmieniło w stosunku do lat wcześniejszych? Nie, żadna zmiana 
nie nastąpiła. Zmieniła się polityka. I dlatego mówimy o antysemityzmie państwowym, 
a więc takim, który jest przez państwo sterowany i wykorzystywany. Jest narzędziem do 
osiągania określonych celów politycznych. Narzędziem, od razu powiedzmy, o naturze 

9 Por. A. Waksberg, Iz ada w raj i obratno. Jewriejskij wopros po Lieninu, Stalinu i Sołżienicynu, Moskwa 2003, 
s. 197–212.

10 E. Zarzycka-Bérard, Burzliwe życie Ilii Erenburga. Rosyjski los, żydowskie szczęście, tłum. A. Kozak, Warsza-
wa 2002, s. 228.

11 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR..., s. 30–32.
12 Ibidem, s. 52–58.
13 Ibidem, s. 32–34. Mowa tu o pobiciach uchodźców wojennych pochodzenia, a także pobiciach i szykanach 

wobec Żydów, które opisano w dokumentach partyjnych pochodzących z żydowskiego sierpnia i paździer-
nika 1942 r.

14 W. Grossman, Życie i los, przedmowa A. Pomorski, tłum. M. Czech, Warszawa 2009, s. 588.
15 Ibidem.
16 Cyt za A. Lustiger, Czerwona księga. Stalin i Żydzi. Tragiczna historia Żydowskiego Komitetu Antyfaszystow-

skiego i radzieckich Żydów, tłum. E. Kaźmierczak, W. Leder, Warszawa 2004, s. 106.
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nadzwyczaj skomplikowanej i niejednoznacznej. Chodziło bowiem o to, aby nie wszystko 
było widoczne i czytelne, przynajmniej do pewnego momentu. Sięgano głęboko w jed-
nostkowe i społeczne uprzedzenia, a jednocześnie pozorowano walkę z nimi. Na nic zda-
ją się tu rozważania, tak popularne wśród publicystów i części historyków, zamykające 
kwestię w pytaniu, czy Stalin był antysemitą. To nie jest zasadne pytanie, choć intui-
cja oczywiście jest dobra17. Mamy do czynienia z systemem totalitarnym, w którym rola 
przywódcy została jednoznacznie określona. Niemal wszystko zależy od przywódcy18. 
Od niego będzie zależeć los przesiedlonych Kozaków krymskich, Niemców Nadwołżań-
skich, Bułgarów, Polaków, Koreańczyków, Estończyków i Czeczenów19. W takim samym 
stopniu Żydów, jeśli tylko staną na drodze do osiągnięcia celów: albo sprzeciwią się, albo 
wejdą w sferę, do której dostępu mieć nie powinni, lub – jak to określi jeden z biografów 
Generalissimusa – „poruszą gniazdo szerszeni”20. To on, Stalin, jest „pierwszym poruszy-
cielem”, to on też jest deus ex machina, kiedy pewne procesy zajdą zbyt daleko. U Gross-
mana znajdziemy kapitalną i znamienną scenę, kiedy wspomniany Sztrum w wyniku 
odmowy złożenia samokrytyki, a właściwie poparcia dla działań o charakterze antyse-
mickim, staje się osobą wykluczoną. I oto wszystko się zmienia. Do jego moskiewskiego 
mieszkania dzwoni Stalin. Od tej pory Sztrum staje się człowiekiem nietykalnym, choć 
przecież nie nastąpił koniec owego procesu, którego stał się ofiarą21.

Powie ktoś, że to tylko literatura, ale takie telefony w okresie stalinowskim nie były 
rzadkością. Przypomina się Michaił Bułhakow22. Na szerszym planie – już bez słuchawki 
telefonicznej w roli głównej – ów proces możemy zobaczyć na przykładzie losów Żydow-
skiego Komitetu Antyfaszystowskiego23. Pomysł powołania tej instytucji należy do Hen-
ryka Erlicha i Wiktora Altera, polskich Żydów, bundowskich przywódców, którzy od 1939 
r. siedzieli w radzieckich więzieniach24. Są przydatni. Trwa Blitzkrieg, Hitler podchodzi 
pod Moskwę, ale kiedy w grudniu 1941 r. zagrożenie stolicy mija, obaj przywódcy są już 
zbędni. Ponownie trafiają do więzienia, a przywódcą ŻKA zostaje Salomon Michoels, 
którego los będzie równie tragiczny. Erlich i Alter mogli być zbyt samodzielni i niewy-

17 Swietłana Ałłujewa, córka Stalina, pisała o „nieporównywalnej z czymkolwiek innym awersji” wobec 
Żydów, jaką miał odczuwać jej ojciec (L. Poliakov, Historia antysemityzmu. Epoka nauki, tłum. A. Rasińska
-Babór, O. Hademann, Kraków 2008, s. 413, 414). O antysemityzmie dyktatora pisze również m.in. Milo-
van Ðjilas (M. Ðjilas, Rozmowy ze Stalinem, tłum. A. Ciołkosz, Warszawa 1991).

18 Zob. P. Pawełczyk, Legitymizacja totalitarnego systemu sprawowania władzy [w:] Totalitaryzm. Wybrane 
problemy teorii i praktyki, red. T. Wallas, Poznań 2003, s. 95.

19 Bibliografia omawiająca prace z zakresu problematyki narodowościowej w ZSRR w: D. Amanżołowa, Isto-
riografia izuczienia nacjionalnoj polityki [w:] Istoriczieskije issliedowanija w Rossii. Tiendencii posliednich 
liet, red. G. Bordiugow, Moskwa 1996, s. 308–311.

20 S.S. Montefiore, Stalin. Dwór czerwonego cara, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 2004. s. 564.
21 W. Grossman, Życie i los..., s. 773–782.
22 Zob. M. i J. Bułgakowy, Dniewnik Mastiera i Margarity, oprac. W. Łosiew, Мoskwa 2001, s. 497.
23 Zob. Jewriejskij antifaszistskij komitiet 1941–1948. Dokumientalnaja istoria, red. Sz. Riedlich, G. Kostyr-

czienko, Moskwa 1996.
24 G. Kostyrczienko, Tajnaja politika Stalina. Włast’ i antisemitizm, Moskwa 2003, s. 232–236; A. Lustiger, 

Czerwona księga..., s. 123–133.
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godni, w czasie wojny wszystko było sprawą wewnątrzradziecką25. W ciągu kilku lat dzia-
łalności komitet, przy stosunkowo niewielkiej obsadzie, wykonał olbrzymią pracę. Zbie-
rał pieniądze dla ZSRR, dokumentował zbrodnie nazistowskie, wydawał olbrzymią ilość 
publikacji i materiałów propagandowych. Podróż Michoelsa i Izaaka Fefera do Stanów 
Zjednoczonych w 1943 r. stała się legendą, uwiarygodniała Stalina w oczach wpływowych 
Żydów amerykańskich, a tym samym i potężnego amerykańskiego sojusznika26. Zrodziła 
też liczne podejrzenia, które a kilka lat później skutecznie wykorzystano przeciwko komi-
tetowi. Inicjatywą, która w największym stopniu przesądziła o przyszłości ŻKA, był jed-
nak pomysł stworzenia Żydowskiej Republiki na Krymie, który to pomysł został zwerba-
lizowany w lutym 1944 r. w piśmie do Mołotowa. W zamyśle Michoelsa, Fefera i Szachno 
Epsteina, powstanie republiki było celowe i konieczne dla „zapewnienia ekonomicznego 
bytu i dalszego rozwoju żydowskiej kultury radzieckiej, a także maksymalnej mobilizacji 
wszystkich sił pośród żydowskiej ludności dla dobra radzieckiej ojczyzny”27.

W „krymskim memoriale” mówiono również o konieczności zrównania położenia 
żydowskich mas z przedstawicielami braterskich narodów Związku Radzieckiego, a to 
pachniało już „syjonizmem”. Republika była przecież czymś więcej niż okręg autonomicz-
ny ze stolicą w Birbidżanie. Ów „Czerwony Syjon” formalnie działał od 1934 r. na Dale-
kim Wschodzie i z różnych względów okazał się pomysłem nietrafionym28. Gdzieś w tle 
rysowało się marzenie powrotu do sytuacji lat dwudziestych, kiedy w ramach WKP(b) 
działały Sekcje Żydowskie (Jewsekcje), a w ramach Ludowego Komisariatu ds. Narodo-
wościowych – także Żydowski Komisariat (Jewkom)29. Stalinowi idea „Czerwonej Kali-
forni” – bo wsparcie finansowe dla inicjatywy płynąć miało od Żydów amerykańskich 
– się nie spodobała i skwitował ją krótko, mówiąc do Łazara Kaganowicza, że „tylko akto-
rzy i poeci mogli wpaść na taki pomysł”30. Nie brzmiało to być może groźnie, ale w doku-
mentacji z okresu krystalizowania się pomysłu krymskiego, wychodzącej z Biura Infor-
macyjnego, pojawiają się zarzuty, że przywódcy ŻKA stosują „nacjonalistyczną linię”31. 
W raporcie z maja 1944 r. czytamy: „W rzeczywistości Żydowski Komitet zapomniał, co 
dla wolności i szczęścia narodu żydowskiego oznacza Związek Radziecki. W rzeczywi-
stości komitet zamknął się w ramach swojej narodowości”32. Od pomysłu umieszczenia 
Żydów na Krymie jednak nie odstąpiono i w ciągu następnych lat Michoels szukał, nawet 

25 G. Kostyrczienko, Tajnaja politika Stalina..., s. 236–242; A. Lustiger, Czerwona księga..., s. 134–141.
26 G. Kostyrczienko, Stalin protiw „kosmopolitow”. Włast’ i jewriejskaja intelligencija w SSSR, Moskwa 2010, 

s. 89–92.
27 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR..., s. 45–48.
28 Zob. A. Patek, Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, Kraków 

1997. Zob. także powieść Aleksandra Mielichowa opisującą Birobidżan z perspektywy Bencjona Szamira, 
żydowskiego chłopca z Biłgoraju, przyszłego pisarza, który trafił tam z rodzicami po 17 IX 1939 r. (A. Mie-
lichow, Czerwony Syjon, tłum. N. Woroszylska, Warszawa 2007).

29 G. Kostyrczienko, Tajnaja politika Stalina…, s. 87–139 ; A. Lustiger, Czerwona księga..., s. 75–83.
30 S.S. Montefiore, Stalin..., s. 549.
31 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR..., s. 48–49.
32 Ibidem.
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w najbliższym otoczeniu Stalina, osób, które mogłyby go w nim wesprzeć. Chyba nie zda-
wał sobie sprawy z tego, na jak cienkiej linie się porusza.

Można powiedzieć, że historię radzieckiego powojnia otwiera słynny toast I sekreta-
rza KC WKP(b), wygłoszony 24 maja 1945 r. na Kremlu w trakcie przyjęcia wydanego na 
cześć dowódców Armii Czerwonej na Kremlu. Naród rosyjski został w nim jednoznacz-
nie wywyższony. „Piję przede wszystkim za zdrowie narodu rosyjskiego – mówił Stalin 
– dlatego, że jest on najwspanialszą nacją spośród wszystkich nacji wchodzących w skład 
Związku Radzieckiego”33. Zgodnie z tą myślą ideologowie partyjni zaczęli konstruować 
ideowo-polityczną koncepcję misji dziejowej narodu rosyjskiego, w innym wariancie – 
radzieckiego, choć tu nastąpiło proste utożsamienie34. W tym wariancie realizacja postu-
latów „memoriału krymskiego” była niemożliwa, tak samo jak wydanie zredagowanej 
przez Wasilija Grossmana i Ilię Erenburga Czarnej księgi opisującej zagładę radzieckich 
Żydów. Pomysł wyszedł od Alberta Einsteina, który przyciągnął wybitne pióra. Powstał 
zbiór wstrząsających świadectw, relacji, ale też dzieł literackich z Piekłem Treblinki Gross-
mana na czele35. W 1947 r. na polecenie Żdanowa wydanie księgi ostatecznie wstrzyma-
no36. Po raz pierwszy w pełnej, nieocenzurowanej rosyjskiej wersji ukazała się ona dopie-
ro w 1993 r. w Wilnie37. Wśród zarzutów, które się w stosunku do tego dzieła pojawiły, 
czytamy: „Przez całą książkę przewija się idea, że Niemcy grabili i mordowali wyłącznie 
Żydów38. Czytelnik podświadomie odnosi wrażenie, że Niemcy prowadzili wojnę z ZSRR 
tylko po to, aby zniszczyć Żydów39. Powstaje obraz, jakoby Niemcy lepiej traktowali 
Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy i inne narodowości”40. Takie podej-
ście uznano za „poważny błąd polityczny”. Znów wróciła, dodatkowo jeszcze wzmocnio-
na, wspomniana wcześniej „hierarchia cierpienia”, bez której nie może się obejść jakikol-
wiek mesjanizm, a przecież wielkoruska idea była jednym z jego wariantów.

Nie o cierpienie zresztą wyłącznie chodziło. Również o prestiż i konieczność pokaza-
nia, że naród rosyjski jest narodem największym już nie tylko pośród narodów ZSRR, ale 
też w skali globalnej. Wraz z początkiem kampanii skierowanej przeciwko tzw. kosmopo-
litom zaczęto też formułować śmiałe tezy dotyczące historii nauki41. Zaproponowano więc 
wydanie książki Ludzie rosyjskiej nauki, gdzie wynalazki Antoina Lavoisiera przypisano 
Michaiłowi Łomonosowowi, Jamesa Watta – Iwanowi Połzunowowi, a Guglielma Marco-

33 Stalin i kosmopolitizm. Dokumienty Agitpropa CK KPSS 1945–1953, oprac. D. Nadżafow, Z. Biełousowa, 
red. D. Nadżafow, Moskwa 2005, s. 23, 24. Treść słynnego toastu, jego różne warianty, a także jego analizę 
zob. w: W. Niewieżin, Zastolia Josifa Stalina. Bolszije kriemliewskije prijemy, Moskwa 2011, s. 335–380.

34 Por. E. Duraczyński, Stalin. Twórca i dyktator supermocarstwa, Pułtusk–Warszawa 2012, s. 643.
35 Zob. W. Olbrych, Wasilij Grossman. Dramat humanisty w świecie cywilizacji totalitarnej, Toruń 2004, 

s. 95–120.
36 Stalin i kosmopolitizm…, s. 105, 106.
37 A. Lustiger, Czerwona księga..., s. 213–226.
38 W oryginale podkreślenie.
39 W oryginale podkreślenie.
40 Stalin i kosmopolitizm…, s. 103–105. Skrócona i pozbawiona komentarza wersja dokumentu w: Gosudar-

stwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 99.
41 Por. J.W. Borejsza, Stalin i kosmopolityzm 1945–1953 [w:] idem, Stulecie zagłady, Gdańsk–Warszawa 2011, 

s. 51; E. Duraczyński, Stalin. Twórca i dyktator..., s. 644–646.
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niego – Aleksandrowi Popowowi. Jeśli dodamy do tego, że na wydanie książki nastawał 
szczególnie Kliment Woroszyłow, obraz absurdu odsłoni się w całej okazałości42. Nie ma 
w tym jednak nic żartobliwego, kampania przeciwko kosmopolitom pociągała bowiem 
za sobą realne dramaty. Anna Achmatowa i Michaił Zoszczenko okazali się, według 
nowych wskazań władz radzieckich, twórcami „apatriotycznymi” i „aideologicznymi”43, 
prasę zaczęły zapełniać elaboraty tropiące i potępiające „zgniły liberalizm”, „burżuazyj-
ne wpływy”, „serwilistyczny kult Zachodu” czy „drobnomieszczański indywidualizm”44. 
Uderzało to przede wszystkim w inteligencję, która w trakcie lat wojennych, a także 
w pierwszych miesiącach powojennych wzięła, zdaniem kierownictwa partyjnego, zbyt 
głęboki oddech swobody45. Pamiętajmy jednocześnie, jak działał mechanizm kampanii 
w systemie stalinowskim – impuls wysłany przez ideologów partyjnych stawał się w dal-
szej kolejności zaczynem do działań organizowanych przez tajną policję polityczną. Tym 
samym Michaił Susłow, wieloletni członek KC WKP(b)-KPZR, w którego kompeten-
cji leżały kwestie ideologiczne, uzupełniał się znakomicie z Wiktorem Abakumowem, 
w latach 1946–1951 ministrem bezpieczeństwa państwowego. Sformułowania dotyczące 
ŻKA, zawarte w opracowaniu Susłowa z listopada 1946 r., np.: „Komitet nosi charakter 
nacjonalistyczny i syjonistyczny, obiektywnie przyczyniając się do wzmocnienia reakcyj-
nego burżuazyjno-nacjonalistycznego ruchu żydowskiego za granicą oraz do podgrze-
wania nastrojów nacjonalistycznych i syjonistycznych wśród części ludności żydowskiej 
w ZSRR”46, stały się w późniejszych miesiącach inspiracją dla Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Państwowego47. Tym bardziej że szła za tym aprobata Stalina, który w żaden sposób 
nie powstrzymywał budowania konstrukcji mówiącej o „spisku syjonistycznym”, w jego 
przekonaniu obejmującym jego najbliższe otoczenie, łącznie z rodziną48.

Druga połowa lat czterdziestych XX w. to czas specyficzny. Początek zimnej wojny 
i coraz większe zamykanie się Związku Radzieckiego na Zachód to również początek 
szpiegomanii, uwznioślonej w literaturze choćby w powieści Nikołaja Szpanowa49. Dla 
Żydów – tych z ŻKA, ale i innych, należących do inteligencji, zaczęły się poważne kło-
poty. Stefan Staszewski w Onych Teresy Torańskiej przytoczył rozmowę z Chruszczowem 
w trakcie VI Plenum KC PZPR w marcu 1956 r. Ówczesny I sekretarz KC KPZR w pro-
stych słowach przedstawił punkt widzenia swego poprzednika: „Przedstawiciele Anty-
faszystowskiego Komitetu reprezentują Żydów, a u Żydów wiadomo, jak jest. Każdy ma 

42 Stalin i kosmopolitizm…, s. 133, 134.
43 Zob. A. Żdanow, Referat o czasopismach „Zwiezda” i „Leningrad” [w:] idem, Przemówienia o literaturze 

i sztuce, Warszawa 1954, s. 12–38.
44 D. Nadżafow, Wwiedienie [w:] Stalin i kosmopolitizm…, s. 6–10.
45 Por. P. Kenez, Odkłamana historia Związku Radzieckiego, tłum. A. Górska, Warszawa 2008, s. 208–216.
46 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 84–91.
47 Por. R. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991, tłum. M. Głuszkowski, P. Zemszal, 

Warszawa 2011, s. 77–80.
48 S.S. Montefiore, Stalin..., s. 562–566.
49 Książki Szpanowa tłumaczono również na język polski (N. Szpanow, Podżegacze, tłum. M. Piechal, 

S. Powołocki, T. Żeromski, Warszawa 1951; idem, Spiskowcy, tłum. T. Evert, S. Garztecki, T. Żeromski, 
Warszawa 1952).
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jakieś powiązania ze światem kapitalistycznym, bo każdy ma kogoś za granicą. Ten ma 
odnu babuszku, u drugowo jest tietuszka?, a jeszcze u trietiewo – diadia. Stalin pomyślał: 
«Zaczyna się zimna wojna, imperialiści kombinują, jak napaść na Związek Radziecki, 
a ci Żydzi chcą się osiedlić na Krymie». Wy ponimajetie – tu Krym, a tut Baku, zagłę-
bie naftowe, ropa, Stalin wysnuł wniosek, że Żydzi poprzez swoje powiązania stworzy-
li agenturę, realizują amerykański plan napadu na Związek Radziecki i Krym będzie 
miejscem desantu amerykańskiego”50. Choć trzeba oczywiście patrzeć krytycznie na tę 
relację, oddaje ona, jak się zdaje, istotę stalinowskiego myślenia, przesiąkniętego para-
noją i okrucieństwem, mającego za nic marksistowskie pryncypia. Rzeczywistość dostar-
czała zresztą dyktatorowi najrozmaitszych bodźców utrwalających powyższe przekona-
nie. Składały się na to sprawy drobne i większe, choćby poparcie dla sprawy budowy 
państwa izraelskiego – przemówienie Andrieja Gromyki w ONZ w listopadzie 1947 r. 
i uznanie państwa zaraz po Czechosłowacji w maju 1948 r.51, ale też klęska początko-
wych założeń, bo Izrael wbrew nadziejom nie stał się forpocztą interesów radzieckich na 
Bliskim Wschodzie. Stalina o istnieniu spisku przekonał również przyjazd Gołdy Meir 
do Moskwy we wrześniu 1948 r. i olbrzymi entuzjazm, jaki to wywołało wśród rosyj-
skich Żydów52. Tę radość z powołania ambasadora Izraela Jörg Baberowski skomentował 
krótko: „Kiedyż to w Związku Sowieckim pojawiła się po raz ostatni spontaniczność, 
której nie zorganizowały partia i jej przywódcy?”53. W kontekście tych słów zdziwienia 
nie powinny wywoływać późniejsze represje, skierowane także wobec nadmiernie gadat-
liwych żydowskich żon wysoko postawionych dygnitarzy z kręgu Stalina – Mołotowa 
i Woroszyłowa54. W tym kłębowisku polityki, uprzedzeń i zależności dostrzec też można 
Michoelsa szukającego dla swych pomysłów kontaktu ze Swietłaną Ałłujewą. Generalis-
simus reagował na podobne historie wręcz alergicznie. Sama córka i jej wybory miłosne 
też dostarczały Stalinowi argumentów przeciwko Żydom55.

Pozostańmy jeszcze na moment przy Michoelsie, bo to on najwcześniej stał się ofiarą 
paranoi starzejącego się dyktatora. W 1946 r. Michoels został odznaczony nagrodą stali-
nowską, kilkanaście miesięcy później już nie żył, zamordowany w makabryczny sposób 
w Mińsku w styczniu 1948 r.56 Został pochowany w Moskwie z wielką pompą. Po cichu 
mówiło się o zabójstwie, a nie o nieszczęśliwym wypadku. Z bohatera, wielkiego radzie-
ckiego artysty, stał się jednak w ciągu najbliższych miesięcy zdrajcą. W jednym z doku-
mentów określono go mianem „wroga Związku Radzieckiego, przywódcy żydowskich 
nacjonalistów, prowadzącego na zlecenie Amerykanów przestępczą robotę przeciwko 

50 T. Torańska, Oni, Warszawa 1997, s. 223.
51 Por. B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa 2007, s. 81–83.
52 Zob. Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 387–399.
53 J. Baberowski, Czerwony terror. Historia stalinizmu, tłum. J. Antkowiak, Warszawa 2009, s. 193.
54 Zob. M. Czech, Antysemityzm w ZSRR. Czystka, „Gazeta Wyborcza”, 13–14 II 2010; Stalin i kosmopoli-

tizm…, s. 208–210.
55 S.S. Montefiore, Stalin..., s. 562–566.
56 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 106–119; G. Kostyrczienko, Stalin protiw „kosmopolitow”…, 

s. 153–163; W. Liewaszow, Ubijstwo Michoelska, Moskwa 1998.
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ZSRR”57. To sformułowanie z procesu sądowego przeciwko Żydowskiemu Komitetowi 
Antyfaszystowskiemu, jaki odbył się w lipcu 1952 r. Zapadło na nim 110 wyroków, w tym 
10 osób skazano na karę śmierci58. Komitet rozwiązano faktycznie w listopadzie 1948 
r., choć jego los był przesądzony właściwie od marca, kiedy to Abakumow nazwał jego 
działaczy nacjonalistami wzorującymi się na Amerykanach59. Największe poruszenie 
wśród żydowskiej inteligencji wywołało jednak to, że walka z kosmopolityzmem przy-
brała jednoznacznie antysemicki charakter. Zaczęło się od krytyków teatralnych i pytań 
o to, „jakie pojęcie może mieć jakiś tam A[bram] S[ołomonowicz] Gurwicz o charakte-
rze narodowym rosyjskiego człowieka radzieckiego”60. Wkrótce rozpoczęło się demasko-
wanie nazwisk i np. krytyk Jakowlew stał się z dnia na dzień Jakowlewem-Holzmanem, 
a dziennikarz Wiktorow Wiktorowem-Woldenbergiem. Akcja ta dotyczyła zarówno 
materiałów ogłaszanych w prasie61, jak i urzędowych dokumentów62 i kojarzyła się z naj-
gorszymi praktykami antysemickimi. W pewnym momencie zareagował na to sam Stalin 
(również posługujący się przecież pseudonimem) i sprawę starano się ukrócić. Bez skut-
ku, bo więcej było w potępieniu tej akcji przez Stalina politycznego teatru niż rzeczywi-
stego niepokoju63. Nie ulega wszak wątpliwości, że od aprobaty generalissimusa zależały 
decyzje o likwidacji kolejnych żydowskich instytucji kulturalnych, a także sam kieru-
nek kampanii antysemickiej. W ciągu kilku najbliższych miesięcy doszło do likwidacji 
żydowskich instytucji kulturalnych oraz czystek w nauce, prasie i przemyśle, publikowa-
no jednocześnie statystyki świadczące o „nadreprezentacji” Żydów w różnego rodzaju 
instytucjach64.

Żadnego głosu sprzeciwu nie dało się usłyszeć. Ani ze strony szerszych kręgów spo-
łeczeństwa radzieckiego, ani ze strony inteligencji, która została w ciągu kilku powojen-
nych lat spacyfikowana i podporządkowana partyjnym dyrektywom. Kampania prze-
ciwko pisarzom z lat 1943–1944, sprawa Achmatowej i Zoszczenki w 1946 r., a potem 
postanowienia dotyczące dramaturgii, kinematografii i muzyki z lat 1946–1948 zrobi-
ły swoje. Marzenia o liberalizacji, jakie snuć można było pod koniec wojny, okazały się 
mrzonką. Nawet Ilia Erenburg został zmuszony do podporządkowania się politycznym 
wskazaniom Stalina. Jego postawa w okresie wojny i ponad 1,5 tys. listów i tekstów, które 
wówczas napisał i które przysporzyły mu niespotykanej popularności, niewiele znaczyły. 
O losie Czarnej księgi już wspomniano. Kilka tygodni przed zakończeniem wojny, oficjal-
nie, na łamach „Prawdy”, skarcono pisarza za „uproszczenia” w opisie kwestii niemieckiej. 
Upokorzenie było tym większe, że Erenburg nie mógł pojechać do Berlina i zobaczyć 

57 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 117.
58 A. Lustiger, Czerwona księga..., s. 295–322.
59 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 120–130.
60 G. Kostyrczienko, Stalin protiw „kosmopolitow”…, s. 130.
61 Ob odnoj antipatrioticzieskoj gruppie tieatralnych kritikow, „Prawda”, 28 I 1949.
62 Stalin i kosmopolitizm…, s. 302.
63 A. Lustiger, Czerwona księga..., s. 265.
64 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 233–259, 283–387.

Między ideologią.indd   35 2/19/14   10:04:25 AM



36 Eryk Krasucki

ostatecznej klęski nazizmu65. Kilka lat później, w 1948 r., narzucono mu druk tekstu 
W sprawie jednego listu, w którym odwołał swoje wcześniejsze entuzjastyczne zaangażo-
wanie w sprawę budowy państwa Izrael66. Wielki autorytet radzieckich Żydów – w ślad 
za Julianem Tuwimem – czynił rozróżnienie między „krwią żydowską”, jako znakiem 
wyjątkowości i czegoś zgoła mistycznego, a niewinną „krwią Żydów”, którą przesiąkła 
ziemia w okresie II wojny światowej. Od tej pierwszej wyraźnie się odżegnywał, dowo-
dząc jednocześnie, że na takim fundamencie budowane jest państwo żydowskie 67. Kilka 
miesięcy później Erenburga spotkało kolejne upokorzenie, redakcja „The New Worker”, 
amerykańskiego dziennika o sympatiach prokomunistycznych, zwróciła się do niego 
o komentarz w sprawie antysemityzmu przejawiającego się w ujawnianiu prawdziwych 
nazwisk twórców przyjmujących pseudonimy. Erenburg nie myślał nawet odpowiadać na 
tę propozycję68. Głos i autorytet pisarza podlegał politycznej koncesji, co on sam zresz-
tą rozumiał znakomicie. Wiedział, co mu wolno, a czego robić nie powinien. Nie popa-
dając w przesadę, można powiedzieć, że w każdej chwili mógł podzielić los Michoelsa. 
W rzeczywistości radzieckiej nie było to przecież nieprawdopodobne. Erenburg zdawał 
sobie jednocześnie sprawę, że odgrywał rolę „dyżurnego Żyda”, a więc kogoś, kto w syste-
mie państwowego antysemityzmu jest niezbędny. Nie była to rola komfortowa, wbrew 
niektórym oskarżeniom, jakie wobec Erenburga kierowano. Wymagała stalowych ner-
wów i wielkiej odporności psychicznej. Czasem stwarzała możliwości uczynienia czegoś 
dobrego, z czego pisarz po wielokroć korzystał69.

Społeczeństwo natomiast w gruncie rzeczy popierało działania władz wobec Żydów. 
Nie ma, co oczywiste, żadnych badań opinii społecznej dotyczących rozpowszechnienia 
antysemityzmu w ZSRR pod koniec lat czterdziestych, ale nie będzie błędem przyjęcie, 
że było ono znaczne70. Można przywołać wiele głosów świadków i obrazów literackich. 
Wasilij Grossman bodaj po raz pierwszy uwierzył, że system stalinowski zakonserwował 
dawne uprzedzenia i jest w stanie grać na najniższych instynktach. Coś, co wydawało 
się „podziemną rzeką”, zostało unaocznione w niezliczonych wypowiedziach, gazetkach 
zakładowych, insynuacjach i dowcipach. W powieści Wszystko płynie atmosferę społecz-
ną oddał Grossman w jednym zdaniu: „Miało się wrażenie, że czarna mgła zawisła nad 
Moskwą i wślizguje się do domów, do szkół i do serc ludzkich”71. O ówczesnych nastro-
jach społecznych świadczy również m.in. to, że nie bano się wyrażania wprost swoich 
opinii, choć przecież oficjalnie antyżydowska retoryka była potępiana. W sierpniu 1948 
r. np., a więc jeszcze przed kampanią skierowaną przeciw krytykom teatralnym, do Żda-
nowa list napisała nieznana bliżej L. Kraskowa, która dzieliła się z sekretarzem WKP(b) 

65 List G.M. Malenkowa do J.W. Stalina z 18 IX 1948 r. [w:] B. Frienzinskij, Pisatiel i sowietskije wożdi. Izbran-
nyje sjużiety 1919–1960 godow, Moskwa 2008, s. 547–556.

66 Soviet-Izraeli Relations 1941–1953. Part 1: 1941 – V 1949, London–Portland 2000, s. 352.
67 Por. E. Zarzycka-Bérard, Burzliwe życie..., s. 238–242.
68 A. Lustiger, Czerwona księga..., s.265.
69 Zob. B. Sarnow, Impieria zła. Sudby pisatieliej, Moskwa 2011, s. 257–263.
70 Por. G. Kostyrczienko, Stalin protiw kosmopolitow…, s. 210–220; S. Szwarc, Antisiemitizm w Sowietskom 

Sojuzie, Nju Jork 1952.
71 W. Grossman, Wszystko płynie, przedmowa R. Chandler, tłum. W. Bieńkowska, Warszawa 2010, s. 33.
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swoimi przemyśleniami na temat obecności Żydów w kolegiach redakcyjnych rozmai-
tych gazet. Epistoła kończyła się jednak stwierdzeniami natury ogólnej: „Nasz naród jest 
cierpliwy. Znosi Żydów przez szacunek dla partyjnych zasad partii bolszewickiej. Ale 
cierpliwość może się wyczerpać, szczególnie jeśli, nie daj Bóg, wybuchnie nowa wojna. 
A kiedy cierpliwość się naszemu narodowi kończy, jest on straszny w swoim gniewnie. 
Czy nie można ukrócić wszelkich apetytów Żydów, chociażby na ideologicznym fron-
cie? Przecież oni nam szkodzą, wszelkie zboczenia korzeniami swymi prowadzą ku ich 
oszustwom, ku ich psychologii”72. Z wielką siłą wróciło również powiedzenie popularne 
w okresie wojny: „Aby nie zasłynąć jako antysemita, mów na Żyda «kosmopolita»”73. To 
tylko dwa przykłady, w pełni jednak odzwierciedlające ówczesne nastroje społeczne, bez 
ich sondowania władza być może z większymi oporami wprowadzałaby antysemityzm do 
głównego nurtu politycznego. Donosy, listy, plotki służyły właśnie temu. List Kraskowej 
nie bez powodu znalazł się w papierach Żdanowa. Mechanizm ten opisywała w odniesie-
niu do lat trzydziestych Sheila Fitzpatrick, ale nie można mieć wątpliwości, że działał on 
również w tym wypadku74.

Stalinowscy urzędnicy partyjni i państwowi momentalnie zareagowali na instrukcje 
idące z centrali. W ich wypowiedziach znajdziemy też częstokroć dużo większą swobo-
dę w określaniu właściwego charakteru kampanii. Czasem są to wypowiedzi niepozo-
stawiające żadnych złudzeń. Na jednym z podmoskiewskich zebrań partyjnych zastępca 
kierownika Wydziału Propagandy KC WKP(b), Fiodor Gołowienczenko, miał powie-
dzieć: „Oto mówimy «kosmopolityzm». A co to takiego, mówiąc najprościej, po robo-
ciarsku? To znaczy, że wszystkie Mośki i Abramy zapragnęli zająć nasze miejsca”75. 
Niestety, na wypowiedziach się nie kończyło, szły za nimi kolejne dokumenty i rozporzą-
dzenia unicestwiające żydowską przestrzeń kulturalną. Ten sam Gołowienczenko pisał 
w lutym 1949 r. do Stalina: „Sekretarz Generalny Związku Pisarzy Radzieckich ZSRR, 
tow. Fadiejew, postawił sprawę rozwiązania zjednoczeń żydowskich pisarzy w Moskwie, 
Kijowie i Mińsku, a także zamknięcia literacko-artystycznych almanachów wydawanych 
w języku żydowskim «Heimland» (Moskwa) i «Der Sztern» (Kijów). Moskiewskie zjed-
noczenie pisarzy żydowskich składa się z 45 pisarzy, kijowskie – z 26 pisarzy, mińskie – 
z 6 pisarzy. Podstawowa zasada organizacyjna – zasada narodowej jednolitości – jest 
błędna. Inne pisarskie zjednoczenia, powstałe z wykorzystaniem wymienionej zasa-
dy, w Związku Pisarzy Radzieckich nie istnieją. W ostatnim czasie działalność zjed-
noczeń przybrała charakter nacjonalistyczny. […] Literacko-artystyczne almanachy 
wydawane w języku żydowskim stworzyły miejsce dla publikacji dzieł o charakterze 
nacjonalistycznym”76. W dalszej części dokumentu analizowano wybrane fragmenty 
tekstów drukowanych w obu wspomnianych periodykach, do czego Gołowienczenko 

72 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 299.
73 G. Kostyrczienko, Tajnaja politika Stalina…, s. 310.
74 Zob. S. Fitzpatrick, Życie codzienne pod rządami Stalina. Rosja radziecka w latach 30. XX wieku, tłum. 

J. Gilewicz, Kraków 2012.
75 D. Nadżafow, Wwiedienie..., s. 17.
76 Stalin i kosmopolitizm…, s. 263, 264.
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jako literaturoznawca nadawał się, trzeba przyznać, znakomicie. W istocie nie chodzi-
ło jednak o zabawę w niuanse i gry literackie. Sprawy były bowiem z góry przesądzone. 
Takich dokumentów mamy w tego okresu mnóstwo. Groza, która z nich bije, jest – moż-
na rzec – podskórna, bo za liczbami i kolejnymi nazwami czasopism czy teatrów stoją 
żywi ludzie, zalęknieni tym, co się dzieje77, niepewni tego, co będzie dalej. W tym kontek-
ście łatwiej zrozumieć można słowa literaturoznawczyni Raisy Orłowej-Kopielewej, która 
pisała: „Rok 1949 przetoczył się jak walec, miażdżąc wszystko, przez wszystkie dziedziny 
nauki i ideologii, przez całe społeczne życie. Kiedy jednak porównam to, co ja sama świa-
domie przeżyłam – lata 1937 i 1949, to wydaje mi się, że w 1937 [r.] było więcej «równych 
szans» zagłady. [Rok] 1949 nie był lepszy, ale jednak nieco inny”78.

Język typowy dla kampanii antykosmopolitycznej znalazł odzwierciedlenie również 
w części dokumentów dyplomatycznych, także tych dotyczących spraw polskich. W lip-
cu 1949 r. ambasador ZSRR w Polsce, Wiktor Lebiediew, pisał do swoich przełożonych 
w Moskwie m.in. „W polskiej partii toczy się ukryta, za to zaciekła walka o władzę, w któ-
rej Bierut jest na razie izolowany od pozostałych polskich towarzyszy przez grupę dzia-
łaczy wyraźnie cierpiących na żydowski nacjonalizm”79. To był tylko wstęp do dalszych 
analiz, w których kwestia pochodzenia danych polityków czy urzędników miała znacze-
nie niebagatelne. „W aparacie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, poczynając od 
wiceministrów, poprzez dyrektorów departamentów, nie ma ani jednego Polaka. Wszy-
scy są Żydami”. Roman Zambrowski „walczy z «krzywdzicielami» delegacji żydowskich 
przyjeżdżających do Polski”; Jakub Berman „swoją działalność rozpoczął w żydowskiej 
organizacji nacjonalistycznej”; a Jerzy Borejsza to Borejsza-Goldberg80. To kilka wyim-
ków z jednego dokumentu, który nie jest w swej retoryce wyjątkowy, przynajmniej na tle 
znanej dotychczas dokumentacji. Również gdzie indziej przewijają się tematy i spostrze-
żenia o jednoznacznej wymowie – a to zainteresowanie bułgarskimi syjonistami81, a to 
uwagi o tym, że w kierownictwie węgierskiej partii i na stanowiskach państwowych wciąż 
znajduje się wielu Żydów82. To również spostrzeżenia na temat pochodzenia polskich 
działaczy partyjnych, którymi dzieli się ze swymi radzieckimi przyjaciółmi córka Juliana 
Marchlewskiego83. Dokumenty te uwidaczniają z jednej strony mentalité nadawców i/lub 
rozmówców osób, które je sporządzają, z drugiej zaś zacieśniający się krąg politycznej 
intrygi z „kosmopolityzmem” w tle. Jak piszą rosyjskie autorki opracowania poświęcone-
go polityce Moskwy wobec Europy Wschodniej: „Tym samym przedstawiciele rządzącej 

77 Zob. kolejne dokumenty ze zbioru Stalin i kosmopolitizm…, s. 265–266, 282–289.
78 J. Baberowski, Czerwony terror..., s. 192.
79 Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949–1953, wybór i oprac. A. Kochański, G. Muraszko, 

A. Noskowa, A. Paczkowski, K. Persak, tłum. E. Rosowska, Moskwa 2000, s. 41–47.
80 Ibidem.
81 Wostocznaja Jewropa w dokumientach rossijskich archiwow 1944–1953 gg., t. 2: 1949–1953 gg., red. 

T. Wołotkina, T. Islamow, G. Muraszko, A. Noskowa, L. Rogowaja, Moskwa–Nowosibirsk 1998, s. 100– 
–102.

82 Sowietskij faktor w wostocznoj Jewropie 1944–1953. Dokumienty, t. 2: 1949–1953, red. T. Wołodkina, 
G. Muraszko, O. Naumow, A. Noskowa, T. Cariewskaja, Moskwa 2002, s. 258–272.

83 Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949–1953…, s. 132–137.
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elity partyjnej w krajach Europy Wschodniej otrzymali wyraźną wskazówkę dla określe-
nia nowego «wroga wewnętrznego»”84. Odrębną sprawą były sposoby przyjmowania tych 
instrukcji.

Różnice mają w tym przypadku ogromne znaczenie. Wciąż jeszcze nie doczekaliśmy 
się pełnego opracowania dotyczącego czystki z lat 1949–1953, obejmującego zarówno to, 
co działo się w Związku Radzieckim, jak i to, co stało się w krajach satelickich85. Ale i bez 
niego jesteśmy w stanie wskazać odmienności, które wynikały z rozmaitych czynników. 
Mówiąc wprost, procesy niewątpliwie inspirowane przez Stalina, trafiając na odmien-
ny grunt, kształtowany poprzez inne warunki i tradycje, zaczynały żyć własnym życiem. 
Rosyjski badacz Wołkow w swojej książce poświęconej powojennej Europie przekazuje 
cenną uwagę odnoszącą się do charakteru i techniki przekazywania zaleceń generalissi-
musa w tej kwestii. „Rozmowy ze Stalinem – pisze historyk – w pewnym stopniu przypo-
minały pielgrzymkę wierzących do świętych miejsc. Kremlowska wyrocznia miała swoisty 
dar oddziaływania na swoich rozmówców, oczarowując ich swoją uwagą, prostotą zacho-
wania, politycznym doświadczeniem. Istnieje wiele świadectw tych jego cech i wrażenia, 
które wywierał na swoich gości. Ta sztuka aktorska nakładała się na jego ogromną władzę 
i przekazywane instrukcje. Stalin umiał serwować tak, jakby udzielał rad, które zrodziły 
się jakoby podczas wspólnego obcowania”86. W kontekście tak sformułowanego spostrze-
żenia można się również zastanawiać, dlaczego czystka w poszczególnych państwach blo-
ku radzieckiego w różnym stopniu była wspierana frazeologią antykosmopolityczną, a co 
za tym idzie nasycona treściami antysemickimi87. Inaczej było przecież w przypadku pro-
cesu Trajczo Kostowa w Bułgarii, inaczej na Węgrzech, kiedy przed sądem postawio-
no Laszko Rajka, jeszcze inaczej w Czechosłowacji podczas procesu Rudolfa Slánskiego 
oraz w Rumunii podczas procesu Ana Paukera, gdzie wątki „kosmopolityczne” ujawniły 
się bodaj najsilniej. Odmiennie sytuacja rozegrała się w Polsce, w której mimo że głów-
nym celem ataku był Władysław Gomułka, „kwestia żydowska” odgrywała ważną rolę, 
szczególnie w kontekście Jakuba Bermana88. Sprawa ta, choć wciąż jeszcze nie w pełni 
wyjaśniona, znana jest od lat, a ostatnio w ciekawy sposób przywołała ją Marci Shore, 
pisząc w iście reporterskim stylu: „Pół wieku wcześniej pani Lucyna dowiedziała się, że 
jest w ciąży. Było to tuż po procesie Rudolfa Slánskiego, kiedy jej ojciec wiedział, że może 

84 T. Wołotkina, G. Muraszko, A. Noskowa, T. Pokiwajłowa, Moskwa i wostocznaja Jewropa. Stanowlienije 
politiczieskich reżimow sowietskogo tipa 1949–1953. Oczierki istorii, Moskwa 2002, s. 547

85 Andrzej Paczkowski pisał o tym pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Niestety, mimo 
upływu lat, sytuacja się właściwie nie zmieniła, nie została bowiem usunięta główna przeszkoda – nadal 
brak pełnego dostępu do dokumentacji znajdującej się w archiwach rosyjskich (A. Paczkowski, Posłowie 
[w:] H. i K. Field, Opóźniony odlot. W okowach zimnej wojny, tłum. M. Auriga, Warszawa 1997, s. 471– 
–498).

86 W. Wołkow, Uzłowyje probliemy nowiejsziej istorii stran Cientralnoj i Jugo-Wostocznoj Jewropy, Moskwa 
2000, s. 120.

87 W odniesieniu do Polski zob. B. Szaynok, Walka z syjonizmem w Polsce (1948–1953) [w:] Komunizm. 
Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 252–271; eadem, Z historią i Moskwą w tle…, 
s. 150–262.

88 Por. m.in. A. Sobór-Świderska, Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009, s. 306–350.
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być następny – z Kijowa przyjechała nawet Wanda Wasilewska, żeby go ostrzec. Jakub 
Berman marzył tylko o tym, by doczekać narodzin wnuka”89.

Slánskiego osądzono w listopadzie, a powieszono 3 grudnia 1952 r. W opinii niektórych 
badaczy, praski proces był „próbą generalną antysemickiego trybunału radzieckiego”90. 
Wiele na to wskazywało, ponieważ 9 stycznia Biuro Polityczne KC KPZR wydało posta-
nowienie na temat „Szkodliwości w kwestii leczenia”, zobowiązujące Ministerstwo Bez-
pieczeństwa Państwowego do całkowitego „wykrycia terrorystycznej działalności grupy 
lekarzy”, którzy mieli być powiązani z „amerykańsko-angielskim wywiadem”91. Celem 
grupy miały być najważniejsze osoby w państwie. Cztery dni później na łamach „Praw-
dy” ukazał się artykuł poświęcony sprawie „lekarzy szkodników”, w którym już jedno-
znacznie padło stwierdzenie odnoszące się do ich pochodzenia (sześciu z dziewięciu 
oskarżonych było Żydami)92. Do całej sprawy włączono jeszcze Salomona Michoelsa jako 
tego, który przekazywał lekarzom instrukcje od swoich zachodnich mocodawców. W ten 
sposób wielki aktor i laureat nagrody stalinowskiej stawał się dla przeciętnego mieszkań-
ca Moskwy czy Leningradu „znanym burżuazyjnym nacjonalistą żydowskim”93. Z biblio-
tek natychmiast zniknęły wszelkie książki opiewające jego artystyczne dokonania. „Spra-
wa lekarzy” nie zaczęła się oczywiście w styczniu 1953 r.94 Jej dokładny plan nakreślono 
jesienią 1952 r., wtedy też miały miejsce pierwsze aresztowania; uwagę tajnych służb kwe-
stia ta zaprzątała jednak już kilka lat wcześniej, od czasu śmierci Aleksandra Szczerba-
kowa i Andrzeja Żdanowa, choć zignorowano wówczas jeszcze tak „twarde dowody” jak 
pisemne oświadczenie Lidii Timaszuk, lekarki z kliniki rządowej, która wskazywała błędy 
popełnione przez innych lekarzy w trakcie leczenia Żdanowa95. Systematycznie zbierany 
materiał był kontynuacją uderzenia skierowanego w ŻKA, ale w połączeniu z upadkiem 
Abakumowa i czystką w aparacie Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego umożli-
wiał przeprowadzenie kolejnej, tym razem na szczytach władzy. Zgodnie z jej logiką, 
pacjenci „lekarzy szkodników” stać się mieli w pewnym momencie ich wspólnikami. Na 
liście zagrożonych znaleźli się ludzie „starej gwardii”, m.in. Wiaczesław Mołotow, Ana-
stas Mikojan, Andriej Andriejew (usunięci na XIX Zjeździe KPZR z Biura Politycznego 
KC KPZR), Kliment Woroszyłow i Ławrientij Beria (przeciwko którym organizowano 
proces), ale też najwierniejsi z wiernych, a więc straż przyboczna dyktatora – Aleksandr 
Poskreibyszew i Nikołaj Własik (którzy zostali aresztowani)96. W odróżnieniu od procesu 

89 M. Shore, Smak popiołów. O dziedzictwie totalitaryzmu w Europie Wschodniej, tłum. M. Szuster, Warsza-
wa 2012, s. 264. Zob. też: eadem, Nowoczesność jako źródło cierpień, tłum. M. Sutowski, Warszawa 2012, 
s. 78–86.

90 A. Lustiger, Czerwona księga..., s. 329.
91 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 463.
92 Ariest grupy wracziej-wrieditieliej, „Prawda”, 13 I 1953.
93 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 106–119.
94 Na temat „sprawy lekarzy” czy „spisku lekarzy” zob. m.in. w: J. Rapoport, Ostatnia zbrodnia Stalina. 1953 – 

spisek lekarzy kremlowskich, tłum. D. Wieczorek, Warszawa 2011; J. Brent, V. Naumow, Stalin’s Last Crime. 
The Plot Against the Jewish Doctor 1948–1953, New York 2004.

95 Zob. Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 430, 431.
96 Zob. R. Pichoja, Historia władzy..., s. 97–99.

Między ideologią.indd   40 2/19/14   10:04:25 AM



Narzędzie władzy 41

ŻKA wszystko miało się odbyć publicznie i w ciągu kilku kolejnych tygodni przez media 
radzieckie przewinęła się potężna i złowroga kampania propagandowa. Wciąż trwały 
również aresztowania.

Z punktu widzenia ludności żydowskiej sprawa „lekarzy szkodników” mogła zapowia-
dać najgorsze, tym bardziej że w lutym ZSRR zerwał stosunki dyplomatyczne z Izraelem. 
Wśród domysłów dotyczących planów generalissimusa pojawiało się nawet to, że Stalin 
przygotowywał się do jakiejś formy „ostatecznego rozwiązania”97. Plotkowano np. o tym, 
że obwinieni lekarze zostaną straceni w trakcie wielkiej publicznej egzekucji na pl. Czer-
wonym. To z kolei miało stać się przyczyną pogromów, które wyrażałyby oburzenie ludu. 
Mówiło się też o tym, że na bocznicach kolejowych są gromadzone wagony towarowe, 
które miały posłużyć deportacji Żydów na odległe tereny, nie wiadomo tylko czy do Biro-
bidżanu, czy na Kara-Kum do budowy Kanału Turkmeńskiego. W związki z tym dało się 
też usłyszeć na początku 1953 r. informacje o przygotowywaniu w odległych od Moskwy 
rejonach ZSRR ogromnej liczby drewnianych baraków, w których mieliby zamieszkać 
deportowani Żydzi98. Nie ma jednak jak dotąd powodu, żeby uznać takie przypuszcze-
nia za uprawnione. Od wielu lat z mitem o deportacji rozprawia się Gienadij Kostyr-
czienko, najpoważniejszy badacz radzieckiego antysemityzmu państwowego, porównu-
jąc koncepcję deportacji do opowieści o potworze z Loch Ness99. Rozsądzenie tego, ile 
w przedstawionych plotkach było prawdy, jest nadzwyczaj trudne przy dość szczupłym 
materiale źródłowym. Niedostatek dokumentów uniemożliwia zrekonstruowanie kon-
cepcji zakończenia „sprawy lekarzy” i skutków tej operacji dla Żydów. Nie ulega wszak 
wątpliwości, że to, co się działo wówczas w przestrzeni publicznej, było świetnie zaplano-
wanym spektaklem, znakomicie trafiającym w nastroje odbiorców. Mogli oni w Żydach, 
z którymi żyli przez lata, z którymi pracowali i handlowali, dostrzec zbrodnicze cechy, 
za co spotykała ich aprobata władz. Ówczesną psychozę świetnie opisuje Wasilij Gross-
man, warto go więc w tym miejscu zacytować: „Znajomi lekarze opowiadali, że praca 
w szpitalach i klinikach staje się coraz trudniejsza. Pod wpływem potwornych oficjalnych 
komunikatów chorzy zrobili się podejrzliwi, wielu nie chciało się leczyć u lekarzy Żydów. 
Lekarze żalili się, że pacjenci składają mnóstwo skarg i donosów, oskarżając ich o celo-
wo złe leczenie. W aptekach klienci podejrzewali farmaceutów, że usiłują im podsunąć 
szkodliwe lekarstwa, w tramwajach, w biurach, na bazarach opowiadano, że w Moskwie 
zamknięto kilka aptek, w których aptekarze Żydzi – tajni agenci Ameryki – sprzedawali 
pigułki z suszonymi wszami. Mówiono także, że w klinikach położniczych niemowlęta 
i położnice są zarażane syfilisem, a w przychodniach stomatologicznych zaszczepia się 
pacjentom raka szczęki i języka. Krążyły plotki o pudełkach zapałek nasączonych śmier-
telną trucizną. Niektórzy przypominali sobie okoliczności, w jakich niegdyś umarli ich 
krewni, i wysyłali do organów bezpieczeństwa pisma z żądaniem dochodzenia i pociąg-
nięcia do odpowiedzialności lekarzy Żydów. Najsmutniejsze zaś było to, że słuchom tym 

97 Por. A. Lustiger, Czerwona księga..., s. 328–334.
98 Zob. m.in. E. Zarzycka-Bérard, Burzliwe życie..., s. 254–255.
99 G. Kostyrczienko, Stalin protiw kosmopolitow…, s. 329–364.
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dawali wiarę nie tylko stróże, nie tylko niezbyt piśmienni podpici tragarze i kierowcy, lecz 
także niektórzy uczeni, pisarze, inżynierowie, studenci”100.

Sam Grossman w trakcie kampanii propagandowej, która rozpoczęła się po 13 stycz-
nia 1953 r., roztrzęsiony nerwowo (po prymitywnej krytyce jego powieści Za słuszną 
sprawę)101, podpisał się pod otwartym listem, którego adresatem był Stalin. Znane oso-
bistości pochodzenia żydowskiego – ludzie kultury i nauki, ale też wojskowi – domaga-
ły się w nim przykładnego ukarania „lekarzy-zabójców”, tworząc jednocześnie wyraźny 
podział na dobrych i złych Żydów, w myśl zimnowojennego schematu102. List ten miał 
być opublikowany, znanym zwyczajem, w „Prawdzie”. Jego inspiratorem był prawdopo-
dobnie Stalin, w każdym razie bezpośrednio interesował się jego losem. Istnieją dwie 
zachowane redakcje listu, różniące się od siebie wymową i rozłożeniem akcentów. O ile 
pierwszy w niewielkim stopniu różnił się od tego, co zamieszczono w artykule otwiera-
jącym całą kampanię, o tyle w drugim widać już pewną powściągliwość w formułowa-
niu oskarżeń. Mówiąc krótko, drugi list jest mniej prokuratorski w tonie i o wiele mniej 
agresywny w krytyce zachodniego imperializmu103. Stało się tak dlatego, że kilka osób 
odmówiło podpisania pierwszej wersji listu. Przede wszystkim odmówił Ilia Erenburg, 
który pod wpływem wydarzeń w ZSRR napisał swój ostatni list do Stalina104. Sytuacja 
pisarza była w tamtym momencie nadzwyczaj skomplikowana. Mimo antysemickiej 
kampanii otrzymał w styczniu Leninowską Nagrodę Pokojową, ale w swym przemówie-
niu potępił rasizm i nacjonalizm, przywołując tym samym idee znane z jego wystąpienia 
na paryskim Kongresie Obrońców Pokoju w 1949 r. To, co wówczas było przyjmowane 
bez jakichkolwiek zastrzeżeń, w obliczu antyżydowskiej nagonki musiało szokować. Do 
tego stopnia, że przemówienie ocenzurowano. Chwilę później Erenburgowi zasugerowa-
no wydanie dwóch dawnych powieści w ramach Dzieł zebranych, pod warunkiem jed-
nak, że oczyści je z „obco brzmiących nazwisk”. W tym momencie podsunięto mu „list” 
żydowskich autorytetów, który został przez pisarza odrzucony. Swą nadzwyczaj odważ-
ną decyzję tłumaczył w liście Stalinowi, argumentując, że nie jest w stanie podpisać się 
pod wystąpieniem na łamach „Prawdy”, ponieważ sprzeciwia się rozróżnianiu narodów 
ZSRR i jest za pełną asymilacją Żydów105. To mogło dać Stalinowi do myślenia, tak samo 
jak coraz silniejsze wzburzenie na Zachodzie. Z tego właśnie wzięła się, jak można przy-
puszczać, druga, łagodniejsza redakcja listu. Odczytywać ją można również jako próbę 
wyhamowania kampanii, która stawała się coraz bardziej niebezpieczna106.

100 W. Grossman, Wszystko płynie…, s. 34.
101 Por. A. Boczarow, Wasilij Grossman. Żizń, sud’ba, tworcziestwo, Moskwa 1990, s. 161–176.
102 Por. Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 470–478.
103 W publicystyce rosyjskiej, w mniejszym stopniu w historiografii, wciąż powraca kwestia pierwszej wersji 

listu, znanej jedynie z przekazów osób, które miały się z nią zapoznać. Przypisywano w niej Stalinowi chęć 
obrony Żydów przed gniewem rosyjskiego społeczeństwa. Obroną tą była deportacja na Daleki Wschód 
(B. Sarnow, Impieria zła..., s. 230–256).

104 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 478, 479.
105 Zob. B. Frienzinskij, Pisatiel i sowietskije wożdi..., s. 560–588.
106 G. Kostyrczienko, Stalin protiw kosmopolitow…, s. 273–275.
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Zaraz potem dyktator zmarł. „Była to śmierć poza planem – napisał Grossman – nie-
zależna od dyrektyw organów rządzących. Stalin umarł bez osobistego polecenia same-
go towarzysza Stalina. Ta swoboda, ta samowola śmierci była jak dynamit, miała w sobie 
coś, co przeczyło najgłębszej istocie państwa”107. Unieważniała jednocześnie niemal 
wszystko, co zostało wcześniej zaplanowane. Słowo „niemal” jest tu użyte w pełni świa-
domie, bo przez kilka dni po zgonie Stalina kampania antyżydowska wciąż jeszcze trwała. 
Siłą rozpędu, żeby posłużyć się przykładem, odebrano tytuł narodowego artysty Związ-
ku Radzieckiego Salomonowi Michoelsowi. Już wkrótce jednak doszło do pierwszych 
zmian108. Miesiąc po zgonie dyktatora Ławrientij Beria poinformował Biuro Politycz-
ne KC KPZR o nadużyciach, których dopuszczono się w śledztwie przeciwko lekarzom. 
Zostali oni zwolnieni z aresztu. Wkrótce na wolność zaczęli również wychodzić ci, któ-
rych skazano w procesie przeciwko ŻKA, a z prasy zniknęły teksty o charakterze antyse-
mickim. W końcu doszło też do ujawnienia, w ścisłym w gronie partyjnym – rzecz jasna 
– kulisów sprawy Michoelsa i jego pełnej rehabilitacji109. Czy oznaczało to, że „żydowska 
karta” przestała być w ZSRR używana jako narzędzie władzy? Niestety, tak się nie stało, co 
udowadnia w swojej najnowszej książce Gienadij Kostyrczienko. Niechlubna tradycja lat 
wcześniejszych okazała się niezwykle żywa wśród nowych władców radzieckiego impe-
rium110. Należy, oczywiście, zachować proporcje. Do metod znanych z czasu stalinizmu 
po XX Zjeździe KC KPZR i tzw. tajnym referacie Nikity Chruszczowa nie było powrotu. 
Co nie znaczy wcale, że sprawę tę przemyślano, czego dowody stanowią sprawa Grossma-
na i zarekwirowanie mu „na 200–300 lat”, jak dowiedział się od Susłowa, rękopisów jego 
wielkiej powieści Życie i los, którą potraktować można w jak materiał źródłowy opisujący 
to, co nazywamy państwowym antysemityzmem111.

Pojawia się tu pytanie, które powinniśmy zadać w podsumowaniu: jak mogło do takiej 
sytuacji dojść w państwie, które legitymizowało odwołania do ideologii internacjonali-
stycznej? Dymitr Szepiłow, będący na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych kie-
rownikiem Wydziału Agitacji i Propagandy KC KPZR, a potem m.in. ministrem spraw 
zagranicznych ZSRR, we wspomnieniach opublikowanych najpierw na łamach pisma 
„Woprosy Istorii”, a potem w osobnej publikacji książkowej pisał: „Do tej pory nie wiem, 
jak i dlaczego zrodziła się idea tak haniebnej kampanii” i dodawał: „[przyniosła ona] 
ogromną szkodę naszej partii i krajowi”112. Stwierdzenie swoje radziecki urzędnik odno-
sił bezpośrednio do wydarzeń, które rozegrały się między styczniem a marcem 1949 r., 
kiedy walka z kosmopolityzmem przybrała jawnie antysemicki charakter. Można je jed-
nak rozszerzyć na cały opisywany w niniejszym artykule okres. Szepiłow nie chciał albo 

107 W. Grossman, Wszystko płynie…, s. 40.
108 G. Kostyrczienko, Tajnaja politika Chruszcziewa. Włast, intelligencija, jewriejskij wopros, Moskwa 2012, 

s. 14–19. 
109 Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 110–120; R. Pichoja, Historia władzy..., s. 108.
110 Zob. G. Kostyrczienko, Tajnaja politika Chruszcziewa…, s. 19–41.
111 Zob. List Wasilija Grossmana do Nikity Chruszczowa, tłum. W. Stanisławski, „Przegląd Polityczny” 2009, 

nr 95, s. 146–147.
112 D. Szepiłow, Wospominanija, „Woprosy istorii” 1998, nr 6, s. 14. Cytowane wspomnienie zostało w latach 

następnych opublikowane w formie książkowej (idem, Nieprimknuwszij, Moskwa, 2001, s. 172).
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nie potrafił zauważyć, że to, co było realnym odnośnikiem ideologicznym w pierwszych 
kilkunastu latach po rewolucji bolszewickiej, w latach trzydziestych XX w., pod dyktatem 
Stalina, stało się tylko elementem fasady, przykrywającym imperialistyczne cele i wielko-
rosyjski sposób myślenia o kwestiach narodowościowych. I jeszcze jedno – wspomniany 
polityk nawet nie wspomniał, że sam był beneficjentem ówczesnej sytuacji, która zrodziła 
nową nomenklaturę, usuwając w cień, a często po prostu niszcząc fizycznie starą, zwią-
zaną z czasem minionym. „Ukorzenianie kadr”, jak to eufemistycznie nazwano, uderzało 
w znacznym stopniu w osoby pochodzenia żydowskiego. Młody aparat partyjno-pań-
stwowy bezdyskusyjnie wprowadzał nowo przyjętą doktrynę, nie zawracając sobie zupeł-
nie głowy tym, co było żywym sporem jeszcze kilkanaście lat wcześniej, m.in. klasycznym 
pytaniem – czy można zbudować socjalizm w jednym kraju. Rzecz została zadekretowa-
na, a czas dyskusji minął bezpowrotnie. II wojna światowa, nazywana w nomenklatu-
rze radzieckiej Wielką Wojną Ojczyźnianą, będąca czasem oficjalnego powrotu rosyjskiej 
symboliki narodowej, tendencje uwidocznione w latach trzydziestych dodatkowo jeszcze 
wzmocniła. Także wówczas dano przyzwolenie na niemal otwarty antysemityzm, który 
był widoczny w armii, ale przejawiał się też w zwalnianiu Żydów z instytucji kulturalnych 
i propagandowych113.

Nie sposób porównać go do antysemityzmu w nazistowskich Niemczech czy w kra-
jach poddanych niemieckiej okupacji. Mimo pewnych, czasem bardzo efektownych 
podobieństw, które ujawniają się choćby w przytaczanej na początku tego tekstu historii 
z rolą kniaziny Eufrozyny w filmie Iwan Groźny Siergieja Eisensteina. Rzecz zasadza się 
na tym, czym dla obu systemów – nazistowskiego i stalinowskiego – był antysemityzm. 
W pierwszym przypadku stanowił immanentną część ideologii, z zapowiedzią zbrodni 
wpisaną od samego początku istnienia III Rzeszy. Mein Kampf Adolfa Hitlera nie pozo-
stawia co do tego żadnych złudzeń114. Stalinizm, wbrew sztandarowemu internacjonali-
zmowi, tej pozostałości po czasach bolszewickich, bez wahania używał antysemityzmu 
jako narzędzia w grze politycznej zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych. Dlatego wielkiego znaczenia nie ma tu pytanie, czy Stalin był antysemitą. Mówimy 
przecież o człowieku, który dla zdobycia i utrzymania władzy nie zawahał się pogrzebać 
głównych ideałów wielkiej dziewiętnastowiecznej utopii, a z terroru uczynić najważniej-
szy filar systemu115. Czy „kwestię żydowską” mógł traktować w sposób specjalny? Eks-
trawagancja tego pytania jest lepiej widoczna, kiedy zdamy sobie sprawę, w jaki spo-
sób potraktowano wydanie Czarnej księgi, wielkiego świadectwa czasu zagłady narodu 
żydowskiego. Trzeba pamiętać, czym był ŻKA, ramy jego działalności władze wyznacza-
ły, kierując się nie współczuciem, ale zwykłą użytecznością. Widać to od samego począt-
ku istnienia Komitetu. Zapowiedzią tragicznego losu Salomona Michoelsa było skazanie 
na śmierć Wiktora Altera i Henryka Erlicha.

113 Por. G. Kostyrczienko, Wwiedienije [w:] Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR…, s. 5–8.
114 Por. np. A. Bullock, Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, t. 1, tłum, J. Mianowski, F. Pastusiak, Warszawa 1994, 

s. 148–154.
115 J.W. Borejsza, Faszyzm włoski, nazizm i stalinizm z perspektywy XXI wieku [w:] idem, Stulecie zagłady…, 

s. 201–208.
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„Zimna wojna”, która rozpoczęła się kilka miesięcy po zakończeniu tej „gorącej”, jak 
najbardziej prawdziwej, w której mocarstwa zachodnie i ZSRR biły się przeciwko wspól-
nemu wrogowi, skutkowała postępującym procesem zamykania się państwa rządzone-
go przez Stalina. Kraj był zniszczony, bieda i rozluźnienie dyscypliny społecznej osiąg-
nęły niewyobrażalne rozmiary116. Tylko izolacja mogła, zdaniem ówczesnych władców, 
utrzymać w ryzach spodziewany bunt, którego stale się obawiali. Stąd wziął się pomysł 
kampanii antykosmopolitycznej, uderzającej w tych, którzy bezkrytycznie „kłaniali się 
Zachodowi”. Był to atak przede wszystkim na inteligencję, warstwę, która wyszła z woj-
ny z największymi nadziejami na zmianę systemu sposobu sprawowania władzy117. Dość 
szybko inteligenci przekonali się, że ich nadzieje były płonne. Tymczasem kampania kos-
mopolityczna potrzebowała jednak „twarzy”, skojarzenia łatwo rozpoznawalnego dla 
większości społeczeństwa. Czegoś, co można nazwać emocjonalnym pchnięciem w obję-
cia starych lęków i nienawiści. Wszystko, co wydarzyło się w latach 1949–1953, było 
właśnie skutkiem takiego myślenia. Żyd znów stał się kimś szczególnie podejrzanym, 
uosobieniem „bezojczyźnianego kosmopolity”. Nie chodziło tu o antysemityzm we właś-
ciwym tego słowa znaczeniu, ale o to, co z jego pomocą można osiągnąć. Nieprzypad-
kowo kampania wymierzona przeciwko krytykom teatralnym w 1949 r. rozpoczęła się 
następnego dnia po obwinieniu ZSRR przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię o to, 
że Związek Radziecki przechodzi ku polityce agresji i prostą drogą zmierza ku nowej 
wojnie118. Nie inaczej było ze „spiskiem lekarzy kremlowskich”, który zapowiedział nowe 
rozdanie na szczycie władzy. Nie o Żydów tu więc w istocie chodziło, ale o politykę, któ-
ra nie cofa się przed niczym. Państwowy antysemityzm był więc w rękach Stalina potęż-
nym narzędziem, które miało mu pomóc w zachowaniu władzy. Postępująca z wiekiem 
paranoja tego władcy sprawiała, że narzędzia tego używano w sposób coraz ohydniejszy. 
O jego skuteczności decydowała z kolei totalitarna dynamika, która przez lata systema-
tycznie i efektywnie likwidowała „ludzką wielość”, mordując w imię pozbawionej sensu 
„logiki ideologicznej”119.

A tool of power. State-instigated anti-Semitism in the USSR (1945–1953)

In the Soviet Union, anti-Semitism was officially condemned as a relic of the past. 
Joseph Stalin even claimed that it was an “extreme form of racial chauvinism”. However, 
these words were not backed by actions, because as early as in the mid-1930s anti-Semi-
tism was readily used as a tool of power; as a mechanism which was set into motion to 
achieve specific political goals. After 1945, anti-Semitism, cunningly disguised under the 
slogan of anti-cosmopolitism, was useful as a way to discipline the society, mostly the 
intelligentsia, who very much hoped that the system would change. The “Jew” was being 

116 Por. P. Kenez, Odkłamana historia..., s. 196–202.
117 D.F. Nadżafow, Wwiedienie…, s. 20, 21.
118 Ibidem.
119 M. Canovan, Totalitaryzm w myśli Hannah Arendt. Próba podsumowania, tłum. K. Dorosz, „Przegląd Poli-

tyczny” 2002, nr 55, s. 157.
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portrayed as a cosmopolitan, traitor and a pest. The associations used for this purpose 
were easily recognized by most of the society. In emotional terms, the society was pus-
hed into the arms of old phobias and resentments. As follows from documents and indi-
vidual accounts, it was not so much anti-Semitism in the proper sense of the word, but 
a means to achieve specific goals. It was not a coincidence that the1949 campaign against 
the theatre critics started one day after the United States and Great Britain accused the 
USSR of moving towards a policy of aggression and heading directly towards a new war. 
Things were no different in the case of the “Kremlin doctors’ plot”, which in fact foresha-
dowed a new power reshuffle at the top level. It was not the Jews that really mattered, but 
the policy in which every method was justified. Thus, state-instigated anti-Semitism was 
a powerful tool in the hands of Stalin, who used it to maintain power. With age, Stalin’s 
paranoia intensified, due to which anti-Semitism was used in a more and more hideous 
way.
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Grzegorz Motyka
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Wojska NKWD/MWD/MGB wobec ukraińskiego podziemia 
w Polsce w latach 1944–1947

Wokół działań NKWD przeciwko ukraińskiemu podziemiu w Polsce narosło wie-
le nieporozumień. Z jednej strony, w polskiej literaturze przedmiotu można nawet dziś 
przeczytać opinie, że to właśnie wojska NKWD zepchnęły oddziały Ukraińskiej Powstań-
czej Armii na tereny dzisiejszej Polski1. Z drugiej, wcale nierzadko pojawiały się teorie, 
jakoby UPA współpracowała z NKWD przeciwko Polakom (Sowieci rzekomo dostarczali 
Ukraińcom broń i zwalniali z więzień partyzantów schwytanych przez Wojsko Polskie)2. 
Te spiskowe teorie są jednak na pewno nieprawdziwe. Na podstawie udostępnionych 
w ostatnich latach dokumentów można raczej postawić odwrotną tezę: to NKWD przy-
najmniej do maja 1946 r. był najskuteczniejszą formacją zwalczającą podziemie Orga-
nizacji Ukraińskich Nacjonalistów i UPA w Polsce. Władze sowieckie zaś – w tym kie-
rownictwo organów bezpieczeństwa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
– wielokrotnie domagały się od polskich komunistów, by ci „zrobili porządek” z ukraiń-
skimi nacjonalistami po swojej stronie granicy.

W zwalczanie ukraińskiej (a także polskiej) partyzantki były zaangażowane przede 
wszystkim oddziały Pogranicznych Wojsk NKWD Okręgu Ukraińskiego, rozlokowane 
w strażnicach wzdłuż nowej granicy, oraz Wojska Wewnętrzne NKWD, odpowiedzial-
ne za bezpieczeństwo tyłów nacierających frontów lub przeznaczone, jak w wypadku 
oddziałów 64. Zbiorczej Dywizji WW NKWD, do walki z podziemiem w Polsce.

Jednym z podstawowych zamierzeń Stalina było zachowanie nabytków terytorialnych 
uzyskanych w wyniku agresji 17 września 1939 r. Dlatego wraz z wkroczeniem jednostek 

1 Jako jeden z pierwszych opinię taką sformułował Jan Gerhard w powieści Łuny w Bieszczadach, która 
w okresie PRL była uznawana za „beletryzowaną relację” (J. Gerhard, Łuny w Bieszczadach, Lublin 1977).

2 Jednym z dowodów na współpracę miały być wydarzenia koło Dynowa, który rzekomo zaatakowali na 
początku 1945 r. żołnierze NKWD przebrani za upowców (A. Chmielarz, Ukraińskie tropy, „Karta” 1991, 
nr 4, s. 132–135). W rzeczywistości polscy konspiratorzy z tej miejscowości ostrzelali patrol NKWD, biorąc 
go za UPA, w odpowiedzi na co Sowieci przeprowadzili tam obławę (P. Aptekar, Walka Wojsk Wewnętrz-
nych NKWD z polskim podziemiem zbrojnym i deportowanie jego członków do ZSRR przez wojska konwo-
jowe (na podstawie dokumentów z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego) [w:] NKWD o Polsce 
i Polakach. Rekonesans archiwalny, red. W. Materski, A. Paczkowski, Warszawa 1996, s. 57).
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Armii Czerwonej na granicę ZSRR z 22 czerwca 1941 r. Sowieci przeformowali pogra-
niczne pułki do ochrony tyłów (utworzone po napaści Niemiec) z powrotem w Oddzia-
ły Pograniczne (PO, Pogranicznyje Otriady), których celem była ochrona granicy. Na 
zachodniej granicy USRR rozlokowano 2., 88., 89., 90., 93., 98. i 104. PO. Całością sił 
Pogranicznych Wojsk NKWD USRR dowodził gen. lejtnant Petro Burmak (niebawem 
awansował on na stanowisko dowódcy WW NKWD ZSRR). Do końca 1944 r. Sowietom 
udało się zorganizować pełną ochronę granicy USRR3. Siłą rzeczy, początkowo była ona 
nieszczelna, z biegiem czasu jednak nielegalne przekraczanie granicy stawało się coraz 
trudniejsze.

Warto zwrócić uwagę na to, że jeszcze przed wojną 1939 r. Korpus Ochrony Pograni-
cza oceniał Pograniczne Wojska NKWD jako groźnego przeciwnika4. Brak odpowiedni-
ka po polskiej stronie (Wojska Ochrony Pogranicza powstały dopiero w połowie 1945 r.) 
sprawiał, że Sowieci przejęli kontrolę nad ruchem granicznym. Od początku zaniepo-
kojenie komunistów budziła aktywność partyzantki ukraińskiej. Już 19 sierpnia 1944 r. 
ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRR Ławrientij Beria poinformował Stalina, że 
pogranicze polsko-ukraińskie w obwodzie lwowskim jest szczególnie „zarażone bandy-
tyzmem”. W podobnym tonie było utrzymane doniesienie Berii z 17 września 1944 r. 
W ocenie sowieckiej, oddziały UPA były formowane we wschodnich rejonach Polski po 
to, aby następnie przejść do ZSRR5.

Aby ograniczyć aktywność podziemia, jednostki NKWD natychmiast po obsadzeniu 
placówek granicznych przystępowały do prowadzenia obław w swoich rejonach opera-
cyjnych. Przy czym sowieccy pogranicznicy przekraczali granicę państwową z Polską, 
prowadząc na jej terenie operacje przeciwpartyzanckie i organizując siatki szpiegowskie, 
tzw. płytki wywiad. W trakcie takich działań nierzadko dochodziło do starć z grupami 
UPA. Niektóre potyczki zakończyły się dużymi sukcesami Sowietów. Pograniczne Woj-
ska NKWD rozbiły np. latem 1944 r. kureń UPA „Jurczenki” (Wasyla Łewoczki), próbu-
jący przedostać się z Polski na Wołyń. Sam dowódca oddziału wraz ze swoimi dwoma 
podkomendnymi poddał się 21 grudnia 1944 r. dobrowolnie napotkanemu patrolowi 
NKWD i złożył obszerne zeznania, dostarczając przesłuchującym go śledczym wielu cen-
nych informacji na temat OUN i UPA na Lubelszczyźnie. Aby wykorzystać otrzyma-
ne dane, żołnierze 2. PO, wsparci przez zwerbowanych tzw. agentów-bojowników (czyli 
przez byłych członków UPA, którzy przeszli na stronę sowiecką), w tym „Jurczenkę” 
występującego pod pseudonimem „Sokołenko”, przeprowadzili od 7 do 21 lutego 1945 r. 
zakrojoną na szeroką skalę obławę po polskiej stronie granicy. W akcji tej stosowano 

3 Pogranicznyje Wojska SSSR w gody wtoroj mirowoj wojny 1939–1945. K 50 lietiju Pobiedy, Moskwa 1995, s. 
298–304.

4 Na ten temat zob. P. Skubisz, Wojska Pograniczne ZSRS na odcinku z Polską w świetle materiałów wywiadu 
II Rzeczypospolitej (1921–1939), Szczecin 2010.

5 „Osobyje Papki” Stalina i Mołotowa pro nacionalno-wyzwolnu borot’bu w Zachidnij Ukrajini u 1944–1948 rr. 
Zbirnyk dokumentiw, red. J. Daszkewycz, W. Kuk, Lwiw 2010, s. 79, 85. Zob. też Teczka specjalna J.W. Stali-
na. Raporty NKWD z Polski 1944–1946, oprac. T. Cariewskaja, A. Chmielarz, A. Paczkowski, E. Rosowska, 
S. Rudnicki, Warszawa 1998; NKWD i polskie podziemie 1944–1945. Z „teczek specjalnych” J. W. Stalina, 
red. A. Noskowa, A. Fitowa, Kraków 1998.
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prawdopodobnie prowokację (w wioskach agenci-bojownicy przedstawiali się jako par-
tyzanci UPA). Funkcjonariusze NKWD mogli być zadowoleni z wyników obławy: upro-
wadzili z Polski i aresztowali 140 ludzi, schwytali 182, zatrzymali 184, ujawniło się 5 osób, 
a 60 zostało zabitych. W sumie obława ogarnęła 571 osób, wśród których, według źródeł 
sowieckich, aż 107 było członkami OUN i UPA. Dodatkowo w czasie obławy zwerbowa-
no i zarejestrowano 13 agentów (4 zagranicznych informatorów i 9 bojowników służących 
w grupach podszywających się pod UPA). Spośród wspomnianych 140 aresztowanych 
NKWD zwerbował 5 agentów oraz stworzył 6 grup prowokacyjnych (udających party-
zantów), liczących razem 49 ludzi. Sowieci zachęceni powodzeniem postanowili prze-
prowadzić kolejne podobne operacje na terenie Polski oraz po sowieckiej stronie granicy 
w okolicy Sokala i Porycka. Nie jest jednak pewne, czy nie pozostały one jedynie w sferze 
planów. O rezultatach operacji minister spraw wewnętrznych USRR Iwan Rjasnoj z satys-
fakcją zameldował 4 marca 1945 r. ministrowi Ławrientijowi Berii. Pewne zaciekawienie 
i zaniepokojenie w Moskwie wywołała pozyskana przez NKWD w czasie rajdu infor-
macja o rzekomym posiadaniu przez UPA broni rakietowej V2. Faktycznie były to jed-
nak pociski do niemieckich moździerzy rakietowych typu Nebelwerfer (zapewne kalibru 
280 mm)6, które upowcy nauczyli się odpalać z prowizorycznych instalacji.

Sowieci odnieśli sukces także w marcu 1945 r. w rejonie wsi Mrzygłody. Czytamy: 
„Realizując dane agentury zagranicznej 2 i 3 marca br. pododdziały 88. PO NKWD Okrę-
gu Ukraińskiego na terytorium Polski w okolicach wsi Gruszka i Mrzygłody, położonych 
15 km na północny zachód od miasta Rawa Ruska obwodu lwowskiego przeprowadziły 
operację likwidacji sotni »Gargaja«7 z kurenia» Zalizniaka«. W rezultacie operacji sotnia 
»Gargaja« została rozgromiona i całkowicie zlikwidowana. W boju zabito 151 i schwy-
tano 21 bandytów. Zabici: dowódca sotni »Gargaj«, czotowi »Woron«, »Dunaj« i lekarz 
sotni. Przejęto na polu boju: cekaemy – 2, erkaemy – 8, automat, pistolety – 2, karabiny 
– 66, granatów – 35, naboi – 10 000”8. Faktyczne straty partyzantów były nieco niższe 
(62 zabitych), ale i one stanowiły dla kurenia Iwana Szpontaka bardzo duży upływ krwi 
– Sowieci wybili dwie pełne czoty (plutony) partyzantów. Otwarte pozostaje pytanie, jak 
należy traktować różnicę między podanymi liczbami. Być może Sowieci po prostu zawy-
żyli straty przeciwnika, nie da się jednak wykluczyć hipotezy, iż ofiarą starcia padła także 
ludność cywilna, którą uznano za członków sotni.

Równolegle na ziemiach dzisiejszej Polski działały oddziały WW NKWD odpowie-
dzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na tyłach frontu. Do zadań WW NKWD w Pol-
sce (przede wszystkim żołnierzy 64. Dywizji) należała również ochrona sowieckich komi-
sji przesiedleńczych zajmujących się wysiedlaniem Ukraińców i Białorusinów do ZSRR, 
prowadzonym na podstawie umów podpisanych między Polskim Komitetem Wyzwole-
nia Narodowego a władzami USRR i BSRR we wrześniu 1944 r. W trakcie obław orga-
nizowanych przez WW NKWD nierzadko dochodziło do starć z UPA. Podczas takiej 

6 Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiedieracyi (dalej: GARF), f. 9478, op. 1, t. 375, k. 41, 42.
7 Był to oddział „Mściciele II” dowodzony przez Romana Kulczyćkiego „Bisa”.
8 GARF, f. 9478, op. 1, t. 309, k. 6.
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potyczki jeszcze w 1944 r. Sowieci zabili jednego z dowódców sotni UPA – „Karpo” 
(Pawła Pyłypczuka). Z kolei w marcu 1945 r. 375. i 377. pułki strzeleckie z 59. Dywizji 
Strzeleckiej NKWD przeprowadziły obławę w Bieszczadach. Doszło wtedy do walk z sot-
nią „Wesełego” (Danyło Swistel) w wiosce Strubowiska i na Moczarnem. Sotnia poniosła 
ciężkie straty (zginął jej dowódca) i niebawem na pewien czas została rozformowana. 
Podczas tej operacji, jak czytamy w sowieckim meldunku, „Wieś Strubowiska umocnioną 
i przygotowaną przez oddział partyzancki do obrony w rezultacie boju spalono”9.

Porażką sowiecką natomiast zakończyło się starcie z sotnią „Kulisza” (Hryhorija 
Szklanki) w pow. Jarosław. 29 kwietnia 1945 r. upowcy koło wsi Kuty wybili niemal cał-
kowicie grupę NKWD jadącą z transportem siana do Jarosławia. Zginęło 11 enkawu-
dzistów (z 13, którzy wpadli w zasadzkę). Grupa pościgowa złożona z 62 żołnierzy z 64. 
Dywizji NKWD odnalazła partyzantów UPA we wsi Surmaczówka, ale została zmuszona 
do walki terenie, którego nie znała, i w końcu musiała ustąpić, tracąc 12 zabitych, w tym 
2 oficerów. Upowcy stracili 12 ludzi (w tym śmiertelnie rannego dowódcę), ale udało im 
się bezpiecznie oderwać od przeciwnika10.

W sowieckiej korespondencji z wiosny 1945 r. znajdziemy kolejny dowód zaniepo-
kojenia sytuacją w południowo-wschodniej Polsce. Prawdopodobnie w końcu marca 
1945 r. ludowy komisarz spraw wewnętrznych USRR Iwan Rjasnoj skierował pismo do 
Ławrentija Berii ze skargą na działania polskiej milicji terroryzującej ukraińską ludność 
cywilną. Było to niewątpliwie związane z falą zabójstw cywilów pochodzenia ukraiń-
skiego, która w tym czasie przetoczyła się przez wiele wiosek po polskiej stronie granicy 
w pasie od Lubaczowa po Sanok (zginęło wówczas może nawet 2–3 tys. osób). Rjasnoj 
podał w liście wiele przykładów mordów (m.in. 22 lutego w chutorze Buczyna niedaleko 
Krakowca rozstrzelano 8 Ukraińców, a 23 lutego w Trójczycy [?] koło Przemyśla zabito 
kolejnych 10), ciekawe jednak, że ograniczył się głównie do zabójstw dokonanych przez 
milicję, a więc formację podległą rządowi. Rjasnoj zasugerował, aby podjąć kroki mają-
ce na celu powstrzymanie zbrodni (niewykluczone, że właśnie z listem Rjasnego należy 
wiązać czystkę w Istriebitielnych Batalionach w Galicji Wschodniej, zaczęto wtedy z tej 
formacji usuwać Polaków, niektórych z nich postawiono nawet przed sądem)11.

Beria po otrzymaniu pisma natychmiast poprosił o ustosunkowanie się do poruszo-
nych w nim kwestii gen. Iwana Sierowa, wówczas doradcę sowieckiego przy Minister-
stwie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Ten 10 kwietnia 1945 r. odpisał, że choć 
terror na terenach pogranicznych faktycznie ma miejsce, ofiarą jego padają jednak osoby 
obu narodowości, zarówno Polacy, jak i Ukraińcy12. Niejako odpierając zarzuty Rjasne-

9 Ibidem, t. 375, k. 71.
10 Rossijskij Gosudarstwiennyj Wojennyj Archiw (dalej: RGWA), f. 38669, op. 1, t. 22, k. 84–86.
11 GARF, f. 9478, op. 1, t. 375, k. 62–69. Inne przykłady radzieckich interwencji w Warszawie w sprawie 

mordów na Ukraińcach patrz: J. Pisuliński, Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 
1944–1947, Rzeszów 2007, s. 220–224.

12 GARF, f. 9478, op. 1, t. 375, k. 60. Choć generalnie opis Sierowa można uznać za dobrze oddający sytuację, 
to warto jednak zauważyć, że podany przez niego przykład mordu na Polakach 20 marca w pow. Biłgoraj 
w Kulinie, prawdopodobnie odnosił się do zabójstw Ukraińców we wsi Kulno. W piśmie gen. Sierowa jest 
też mowa o zabiciu w Uścinikach 12 Ukraińców. Także w innych sowieckich meldunkach podkreślano 
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go, stwierdził, że oddziały UPA do Polski przechodzą z ZSRR i terroryzują Polaków oraz 
miejscowych Ukraińców, którym nie pozwalają wyjeżdżać na Ukrainę. W celu zniszcze-
nia oddziałów UPA Sierow uznał za celowe:

„1. Do wszystkich ukraińskich wiosek w województwie lubelskim, których ludność 
została przygotowana przez komisje ZSRR do przesiedlenia i załadunku, skierować spo-
śród wojsk NKWD dyslokowanych w Okręgu Ukraińskim niewielkie grupy żołnierzy 
i oficerów z zadaniem zabezpieczenia nieprzerwanego ruchu przesiedlanych Ukraińców 
od miejsc osiedlenia do miejsca załadunku przy linii kolejowej. Wydzielone przez nas 
w tym celu grupy żołnierzy NKWD po 2–3 ludzi nie zabezpieczają nieprzerwanego prze-
jazdu.

2. Zalecić naczelnikom wewnętrznych i pogranicznych wojsk NKWD Ukraińskie-
go Okręgu przy likwidacji band UPA na terytorium Ukrainy, by nie ograniczali się do 
prześladowania do granicy państwowej, a zaproponowali ich likwidację i na terytorium 
Polski”13.

Beria przekazał list Sierowa na ręce generałów Arkadija Appołonowa, Siergieja Kru-
głowa, Bogdana Kobułowa, Alieksandra Leontiewa, którzy kierowali centralnym apara-
tem NKWD, z odręcznie napisanym zaleceniem: „1. Trzeba, aby tow. Sierow podjął dzia-
łania swoimi siłami oraz poprzez polskie organy przeciwko skrywającym się w Polsce 
ouenowskim bandytom. 2. Tow[arzysza] Rjasnego zobowiązać do udzielenia tow. Siero-
wowi pomocy w sprawie wyłapania ouenowców ukrywających się w Polsce”14.

Pomimo sugestii Berii w następnych kilku miesiącach na pograniczu sytuacja się 
w pewnym sensie ustabilizowała. Wraz z zawarciem w kwietniu i maju 1945 r. porozu-
mień o zawieszeniu broni i współpracy przeciwko komunistom pomiędzy poakowskim 
podziemiem a UPA chwilowo przygasł konflikt polsko-ukraiński, czemu towarzyszyły 
widoczne spowolnienie wyjazdów Ukraińców do USRR oraz spadek aktywności party-
zantki ukraińskiej15. Mimo to wciąż dochodziło do starć, cały czas też Sowieci rozbudo-
wywali przy granicy z Polską siatki wywiadowcze. W maju 1945 r. Pograniczne Wojska 
Okręgu Ukraińskiego na podstawie danych ze swojej agentury oceniały, że na pograni-
czu działa 29 „band” – 9 polskich i 20 ouenowskich. Uwadze Sowietów nie umknęło na 
przykład, iż 20 maja na grobach upowców zabitych w Mrzygłodach odbyły się uroczy-
stości, w których, jak oceniano, uczestniczyło do 200 ludzi. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że tworzeniem siatek szpiegowskich na pograniczu zajmowały się też strażnice 
NKWD Okręgu Białoruskiego. Należący do tych siatek agenci (zwerbowani przez 85. PO 
NKWD) donieśli m.in. o klęsce WW NKWD w bitwie z poakowskim podziemiem, do 
której doszło w Miodusach Pokrzywnych w powiecie Bielsk Podlaski16.

wzajemną niechęć Polaków i Ukraińców, którzy w obawie napadu zamienili zamieszkałe przez nich miej-
scowości w stałe punkty oporu, gotowe w każdej chwili do obrony przed napadem przeciwnika (RGWA, 
f. 38669, op. 1, t. 32, k. 378).

13 GARF, f. 9478, op. 1, t. 375, k. 60.
14 Ibidem.
15 G. Motyka, R. Wnuk, „Pany” i „rezuny”. Współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947, Warszawa 1997.
16 GARF, f. 9478, op. 1, t. 375, k. 1, 14. Warto wspomnieć, że 14 VII 1945 r. patrol 90. PO schwytał członka 
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W tym właśnie okresie Sowieci ponieśli też kilka innych porażek. 10 lipca 1945 r. 
podkomendni „Zalizniaka” schwytali dwóch czerwonoarmistów z dywizji kawalerii i ich 
rozstrzelali17. 28 sierpnia 1945 r. w zasadzkę UPA wpadło czterech żołnierzy z 17. Bry-
gady NKWD, którzy zajmowali się ochroną komisji przesiedleńczej (trzech z nich zgi-
nęło). Tego samego dnia upowcy z sotni „Wilki” zorganizowali udaną zasadzkę, którą 
należy uznać za największe zwycięstwo odniesione przez UPA w starciu z NKWD na zie-
miach dzisiejszej Polski. Niedaleko Waręża partyzanci ukraińscy zaatakowali pododdział 
NKWD, który razem z prowokacyjną grupą agentów-bojowników (w jej skład wchodził 
„Jurczenko”) przeprowadzał kolejny rajd na terenie Polski. Sowieci ponieśli ciężkie stra-
ty: zginął starszy lejtnant Leonow, ośmiu żołnierzy Pogranicznych Wojsk NKWD oraz 
pięciu agentów-bojowników (w tym sam „Jurczenko”). Kolejny agent został schwytany 
przez partyzantów. Z pułapki uratowało się raptem trzech żołnierzy i agent18. Przegrana 
sprawiła, że Sowieci natychmiast postawili w stan alarmu wszystkie posterunki granicz-
ne, obawiali się bowiem, że upowcy podejmą próbę przejścia granicy.

Czujność NKWD szybko przyniosła rezultaty, nie w okolicy Waręża jednak, lecz 
w rejonie przygranicznym położonym na południe od tej miejscowości. 1 września 1945 
r. patrol 16. strażnicy 88. PO odkrył grupę około 50 partyzantów (z sotni „Hałajda I”, 
dowodzonej przez Wasyla Wasylaszka „Peremohę”) przechodzących z Polski do ZSRR. 
Natychmiast zorganizowano pościg, który 2 września dopadł partyzantów 16 km na połu-
dnie od Rawy Ruskiej. Oddział UPA został niemal całkowicie zlikwidowany, zginęło 58 
jego członków. Sowieci zdobyli 2 ckm, 4 rkm, 2 moździerze, 34 karabiny i granatnik19.

Sowieci po raz kolejny zaniepokoili się wzmożoną aktywnością UPA we wrześniu 
1945 r. Było to w sposób oczywisty związane z rozpoczęciem przez WP przymusowych 
wysiedleń ludności ukraińskiej do USRR oraz z wywołaną tym faktem aktywizacją dzia-
łań partyzantki ukraińskiej (w Polsce powstało wtedy około 10 nowych oddziałów UPA). 
Wiadomo, że o sytuacji po polskiej stronie granicy poinformował szefa Głównego Zarzą-
du do Walki z Bandytyzmem – gen. Leontiewa oraz odpowiedzialnego za operacje spe-
cjalne NKWD – gen. Pawło Sudopłatowa zastępca naczelnika Pogranicznych Wojsk 
ZSRR – gen. Pietrow. W tej Rsamej sprawie 9 września 1945 r. gen. Nikołaj Seliwanowski 
(następca Iwana Sierowa na stanowisku doradcy w MBP) skierował list do Berii. Sowieci, 
jak wynika z tej korespondencji, oceniali wówczas siły UPA działające w Polsce na 2 tys. 
ludzi. Opisując działalność ukraińskiego podziemia, zwrócili oni uwagę na wzrost liczby 
napadów na oddziały WP, przymuszanie za pomocą terroru do pozostania na miejscu 
rodzin zapisanych już na wyjazd do USRR, a także – czego raczej nie podnosi się w lite-
raturze historycznej – na próby wypędzenia Polaków przybyłych ze wschodu i nasiedlo-
nych w gospodarstwach zwolnionych przez Ukraińców. Jak napisał gen. Pietrow: „Według 

bojówki Oddziału Specjalnego Przeznaczenia „Wija” (Guliawski/Stachowij). Zeznał on, że wzdłuż granicy 
polsko-sowieckiej OUN stworzyła sieć pięcioosobowych WOP (sam należał do jednego z nich), które mia-
ły stworzyć kanały łączności z terenami po polskiej stronie i likwidować lokalną sowiecką agenturę.

17 Ibidem, k. 35, 36.
18 Ibidem, k. 41, 42.
19 Ibidem, k. 32, 41, 42.
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danych agentury zagranicznej, bandyci [...] mają zamiar uzupełnić swój skład za pomocą 
mobilizacji ukraińskiej męskiej ludności i po uzupełnieniu bazy zaopatrzeniowej przy-
stąpić do działań zarówno na terytorium Polski, jak i ZSRR”20. O tym, że sytuacja na 
pograniczu polsko-sowieckim interesowała najwyższe kierownictwo sowieckie, przeko-
nuje też Informacja nr 13, przekazana Berii 29 października 1945 r. przez gen. Arkadija 
Appołonowa, w której sugerowano podjęcie działań przeciwko UPA w Polsce i znisz-
czenie w pierwszej kolejności sotni „Wilki”, uznanej po zabójstwie „Jurczenki” za szcze-
gólnie niebezpieczną i zdolną do wtargnięcia na teren ZSRR. Plan operacji miał przy-
gotować gen. Burmak. Aktywność UPA w Polsce tak zaniepokoiła Sowietów, że właśnie 
jesienią 1945 r. sowieckie organy bezpieczeństwa obwodu lwowskiego przystąpiły do pla-
nowego rozpracowywania podziemia ukraińskiego w Polsce oznaczonego kryptonimem 
„Kubło”21. Niestety, nie wiemy, jak skuteczne okazały się podjęte wówczas działania.

Wręcz irytację sowieckiego kierownictwa wywołał fakt, że kureń UPA „Pruta” (Pawło 
Wacyka) na przełomie lat 1945 i 1946 przedarł się z USRR do Polski, po czym wykonał 
rajd do Czechosłowacji, by następnie tą samą drogą wrócić na Ukrainę. Pod wrażeniem 
tego rajdu 12 lutego 1946 r. nowy minister spraw wewnętrznych ZSRR Siergiej Krugłow 
w liście do Wiaczesława Mołotowa, ministra spraw zagranicznych ZSRR, po opisaniu 
powstałej sytuacji zaproponował, aby kierownictwo sowieckie „poprosiło” polski rząd, by 
ten podjął działania przeciwko UPA „na terytorium polskiego występu” (tj. w Bieszcza-
dach w tzw. wyrostku ciśnieńskim). Operację taką WP miało uzgodnić z naczelnikiem 
Pogranicznych Wojsk NKWD, gen. Burmakiem22.

Z sowieckiej korespondencji wynika, że za jeden z głównych problemów przy deporta-
cji Ukraińców władze sowieckie uznawały (obok działań UPA i braku środków transpor-
towych) obstrukcję polskiej administracji i wojska (co przeczy obrazowi jednoznacznie 
i wyłącznie pozytywnego przyjęcia wysiedleń Ukraińców przez społeczeństwo polskie)23. 
Tak właśnie powolność wyjazdów Ukraińców tłumaczył Berii gen. Seliwanowski, zarzu-
cając bliżej nieznanemu chorążemu Smichowi z 8. Dywizji Piechoty, że ten namawia 
miejscową ludność ukraińską do bojkotu wyjazdów.

Przeciwko polskiej i ukraińskiej partyzantce oraz w celu ochrony sowieckich komisji 
przesiedleńczych Seliwanowski skierował na polskie pogranicze wchodzące w skład 64. 
Dywizji 98. i 338. pułki NKWD (gdy ten drugi 4 października 1945 r. został rozwiązany, 
zastąpił go 18. pułk).

Spośród wielu potyczek Sowietów z upowcami warto wymienić jedynie niektóre. I tak 
18 stycznia 1946 r. Sowieci (lejtnant Zubariew z grupą żołnierzy z 98. pułku) wzięli do 

20 Ibidem, k. 14.
21 Zdaniem Igora Hałagidy, sowieckie organa bezpieczeństwa stały też za aresztowaniem bp. Jozafata Kocy-

łowskiego (Działania komunistycznych organów bezpieczeństwa przeciwko duchowieństwu greckokatolickie-
mu w Polsce (1944–1956) (dokumenty), oprac. I. Hałagida [w:] Bazyliańskie Studia Historyczne, t. 2, red. 
I. Hałagida, Warszawa 2012, s. 36, 42).

22 GARF, Teczka Mołotowa, f. 9401, op. 2, t. 141, List Siergieja Krugłowa do Wiaczesława Mołotowa, 12 II 
1946 r., k. 325.

23 Na temat konfliktów między polskim i sowieckim aparatem wysiedleńczym zob. J. Pisuliński, Przesiedle-
nia..., s. 163–168.
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niewoli sotennego „Zirkę” (Włodzimierza Siwaka). Został on przekazany UB, skazany 
na karę śmierci i stracony24. Z kolei 26 lutego 1946 r. 3. batalion 18. pułku WW NKWD 
w Liskach na Lubelszczyźnie osaczył jedną z sotni UPA i zadał jej ciężkie straty. W zażar-
tej walce zginęło 41 upowców, a 3 kolejnych dostało się do niewoli (wśród poległych był 
sotenny Michał Kuras „Krapka”). Enkawudyści stracili 5 zabitych i 8 rannych25. Chyba 
ostatnim ważniejszym sukcesem NKWD było zniszczenie na Podlasiu na początku maja 
1946 r. przez 98. pułk grupy Służby Bezpieczeństwa OUN „Czyża” (NN). Sowieci zabili 
wówczas, jeśli wierzyć oficjalnym danym, 15 Ukraińców, przy stratach własnych wyno-
szących 2 zabitych26. Do porażek NKWD/MWD natomiast należy zaliczyć ich działania 
w trakcie napadu połączonych sił Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i UPA na Hrubie-
szów i po tym napadzie. Sowieci mieli wówczas 5 zabitych i 6 rannych żołnierzy, sami nie 
zadali natomiast siłom przeciwnika dotkliwszych strat. W dodatku atak polsko-ukraiński 
wywołał panikę w lokalnym aparacie władzy, paraliżując na krótką metę poczynania apa-
ratu represji. Pod wrażeniem tej akcji stacjonujący w Tomaszowie Lubelskim 3. batalion 
18. pułku ograniczył operacje zaczepne i w obawie, by nie stał się celem podobnego ataku 
jak w Hrubieszowie, przystąpił do organizowania obrony okrężnej. W drugiej połowie 
1946 r. WW MWD w Polsce ograniczyły swoją działalność przeciwko UPA. Było to oczy-
wiście związane z zakończeniem wysiedleń ludności ukraińskiej do USRR oraz przygoto-
waniami do wyjazdu 64. Dywizji z Polski.

Równolegle do działań WW trwały operacje Pogranicznych Wojsk NKWD. Latem 
i jesienią 1945 r. nowych granic państwowych Polski zaczęły strzec oddziały WOP. 
Powstanie strażnic WOP nie zahamowało jednak sowieckich wypadów na terytorium 
polskie. Jak wynika z zachowanych dokumentów, rajdy pograniczników NKWD odby-
wały się za zgodą władz polskich. 24 października 1945 r. gen. Władysław Korczyc rozka-
zał oddziałom WP zwalczającym UPA w pasie nadgranicznym skontaktować się natych-
miast z najbliższymi strażnicami sowieckiej straży granicznej w sprawie uzgodnienia 
wspólnych działań. Jednocześnie przypomniał, iż sowieccy pogranicznicy mają prawo 
wchodzić do 10 km w głąb polskiego terytorium. Zgodnie z oficjalnymi zaleceniami mogli 
oni przekroczyć granicę, gdy byli ostrzeliwani przez „bandę” z terytorium Polski lub gdy 
ta przekroczyła granicę, uchodząc na zachód. W takiej sytuacji obowiązywał ich rozkaz 
„nieustępliwie prześladować bandy na polskim terytorium i zniszczyć je we współpracy 
z Wojskiem Polskim”27. Sowieci mogli też interweniować, gdy w pasie 2 km od granicy 
byli atakowani obywatele ZSRR, stacje kolejowe lub wsie ukraińskie. Teoretycznie lokalni 
pogranicznicy musieli na taką akcję zawsze wcześniej otrzymać zgodę dowódcy Okręgu 
Ukraińskiego, ale w praktyce zapewne sami decydowali o przekroczeniu granicy.

Także dokumenty OUN i UPA potwierdzają częste wypady sowieckich pograniczni-
ków do Polski. Przy czym, co istotne, było to zjawisko rozpowszechnione wzdłuż całej 

24 RGWA, f. 38669, op. 1, t. 50, k. 16.
25 Ibidem, t. 44, k. 42–47. Kolejny dowódca sotni Wasyl Kołtoniuk „Kropywa” poległ w starciu z NKWD 

w Lasach Uhrynowskich w maju 1946 r.
26 RGWA, f. 38669 , op. 1, t. 44, k. 173–176.
27 GARF, f. 9478, op. 1, t. 375, k. 85.
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granicy sowiecko-polskiej, nie tylko na jej lubelskim odcinku. Warto w tym miejscu 
podać kilka charakterystycznych opisów akcji tego typu. „27 listopada oddział pogra-
niczników w sile 50 ludzi przeszedł przez Krywe, Hulskie do Zatwarnicy. W Zatwarnicy 
zegnali ludzi na mityng. Na nim przemówił kapitan NKWD z Lutowisk. W czasie prze-
mówienia powiedział, żeby ludzie nie dawali żywności bandytom i radził, aby ci wszyscy, 
którzy siedzą w lesie, powrócili do domu i rozpoczęli nowe życie, bo wojna jest skończo-
na. W Zatwarnicy aresztowali 4 ludzi, jakich po kilku dniach wypuścili. […] 30 listopa-
da rankiem z pogran-zastawy »Beczkarnia« przyszli bolszewicy w liczbie 20 osób do wsi 
Bukowiec. Przyprowadził ich prowokator »Szwejk«. Prowokator poprowadził bolszewi-
ków do domu, w którym kwaterowali 3 powstańcy zza Sanu. Dwóch z nich (Lewczuka 
oraz Dowbusza) bolszewicy zabili, trzeci się ukrył. Tegoż dnia bolszewicy aresztowali 
3 obywateli ze wsi Bukowiec i zabrali ich do więzienia w Turce”28. 23 grudnia 1945 r. 
w Tarnawie Niżnej Sowieci aresztowali sześciu ludzi związanych z miejscową ukraiń-
ską samoobroną. 8 stycznia 1946 r. 35 Sowietów przyszło do wsi Stuposiany: „W niektó-
rych domach przeprowadzili rewizje. Nie znalazłszy niczego, życzyli ludziom wesołych 
świąt i odeszli za San”29. 19 stycznia 1946 r. 150 Sowietów przeszło zza Sanu i okrążyło 
wieś Caryńskie. „W wiosce przetrząsnęli dosłownie wszystkie domy i nie znaleźli niczego 
oprócz dwóch wojskowych płaszczów i trochę granatów. Zebrali wszystkich mężczyzn 
z wioski do jednej chaty i pojedynczo przeprowadzali przesłuchanie. Niczego jednak od 
chłopów się nie dowiedzieli”30. 23 stycznia 1946 r. 12 Sowietów ze strażnicy nazywanej 
„Beczkarnią” przyjechało do Beniowej, gdzie aresztowało siedem osób. W czasie obławy 
odkryli też kryjówkę kuszczowego „Karego”, który nie chcąc dostać się do niewoli, popeł-
nił samobójstwo (ponoć potrzebne im informacje NKWD otrzymało dzięki donosowi 
młodego chłopaka przybyłego do wsi ze Lwowa, który nieco wcześniej został przez miej-
scowych mieszkańców pobity w obecności dziewczyn)31.

W lutym 1946 r. patrole NKWD niemal codziennie przechodziły na drugą stro-
nę granicy i prowadziły rewizję. „Wzdłuż granicy budują swoją siatkę seksotów32. […] 
Przy pomocy tych seksotów wyaresztowują co lepszy element. Przy spotkaniach z lud-
nością udają naszych wielkich zwolenników i obrońców. Krytykują i potępiają szorstkie 
zachowanie WP w stosunku do nas i zalecają wyjazd do USRR, bo tam dobrze się żyje”33. 
W sprawozdaniu bieszczadzkiej OUN za kwiecień 1946 r. czytamy z kolei: „Na tę stronę 
wysyłają [enkawudziści – G.M.] cały czas swoich wywiadowców i budują siatkę sekso-
tów, którzy donoszą im o naszych ruchach […]. W stosunku do ludności bolszewicy sta-
rają się zachowywać dobrze, czym chcą zjednać sobie sympatię wśród Łemków. Niby nie 

28 Litopys Ukrajinśkoji Powstanśkoji Armiji, t. 34, Toronto–Lwiw, s. 44. Nie była to jedyna akcja „Szwejka”. 
1 XII 1945 r. doprowadził on do zdemaskowania bunkra, w którym ukrywali się trzej członkowie OUN. 
Udało im się co prawda zbiec, ale Sowieci przejęli zgromadzone w schronie zaopatrzenie (ibidem, s. 45).

29 Ibidem, s. 53.
30 Ibidem, s. 57.
31 Ibidem, s. 59.
32 Seksot – ros. siekrietnyj sotrudnik, czyli tajny współpracownik.
33 Ibidem, s. 193.
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pozwalają na terror, jaki wprowadza WP, ale sami je wysyłają w tym celu do ukraińskich 
wsi”34. 15 maja 1946 r. 70 bolszewików ze strażnicy w Teleśnica Sanna–Sokole przeszło 
przez San koło przysiółku Kiczera i wykonało rajd po okolicy, by przez Solinę wrócić do 
ZSRR. „Ludzi, których spotykali w lesie, pytali, czemu siedzą w lesie, i wyganiali ich do 
domów. Ich celem było zmontowanie siatki donosicieli, która [zresztą] została zniszczo-
na w kwietniu”35.

Szczególnie krytycznie upowcy podchodzili do zachowania czerwonoarmistów wra-
cających z frontu do domu. Oceniając postępowanie Sowietów na stacji Łupków, w listo-
padzie 1945 r. w dokumentach OUN stwierdzano: „Bolszewicy bardzo brutalnie obcho-
dzą się z ludnością cywilną. W kilku wypadkach zgwałcili kilka kobiet w obecności ich 
mężów”36. Warto wszakże wspomnieć, że zdarzały się wypadki, kiedy Sowieci występo-
wali jako obrońcy ludności. Gdy zdemobilizowani czerwonoarmiści ukradli Iwanowi 
Rosiowi ze wsi Dolina towar za 20 tys. złotych, NKWD odnalazło uczestników kradzieży 
i zwróciło poszkodowanemu 11 tys.37

Sytuacja na polsko-ukraińskim pograniczu na początku 1947 r. z sowieckiego punktu 
widzenia wymagała zdecydowanych rozwiązań. Zakończenie wysiedleń ludności ukra-
ińskiej do ZSRR (Sowieci pod koniec 1946 r. odmówili dalszego przedłużania operacji 
wysiedleńczej) oraz zniszczenie głównych sił polskiego podziemia i załamanie ducha 
oporu w społeczeństwie polskim po sfałszowanych wyborach do Sejmu Ustawodawcze-
go przekonały komunistów, że czas najwyższy poważnie potraktować problem działalno-
ści UPA. Uwadze sowieckich działaczy nie mogło też umknąć, że na początku 1947 r. po 
demobilizacji dużych oddziałów partyzanckich na Ukrainie zachodniej (jedynie w Kar-
patach działały jeszcze nieliczne trzydziesto-, pięćdziesięcioosobowe sotnie) największe 
skupisko względnie silnych oddziałów UPA znajdowało się w Polsce. Sowieci nie chcie-
li tolerować istnienia tuż za swoją granicą dużego, liczącego prawie 2 tys. ludzi (w UPA 
i Bojówkach SB OUN) zgrupowania, które w każdej chwili mogło podjąć działania na 
Ukrainie zachodniej. I choć w drugiej połowie 1946 r. oddziały WP aktywniej zaczęły się 
włączać do walki z UPA, odnosząc w nich niekiedy – bodajże po raz pierwszy w sierp-
niu 1946 r. pod Choceniem w Bieszczadach – zwycięstwa podobne do tych zwycięstw 
NKWD pod Mrzygłodami czy Liskami, z sowieckiej perspektywy było to zdecydowanie 
niewystarczające.

20 lutego 1947 r. minister bezpieczeństwa państwowego USRR Siergiej Sawczenko 
wystosował pismo do ministra MGB ZSRR Wiktora Abakumowa. W dokumencie tym 
czytamy m.in.: „Towarzysz Chruszczow zaproponował, aby nasze siły operacyjne i woj-
skowe przygotowały i przeprowadziły operację likwidacji band działających w pogranicz-

34 Ibidem, s. 212, 213.
35 Ibidem, s. 95. 16 IV 1946 r. bojówka SB OUN zabiła siedem osób uznanych za sowieckich współpracow-

ników we wsiach Czaszyn, Berezowce i Łukowe (ibidem, s. 80). Zapewne do tej akcji odnosi się uwaga 
o zniszczeniu „siatki donosicieli”.

36 Ibidem, s. 42.
37 Ibidem, s. 35.
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nych rejonach Polski”38. Sawczenko opowiedział się za przeprowadzeniem operacji tego 
typu, zwracając uwagę na to, że oddziały UPA nie tylko działają na terytorium Polski, lecz 
także nierzadko przechodzą do ZSRR. Wyraził też opinię, że w takich akcjach powinny 
wziąć udział oddziały Pogranicznych Wojsk MWD, które miały dobre rozpoznanie pol-
skiego pogranicza. Nie wiemy, jak ustosunkował się do tego listu gen. Abakumow, ani 
nawet tego, czy Nikita Chruszczow proponował przeprowadzenie wspólnej polsko-so-
wieckiej operacji, czy też chodziło mu o akcję wykonaną jedynie siłami MWD/MGB. Jeśli 
o to drugie, wydaje się prawdopodobne, że Moskwa nie zgodziła na tak daleką, a przede 
wszystkim jawną ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski Ludowej, dając jednocześnie 
do zrozumienia władzom w Warszawie, że czas najwyższy, by zlikwidowały one podzie-
mie ukraińskie na swoim terytorium.

Dotykamy tu niezwykle interesującej kwestii stosunku ZSRR do wysiedleń Ukraiń-
ców w trakcie operacji „Wisła”. Zdaniem niektórych historyków (np. Ryszarda Torze-
ckiego, który powoływał się w tej kwestii na nieznany dokument Sawczenki, być może 
ten przytoczony wyżej39), decyzja o jej przeprowadzeniu zapadła w Moskwie, Polska 
była więc jedynie posłusznym wykonawcą woli Kremla. Część badaczy uważa z kolei, 
że choć udział polskich komunistów w procesie decyzyjnym był niewątpliwy, Moskwa 
musiała jednak zaakceptować plan wysiedleń40. Jeszcze inni wreszcie stoją na stanowi-
sku wyłącznej odpowiedzialności władz ówczesnej Polski za wysiedlenia. Najpełniej ten 
ostatni pogląd przedstawił Eugeniusz Misiło. Według niego, całkowitą odpowiedzialność 
za wysiedlenia ponosi państwo polskie (nie przypadkiem zapewne pisane w jego książ-
ce dużą literą)41. Kwestia ta musi pozostać nierozstrzygnięta z powodu braku dostępu do 
wielu dokumentów znajdujących się w archiwach moskiewskich. Warto jednak w tym 
miejscu pokrótce przedstawić aktualny stan wiedzy na ten temat.

Pewne jest, że zakończenie wysiedleń na Ukrainę w drugiej połowie 1946 r. spot-
kało się z niezadowoleniem sztabu WP. W WP obowiązywał pogląd, że działania prze-
ciwko UPA mają znaczenie drugorzędne (główny nacisk kładziono przez cały czas na 
walkę z polskim podziemiem i opozycją). Zakładano, że wraz z wysiedleniami ludności 
ukraińskiej problem UPA niejako sam się rozwiąże. Zgodnie z tym rozumowaniem, nie-
przerwana działalność UPA była więc dowodem na nie do końca udany przebieg akcji 
wysiedleńczej. Za przeprowadzeniem dalszych wysiedleń przemawiał dodatkowo fakt, że 

38 Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–1950. Likwidacja struktur kierowniczych, 
oprac. J. Bednarek, A. Chrzanowska, W. Chudzik, J. Karbarz-Wilińska, S. Koller, K. Langowski, M. Majew-
ski, Warszawa–Kijów 2013 [w:] Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane 
dokumenty z archiwów służb specjalnych. t. 9, Warszawa 2013 (w druku). Dziękuję Marcinowi Majewskie-
mu za udostępnienie dokumentu.

39 R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, 
Warszawa 1993.

40 Na temat historiografii operacji „Wisła” warto przeczytać: A.L. Sowa, Akcja „Wisła” w polskiej historiografii 
– aktualne problemy badawcze [w:] Akcja „Wisła”, red. J. Pisuliński, Warszawa 2003.

41 Akcja „Wisła” 1947. Dokumenty i materiały, oprac. E. Misiło, Warszawa 2012 (jest to rozszerzona wersja 
pracy wydanej w latach dziewięćdziesiątych XX w. .Akcja „Wisła”. Dokumenty, oprac. E. Misiło, Warszawa 
1993).
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kierownictwo Polskiej Partii Robotniczej, co dzisiaj raczej nie budzi kontrowersji history-
ków, było zdecydowane doprowadzić do końca proces budowy państwa jednonarodowe-
go, co wykluczało możliwość pójścia na jakiekolwiek ustępstwa w sferze kulturalno-wy-
znaniowej na rzecz mniejszości ukraińskiej. Pewien wpływ na determinację władz mogła 
też wywierać świadomość losu Polaków wysiedlonych z Wołynia i Galicji Wschodniej 
– w literaturze przedmiotu często zapomina się, że umowa o wzajemnych wysiedleniach 
ludności z 1944 r. była zarazem faktyczną zgodą na depolonizację Ukrainy zachodniej 
i deukrainizację południowo-wschodniej Polski. W tym kontekście zabiegi władz pol-
skich z lat 1946–1947, aby kontynuować wysiedlenia na Ukrainę (obszernie i szczegóło-
wo opisane przez Jana Pisulińskiego42) mogły wynikać z chęci dokończenia tego procesu 
(a nie tylko ostatecznego zlikwidowania UPA). W dodatku, co ważne, niezgoda władz 
sowieckich na Kremlu oraz w Kijowie na przyjmowanie dalszych wysiedleńców nie miała 
bynajmniej tylko charakteru technicznego (czego jak się wydaje nie dostrzega Eugeniusz 
Misiło43), w komunistycznej nowomowie takie postawienie sprawy oznaczało bowiem, że 
władze sowieckie nie roszczą sobie jakichkolwiek praw do osób, które wcześniej w świetle 
umowy z 1944 r. zostały arbitralnie uznane za ich obywateli. Tym samym pozostawiono 
kierownictwu Polski Ludowej wolną rękę co do dysponowania ich losem.

Nie jest natomiast jasne, czy władze komunistyczne w Polsce chciały od początku 
same rozwiązać „problem ukraiński”, czy też wspólnie z Sowietami. Jak udowodnił Euge-
niusz Misiło, wiosną 1947 r. zamierzano przeciwko UPA przeprowadzić operację „R”, 
powiązaną z częściowymi wysiedleniami na Ukrainę lub Ziemie Odzyskane44. Możemy 
się tylko domyślać, że przygotowania do tej akcji były spowodowane sowiecką presją, któ-
rej istnienia dowodzi choćby cytowany wyżej dokument Sawczenki.

Mogło oczywiście zdarzyć się rzeczywiście tak, jak utrzymuje autor Akcji „Wisła”, że 
po zabójstwie gen. Karola Świerczewskiego Biuro Polityczne PPR podjęło decyzję o prze-
prowadzeniu i tak planowanej operacji, z powodu nowej sytuacji radykalnie jednak roz-
szerzając jej zasięg. Na tym etapie badań nie odrzucałbym jednak kategorycznie także 
innej możliwości, iż wraz z sowiecką odmową przyjmowania dalszych wysiedleńców 
zaczęto pracować nad wspólnym planem uspokojenia sytuacji po obu stronach granicy, 
w ramach jednej dwuskrzydłowej operacji wysiedleńczej (jeśli tak, akcja „R” miała być 
tylko pierwszym krokiem do jej przeprowadzenia), z tym że nie wyszła ona poza wstęp-
ne uzgodnienia między najwyższymi czynnikami w Moskwie i Warszawie. Śmierć gen. 
Świerczewskiego w zasadzce UPA skłoniła polskich komunistów do przyspieszenia „pol-
skiej” części operacji. W toczącej się dyskusji na temat wpływu Kremla na decyzję o prze-
prowadzeniu akcji „Wisła” opowiadałbym się zatem za stanowiskiem pośrednim, tzn. 
współodpowiedzialnością polskich i sowieckich komunistów za wysiedlenia, z zaznacze-
niem, że nie jest jasne, czy początkowo miała być ona równomiernie rozłożona, czy też od 
razu stroną ponoszącą większą odpowiedzialność byli członkowie PPR. Dopiero ujaw-

42 J. Pisuliński, Przesiedlenia..., s. 496–510. Zob. też: Akcja „Wisła” 1947..., s. 50–53, 104–112, 1132–1134.
43 Akcja „Wisła” 1947..., , s. 104–112.
44 Ibidem, s. 74–77.
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nienie dokumentów pokazujących, jakie było stanowisko Stalina w tej sprawie, pozwoli 
na rozwianie wątpliwości. Już dziś jednak pewne jest, że zniszczenie podziemia ukraiń-
skiego w 1947 r. wychodziło naprzeciw wielokrotnie zgłaszanym przez władze sowieckie 
od 1945 r. postulatom, aby zaprowadzić „porządek” na polsko-sowieckim pograniczu.

Jak wiadomo, działania oddziałów WP i KBW, prowadzone w trakcie akcji „Wisła” i tuż 
po jej zakończeniu, doprowadziły w 1947 r. do zniszczenia lub przynajmniej opuszczenia 
terenów Polski przez partyzantkę UPA. Do końca następnego roku Urząd Bezpieczeń-
stwa zlikwidował także małe grupy kurierskie pozostałe jeszcze w Polsce. Z WP i Kor-
pusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego współpracowały oddziały Pogranicznych Wojsk 
MWD oraz Wojsk Wewnętrznych MGB, które zablokowały granicę Polski z ZSRS. Wśród 
jednostek sowieckich znajdowała się m.in. 64. Dywizja WW MWD/MGB, na początku 
1947 r. wycofana z Polski i skierowana do pogranicznych rejonów Ukrainy zachodniej. 
W czasie akcji „Wisła” Sowieci odnotowali 105 bojowych starć z UPA na granicy, w któ-
rych wyniku zabili 131 i schwytali 386 „bandytów”. Jak oceniano, około 100 upowców 
(14 „band”) przebiło się na Ukrainę i umknęło pościgowi45. Niezależnie od tego sowieccy 
pogranicznicy w 1947 r. złapali 4903 ludzi próbujących przekroczyć granicę na odcinku 
ukraińskim. 972 schwytane osoby chciały przedostać się na Ukrainę, ale aż 3931 podję-
ło próbę wydostania się z „sowieckiego raju”. Wśród tych ostatnich 1792 aresztowanych 
było wysiedlonymi z Polski Ukraińcami, zamierzali oni wrócić do rodzinnych miejsco-
wości z powodu złych warunków życia w nowych miejscach osiedlenia.

Blokadę granicy polsko-sowieckiej podczas  akcji „Wisła” można uznać za swoisty 
epilog walk wojsk NKWD/MWD/MGB z ukraińskim podziemiem w Polsce. Choć dzia-
łania przeciwko ukraińskim środowiskom nacjonalistycznym, przede wszystkim na emi-
gracji, kontynuowano aż do 1988 r., prowadził je jednak już aparat bezpieczeństwa, a nie 
oddziały wojskowe46.

Interventions of the army of NKVD (People’s Commissariat for Internal 
Affairs) / MWD (Ministry of Internal Affairs) / MGB (Ministry of State 
Security) against the Ukrainian underground in Poland between 1944 
and 1947

In 1945 and 1946, the NKVD Army was the most effective military force fighting 
against the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) and the Ukrainian Insurgent 

45 GARF, Teczka Stalina, f. 9401, op. 1, t. 199, k. 88–90. Na temat losów niektórych „polskich” oddziałów 
UPA, które przebiły się na Ukrainę zob. G. Motyka, Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Orga-
nizacji ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006.

46 Na temat operacji C-1 zob. I. Hałagida, Prowokacja „Zenona”. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP 
o kryptonimie „C-1” przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950–1954), Warsza-
wa 2005. Zob. też G. Motyka, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948, Warszawa 1999, 
s. 467–476; B. Owczarek, J. Penar, Nacjonalistyczne organizacje ukraińskie w Polsce. Wybrane problemy, 
Warszawa 1979, s. 59–70, 186–276.
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Army (UPA) in Poland – the troops of the Polish Army were not able to carry out effecti-
ve interventions against the Ukrainian partisans until mid-1946. Both the NKVD Border 
Troops and the units of the 64th and, to a lesser extent, of the 59th Divisions of NKVD 
were conducting military operations against UPA. They won a number of victories over 
the Ukrainian partisans, including a victory in Mrzygłody (in March 1945), in Strubo-
wiska (also in March) or in Liski (in February 1946), in which the Ukrainian partisans 
suffered heavy losses. During the military operations against the underground, the Bor-
der Troops of NKVD often crossed the Polish border, not only to look for partisans, but 
also to organize intelligence networks. As evidenced by existing documents, the border 
troops crossed the Polish border with full approval of the Polish authorities. The NKVD 
troops were allowed to carry out their operations within 10 kilometres from the bor-
der. The Soviet authorities repeatedly suggested to the leaders of the People’s Republic 
of Poland that they should destroy the Ukrainian underground and “tidy up” the Polish
-Soviet border. This pressure intensified at the beginning of 1947. Although there have 
been many disputes as to whether the decision on the forced resettlement during the 
operation “Vistula” was made in the Kremlin or in Warsaw, the author is in favour of an 
“in-between” view, i.e. that the Polish and Soviet communists were jointly responsible for 
the resettlement. He admits, however, that as long as the relevant historical records are 
not revealed, it will remain open to speculations. 

Bibliografia:
.Akcja „Wisła”. Dokumenty, oprac. E. Misiło, Warszawa 1993.
„Osobyje Papki” Stalina i Mołotowa pro nacionalno-wyzwolnu borot’bu w Zachidnij Ukrajini 

u 1944–1948 rr. Zbirnyk dokumentiw, red. J. Daszkewycz, W. Kuk, Lwiw 2010. 
Akcja „Wisła” 1947. Dokumenty i materiały, oprac. E. Misiło, Warszawa 2012. 
Aptekar P., Walka Wojsk Wewnętrznych NKWD z polskim podziemiem zbrojnym i deportowa-

nie jego członków do ZSRR przez wojska konwojowe (na podstawie dokumentów z Rosyjskiego Pań-
stwowego Archiwum Wojskowego) [w:] NKWD o Polsce i Polakach. Rekonesans archiwalny, red. W. 
Materski, A. Paczkowski, Warszawa 1996.

Chmielarz A., Ukraińskie tropy, „Karta” 1991, nr 4.
Działania komunistycznych organów bezpieczeństwa przeciwko duchowieństwu greckokatoli-

ckiemu w Polsce (1944–1956) (dokumenty), oprac. I. Hałagida [w:] Bazyliańskie Studia Historyczne, 
t. 2, red. I. Hałagida, Warszawa 2012.

GARF, Zespół 9478, op. 1, t. 309, 375; Zespół 9401, „Teczka Mołotowa”, op. 2, t. 141; „Teczka 
Stalina”, op. 1, t. 199. 

Gerhard J., Łuny w Bieszczadach, Lublin 1977.
Hałagida I., Prowokacja „Zenona”. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie „C-1” 

przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950–1954), Warszawa 2005. 
Litopys Ukrajinśkoji Powstanśkoji Armiji, t. 34, Toronto–Lwiw 2001.
Motyka G., Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948, Warszawa 1999. 
Motyka G., Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji ukraińskich Nacjonali-

stów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006.
Motyka G., Wnuk R., „Pany” i „rezuny”. Współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947, Warszawa 1997.
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Sytuacja Polaków w Czechosłowacji w latach 1965–1968

Po II wojnie światowej sytuacja mniejszości polskiej w Czechosłowacji oraz czeskiej 
i słowackiej w Polsce była najtrudniejszą do uregulowania kwestią we wzajemnych sto-
sunkach. Tego problemu, jak również kwestii granicy polsko-czechosłowackiej nie udało 
się uregulować traktatowo, nawet pod dyktando Moskwy. Podpisanie w 1947 r. układu 
o przyjaźni oraz realizacja protokołu załącznika do tegoż układu także nie przyniosły 
znaczącej poprawy sytuacji Polaków na Zaolziu.

„Zwycięski luty” 1948 r. w Czechosłowacji wpłynął na oficjalne relacje polsko-cze-
chosłowackie i nieznacznie poprawił sytuację mniejszości polskiej w Czechosłowacji, 
co nie oznaczało rozwiązania problemu, który przez wiele lat był swoistym probierzem 
zmian w sąsiedzkich stosunkach. Bezpośrednio po wojnie władze komunistyczne zarów-
no w Polsce, jak w ČSR dążyły do budowy państwa narodowego opartego na zasadach 
internacjonalistycznych. W myśl programu rządu Klementa Gottwalda mniejszościom 
słowiańskim przyznano prawo do szkolnictwa, rozwoju kultury i działalności sportowej. 
Jednak przyjęta w 1948 r. konstytucja nie regulowała kwestii mniejszości narodowych, 
a o ich położeniu miały decydować instancje partyjne deklarujące gotowość przyznania 
im prawa rozwoju kulturalnego i oświatowego1.

W okresie 1945–1948 mniejszości w obu krajach walczyły o swoje prawa narodowoś-
ciowe, a politycy traktowali je jako kartę przetargową w relacjach międzypaństwowych. 
Jednak potem i władze polskie, i czechosłowackie zaczęły powoli odchodzić od takiej 
polityki. Idea jedności bloku wschodniego oraz przejęcie tzw. leninowskich zasad polity-
ki narodowościowej spowodowały, że położenie mniejszości traktowano jako wewnętrz-
ną sprawę sąsiada. 

1 J. Szymeczek, Realizacja praw polskiej mniejszości w Czechosłowacji na przykładzie dwujęzyczności w podwój-
nego nazewnictwa [w:] Colloquium Opole 2007. Mniejszości narodowe i etniczne – edukacja i kultura, 
red. S. Senft, A. Trzcielińska-Polus, Opole 2008, s. 113–121; idem, Od grupy etnicznej do grupy etnicznej. 
W kwestii „kondycji narodowej” i świadomości narodowej Polaków na Zaolziu [w:] J. Chlebowczyk – badacz 
procesów narodowotwórczych w Europie w XIX i XX wieku, red. M. Wanatowicz, Katowice 2007, s.156– 
–164.
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Według danych z 1950 r. Czechosłowację zamieszkiwało 72 624 Polaków, co ozna-
czało, że stanowili oni 0,59 proc. jej ludności2. Polaków na Zaolziu byłó wówczas 59 005. 
W 1961 r. liczba ta spadła do 58 876, głównie na skutek procesów asymilacyjnych i migra-
cyjnych3. 

Znaczna większość Polaków w czeskiej części ČSR mieszkała w województwie ostraw-
skim. Na skutek wojny, asymilacji oraz napływu ludności czeskiej nie dominowali już 
w powiatach, w których przed wojną stanowili większość. Ze względu na przemysłowy 
charakter regionu Polacy mieli tu większe możliwości zarobkowe niż w innych częściach 
Czechosłowacji, choć przy zatrudnianiu pracowników zdarzała się dyskryminacja naro-
dowościowa.

W 1957 r. ludność polska stanowiła 30 proc. mieszkańców powiatu czeskocieszyń-
skiego, 17,2 proc. – frysztackiego oraz 4 proc. – bogumińskiego4. W połowie lat pięć-
dziesiątych ludność polska na Śląsku Cieszyńskim zatrudniona była głównie w górni-
ctwie, hutnictwie, budownictwie i kolejnictwie. Z rolnictwem związanych było ok. 20 
proc. wszystkich pracujących Polaków. Inteligencja stanowiła wśród nich 3,5 proc. i byli 
to przeważnie inżynierowie, nauczyciele i lekarze5. 

Ponad połowa Polaków była wyznania rzymskokatolickiego, a 35 proc. – protestan-
ckiego6. Polscy protestanci byli skupieni w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego 
Wyznania, a udział w nabożeństwach odprawianych po polsku był jedną z form kontaktu 
z językiem ojczystym. Po II wojnie światowej Kościół ten został osłabiony działaniami 
władz administracyjnych oraz uzależniony ekonomicznie od państwa, oczekiwano więc 
od niego lojalności wobec władz komunistycznych Czechosłowacji7.

Bezpośrednio po wojnie mniejszość polska w Czechosłowacji wszczęła starania 
o odtworzenie polskiego szkolnictwa. Wznowieniem działalności polskich szkół zajęli 
się przede wszystkim działacze przedwojennego Towarzystwa Nauczycieli Polskich, któ-
rzy 4 czerwca 1945 r. udali się w tej sprawie do Rady Narodowej w Ostrawie, a 7 czerw- 
ca wystosowali memorandum do Ministerstwa Szkolnictwa w Pradze. Miesiąc po 
otrzymaniu memorandum ministerstwo wydało decyzję, która umożliwiła odbudowę 

2 T. Siwek, S. Zahradnik, J. Szymeczek, Polská národní menšina v Československu 1945–1954, Praha 2001, 
s. 16; T. Siwek, Podział Czechosłowacji a mniejszość polska, „Sprawy Narodowościowe” 1994, z. 1, s. 17.

3 J. Chlebowczyk, O niektórych powojennych problemach mniejszości polskiej w Czechosłowacji. Studium 
statystyczne [w:] Z polsko-czechosłowackiego sąsiedztwa. Studia i szkice, red. E. Kopeć, Katowice 1985, 
s. 101; Leksykon PZKO, Czeski Cieszyn 1997, aneks; J. Marušiak, Represje wobec ludności polskiej na Zaol-
ziu w związku z wydarzeniami 1956 roku [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. 
Czesi–Polacy–Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. 2, red. P. Blažek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2009, 
s. 64; R. Skobelski, Położenie mniejszości polskiej na Zaolziu w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX w. 
[w:] Między przymusową przyjaźnią..., cz. 2, s. 84, 85.

4 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (dalej: AMSZ), z. 7, w. 58, t. 497, Notatka na temat sytu-
acji ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim, k. 21, 22; G. Sokolová, Š. Hernová, O. Šrajerová, Česi, Slováci 
a Poláci na Těšinsku a jejich vzájemne vztahy, Opava 1997, s. 44, 45.

5 AMSZ, z. 7, w. 41, t. 401, Sytuacja Polonii w ČSR, k. 20.
6 Szerzej: H. Rusek, Religijność i polskość na Zaolziu, Kraków 2002, s. 17–24.
7 E. Pałka, Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej organizacji religijnej do 

Kościoła czeskiego, Wrocław 2007, s. 214–219.
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szkolnictwa nauczającego w języku polskim8. Nie wznowiono natomiast działalności 
szkół prywatnych. 

Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do przedszkoli, których w stycz-
niu 1946 r. otwarto 12, zostały jednak zamknięte przez ostrawską ekspozyturę Zemský 
Národni Vybor (Komitet Narodowy dla Śląska)9. Polskie dzieci były traktowane jako 
obcokrajowcy i nie uwzględniane podczas zapisów do przedszkoli. Problem ten wywołał 
interwencje polskiej ambasady oraz MSZ, które podjęło negocjacje z ambasadorem ČSR 
w Warszawie10. 

Władze czechosłowackie niechętnie odnosiły się także do polskiej młodzieży miesz-
kającej w ČSR, a studiującej w Polsce, jak również do jej związków z macierzą. Jedno-
cześnie Polakom studiującym na czechosłowackich uniwersytetach odbierano stypendia, 
przez co wielu z nich nie mogło kontynuować nauki11. Działania te, znacznie utrudniają-
ce młodzieży polskiej zdobywanie wykształcenia wyższego, stanowiły jedną z form naci-
sku na zmianę obywatelstwa. 

Bezpośrednio po zakończeniu wojny władze czechosłowackie nie pozwoliły na dzia-
łalność polskich organizacji. Dlatego Towarzystwo Nauczycieli Polskich, Stowarzyszenie 
Robotnicze Oświatowo-Gimnastyczne „Siła”, Polskie Towarzystwo Sportowe „Beskid Ślą-
ski” działały półlegalnie12. Podjęto starania o zorganizowanie mniejszości polskiej w Sto-
warzyszeniu Polaków w Słowacji, co stanowiło początek akcji konsolidującej Polaków. 
Postulaty polskiej mniejszości częściowo zrealizowano 26 czerwca 1947 r., kiedy utworzo-
no Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO) i Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej13. 
Początkowo PZKO działał jako dwa stowarzyszenia o takiej samej nazwie w powiatach 
czeskocieszyńskim i frysztackim. Dopiero 26 lutego 1950 r. połączono je w jedną organi-
zację. Działalnością PZKO od początku interesowały się polska ambasada oraz placówki 
konsularne, wychodząc z założenia, że w sprawach zaolziańskich należy unikać zadraż-

8 T. Siwek, S. Zahradnik, S. Szymeczek, Polská…, s.77; Z. Jasiński, Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji 
po II wojnie światowej [w:] Szkolnictwo polonijne w XX wieku. Studia i rozprawy, red. A. Koprukowniak, 
Lublin 1986, s. 245–286; idem, Szkolnictwo polskie w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 
1945–1948, „Rocznik Polonijny” 1980, nr 1, s. 52–67; S. Zahradnik, Odbudowa życia organizacyjnego lud-
ności polskiej na Śląsku Cieszyńskim w Czechosłowacji w latach 1945–1947, „Śląski Kwartalnik Historyczny 
»Sobótka«” 1987, nr 3, s. 462, 463.

9 D. Janák, R. Prokop, J. Krol, Podstawowe cechy rozwoju czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego po 1945 r. 
[w:] Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego, Ostrawa–Praga 1992, s. 126.

10 Szyfrogram nr 5836 II sekretarza ambasady A. Krajewskiego do dyrektora Departamentu Politycznego 
MSZ J. Olszewskiego w sprawie zapisów do szkól na Zaolziu, 19 VI 1947 r. [w:] Zaolzie w świetle szyfro-
gramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie 
(1945–1949), opr. J. Friedl, Czeski Cieszyn, s. 171.

11 AMSZ, z. 7, w. 58, t. 495, Notatka konsula Stefana Wengierowa z Ostrawy na tematy bieżących zagadnień 
na Zaolziu, 8 II 1950 r., k. 43–47.

12 S. Zahradnik, Odbudowa życia…, s. 466.
13 S. Zahradnik, Nástin historického vývoje [w:] Polskà nàrodni menšina na Tĕšinsku v Českè Republice, red. 

K.D. Kadlec, Česky Tĕšin 1997, s. 28, 29; idem, Polský Kulturně Osvětový Skaz – Polski Związek Kulturalno- 
-Oświatowy v letech 1947–1989, „Slezký Sborník” 1998, č. 1, s. 44, 45; U. Kaczmarek, Kultura zbiorowości 
polonijnych Europy Środkowej 1945–1989. Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna, Węgry, 
Poznań 1993, s. 55.

Między ideologią.indd   66 2/19/14   10:04:27 AM



Sytuacja Polaków w Czechosłowacji 67

nień z miejscowymi władzami i interweniować jedynie w wyjątkowych wypadkach. Pol-
scy dyplomaci w Pradze zwracali także uwagę na niepokojąco duży wpływ inteligencji 
na kierownictwo PZKO, czemu zamierzano przeciwdziałać, wprowadzając do zarządu 
robotników i dokonując jego reorganizacji, co de facto oznaczało kontrolę i sterowanie 
działaniami związku14.

Jednym z przejawów walki władz Komunistycznej Partii Czechosłowacji z niezależ-
nością polskich organizacji i „nacjonalizmem polskim” było rozprawienie się w 1950 
r. z Pawłem Cieślarem, polskim komunistą, przewodniczącym Komitetu Powiatowego 
KPCz w Czeskim Cieszynie, który domagał się wprowadzenia na Śląsku Cieszyńskim 
„bolszewickiej polityki narodowościowej” (a na nią powoływały się czechosłowackie wła-
dze), a co za tym idzie – języka polskiego w szkołach i przedszkolach oraz zatrudnia-
nia Polaków w gminach zamieszkałych przez autochtonów15. Cieślar, będący zagorzałym 
obrońcą polskiego stanu posiadania, został za swoje przekonania wyrzucony z partii. Jed-
nocześnie rozpoczęła się nagonka na „nacjonalistyczną platformę Cieślara” oraz czystki 
w organizacjach Polaków na Zaolziu. W tej sytuacji wśród wielu Polaków w Czechosło-
wacji dochodziło do przekonania, że jedyną dziedziną pozwalającą na zachowanie tożsa-
mości narodowej pozostaje kultura16. 

Pewne zmiany w polityce władz czechosłowackich wobec polskiej mniejszości nastą-
piły w latach 1953–1956, kiedy kierownictwo ostrawskiej KPCz zwróciło uwagę na cze-
ski nacjonalizm i błędy w swojej polityce wobec Polaków. Dotyczyły one kwestii dwu-
języczności oraz zbyt małej reprezentacji Polaków w radach gminnych i miejskich oraz 
w zarządach spółdzielni17. Lokalne władze partyjne częściej przestrzegały zasady dwuję-
zyczności w okręgach zamieszkałych przez ludność polską i czeską18. 

Nastroje wśród Polaków w ČSR pogorszyły się w 1954 r., po upaństwowieniu nie-
ruchomości organizacji mniejszości narodowych. Ponadto zmniejszono fundusze na 
działalność PZKO, którego działacze nie byli zadowoleni z wprowadzania w życie stali-
nowskiej polityki narodowościowej, zwłaszcza w kwestii dwujęzyczności19. Działania te 
służyły realizacji polityki asymilacyjnej wobec polskiej mniejszości w Czechosłowacji. 

Wydarzenia 1956 r. w Polsce wywołały niepokój w kierownictwie KPCz i obawy o to, 
że nastroje reformatorskie ogarną także ludność polską w Czechosłowacji, zwłaszcza na 
terenach przygranicznych. Komitet Wojewódzki partii w Ostrawie postanowił ściślej kon-
trolować ludność polską. W okresie popaździernikowym sytuacja Polaków nie poprawi-
ła się, a wręcz skomplikowała, KPCz znalazła bowiem pretekst do wzmożenia polityki 

14 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), KC PZPR, 237/XXII-354, Notatka z podróży służbowej attaché 
ambasady RP w Pradze do Ostrawy, 19–24 VIII 1950 r., k. 121–124.

15 K. Nowak, Z problematyki narodowościowej Zaolzia po 1948 roku [w:] Ojczyzna wielka i mała. Księga 
pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia Oddziału PTH w Cieszynie, red. I. Panic, Cieszyn 1996, s. 216, 217; 
idem, Jeszcze o „sprawie Cieślara”, „Pamiętnik Cieszyński” 1998, t. 13, s. 59–63; J. Marušiak, Represje wobec 
ludności polskiej…, s. 65–67.

16 S. Zahradnik, Nástin…, s. 30, 31.
17 K. Nowak, Z problematyki…, s. 218.
18 AMSZ, z. 20, w. 39, t. 475, Raport konsulatu RP w Ostrawie za I kwartał 1953 r., k. 81–95.
19 AMSZ, z. 7 , w. 53, t. 473, Raport Ambasady RP w Pradze za I kwartał 1954 r., k. 18–75.
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asymilacyjnej, a także walki z polskim „burżuazyjnym nacjonalizmem”. Wyraźnie zwięk-
szyły się także naciski administracyjne na zmianę obywatelstwa na czechosłowackie lub 
zmianę pisowni (czechizację) imion i nazwisk członków mniejszości polskiej20. 

Obawiając się przenikania nastrojów z Polski, władze ČSR wprowadziły większe 
utrudnienia w przekraczaniu granicy czechosłowacko-polskiej i odwiedzaniu rodzin 
w Polsce. Zakazano kolportażu polskiej prasy i zahamowano wymianę kulturalną. Kiedy 
ludność polska używała języka ojczystego, spotykała się z szykanami. Coraz częściej gro-
żono likwidacją polskiej prasy na Zaolziu. Prasa polonijna miała stosunkowo duży zasięg 
– „Głos Ludu” był wydawany w 6500 egzemplarzach, a „Zwrot” – w 4500. Lokalne władze 
partyjne z niepokojem obserwowały nastroje działaczy PZKO podczas V zjazdu organi-
zacji w 1957 r., na którym przewagę zyskały krytyczne opinie o partii i odwoływano się 
do teorii „dwóch ojczyzn”21. Koncepcja ta została przedstawiona w 1955 r. w „Kalendarzu 
»Zwrotu«” na 1956 r. i zbiegła się w czasie z Październikiem, który dał władzom dodatko-
wy asumpt do walki z niezależnością mniejszości polskiej. Lokalne instancje KPCz wyko-
rzystały sytuację, by odrzucić koncepcję „dwóch ojczyzn” Polaków z Zaolzia: duchowej 
– Polski i materialnej – ČSR, z uwagi na jej reakcyjny i nacjonalistyczny charakter. Gło-
szono, że socjalistyczna Czechosłowacja jest jedyną ojczyzną duchową Polaków na Zaol-
ziu i tylko z nią powinni się identyfikować.

Polacy w ČSR ostrzej niż ludność czeska protestowali przeciwko kolektywizacji wsi, 
wiedząc już o odejściu od tej koncepcji w Polsce popaździernikowej. Coraz trudniej było 
im dostać pracę w miejscu zamieszkania po ukończeniu szkoły. Trudności napotykała 
też działalność kół terenowych PZKO, świetlic, zespołów artystycznych oraz organizacja 
imprez kulturalnych22. Walka z PZKO nasiliła się latem 1957 r., podczas V zjazdu orga-
nizacji; jej działaczom zarzucano nacjonalistyczne wypowiedzi i brak lojalności wobec 
państwa czechosłowackiego23. Kampania antypolska dotyczyła także szkolnictwa mniej-
szościowego – pojawiały się głosy, że należy je zlikwidować. Nauczyciele polscy stanowili 
grupę ważną dla rozwoju życia narodowego i polskiej kultury na Zaolziu i dlatego stali 
się obiektem ataków. Utrudniano im znalezienie pracy, nostryfikację dyplomów, a nawet 
wyjazd do Polski na kursy języka polskiego24. 

Władze czechosłowackie postanowiły też uderzyć w najaktywniejszych reprezentan-
tów mniejszości polskiej. Zwolniono z pracy redaktorów polskiej prasy: Henryka Jasicza 
z „Głosu Ludu”, redaktora „Zwrotu” Pawła Kubisza oraz Józefa Ondrusza z „Jutrzenki”25, 
a w siedzibie „Głosu Ludu” 25 lutego 1958 r. w trybie administracyjnym przeprowadzono 

20 AMSZ, z. 7, w. 58, t. 496, Dokument KW KPCz w Ostrawie na temat pracy wśród polskiej mniejszości, 
k. 130.

21 AMSZ, z. 23, w. 11, t. 121, Skrót sprawozdania KW KPCz w Ostrawie o stanie pracy wśród obywateli naro-
dowości polskiej, k. 90–105.

22 R. Skobelski, Wpływ polskiego października 1956 na sytuację polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu 
w latach 1957–1959 (w świetle materiałów polskich), „Studia Śląskie” 2004, t. 63, s. 101.

23 AMSZ, z. 7, w. 58, t. 496, Dokument KW KPCz w Ostrawie na temat pracy wśród mniejszości polskiej, 
k. 134, 135.

24 R. Skobelski, Wpływ polskiego…, s. 102.
25 Ibidem, s. 99; K. Nowak, Z problematyki…, s. 219.
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rewizję. Polacy w ČSR czuli się opuszczeni przez rząd w Warszawie, zabiegający o popra-
wę relacji z Pragą. Władze PRL rzeczywiście pogodziły się z nieuchronnością asymilacji, 
jednak były przeciwne wprowadzaniu jej przez naciski administracyjne.

Nieco inne problemy miała ludność polska na Słowacji. Polaków było tutaj mniej 
i mniejsza była też niż w Czechach i na Morawach ich aktywność. W 1958 r. na Sło-
wacji mieszkało około 2 tys. Polaków (wg szacunków polskich konsulów w Bratysławie 
– 4 tys.); 600 osób miało polskie obywatelstwo, a 219 – paszporty konsularne26. Wielu 
Polaków nie miało uregulowanego statusu z powodu nielegalnego przekroczenia granicy 
w czasie wojny27. W przeważającej większości byli to ludzie o niskim poziomie wykształ-
cenia i źle sytuowani materialnie. Szybko zerwali kontakty z krajem i nie interesowali się 
nim.

Ze względu na duże rozproszenie niewielkich skupisk polonijnych na Słowacji, nie 
było tu życia polonijnego i polskich szkół. Konsulat Generalny PRL w Bratysławie starał 
się utrzymywać bliższe kontakty z polskimi studentami oraz rozsyłał Polonii materiały 
informacyjne o kraju, organizował projekcje filmów i kronik filmowych (spotkania dwa 
razy w miesiącu)28. 

Mimo poprawy relacji z miejscowymi władzami słowackimi nadal były wypadki naci-
sków na zmianę obywatelstwa lub nadawania go bez zgody zainteresowanych. Między 
majem a sierpniem 1957 r. 20 Polaków złożyło wnioski o zmianę obywatelstwa29. Niewie-
lu rodziców uczyło dzieci języka polskiego, a ich kontakt z Polską był ograniczony, m.in. 
z powodu utrudnień w uzyskaniu przepustek na pograniczu z powiatami Nowy Targ 
i Nowy Sącz30. Polaków uznano więc za mniejszość, która najszybciej się asymilowała 
i integrowała z miejscowym społeczeństwem. 

Tabela: Szacunkowa liczba Polaków w CSRS w latach 1961–1966

Rok Liczba Polaków

1961 68 000

1966 71 000

1967 72 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Ambasady PRL w Pradze 1961–1967, 
AMSZ, Departament I, 9/74, w. 4.

26 AMSZ, z. 20, w. 66, t. 853, Sprawozdania konsulatu generalnego PRL w Bratysławie za okres 1 VII – 
– 31 XII 1958 r., k. 2–15; AMSZ, z. 20, w. 50, t. 646, Raport Konsulatu Generalnego PRL w Bratysławie za 
okres styczeń–czerwiec 1958 r., k. 58–66.

27 AMSZ, z. 20, w. 67, t. 866, Sprawozdanie Konsulatu Generalnego PRL w Bratysławie za okres lipiec–gru-
dzień 1958 r., k. 59–69.

28 AMSZ, z. 20, w. 55, t. 480, Raport Konsulatu Generalnego PRL w Bratysławie za okres styczeń–kwiecień 
1957 r., k. 177–180.

29 AMSZ, z. 20, w. 43, t. 538, Raport Konsulatu Generalnego w Bratysławie za okres maj–sierpień 1957 r., 
k. 22–36; AMSZ, z. 7, w. 56, t. 483, Raport Konsulatu Generalnego PRL w Bratysławie z 1 II 1958 r.

30 AMSZ, z. 20, w. 50, t. 646, Raport Konsulatu Generalnego PRL w Bratysławie za okres styczeń–czerwiec 
1958 r., k. 58–66.
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Po przemianach polskiego Października zainteresowanie polskiego MSZ, prasy i ofi-
cjalnych czynników w PRL mniejszością polską i Polonią w Czechosłowacji wyraźnie 
wzrosło. Coraz wyraźniej podkreślano nieprawidłowości w traktowaniu Polaków – 
naciski na zmianę obywatelstwa, trudności w zatrudnianiu w miejscu zamieszkania po 
ukończeniu nauki. Dostrzegano także konieczność szkolenia nauczycieli szkół polsko-
języcznych. Potwierdzają to raporty ambasady w Pradze, w których jednak nie zaleca-
no poruszania problemów Polonii na tak wysokim szczeblu, tym bardziej że argumenty 
w dyskusji byłyby zbyt słabe, ponieważ dotyczyły obywateli czechosłowackich31. W oce-
nie polskich dyplomatów, dyskryminacja Polaków i organizacji przez nich tworzonych 
odbijała się echem tylko w Polsce, na pograniczu z ČSR i tam mobilizowała „szowini-
styczne elementy”. Proponowano podjęcie rozmów z rządem w Pradze na tematy mniej 
kontrowersyjne, takie jak ułatwienie wyjazdów zbiorowych wycieczek do Polski oraz 
wysyłanie dzieci i nauczycieli polskich szkół na kolonie i kursy do Polski32. 

Jednocześnie Polacy zachowywali tradycje narodowe i domagali się łatwiejszego kon-
taktu z krajem, co budziło nieufność czechosłowackich władz i było interpretowane jako 
przejaw polskiego nacjonalizmu. Ludność polska była rozgoryczona z powodu upaństwo-
wienia majątku PZKO oraz ograniczenia działalności związku do województwa ostraw-
skiego. Złe relacje Polaków z władzami lokalnymi miały, zdaniem ambasady PRL, źródło 
w niezrozumieniu przez nich dyskusji ideologicznej prowadzonej przez KPCz33.

Stanowisko rządu w Warszawie wobec Polonii w ČSR ilustruje jego reakcja na pomysł 
nawiązania przez nią współpracy z Towarzystwem Łączności z Wychodźstwem „Polonia”. 
Ambasada w Pradze, w porozumieniu z konsulem PRL w Ostrawie uznała go za niefor-
tunny ze względu na repolonizacyjny charakter towarzystwa; kontakty z nim mogły być 
źle odebrane przez rząd w Pradze34. Jednocześnie naczelnik Wydziału ds. Polonii za Gra-
nicą w polskim MSZ sugerował ambasadzie przygotowanie odpowiedniego gruntu dla 
przyjęcia przez władze czechosłowackie propozycji współpracy, argumentując, że dzia-
łania „Polonii” mogłyby przyczynić się do rozwoju życia kulturalnego Polaków w ČSR 
i silniejszego ich związania z krajem35.

W raportach konsulatu PRL w Ostrawie zwracano uwagę na dowody pewnej libera-
lizacji polityki KPCz wobec polskiej mniejszości, takie jak np. zgoda na przyjazd zespo-
łu z polskiego Cieszyna i większa pula miejsc dla polskich kandydatów do parlamentu 
w wyborach planowanych na maj 1957 r. Te posunięcia wiązano z zapowiadaną wizytą 
premiera Józefa Cyrankiewicza36. Polacy w Czechosłowacji liczyli na to, że wpłynie ona 

31 AMSZ, z. 7, w. 58, t. 495, Pismo Konsulatu Generalnego PRL w Ostrawie do MSZ, 16 IV 1957 r., k. 234, 
235.

32 Ibidem.
33 AMSZ, z. 20, w. 63, t. 797, Notatka Departamentu I MSZ na temat sytuacji Polaków na Zaolziu, grudzień 

1958 r., k. 1–5.
34 AMSZ, z. 7, w. 55, t. 479, Sprawozdanie Ambasady PRL w Pradze, 2 V 1956 r., k. 139–162.
35 AMSZ, z. 7, w. 58, t. 495, Pismo MSZ w Warszawie do Ambasady PRL w Pradze, 8 VIII 1956 r., k. 229; 

ibidem, Pismo Ambasady PRL w Pradze do MSZ w Warszawie, k. 227; AMSZ, z. 7, w. 58, t. 495, Notatka 
naczelnika Wydziału ds. Polonii Zagranicą MSZ PRL do Ambasady PRL w Pradze, 22 IX 1956 r., k. 152.

36 Ibidem.
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na zmianę nastawienia wobec nich miejscowych władz. Dla rządu w Warszawie kwestia 
mniejszości polskiej nie mogła jednak stać się priorytetem w relacjach z Pragą. Daleko 
większe znaczenie miała normalizacja stosunków politycznych oraz rozwój współpracy 
gospodarczej. Niestety, do odrębnego spotkania Cyrankiewicza z Polakami nie doszło, 
a jedyny kontakt z nimi miał miejsce podczas jego wizyty w Ostrawie. Premier zade-
klarował, że od stanu relacji ludności pogranicza będą zależeć przyjacielskie stosunki 
polsko-czechosłowackie37. Słowa te potwierdzały zmianę, która zaszła po 1956 r. w poli-
tyce władz PRL wobec Polaków mieszkających za granicą, także w bloku wschodnim. Już 
samą wizytę polskiej delegacji można uznać za dowód zerwania z dotychczasową bier-
nością PRL wobec polskiej mniejszości38.

Przejawem dobrej woli władz czechosłowackich wobec Polaków w ČSR była zgoda na 
udział delegacji PRL na V zjeździe PZKO w Czeskim Cieszynie 21 lipca 1957 r. Członko-
wie delegacji deklarowali, że łamanie praw Polaków jest przejawem dążenia do ich cze-
chizacji, a jako przeciwwagę postulowali otoczenie ludności polskiej na Zaolziu opieką 
Towarzystwa Łączności z Wychodźstwem „Polonia”, zapraszanie polskich dzieci na kolo-
nie, nauczycieli na kursy oraz fundowanie polskiej młodzieży stypendiów na uczelniach 
w PRL. Ważne miało też być propagowanie polskiej kultury – zapraszanie polskich lite-
ratów z Zaolzia na seminaria i kursy organizowane w kraju oraz dostarczanie materiałów 
repertuarowych polskim zespołom artystycznym. W akcji tej miał uczestniczyć Polski 
Ośrodek Informacyjny w Pradze, którego filię proponowano zorganizować w Ostrawie 
lub Cieszynie. Postulowano także rozbudowę wymiany kulturalnej przygranicznych 
województw i rozwój wymiany między instytucjami kultury.

Opisane posunięcia miały być odpowiedzią na zarzuty Polonii, że konsulaty PRL 
w Czechosłowacji nie są dla Polaków domem, a jedynie urzędem dbającym o dobre rela-
cje z miejscowymi władzami. W ówczesnej rzeczywistości było raczej niemożliwe, aby 
polskie placówki konsularne mogły powrócić do swoich przedwojennych funkcji i odbu-
dować zaufanie do siebie Polonii i polskiej mniejszości w Czechosłowacji.

Kolejna zmiana w polityce władz PRL nastąpiła po 1959 r., kiedy osłabło zaintereso-
wanie sytuacją Polaków w ČSR39. Wynikało to z odejścia od kierunku przyjętego w paź-
dzierniku 1956 r. oraz z ogólnych założeń polityki zagranicznej zmierzającej do umoc-
nienia przyjaźni z państwami socjalistycznymi. Władze PRL nie starały się rozwiązywać 
problemów w bezpośrednich rozmowach polsko-czechosłowackich i stały na stanowi-
sku, że proces asymilacji powinien przebiegać łagodnie, bez administracyjnych naci-
sków. Podkreślano akceptację rządu w Warszawie dla nieuchronnego wrastania Polaków 
w społeczeństwo czechosłowackie, ale jednocześnie popierano ich aspiracje kulturalne. 

37 „Głos Ludu”, 7 V 1957.
38 Opinie o problemach Polaków na Zaolziu delegacji PRL uczestniczącej w V zjeździe delegatów PZKO w Cze-

skim Cieszynie 21 VII 1957 r. [w:] Polska a Zaolzie (1957–1967). Po „Polskim Październiku” a przed „Praską 
Wiosną”. Wybór dokumentów, do druku przygotował K. Nowak, „Acta Historica Silesiae Superioris” 2006, 
t. 19, s. 19–22.

39 Polska a Zaolzie (1957–1967)…, s. 5–10; O. Szura, Millennium a stosunki polsko-polonijne [w:] Wybrane 
problemy polskiej polityki zagranicznej lat sześćdziesiątych, red. J. Przewłocki, Katowice 1989, s. 71.
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Polskie MSZ uznało za dobrą monetę to, iż czechosłowackie władze umożliwiły bezpo-
średnie kontakty konsulatu w Ostrawie z Polakami i wyegzekwowały poważne traktowa-
nie mniejszości polskiej przez lokalne władze40.

Polacy w Czechosłowacji byli zmuszani do zmiany obywatelstwa lub sami, z powodów 
koniunkturalnych, podejmowali taką decyzję. Najczęściej o zmianę występowała ludność 
napływowa, a nie autochtoni. Głównymi argumentami składających wnioski były wzglę-
dy ekonomiczne, trudności w znalezieniu pracy, nabyciu nieruchomości, budowie domu 
czy dziedziczeniu majątku. W sumie w latach 1947–1959 zgodę na zmianę obywatelstwa 
na czechosłowackie uzyskało 5 tys. osób. Najwięcej wniosków wpłynęło w 1956 r. – 375. 
W 1955 r. było ich 367, w 1957 r. – 214, a w 1958 r. – 24541. 

Nadal ważnym źródłem sporów z władzami było polskie szkolnictwo w Czechosłowa-
cji. W 1958 r. w województwie ostrawskim istniało 90 szkół z polskim językiem wykłado-
wym. W roku szkolnym 1964/1965 działało 81 polskich szkół podstawowych, a uczyło się 
w nich 8216 uczniów. Ponadto w Czeskim Cieszynie działało Gimnazjum Ogólnokształ-
cące z 420 uczniami. Młodzież uczęszczała także do szkół średnich: ekonomicznej, rolni-
czej, pielęgniarskiej i przemysłowej, gdzie wyodrębniono klasy z polskim językiem wykła-
dowym. W roku szkolnym 1960/1961 w 85 polskich szkołach podstawowych pobierało 
naukę 8561 dzieci42. W 1965 r. w województwie ostrawskim istniały 93 szkoły z polskim 
językiem nauczania43. W roku szkolnym 1966/1967 w szkołach polskojęzycznych kształci-
ło się 7368 dzieci. Liczba szkół i klas z polskim językiem nauczania stopniowo spadała44.

Niestety, z powodu braku wykwalifikowanych kadr, poziom nauczania języka ojczy-
stego nie był wysoki. Kształcący nauczycieli Instytut Pedagogiczny w Ostrawie nie miał 
samodzielnej katedry języka polskiego. W całej Czechosłowacji nie było ani jednej szko-
ły przygotowującej nauczycieli dla polskich przedszkoli. Podręczniki do polskich szkół 
były tłumaczeniem książek czeskich. Strona polska uważała, że jedną z najważniejszych 
kwestii w pracy polonijnej jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przez ich wyjazdy na 
kursy do Polski, co napotykało duże opory strony czechosłowackiej, która po naciskach 
dyplomatycznych zgodziła się na wyjazdy polskich nauczycieli w latach 1956–1957, ale 
już w roku 1958 tej zgody nie wyraziła. 8 maja 1958 r. Ambasada Czechosłowacji w War-
szawie wystosowała do MSZ PRL aide memoire z negatywnym stanowiskiem w sprawie 
wymiany nauczycieli szkół mniejszościowych w Polsce i Czechosłowacji oraz organizacji 
kursów języka i literatury dla nich45.

40 AMSZ, z. 20, w. 66, t. 853, Pismo Departamentu Konsularnego MSZ do Konsulatu PRL w Ostrawie na 
temat sytuacji Polaków na Zaolziu na podstawie raportu konsularnego za II półrocze 1959 r., k. 134.

41 U. Kaczmarek, Kultura zbiorowości polonijnych Europy Środkowej 1945–1989. Czechosłowacja, Niemiecka 
Republika Demokratyczna, Węgry, Poznań 1993, s. 67.

42 D. Janak, R. Prokop, Podstawowe cechy…, s. 131.
43 AMSZ, Departament I, 27/70, w. 3, Notatka Konsulatu Generalnego PRL w Ostrawie na temat mniejszości 

polskiej w CSRS, k. 32, 33.
44 AMSZ, Departament I, 36/70, w. 2, Notatka informacyjna Ambasady PRL w Pradze o problemach Polaków 

na Zaolziu, 17 X 1967 r., k. 9–21.
45 AMSZ, z. 7, w. 55, t. 481, Raport Ambasady PRL w Pradze 1 IX 1957 –1 IV 1958, k. 1–70; AMSZ, z. 20, 

w. 43, t. 419, Notatka z rozmowy z ministrem V. Davidem, 13 VI 1958 r., k. 122–131.
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W 1959 r. zasadniczy kierunek polityki władz czechosłowackich wobec mniejszości 
polskiej wynikał z uchwał XI Zjazdu KPCz, mających na celu umacnianie moralno-poli-
tycznej jedności społeczeństwa. W tym duchu utrzymana była uchwała nr 33 Biura Poli-
tycznego KC KPCz z 27 stycznia 1959 r. w sprawie zasad pracy wśród obywateli narodo-
wości polskiej w ČSR46. Podstawową wytyczną było włączenie ich do życia politycznego 
i społecznego, w celu umocnienia jedności narodu. Uchwała ta była kolejnym przejawem 
dążeń do pełnej asymilacji ludności polskiej, czemu służyć miało usunięcie wielu działa-
czy z zarządu PZKO i powiązanie Polaków z czechosłowackimi organizacjami. W rezul-
tacie pogłębił się rozdźwięk między ludnością polską a czeską. 

Zmianę polityki narodowościowej rządu w Pradze zapowiadała nowa ustawa zasad-
nicza Czechosłowacji z czerwca 1960 r., przyznająca mniejszościom polskiej, węgierskiej 
i ukraińskiej prawo do kształcenia w języku narodowym. Jednak w tym samym czasie 
dokonano administracyjnego podziału powiatów frydecko-misteckiego oraz karwińskie-
go oraz likwidacji powiatu czeskocieszyńskiego przez włączenie jego części do powiatu 
karwińskiego. Posunięcia te Polacy odbierali jako walkę z ich stanem posiadania, ponie-
waż miejscowości zamieszkałe przez duże grupy ludności polskiej przeniesiono do powia-
tów, w których przeważała ludność czeska. W powiecie Frýdek-Mistek mniejszosć polska 
stanowiła 13 proc., podczas gdy w zlikwidowanym czeskocieszyńskim – 40 proc.47 Także 
reorganizację polskiego szkolnictwa Polacy odbierali jako ciąg dalszy działań wymierzo-
nych przeciwko nim48.

Szansę na wprowadzenie w życie zasady dwujęzyczności dawała podjęta w 1963 r. 
uchwała KW KPCz w Ostrawie. Określała ona podstawowe kierunki działań w sprawach 
narodowościowych, ale pozostała jedynie na papierze. Decyzją Ministerstwa Kultury 
i Oświaty w Pradze w szkołach zawodowych z polskim językiem wykładowym wprowa-
dzono obowiązkowe nauczanie przedmiotów zawodowych w języku czeskim49. Wyraźnie 
wzrosło też zaangażowanie czechosłowackich władz w działania na rzecz pracy wycho-
wawczej i silniejszego powiązania Polaków z CSRS50. 

W omawianym okresie spadło zainteresowanie rządu w Warszawie sytuacją mniejszości 
polskiej w Czechosłowacji. W sprawozdaniu z pracy konsulatu PRL w Ostrawie w I poło-
wie 1961 r. uznano, że problemy polonijne nie istnieją, a polska mniejszość jest trakto-
wana tak jak inni obywatele Czechosłowacji51, czego dowodem miała być rzekomo dobra 
kondycja polskiego szkolnictwa. O pogłębiającej się asymilacji Polaków w społeczeństwie 

46 AMSZ, z. 20, w. 66, t. 853, Sprawozdanie Konsulatu Generalnego PRL w Ostrawie za I półrocze 1959 r., 
k. 84–109.

47 U. Kaczmarek, Kultura zbiorowości…, s. 30, 31; L. Ciamaga, Nowy podział administracyjny i rozszerzenie 
uprawnień rad narodowych w Czechosłowacji, „Sprawy Międzynarodowe” 1960, nr 4, s. 77–80.

48 AMSZ, Departament I 1961, 3/65, w. 6, Pismo Konsulatu Generalnego PRL w Ostrawie do MSZ na temat 
reorganizacji polskich gmin. 

49 AMSZ, DK, 6/69, w. 8, Raport konsulatu PRL w Ostrawie za 1965 r.
50 AMSZ, Departament I, 1961, 3/65, w. 6, Pismo Konsulatu Generalnego PRL w Ostrawie do MSZ w War-

szawie na temat reorganizacji polskich gmin. W 1960 r. nastąpiła zmiana nazwy państwa na Czechosłowa-
cja Republika Socjalistyczna (CSRS).

51 AMSZ, DK, 48/64, w. 6, Sprawozdania konsularne Ostrawa, styczeń–czerwiec 1961 r., k. 6–26.
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czechosłowackim miało świadczyć ich uczestnictwo w radach narodowych, powiatowych 
i wojewódzkich, w których, tak jak w przypadku Karwiny i Frýdka-Mistka, stanowili oni 
17–19 proc. radnych; zasiadali też w zarządach 19 spółdzielni produkcyjnych powiatu 
Frýdek-Mistek, w 7 zarządach państwowych gospodarstw i w zarządach kilku kopalni. 

Praca propagandowa konsulatu miała teraz na celu stworzenie klimatu zrozumienia 
dla istoty przyjaźni polsko-czechosłowackiej oraz pomoc w realizacji wytycznych KPCz 
w pracy wśród obywateli narodowości polskiej52. Pomimo częstych kontaktów konsulatu 
w Ostrawie z Polakami, jego przedstawicieli nie zaproszono na zjazd PZKO, który odbył 
się w grudniu 1962 r.53

Sytuacja mniejszości polskiej była jednak daleka od jej oczekiwań. W 1964 r. – na proś-
bę zajmującego się sprawami narodowościowymi pracownika aparatu KC KPCz – grupa 
działaczy PZKO przygotowała notatkę zawierającą krytyczne uwagi na temat programu 
i organizacji szkół z polskim językiem nauczania54. Była to pierwsza od lat tak śmiała kry-
tyka błędów w polityce władz wobec mniejszości polskiej. Zwracano w niej uwagę na nie-
uzasadnione zmniejszenie liczby godzin języka polskiego w szkołach oraz ograniczenie 
liczby klas z polskim językiem nauczania. Krytycznie oceniono niski poziom podręcz-
ników szkolnych. Zarzuty dotyczyły też nieprzestrzegania przepisów o dwujęzyczności, 
która powinna obowiązywać w 63 miejscowościach okręgu ostrawskiego.

Rok 1965 przyniósł niespodziewane wydarzenia związane ze zjazdem PZKO. Zasko-
czeniem było zgłoszenie przez zgromadzonych członków związku kandydatury Cieślara 
do zarządu, a następnie jej przyjęcie55. Jednak proponowane przez niego zmiany w statu-
cie, zmierzające do wzmocnienia roli PZKO jako reprezentanta interesów Polaków, nie 
zostały zaakceptowane przez niektórych członków oraz przez Wojewódzki Komitet Fron-
tu Narodowego. W tej sytuacji Cieślar sam zrezygnował z aktywnego uczestnictwa w pra-
cach związku. Zdaniem pracowników konsulatu PRL w Ostrawie, kierownictwo PZKO 
nie miało doświadczenia ani autorytetu, dlatego większość decyzji dotyczących Polaków 
podejmowali odgórnie czechosłowaccy urzędnicy. Zwracano też uwagę na zmianę poko-
leniową i fakt, że młodsi działacze nie traktowali już spraw narodowościowych tak emo-
cjonalnie jak starsi.

Ponowny wzrost zainteresowania rządu PRL sytuacją Polaków w Czechosłowacji 
nastąpił w okresie obchodów millenijnych i odwilży w CSRS (1966–1968). Już w 1958 r. 
Sejm PRL uznał lata 1960–1966 za okres obchodów tysiąclecia Państwa Polskiego i rea-
lizacji nowego programu nawiązania kontaktów z Polakami za granicą56. Rocznicowe 
obchody miały się stać okazją do manifestacji jedności wszystkich Polaków oraz prowa-
dzenia propagandy na rzecz granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. 

52 AMSZ, DK, 48/64, w. 6, Sprawozdanie Konsulatu Generalnego PRL w Ostrawie za styczeń–grudzień 
1962 r. 

53 AMSZ, z. 28, w. 5, t. 5–10, Notatka konsula K. Nowaka z Ostrawy, 28 XII 1962 r.; „Głos Ludu”, 18 XII 
1962.

54 AMSZ, DK, 3/68, w. 8, Raport Konsulatu Generalnego PRL w Ostrawie za 1964 r., k. 16–19.
55 AMSZ, DK, 6/69, w. 8, Raport Konsulatu Generalnego PRL w Ostrawie za 1965 r., k. 138, 139.
56 O. Szura, Millennium a stosunki…, s. 74–76.
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To właśnie plany dotyczące obchodów milenijnych tłumaczą wyraźny wzrost zain-
teresowania pracą i dorobkiem PZKO oraz jego współpracą w krajem. Pamiętano przy 
tym, że wszystkie podejmowane po 1956 r. działania strony polskiej nie mogły naruszać 
przyjaznych więzów łączących państwa socjalistyczne i ingerować w wewnętrzne sprawy 
stron. Za takie uznano też sytuację mniejszości narodowych.

W 1966 r. Departament I MSZ w Warszawie oczekiwał, że realizacja tez XIII Zjaz-
du KPCz zmieni politykę narodowościową kraju57. Placówki konsularne PRL miały 
zebrać informacje, jak są spełnione postulaty mniejszości polskiej, przekazane władzom 
w związku ze zjazdem. Wykorzystując dobry klimat polityczny w CSRS, polskie MSZ pro-
ponowało wystąpienie do władz czechosłowackicj o zorganizowanie spotkania i omówie-
nie problemów mniejszości polskiej58. Ambasada polska była jednak skłonna postrzegać 
kwestie polonijne w aspekcie polityki narodowościowej władz CSRS59, które – zdaniem 
polskich dyplomatów – dążyły do przezwyciężenia animozji narodowościowych, o czym 
miały świadczyć głosy prasy i reakcje na łamanie praw mniejszości polskiej. Takie stano-
wisko rządu PRL wskazuje, że nadal sytuacji mniejszości nie traktowano jako problemu 
samego w sobie, ale rozpatrywano go w kontekście relacji polsko-czechosłowackich, sta-
wiając iunctim między dobrą atmosferą kontaktów partyjnych, politycznych i gospodar-
czych a sytuacją ludności polskiej w CSRS.

Tymczasem w Czechosłowacji coraz otwarciej mówiono o czeskim szowinizmie i nie-
chęci wobec mniejszości narodowych60. Stwarzało to odpowiedni klimat do rozwiązania 
wielu problemów, który starano się wykorzystać podczas imprez i spotkań organizowa-
nych w związku z Millennium Państwa Polskiego. Dodatkową okolicznością sprzyjają-
cą porozumieniu była dobra sytuacja gospodarcza CSRS, a przecież większość Polaków 
zamieszkiwała uprzemysłowiony obszar tego kraju61. 

Widoczny w pierwszej dekadzie marca 1968 r. wzrost aktywności polskiej mniejszości 
był naturalną konsekwencją zmian politycznych w Czechosłowacji. Bez obaw, publicznie 
mówiono o słuszności poglądów Pawła Cieślara. Od 9 marca w „Głosie Ludu” pojawiały 
się artykuły na temat problemów mniejszości narodowych, m.in. szkolnictwa i dyskry-
minacji ludności polskiej62. Henryk Jasiczek na konferencji powiatowej KPCz w Karwi-
nie, odnosząc się do procesu demokratyzacji, mówił o polityce wkładania klina między 
robotników i inteligencję i izolacji polskiego społeczeństwa. 

57 AMSZ, Departament I, 34/70, w. 1, Informacja Departamentu I o CSRS i sprawach Polaków na Zaolziu, 
22 VIII 1966 r., k. 10, 11.

58 AMSZ, Departament I, 36/70, w. 2, Notatka Departamentu I MSZ z propozycjami podjęcia ze stroną cze-
chosłowacką dyskusji o Zaolziu, Warszawa, sierpień 1967 r., k. 3.

59 Ibidem, Notatka informacyjna ambasady PRL w Pradze o problemach Polaków na Zaolziu, Praga 17 X 
1967 r., k. 9–21.

60 AMSZ, Departament I, 21/70, w. 4, Notatka informacyjna I Departamentu MSZ o mniejszości polskiej 
w CSRS, Warszawa, 26 V 1966 r.

61 AMSZ, Departament I, 36/70, w. 2, Notatka Konsulatu Generalnego PRL w Ostrawie z obchodów 20-lecia 
PZKO, 10 VII 1967 r., k. 18–22.

62 AMSZ, Departament I, 9/74, w. 4, Notatka konsula PRL w Ostrawie Jana Korczyńskiego o niektórych prob-
lemach wśród Polonii czechosłowackiej w świetle działalności PZKO. 
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Od 21 marca koła terenowe PZKO wysyłały do KC KPCz telegramy wyrażające 
poparcie dla styczniowych uchwał plenum partii. Sekretarz Zarządu PZKO zapowiadał 
dokonanie krytycznej oceny przeszłości i deklarował poparcie dla nowego kierownictwa. 
W atmosferze przemian zachodzących w Czechosłowacji organizacja ta mogła lepiej peł-
nić funkcję rzecznika mniejszości polskiej. 26 marca na Plenum ZG PZKO uchwalo-
no „Stanowisko Plenum ZG PZKO” adresowane do Aleksandra Dubčeka, którego treść 
opublikowano w „Głosie Ludu”63. Domagano się zmian statusu mniejszości narodowych 
i nowej ustawy językowej. Podkreślano, że ludność polska nie chce wykorzystywać pro-
cesu demokratyzacji do realizacji swoich celów i zna realną sytuację państwa. Zdaniem 
działaczy PZKO, do tej pory problemy narodowościowe traktowano powierzchownie 
i deklaratywnie. Polacy domagali się przywrócenia polskiego brzmienia nazwisk boha-
terów ruchu oporu na Śląsku Cieszyńskim, zatrudniania absolwentów szkół na miejscu 
i wznowienia działalności szkół zlikwidowanych w 1963 r. Stanowisko to spotkało się 
z potępieniem wielu Czechów, a jego treść długo była przemilczana przez władze lokal-
ne. Dopiero 20 kwietnia zostało opublikowane przez organ Komitetu Okręgowego KPCz 
w Ostrawie „Nová svoboda”. Postulaty zgłaszane przez mniejszość polską czeska społecz-
ność traktowała jako formę irredenty, w związku z czym pojawiały się rezolucje potępia-
jące Polaków64.

Pracownicy konsulatu w Ostrawie z niepokojem obserwowali relacje narodowościowe 
w okresie Praskiej Wiosny. Konsul Jan Korczyński traktował mniejszość polską w CSRS 
jako pośrednika w przekazywaniu informacji o polskich osiągnięciach i polskim dorob-
ku oraz w kształtowaniu właściwego klimatu stosunków polsko-czechosłowackich65. 
Dotychczasowe stanowisko konsulatu i rządu wobec Polonii miało być poddane rewizji, 
a celem pracy konsularnej miało się stać powiązanie duchowe Polonii z krajem. Przyjęto 
założenieo rozszerzeniu działalności służb konsularnych na rzecz Polonii, co oznaczało 
częstsze kontakty z ludźmi w terenie (wcześniej obawiano się zarzutów o mieszanie się 
w sprawy wewnętrzne), wysyłanie dzieci na kolonie do Polski, pomoc dla zespołów arty-
stycznych i zapraszanie ich do kraju, organizowanie wakacyjnych kursów dla polskich 
nauczycieli, przyjmowanie większej liczby młodzieży polonijnej na studia w kraju. Miało 
to dotyczyć także Polaków w CSRS.

27 kwietnia 1968 r. odbył się roboczy zjazd PZKO, na który przybył I sekretarz KW 
KPCz w Ostrawie. Uczestnicy obrad mówili o konieczności rehabilitacji członków PZKO 
i dążeniu do uzyskania przez Polaków formalnego statusu mniejszości narodowej. 
Uchwalono też rezolucję skierowaną do I sekretarza KPCz, zawierającą postulaty równo-

63 AMSZ, Departament I, 9/74, w. 4, List otwarty Prezydium Zarządu PZKO do czeskich i słowackich przyja-
ciół; K. Nowak, Z problematyki…, s. 219, 220; „Głos Ludu”, 28 III 1968 r.; J. Makowski, Za Olzą, „Kultura” 
(Paryż) 1969, nr 3, s. 85–87.

64 Szerzej: „Podhale” na Zaolziu. Służba Bezpieczeństwa wobec zaolziańskiej „Praskiej Wiosny”. Wybór doku-
mentów z lat 1968–1969, do druku przygotował K. Nowak, Cieszyn 2005.

65 AMSZ, Departament I, 9/74, w. 4, Notatka konsula PRL w Ostrawie, Jana Korczyńskiego o niektórych 
aktualnych problemach wśród polonii czechosłowackiej w świetle działań PZKO.
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uprawnienia mniejszości polskiej66. Mniejszości polskiej udało się wzmocnić na pewien 
czas działalność organizacji młodzieżowych i harcerskich. Starania Polaków oraz pra-
ce nad nową ustawą przyznającą prawa grupom narodowościowym ustały jednak wraz 
interwencją wojsk Układu Warszawskiego67. 

Reakcja polskiej mniejszości na interwencję była natychmiastowa. 21 sierpnia ZG 
PZKO stanął po stronie władz czechosłowackich i domagał się wycofania wojsk sowie-
ckich, a 24 sierpnia ukazał się list zarządu do KC PZPR, w którym odrzucono tezę 
o kontrrewolucyjnym charakterze przemian w Czechosłowacji. Pełne dramatyzmu było 
radiowo-telewizyjne wystąpienie Henryka Jasiczka. Na plenum 27 sierpnia uznano woj-
skową interwencję za agresję i domagano się wycofania wojsk okupacyjnych z „naszego 
państwa”. Podobne stanowisko jak PZKO zajęło Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, nato-
miast ZHP zachowało się biernie68. Wielu działaczy mniejszości polskiej było szykanowa-
nych i straciło pracę. Do tej grupy należeli: Henryk Jasiczek, Łada Krumniklowa, Tade-
usz Siwek, Władysław Sikora, Jan Rusnok, Wilhelm Przeczek, Ernest Sembol69. Działacze 
PZKO zostali poddani inwigilacji w ramach akcji „Podhale”, prowadzonej przez polską 
Służbę Bezpieczeństwa, której celem było ukazanie antysocjalistycznego charakteru dzia-
łalności inteligencji, dziennikarzy i działaczy70, a dzięki temu przeciwdziałanie demokra-
tyzacji w CSRS oraz niedopuszczenie do przedostania się do Polski nastrojów „antyso-
cjalistycznych”.

Jeszcze we wrześniu 1968 r. konsulat PRL w Ostrawie pilnie obserwowały nastroje 
ludności polskiej, utrzymując ścisły kontakt z kierownictwem KW KPCz w Ostrawie71. 
W notatce dotyczącej środowisk polonijnych po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskie-
go, wyraźnie dyskredytującej działania środowisk polonijnych, członków PZKO oskarża-
no o antypolską i antysocjalistyczną działalność, prowadzoną poprzez środki masowego 
przekazu oraz bezpośrednie spotkania z ludnością Zaolzia72. 

Podobne były komentarze na temat działań Wilhelma Przeczeka, Łady Krumniklo-
wej, Władysława Sikory, Stefana Mamonia i Tadeusza Siwka. Redaktor „Głosu Ludu” 
zarzucał przywódcom PRL, że nie służyli interesom Polaków na Zaolziu. Sikora opubli-
kował w „Głosie Ludu” z 12 września artykuł Za naszą wolność, w którym pisał o jednoś-
ci interesów Polaków i Czechów, stojących po tej samej stronie barykady. W odpowiedzi 
władze PRL oskarżyły działaczy mniejszości polskiej o postawy antypolskie, antysocjali-
styczne i antyradzieckie.

66 Meldunek WKRG KW MO na temat uchwalenia rezolucji przez działaczy PZKO i reakcji czeskich, Kato-
wice, 6 V 1968 r. [w:] „Podhale” na Zaolziu…, s. 13.

67 S. Zahradnik, M. Ryczkowski, Korzenie Zaolzia, Warszawa–Praga–Trzyniec 1992, s. 152. 
68 „Kultura” (Paryż) 1968, nr 253, Zeszyt specjalny poświęcony wydarzeniom w Czechosłowacji, s. 202, 203.
69 „Podhale” na Zaolziu…, s. 5, 6.
70 Szyfrogram SB KP MO do KW MO omawiający sytuację wśród zaolziańskich dziennikarzy i literatów. 

Meldunek dotyczący akcji kryptonim „Podhale”, 17 X 1968 r., ibidem, s. 31, 32. 
71 AMSZ, Departament I, 9/74, w. 4, Notatka Konsulatu Generalnego PRL w Ostrawie do MSZ, 4 IX 1968 r. 
72 AAN, KC PZPR, 237/XVIII-325, Charakterystyka przedstawicieli środowiska polonijnego w Czechosło-

wacji po wkroczeniu wojsk sojuszniczych, 31 XII 1968 r., k. 23–53.
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Polacy z okręgu konsularnego w Ostrawie znaleźli się w bardzo trudnej i skompliko-
wanej sytuacji. Z jednej strony popierali proces demokratyzacji w kraju zamieszkania, 
z drugiej zaś mieli poczucie krzywdy, wywołane dotychczasową polityką władz. Nastroje 
pogarszały się na skutek wrogich postaw Czechów, obawiających się włączenia Zaolzia 
do Polski.

MSZ w Warszawie zależało na przeciwdziałaniu propagandzie antypolskiej w środo-
wisku polonijnym, czym miała się zająć ostrawska placówka konsularna. Resort propo-
nował doprowadzenie do polaryzacji poglądów działaczy polonijnych oraz izolację wro-
giej grupy działaczy73. Zaakceptował także propozycję konsulatu w Ostrawie, dotyczącą 
organizacji imprez polonijnych w konsulacie, wyjazdów kolonijnych dla polskich dzieci 
z Czechosłowacji, pomocy w kształceniu polonistów oraz w uzupełnianiu kwalifikacji 
nauczycieli pracujących w polskich szkołach. Konsulat miał też przekazywać prasie polo-
nijnej materiały na temat osiągnięć Polski Ludowej i wydarzeń kulturalnych. W ten spo-
sób starano się pozyskać Polaków dla stanowiska rządu PRL i jego działań w Czechosło-
wacji, a tym samym doprowadzić do rozbicia Polonii w CSRS.

Dla zrozumienia położenia mniejszości polskiej w CSRS w okresie praskiej wios-
ny, ważna jest analiza sytuacji na pograniczu i wpływu propagandy komunistycznej na 
nastroje ludności zamieszkałej po polskiej stronie, która być może poddała się agitacji 
antyczechosłowackiej. Władze PRL przekonywały, że sytuacja w Czechosłowacji może 
spowodować zagrożenie ze strony rewizjonizmu RFN. Radio, prasa i TV w wojewódz-
twie katowickim prowadziły czarną propagandę. Jedną z jej form była audycja „Do przy-
jaciół w Ostrawie”, która źle wpłynęła na wzajemne relacje ludności po obu stronach 
granicy74. Jednocześnie intencją władz PRL było wywołanie powszechnego przekonania 
o złym traktowaniu Polaków w CSRS. 

Zdaniem Krzysztofa Nowaka, stosunek władz PRL do Praskiej Wiosny spowodo-
wał pewne pęknięcie w relacjach Zaolzian z Polską, którego skutki widoczne były także 
w następnych latach. Wielu Polaków uległo asymilacji, tracąc poczucie więzi z macierzą. 
Wielu z nich niewątpliwie wstydziło się za poczynania władz PRL i udział polskiego woj-
ska w tłumieniu wolnościowego zrywu Czechów i Słowaków. Jednak najtrwalszym skut-
kiem interwencji było pogłębienie niechęci społeczeństwa czechosłowackiego do Pola-
ków w CSRS, obarczanych odpowiedzialnością za działania rządu w Warszawie. 

Reasumując, należy stwierdzić, że przemiany zachodzące w Polsce w 1956 r. były 
dogodnym pretekstem do nasilenia polityki asymilacyjnej wobec polskiej mniejszości, 
prowadzonej przez władze czechosłowackie przy użyciu nacisków administracyjnych 
i ekonomicznych oraz ograniczania rozwoju polskiej oświaty i życia kulturalnego. Musia-

73 AMSZ, Departament I, 9/74, w. 3, Pismo Departamentu I MSZ w Warszawie do wicedyrektora Depar-
tamentu Konsularnego, 30 XI 1968 r.; Ł. Kamiński, Mniejszość polska w CSRS w 1968 r. w oczach władz 
PRL [w:] Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane profesorowi Wojciecho-
wi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. S. Ciesielski, T. Kulak, K. Ruchniewicz, Toruń 
2004, s. 329–331. Szerzej: Operacja „Podhale”. Służba Bezpieczeństwa wobec wydarzeń w Czechosłowacji 
1968–1970, oprac. Ł. Kamiński, G. Majchrzak, Warszawa 2008.

74 „Podhale” na Zaolziu…, s. 6–7.
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ło to wywoływać niezadowolenie wśród uświadomionej narodowo Polonii w Czechosło-
wacji i pogłębiać wzajemne antagonizmy. 

Jednocześnie po październiku 1956 r. wzrosło zainteresowanie polskich władz oraz 
służby zagranicznej losem Polaków w Czechosłowacji. Polskie placówki konsularne dzia-
łały aktywniej na rzecz ich praw, co stało w sprzeczności z asymilacyjną polityką władz 
czechosłowackich zmierzających do odizolowania Polaków od PRL. Rząd w Warsza-
wie dostrzegał nieuchronność asymilacji, ale sprzeciwiał się dokonywaniu jej przy uży-
ciu nacisków administracyjnych, krytykując Pragę za łamanie praw narodowościowych 
w zakresie dwujęzyczności i szkolnictwa. 

Wraz z odchodzeniem od idei polskiego Października, po 1959 r. zainteresowa-
nie władz PRL sytuacją rodaków mieszkających za granicą osłabło. Do jego ponowne-
go wzrostu doszło w okresie obchodów millenijnych, nadal jednak nadrzędnym celem 
było utrzymanie jedności bloku wschodniego i niepogarszanie relacji między Warszawą 
a Pragą. Działania rządu w Warszawie na rzecz silniejszego związania Polaków w CSRS 
z macierzą zakończyły się wraz z interwencją wojsk Układu Warszawskiego oraz po fia-
sku polskich planów mających na celu pozyskanie rodaków za Olzą dla poparcia stano-
wiska PRL wobec praskiej wiosny.

The Situation of Poles in Czechoslovakia in the Years 1956–1968

For many years, the situation of Poles in Czechoslovakia served as an indicator of 
changes in mutual relations between Warsaw and Prague, even though it was theoretically 
agreed that nationality issues should remain an internal affair of each country. The moods 
existing in both countries during the events of the Polish October in 1956 were used by 
the Czech government as a pretext to take up a fight against the “bourgeois nationalism”, 
which Poles were accused of. The theory of “two homelands” was condemned, and the 
Polish Cultural and Education Union was deprived of its former prestige. Poles were dis-
criminated against in schools and they were denied access to bilingual education, in order 
to speed up the assimilation of the Polish minority. This coincided, however, with an 
increased interest of the Polish government officials and consular services in the situation 
of Poles in Czechoslovakia after October 1956. The Polish government hoped to make 
sure that the rights of the Polish minority would be respected and that closer links with 
the homeland would be established. After 1959, however, the ideas of the Polish October 
were gradually departed from and the interest of the Polish authorities in the situation of 
their countrymen weakened. More attention to the issue of Poles living abroad was also 
paid during celebrations commemorating the 1000th anniversary of the Polish state. This 
time, however, the overriding priority for the Polish government was to preserve the uni-
ty of the Eastern Block and not to harm the relations between Warsaw and Prague. The 
Polish government discontinued its attempts to establish closer links with the Poles in 
Czechoslovakia when the Warsaw Pact troops invaded Czechoslovakia after Polish plans 
to win the support of countrymen living beyond the Olza River for the position taken by 
the People’s Republic of Poland with respect to the Prague Spring had failed.
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Wpływ rządów komunistycznych w Czechosłowacji 
na sytuację miejscowych Rusinów-Ukraińców

Przed przejściem do zasadniczego tematu tego artykułu, konieczne wydaje się wyjaś-
nienie pewnych kwestii terminologicznych. Społeczność będąca przedmiotem naszych 
rozważań była przez większość okresu komunistycznych rządów w Czechosłowacji okre-
ślana oficjalnie jako Rusini-Ukraińcy. Ta podwójna nazwa miała odzwierciedlać fakt, że 
ludzie ci – a właściwie przywódcy wypowiadający się w imieniu tej społeczności – nie 
byli w stanie porozumieć się co do jednoznacznego etnonimu dla grupy, do której należe-
li. Po 1945 r. w Czechosłowacji w środkach masowego przekazu, w publikacjach nauko-
wych i oficjalnych dokumentach dla określenia wschodniosłowiańskich mieszkańców 
Preszowszczyzny używano przynajmniej trzech określeń – Rusini, Rosjanie (russkije) 
i Ukraińcy. Trzeba jednak pamiętać, że przedmiotem niniejszego artykułu jest jedna i ta 
sama grupa etnolingwistyczna (lub mniejszość narodowa), która po 1968 r. w Czechosło-
wacji oficjalnie była nazywana Rusinami-Ukraińcami.

Drugi problem natury terminologicznej dotyczy terytorium zamieszkiwanego przez 
Rusinów-Ukraińców. W literaturze przedmiotu był on określany różnie – jako Ruś Pre-
szowska (Prasziwśka Ruś) lub Preszowszczyzna (Priasziwszczyna). Nazwa Preszowszczy-
zna (nieobejmująca jednak miasta Preszów) odnosi się do około 275 wiosek położonych 
w północno-wschodniej części byłej Czechosłowacji (obecnie na Słowacji), w których 
większość mieszkańców, przynajmniej do końca II wojny światowej, stanowili właśnie 
Rusini-Ukraińcy.

Komuniści sięgnęli po władzę w Czechosłowacji nie od razu po zakończeniu II wojny 
światowej, lecz dopiero trzy lata później, w lutym 1948 r. W okresie przejściowym (1945–
1948) doszło do kilku wydarzeń, które należy omówić, by lepiej zrozumieć ewolucję spo-
łeczności Rusinów-Ukraińców, która dokonała się na przestrzeni całego późniejszego okresu 
władzy komunistycznej. Kiedy Armia Czerwona, razem z Korpusem Armii Czechosłowa-
ckiej, jesienią 1944 r. dotarła na Preszowszczyznę, rząd Republiki Słowackiej, sprzymierzo-
nej podczas II wojny światowej z nazistowskimi Niemcami, uciekł stamtąd. Wkrótce w wio-
skach i miasteczkach regionu zaczęto tworzyć pierwsze samorządy, których zadaniem było 
utrzymywanie porządku publicznego i sprawowanie lokalnych funkcji administracyjnych. 
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1 marca 1945 r. przedstawiciele tych samorządów, wywodzący się z różnych środo-
wisk politycznych i narodowych, spotkali się w Preszowie, gdzie utworzyli nadrzędną 
instytucję – Ukraińską Ludową Radę Preszowszczyzny (Ukrajinśka narodna rada Pria-
sziwszczyny – UNRP). Był to pierwszy przypadek na tym terenie użycia w nazwie orga-
nizacji przymiotnika „ukraiński”; wcześniej prawie zawsze w nazwach tych występowało 
określenie „russkij”. 

Decyzja o nazwaniu preszowskiej rady „ukraińską” odzwierciedlała dominującą rolę, 
którą odgrywali w kierownictwie rad ludowych komuniści i ich sympatycy. Czechosło-
waccy komuniści stosowali się po prostu do wytycznych Kominternu z roku 1924, przy-
jętych dwa lata później przez zakarpacką filię KPCz, głoszących, że wschodni Słowianie 
zamieszkujący Preszowszczyznę, niezależnie od tego, jak sami siebie określali, są Ukraiń-
cami i że wszelkie inne określenia należy ignorować. 

UNRP podzielała również stanowisko rusińsko-ukraińskich aktywistów politycznych 
i działaczy ruchów obywatelskich na Preszowszczyźnie w ich dążeniu do zjednoczenia 
z braćmi z sąsiedniej, należącej przed wojną do Czechosłowacji Rusi Podkarpackiej (lub 
– jak była już wtedy nazywana – Ukrainy Zakarpackiej). Na zakończenie spotkania zało-
życielskiego 1 marca 1945 r. UNRP wysłała depesze do sowieckich przywódców poli-
tycznych i wojskowych, z marszałkiem Stalinem na czele, w których wyrażono nadzieję, 
że „wkrótce nadejdzie dzień, gdy wiekowe niesprawiedliwości zostaną przezwyciężone, 
a cały wielki naród ukraiński zostanie zjednoczony w ramach jednego państwa”1. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że rada nie uznała za stosowne poinformować o swoich działaniach 
rządu Czechosłowacji.

Jak można się było spodziewać, wypowiedzi wzywające do zjednoczenia z Ukrai-
ną Zakarpacką wywołały niepokój słowackich przywódców, którzy zaczęli nakłaniać 
rusińsko-ukraińskich współobywateli z Preszowszczyzny do pozostania w obrębie Cze-
chosłowacji, w której mieli mieć zapewnione pełne prawa przysługujące mniejszości 
narodowej. W maju 1945 r. UNRP w końcu zadeklarowała poparcie dla nowego cze-
chosłowackiego rządu, na którego czele stanął przedwojenny prezydent kraju Edvard 
Beneš, jednak pod warunkiem zapewnienia Rusinom-Ukraincom autonomii politycz-
neji kulturalnej. 

Odbudowane państwo czechosłowackie miało być demokracją parlamentarną, 
podobną do międzywojennej I Republiki, w której kilka partii politycznych miało kon-
kurować o możliwość utworzenia rządu. W 1946 r. rzeczywiście doszło do wolnych 
wyborów i w ich wyniku premierem został lider komunistów Klement Gottwald. Jed-
nocześnie prezydent Beneš, polityk o poglądach demokratycznych, najwyraźniej nieuf-
ny wobec Zachodu po tym, jak jego kraj został „zdradzony” w Monachium w 1938 r., 
dokonał reorientacji czechosłowackiej polityki zagranicznej na proradziecką, co przy-
czyniło się do podniesienia prestiżu Czechosłowackiej Partii Komunistycznej. W efekcie 
partie demokratyczne i komunistyczne rozpoczęły walkę o władzę w kraju i przez kilka 

1 Cyt. za: S. Konečný, Kapitolŷ z istoriji Rusyniv na Sloven’sku: v kontekstji rozvoja karpat’skŷch časiv, Prešov 
2009, s. 167.
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lat powojennych Czechosłowacja była sparaliżowana nieprzerwaną serią wewnętrznych 
kryzysów politycznych. 

Na Preszowszczyźnie UNRP (w której komuniści i ich zwolennicy odgrywali coraz 
ważniejszą rolę) nadal działała tak, jakby była jedynym prawowitym przedstawicie-
lem społeczności rusińsko-ukraińskiej. Od kiedy rada porzuciła postulat zjednoczenia 
z Ukrainą Zakarpacką, jej członkowie domagali się, aby Rusini-Ukraińcy uzyskali auto-
nomię w granicach Czechosłowacji. W 1947 r. wywodzący się z tego środowiska działacze 
ruchów obywatelskich skierowali do słowackiego rządu w Bratysławie dwie propozycje: 
w jednej domagano się autonomii grupowej i kulturowej, w drugiej zaś – terytorialnej2. 

Obie zostały odrzucone. 
UNRP odnosiła jednak sukcesy na froncie kulturalnym: pomogła zorganizować Ukra-

iński Teatr Ludowy (Ukrajinśkyj Narodnyj Teatr), wydawnictwo (Sławknyha), Ukraińską 
Radę Szkolną (Referat ukrajinśkych szkił) oraz organizację młodzieżową Związek Mło-
dzieży Karpackiej (Sojuz Mołodi Karpat). Wydawała również wpływową gazetę „Pria-
szewszczyna” (1945–1952). Mimo ukraińskich nazw tych instytucji, wszystkie publika-
cje, przedstawienia teatralne, odezwy, itd. były w języku rosyjskim, nie ukraińskim. 

System edukacji na Preszowszczyźnie był bardzo rozbudowany. W roku szkolnym 
1948–1949 obejmował on 51 przedszkoli, 275 szkół podstawowych, 41 niższych szkół 
średnich (horożanky) oraz 4 wyższe szkoły średnie (himnazija)3. We wszystkich tych 
szkołach językiem nauczania był rosyjski, nie ukraiński, co utrudniało budowanie jedno-
litej tożsamości narodowej. Gazety i organizacje mogły określać się jako ukraińskie, ale 
w pisemnej komunikacji i jako języka nauczania używały języka rosyjskiego. Jednocześ-
nie większość populacji określała siebie jako Rusinów, a nawet częściej za pomocą lokal-
nego etnonimu Rusnacy.

Bezpośredni wpływ na sytuację narodowościową na Preszowszczyźnie miały również 
dwa inne wydarzenia z okresu przejściowego tuż po wojnie. W ramach inżynierii demo-
graficznej lub przymusowych przesiedleń, czyli polityki przyjętej w tym czasie przez wie-
le krajów Europy, w lipcu 1946 r. Czechosłowacja i Związek Sowiecki podpisały porozu-
mienie dotyczące „repatriacji” i wzajemnej wymiany ludności. Tak rozpoczęła się akcja 
znana jako Operacja Wołyńska (Volynská akce), w której ramach około 40 tys. Czechów 
żyjących od połowy XIX w. w byłym województwie wołyńskim (wówczas należącym do 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej) miano „wymienić” na taką samą licz-
bę Ukraińców, Rosjan i Białorusinów mieszkających w Czechosłowacji. Ponieważ odpo-
wiedniej liczby osób nie dało się zgromadzić, władze czechosłowackie, wspierane przez 
sowieckich propagandystów, zainteresowały się ludnością wschodniosłowiańską (oficjal-
nie nazywaną Ukraińcami), zamieszkującą Preszowszczyznę w północno-wschodniej 
Słowacji. 

2 M. Gajdoš, S. Konečný, Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948–1953, Praha 1994, 
s. 26–29.

3 W. Kapiszowśkyj, Ekonomiczni peredumowy rozwytku ukrajinśkoji kultury w CSRR [w:] Żowteń i ukrajinś-
ka kultura. Zbirnyk Kulturnoji Spiłky Ukrajinśkych Trudiaszczych, red. M. Ryczałka, Priasziw 1968, s. 488.
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Z uwagi na fakt, że region ten bardzo ucierpiał podczas wojny, a jego górzyste tereny 
nigdy nie dawały wystarczających plonów, by utrzymać ich rolniczą populację, ludność 
rusińsko-ukraińska była bardzo podatna na opowieści o wspaniałych ziemiach upraw-
nych czekających na tych, którzy zdecydują się przenieść do Związku Sowieckiego. Do 
maja 1947 r., kiedy zakończyła się Operacja Wołyńska, do wyjazdu zgłosiło się ponad 
10 tys. Rusinów-Ukraińców z Preszowszczyzny (2665 rodzin). Ostatecznie do regionu 
wołyńskiego w północno-wschodniej części USRR, głównie na wiejskie obszary wokół 
miasta Równe, przesiedlono tylko nieco ponad 8100 osób4. W odróżnieniu od większości 
tego typu akcji przesiedleńczych przeprowadzanych w tym czasie w Europie Środkowej 
i Wschodniej, exodus z Preszowszczyzny był w pełni dobrowolny. Jednak po kilku tygo-
dniach od przybycia do ZSRR wielu tzw. optantów z Preszowszczyzny zdało sobie spra-
wę, że popełniło błąd, i chciało wrócić do domu. Było jednak już za późno. Nikt nie mógł 
opuścić stalinowskiego Związku Sowieckiego.

Powojenna sytuację na Preszowszczyźnie komplikowała także obecność Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (UPA), która przeciwstawiała się Sowietom i rządom komunistów na 
terenach uważanych za etnicznie ukraińskie (włączając w to Preszowszczyznę i sąsiadu-
jący z nią, położony w granicach Polski region Łemkowszczyzny). UPA była najaktyw-
niejsza w Polsce w latach 1945–1946 i wtedy niektóre jej jednostki przekroczyły granicę 
i udały się na Preszowszczyznę, gdzie ich dowódcy mieli nadzieję uzyskać poparcie lokal-
nej społeczności rusińsko-ukraińskiej. Choć ich starania nie przyniosły większych skut-
ków, czechosłowackie władze, a w szczególności kontrolowane przez komunistów Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych obawiały się, że „burżuazyjno-nacjonalistyczni” działacze 
z rusińsko-ukraińskiej Preszowszczyzny zostaną wykorzystani przez UPA do podmino-
wana rządów komunistów i sowieckich wpływów w regionie.

Dotąd niestabilna sytuacja polityczna w Czechosłowacji zaczęła klarować się na 
początku roku 1948. W lutym KPCz z premierem Klementem Gottwaldem na czele prze-
prowadziła zamach stanu i przejęła władzę w kraju. Rządzona przez komunistów Cze-
chosłowacja rozpoczęła budowanie socjalistycznego społeczeństwa na wzór – i często 
również pod kierunkiem – Związku Sowieckiego. Wkrótce w całym kraju doszło do głę-
bokich zmian politycznych i społecznych, z których trzy, zachodzące mniej więcej rów-
nocześnie w latach 1949–1953, miały istotne znaczenie dla Rusinów-Ukraińców z Pre-
szowszczyzny. Były to: kolektywizacja, dekatolicyzacja oraz ukrainizacja. 

Gdy w roku 1949 rozpoczęła się kolektywizacja rolnictwa, stało się jasne, że więk-
szość rusińsko-ukraińskich chłopów jest niechętna nieodpłatnemu przekazywaniu ziemi 
na rzecz spółdzielni. Wykorzystując presję środowiskową i naciski polityczne (łącznie 

4 Dostępne dane zawierają znaczne rozbieżności. Iwan Wanat (Wołynśka akcja, Prešov 2001, s. 41), twierdzi, 
że większość (96,8 proc.) spośród około 12 400 tzw. optantów, którzy przenieśli się na Ukrainę, była „Ukra-
ińcami z Preszowszczyzny”. Nowsze badania wykazały natomiast, że około 65 proc. z nich było Rusinami
-Ukraińcami, 20 proc. – Słowakami, a 10 proc. – potomkami rosyjskich, ukraińskich i innych emigran-
tów z czasów po I wojnie światowej, a także innymi emigrantami z Rosji oraz Ukrainy, zaś pozostałych 
5 proc. stanowili Czesi, Węgrzy, Polacy, Żydzi oraz Romowie (M. Šmigel, Reoptácia rusínskeho obyvatel’stva 
z Ukrajiny na Slovensko v rokoch 1993–1998, „Etnologia Actualis Slovaca” 2004, nr 5, s. 136).

Między ideologią.indd   87 2/19/14   10:04:29 AM



88 Paul R. Magosci

z aresztowaniami), lokalni działacze partii komunistycznej starali się nakłaniać ludność 
wiejską do kolektywizacji. Jednak opór chłopów, w połączeniu z ogólną nieskutecznoś-
cią dużych akcji propagandowych na wsiach w regionach górskich spowodowały, że po 
upływie dekady, w 1960 r., zaledwie 63 proc. ziemi uprawnej na Preszowszczyźnie nale-
żało do spółdzielni5. 

Znacznie szybciej postępował proces dekatolicyzacji. Podobnie jak w wielu innych 
kwestiach Czechosłowacja wzorowała się w tym zakresie na Związku Sowieckim. Ideolo-
gowie KPCz przyjęli tezę, że Cerkiew greckokatolicka jest jedynie narzędziem Watykanu, 
wykorzystywanym pod koniec XVI i w XVII w. do latynizacji obrządków wschodnich 
i katolicyzacji ludności, która pierwotnie należała do Cerkwi prawosławnej (ruskiej). 
Biorąc przykład z sowieckiego precedensu zachodniej Ukrainy (Galicji Wschodniej), 
gdzie Cerkiew greckokatolicka została zlikwidowana już w 1946 r., czechosłowackie wła-
dze komunistyczne, we współpracy z lokalnymi duchownymi prawosławnymi, 28 kwiet-
nia 1950 r. zorganizowały pseudosobór w Preszowie, a jego wynikiem była likwidacja 
tamtejszej eparchii greckokatolickiej. 

Duchowni greckokatoliccy otrzymali możliwość „powrotu” do Cerkwi prawosław-
nej, z czego skorzystało 103 z nich (39 proc. eparchii liczącej łącznie 265 duchownych). 
Spośród tych, którzy odmówili – a w tej grupie było również kilku duchownych, któ-
rzy podpisali oświadczenie wydane przez pseudosobór w 1950 r. – niektórzy porzucili 
działalność kapłańską, 65 aresztowano i skazano na kary więzienia, inni zaś się ukry-
li6. Rok później ówczesny zwierzchnik eparchii, biskup Pawło Gojdič, został postawiony 
przed sądem w ramach pokazowego procesu politycznego, transmitowanego na żywo 
przez radio w całej Czechosłowacji. Chodziło tu o wywarcie wrażenia i wzbudzenie stra-
chu wśród słuchaczy. Popularnego biskupa, znanego również z obrony karpatorusińskich 
interesów kulturalnych oraz prześladowanych Żydów podczas II wojny światowej, uzna-
no za winnego działalności antypaństwowej, obejmującej także rzekome kontakty z UPA 
i lokalnymi ukraińskimi „burżuazyjnymi nacjonalistami”. Został skazany na dożywo-
cie. Wszyscy świeccy greckokatolicy, jeśli chcieli nadal uczestniczyć w życiu religijnym, 
musieli przejść na prawosławie.

Jednocześnie władze komunistyczne wspierały Cerkiew prawosławną. W Preszowie 
wybudowano sobór i otwarto seminarium duchowne. Wszystkich 241 byłych parafii gre-
ckokatolickich i 19 istniejących parafii prawosławnych podzielono na dwie eparchie ze 
stolicami w Preszowie i Michalovcu. Początkowo podlegały one Prawosławnemu Patriar-
chatowi Moskiewskiemu7, jednak w listopadzie 1951 r. dwie eparchie z regionu Preszow-

5 Wynik 63 proc. odnosi się do średniej z trzech krajów (okresów) z największą populacją Rusinów-Ukraiń-
ców. Były to: Bardejów (66,5 proc.), Humienne (53,4 proc.) i Preszów (69,9 proc.) (I. Bajcura, Ukrajinská 
otázka v ČSSR, Košice 1967, s. 141).

6 Statystyki odnoszące się do tej kwestii są różne. Te pochodzą z raportu rządowego przedstawiciela Sło-
wackiego Biura ds. Kościelnych (SÚC) (A. Mandzák, Štátny úrad pre veci cirkevné a Akcia „P” [w:] Cirkev 
v okovách totalitného režimu, red. J. Coranič, Prešov 2010, s. 110).

7 Ibidem.
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szczyzny zostały „uwolnione” spod bezpośredniej jurysdykcji Moskwy i stały się częścią 
nowo utworzonej autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej Czechosłowacji.

Zadawniony i nierozstrzygnięty dotąd problem tożsamości narodowej Rusinów-
Ukraińców z Preszowszczyzny starano się rozwiązać w drodze procedury administracyj-
nej. Większość inteligencji uważała się za Rosjan, ale przeważająca liczba mieszkańców 
regionu, wywodzących się głównie ze środowisk chłopskich, określała siebie po prostu 
terminem Rusnacy. Lokalna inteligencja, zdominowana przez rusofilów, nadal łączyła 
popularny etnonim „ruśky” (ruski) z terminem „russkij” (rosyjski), podczas gdy urzęd-
nicy i liderzy społeczności, którzy zaakceptowali nowy komunistyczny porządek, używali 
etnonimu „ukraiński”. Sfrustrowani nieustannym zamętem terminologicznym, rusińsko
-ukraińscy delegaci na regionalny zjazd Komunistycznej Partii Słowacji, który odbywał 
się w roku 1950 w Preszowie, narzekali: „Od zakończenia wojny minęło już pięć lat, a my 
nadal nie wiemy, kim jesteśmy: Rosjanami, Ukraińcami, czy Rusinami. To karygodne”8. 
Ponownie wzorując się na sowieckim modelu wprowadzonym na Zakarpaciu, zadecy-
dowano, że dozwolona będzie jedynie ukraińska tożsamość narodowa i kulturowa. Język 
ukraiński został wprowadzony do rosyjskich szkół już w roku 1949 jako jeden z przed-
miotów. W czerwcu 1952 r. zdecydowano, że powinien być używany we wszystkich szko-
łach na Preszowszczyźnie, a w kolejnym roku stał się językiem nauczania wszystkich 
przedmiotów.

Zmiany wprowadzono nagle, bez żadnych przygotowań w sferze pedagogicznej czy 
społecznej. Rusofilsko nastawieni nauczyciele musieli się „ukrainizować”, gdyż w prze-
ciwnym razie straciliby pracę, od ludności zaś oczekiwano, że będzie się identyfikować 
jako ukraińska. W latach 1949–1952 większość nowo założonych po wojnie organizacji, 
niezależnie od tego, czy były prorosyjskie, czy też nie, zlikwidowano. Objęło to również 
URNP, jej rosyjskojęzyczną gazetę „Priaszewszczyna”, Ukraińską Radę Szkolną, Związek 
Młodzieży Karpackiej oraz wydawnictwo Sławknyha. Pozostały tylko Ukraiński Teatr 
Narodowy i państwowe programy radiowe, choć od tej pory musiano w nich używać 
języka ukraińskiego, a nie rosyjskiego.

Wobec administracyjnej ukrainizacji podniosło się kilka głosów sprzeciwu, ale kryty-
cy ci (wywodzący się głównie ze środowisk rusofilskich) zostali uciszeni, zwolnieni z pra-
cy albo uwięzieni. Ci, którzy wypowiadali się przeciwko nowej polityce, także najbardziej 
zagorzali rusofile negujący samo istnienie narodowości ukraińskiej, zaczęli być paradok-
salnie nazywani „ukraińskimi burżuazyjnymi nacjonalistami”, co komunistycznej Cze-
chosłowacji stało się bardzo niebezpiecznym epitetem. 

W celu promowania nowej, zaaprobowanej przez komunistów polityki narodowej, 
w 1951 r. utworzono w Czechosłowacji formalnie apolityczną organizację – Stowarzysze-
nie Kulturalne Robotników Ukraińskich (Kulturnyj Sojusz Ukrajinśkych Trudiaszczych 
– KSUT). Jej celem było „zapewnianie ukraińskim robotnikom świadomości i dumy 
narodowej, a także budowanie w nich świadomości przynależności do wielkiego sowie-
ckiego narodu ukraińskiego oraz realizowanie ideałów czechosłowackiego patriotyzmu 

8 Cyt. za: I. Bajcura, Ukrajinská otázka…, s. 132.
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socjalistycznego i internacjonalizmu proletariackiego”9. By osiągnąć ten cel, KSUT zaczął 
wydawać tygodnik „Nowe Żyttja” (wychodzący od roku 1952 do chwili obecnej), mie-
sięcznik „Družno vpered” (1951–1998) oraz magazyn poświęcony literaturze, histo-
rii i sprawom publicznym „Dukla” (od roku 1953 do czasów obecnych). Organizował 
również wiele wykładów i programów kulturalnych na Preszowszczyźnie. Do roku 1963 
wspierał 242 lokalne zespoły folklorystyczne oraz sponsorował doroczne festiwale tea-
tralne, sportowe i folklorystyczne, z których największy odbywał się raz w roku od 1956 
r. w miejscowości Svidník. Oprócz działalności KSUT, komunistyczne władze Czecho-
słowacji sfinansowały również założenie Muzeum Kultury Ukraińskiej (1956 r.), Wydzia-
łu Języka Ukraińskiego i Literatury Ukraińskiej (1953 r.) w preszowskiej filii Uniwersy-
tetu im. P. Šafárika oraz Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dukla” (Pidduklianśkyj 
ukrajinśkyj narodnyj ansambl, 1956 r.), działającego pod auspicjami Ukraińskiego Teatru 
Narodowego w Preszowie.

Aby zapewnić wystarczającą liczbę personelu dla nowych ukraińskich instytucji edu-
kacyjnych i kulturalnych, lokalna inteligencja Preszowszczyzny – w której większość sta-
nowili rusofile – musiała zostać przeszkolona. Oznaczało to, że jej członkowie musieli 
stać się świadomymi narodowo Ukraińcami i jednocześnie świadomymi społecznie mar-
ksistami. Nie wszyscy lokalni działacze chcieli lub byli w stanie przejść taką transforma-
cję. Zostali więc zastąpieni przez świadomych narodowo ukraińskich aktywistów z Rusi 
Zakarpackiej (między innymi przez Iwana Hrycia-Dudę, Wasyla Grendżę-Donskiego), 
przybyłych do Czechosłowacji tuż przed wojną, podczas niej lub krótko po niej. Mieli 
oni odegrać bezpośrednią lub pośrednią rolę w kształtowaniu kultury Preszowszczyzny. 
Wśród tych przybyszów znajdowali się również zakarpaccy rusofile (Fedir Iwanczow, 
Stepan Dobosz, Jurij Kostiuk), którzy później przeszli swoistą przemianę w Ukraińców. 

Aby zapewnić sukces ukraińskiej orientacji narodowej, grupę młodszych intelektua-
listów z Preszowszczyzny (z których niektórzy rozpoczynali swoją aktywność społeczno
-polityczną jako rusofile) wysłano do Kijowa, stolicy USRR, w celu uzupełnienia eduka-
cji. Jeszcze w latach pięćdziesiątych na Preszowszczyźnie działała grupa utalentowanych 
miejscowych działaczy kulturalnych o orientacji proukraińskiej, składająca się z pisarzy, 
aktorów, reżyserów teatralnych, nauczycieli i uczonych z różnych dziedzin (historii, języ-
koznawstwa i etnografii). Po kilku dekadach rządów komunistów popierani przez władze 
eksperci z dumą ogłosili, że dzięki wytycznym i wdrażaniu „socjalistycznego internacjo-
nalizmu”, problem tożsamości wśród „Ukraińców” z Preszowszczyzny przestał istnieć10. 

Pomimo takich optymistycznych zapewnień i stałego znaczącego finansowania przez 
czechosłowacki rząd kulturalnego rozwoju mniejszości rusińsko-ukraińskiej, rezultaty 
były mizerne. Pospiesznie przeprowadzona ukrainizacja, której towarzyszyły likwidacja 
Cerkwi greckokatolickiej i kolektywizacja gospodarstw na początku lat pięćdziesiątych, 
stworzyła warunki sprzyjające raczej asymilacji narodowej. Jak wspominał później jeden 
z chłopów: „Dziś jestem niczym owca. Nie mam już niczego. Miałem swojego własnego 

9 Cyt. za: I. Humenyk, KSUT-u – desiat’ rokiw, „Dukla” 1961, nr 3, s. 6.
10 I. Bajcura, Cesta k internácionalnej jednote, Bratislava 1982, s. 5, 6.
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[greckokatolickiego] Boga, ale wy mi go odebraliście. Miałem swoją własną [ruską] naro-
dowość, ale ją też zabraliście. Miałem mały kawałek ziemi, i nawet to zabraliście. Wszyst-
ko to, co miałem, wy odebraliście”11. W konsekwencji, wiele osób stwierdziło, że jeśli nie 
mogą określać się jako Rusini i mieć swoich ruskich szkół, to wolą być Słowakami, a nie 
Ukraińcami.

Proces asymilacji narodowej w sposób najbardziej widoczny ujawnił się w wynikach 
spisu powszechnego i w statystykach szkolnych. Od końca XIX w., kiedy to urzędnicy 
przeprowadzający spisy zaczęli prosić mieszkańców Preszowszczyzny o określenie naro-
dowości, mieszkańcy ci mieli wybór między narodowością rusnacką/rosyjską/rusińską/
ukraińską lub identyfikowaniem się z przeważającą w danym państwie: czechosłowacką/
słowacką lub, przed I wojną światową, węgierską. Poniższa tabela pokazuje, że w XX w. na 
Preszowszczyźnie następował najpierw powolny, a potem coraz gwałtowniejszy spadek 
liczby osób deklarujących narodowość rusińską. Był on najbardziej zauważalny podczas 
spisów powszechnych dokonywanych w okresie rządów komunistów (1950, 1961, 1970, 
1980), kiedy dozwolony był jedynie wybór narodowości ukraińskiej. 

Tabela: Liczba Słowian Wschodnich na Słowacji – dane wg spisu powszechnego 

Rok12 Cała Słowacja Preszowszczyzna

1900 99120 –

1910 111280 –

1919 93411 –

1921 85 628 84 908

1930 91 079 85 308

1938 – 75 590

1950 48 231 40 446

1961 35 435 33 333

1970 42 239 36 115

1980 39 260 31 368

1991 32 408 29 782

Źródło: J. Húsek, Národopisná hranice mezi Slováky a Karpatorusy, Bratislava 1925, s. 463, 
464, 477; I. Wanat, Narysy nowitnoji istoriji ukrajinciw Schidnoji Słowaczczyny, t. 2: 1938–1948, 
Bratislava–Prešov 1985, s. 53; Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období 
výstavby socjalizmu, red. M. Gajdoš, Košice 1989, s. 36, 46, 89; Preliminary Results of the Population 
Census: Czech and Slovak Federal Republic. 3 March 1991, Prague 1991, s. 30, 31, 38, 39.

11 Z raportu radiowego, cyt. za: „Nowe Żyttja” (Prešov), 23 III 1968.
12 Dane za rok 1900 i 1910 odnoszą się do „języka ojczystego”, a wszystkie pozostałe do „narodowości” i obej-

mowały osoby, które odpowiedziały „rusińska”, „rosyjska” lub „ukraińska”. Istnieją również dane z 1991 r. 
odnoszące się do języka ojczystego: 49 099 osób odpowiedziało „rusiński”, a 9480 – „ukraiński”.
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Jednocześnie następował spadek, szczególnie w drugiej połowie XX w., liczby szkół, 
w których nauczano języka reprezentatywnego dla lokalnej kultury – czy to rodzime-
go języka rusińskiego, czy literackiego ukraińskiego. Na przykład w roku 1948, w 275 
szkołach podstawowych językiem nauczania był rosyjski13. Po zmianie na ukraiński, sami 
rodzice zaczęli się domagać, aby w wiejskich szkołach jako języka nauczania używać języ-
ka słowackiego. W rezultacie, w ciągu jednego dziesięciolecia liczba szkół podstawowych 
z językiem ukraińskim spadła z 245 w 1955 r. do zaledwie 68 w 1966 r., w latach 1948–
1966 – niższych szkół średnich z tym językiem – z 41 do 3, a oraz wyższych szkół śred-
nich – z 4 do 114. W połowie lat sześćdziesiątych proukraińska inteligencja miała już świa-
domość, że zatwierdzona przez władze polityka promowania narodowości ukraińskiej 
poniosła fiasko i że wkrótce może stracić resztki poparcia wśród ludności. Tak kształto-
wała się sytuacja na Preszowszczyźnie, gdy w 1968 r. w komunistycznej Czechosłowacji 
rozpoczął się okres reform, znany jako praska wiosna. 

W styczniu 1968 r. nowy I sekretarz KPCz Alexander Dubček rozpoczął śmiały ekspe-
ryment polityczny. Wraz z grupą reformatorów z partii komunistycznej chcieli rozluźnić 
jej kontrolę polityczną, zdecentralizować gospodarkę kraju i wprowadzić zmiany demo-
kratyczne. Krótko mówiąc, mieli nadzieję stworzyć nową Czechosłowację, w której nadal 
panowałby socjalizm, ale „z ludzką twarzą”. Do zaangażowania się w ruch reformatorski 
wezwano całe społeczeństwo. 

W powojennej Czechosłowacji sytuacja Rusinów-Ukraińców była lepsza niż innych 
mniejszości narodowych, mieli jednak wiele powodów do niezadowolenia, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o to, że ich prawa polityczne nie były takie same jak Czechów i Słowaków, 
a taką równość obiecano im podczas wojny. W celu poprawienia statusu tej grupy KSUT, 
korzystając z liberalnej atmosfery panującej podczas Praskiej Wiosny, wezwało do zorga-
nizowania kongresu narodowego, który miał się odbyć nie później niż w maju. Jego celem 
było przywrócenie rozwiązanej w 1952 r. Ukraińskiej Ludowej Rady Preszowszczyzny. 
Ponieważ w ramach Praskiej Wiosny zniesiono cenzurę, tygodnik KSUT „Nowe Żyttja” 
zapełnił się artykułami, których autorzy domagali się politycznej, ekonomicznej i kultu-
ralnej autonomii dla Karpatorusinów. Jednakże idea ta była sprzeczna zarówno z komu-
nistyczną zasadą centralizacji władzy, jak i z ogólnym przekonaniem Słowaków, że żadna 
część ich kraju nie powinna posiadać specjalnego statusu administracyjnego ze względu 
na narodowość lub jakiekolwiek inne kryteria. Dlatego, na bezpośrednie polecenie prezy-
dium KPS w Bratysławie, planowany kongres narodowy został odwołany.

Brak sukcesów na polu społecznym i politycznym w pewnym stopniu rekompenso-
wały osiągnięcia w sferze religii. W czerwcu 1968 r. ponownie zalegalizowano Cerkiew 
greckokatolicką, która jednak nie była w stanie powrócić do swojej tradycyjnej roli siły 
jednoczącej mniejszość rusińsko-ukraińską w dążeniu do realizacji jej interesów. Przy-
czyną tego stanu rzeczy był fakt, że natychmiast uwikłała się w konflikt z jednej strony 
z Cerkwią prawosławną o korzystanie z kościelnych budynków, a z drugiej z własnymi 

13 Zob. przyp. 5.
14 P. Uram, Vývoj ukrajinského školstva v rokoch 1948–1953 [w:] Żowteń i ukrajinśka kultura…, s. 523.
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duchownymi narodowości słowackiej o to, jaki język powinien być używany w życiu reli-
gijnym i z której grupy powinien wywodzić się nowy biskup. Szczególnie problematycz-
na była kwestia własności. Kto miał większe prawo do korzystania ze świątyń obrząd-
ku wschodniego – wyznawcy prawosławia, którzy dysponowali nimi od roku 1950, czy 
grekokatolicy, do których należały one wcześniej i którzy teraz chcieli je odzyskać? Ten 
trudny problem został rozstrzygnięty w drodze plebiscytu. Jednym z pierwszych symbo-
licznych kroków w tym procesie był zwrot w lipcu 1968 r. preszowskiej katedry greko-
katolikom. W kolejnym roku zostały przeprowadzone plebiscyty w około 210 parafiach; 
jedynie 5 z nich chciało pozostać w Cerkwi prawosławnej. W końcu władze komuni-
styczne, nie chcąc dopuścić do jej upadku, zatwierdziły 205 parafii greckokatolickich i 87 
prawosławnych15. 

Choć przekazywanie majątku Cerkwi greckokatolickiej przez Cerkiew prawosławną 
zwykle odbywało się w sposób pokojowy, w kilku przypadkach doszło do starć, usuwa-
nia siłą duchownych prawosławnych z parafii, wyłamywania drzwi świątyń, przerywa-
nia nabożeństw, i co najmniej jednego przypadku śmierci greckokatolickiego wikariusza. 
Sytuacja była jeszcze groźniejsza z tego powodu, że większość plebiscytów przeprowadza-
no po 21 sierpnia, czyli w okresie obecności w kraju sowieckich sił zbrojnych. Wiadomo, 
że niektórzy prawosławni duchowni, ubrani w szaty liturgiczne, witali sowieckie wojska 
jako „wyzwolicieli i obrońców prawosławia”16, ale wkrótce zaczęły krążyć nieuzasadnione 
pogłoski, że to wyznawcy prawosławia „zaprosili” Sowietów, i że to oni po inwazji rozpo-
wszechniali plotki o grekokatolikach jako „antysocjalistycznych kontrrewolucjonistach”. 

Jeśli chodzi o grekokatolików, to ich ostatni biskup, Pawło Gojdič, zmarł w więzieniu 
w 1960 r. Jego biskup pomocniczy i następca, Bazyli Hopko, zwolniony z więzienia kilka 
lat po śmierci Gojdiča, w 1968 r. otrzymał w końcu zgodę na powrót do Preszowa i stanął 
na czele procesu odbudowy eparchii. Jego powrót nie był jednak na rękę prosłowackim 
grupom w obrębie Cerkwi. Wspierana przez sympatyków Słowacji w Watykanie, a prze-
de wszystkim słowackich emigrantów w Kanadzie frakcja prosłowacka postanowiła, że 
nigdy już nie dopuści do tego, by na czele Kościoła greckokatolickiego w Preszowie stanął 
biskup pochodzenia rusińsko-ukraińskiego. W konsekwencji, w grudniu 1968 r. Waty-
kan usunął biskupa Hopko z tego stanowiska i na administratora apostolskiego eparchii 
wyznaczył duchownego pochodzenia słowackiego, Jána Hirkę. Przez dwie kolejne deka-
dy władze eparchii pod kierownictwem Jána Hirki zdołały odbudować Cerkiew grecko-
katolicką, choć w większości świątyń, łącznie z około 75 parafiami w wioskach zamiesz-
kanych przez Rusinów-Ukraińców, posługa była odtąd prowadzona w języku słowackim. 
Oznacza to, że stopniowo zastąpił on język cerkiewnosłowiański, tradycyjnie używany 
podczas liturgii, oraz mówiony dialekt rusiński, którym posługiwano się podczas nieli-
turgicznych części nabożeństwa (homilie, zapowiedzi, materiały drukowane).

15 M. Lacko, The Re-establishment of the Greek Catholic Church in Czechoslovakia, „Slovak Studies” 1971, XI: 
Historica, nr 8, s. 166–171.

16 Ibidem, s. 164, 165.
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Inne postulaty zgłaszane podczas Praskiej Wiosny koncentrowały się na odwiecznej 
kwestii tożsamości narodowej. Spotkania, listy do prasy i artykuły w prasie ujawniały sze-
roko rozpowszechnione pragnienie odrzucenia „sztucznej” ukraińskiej orientacji, pro-
mowanej przez „małą grupkę intelektualistów”, oraz przywrócenia „naszych własnych 
rusińskich szkół” i liderów kulturalnych17. Ludzie ponownie zaczęli oficjalnie określać się 
jako Rusini – publiczne używanie tego terminu było zakazane od chwili wprowadzenia 
ukrainizacji w 1952 r. Proponowana rada narodowa miała zostać symbolicznie nazwana 
Radą Czechosłowackich Rusinów (Rada Czechosłowaćkych Rusyniw – RCzR).

Niemal codzienne spotkania i płomienne dyskusje odbywające się w ciągu ośmiu 
miesięcy Praskiej Wiosny zostały gwałtownie przerwane 21 sierpnia 1968 r., kiedy ponad 
pół miliona żołnierzy Układu Warszawskiego pod sowieckim dowództwem wkroczyło 
do Czechosłowacji. Przez kilka dni kraj był pozbawiony władzy, jego przywódcy areszto-
wani, przewiezieni na teren ZSRR, na Zakarpacie, a stamtąd przetransportowani drogą 
lotniczą do Moskwy. Gdy Dubčekowi i jego współpracownikom pozwolono powrócić 
do kraju, program demokratyzacji, wprowadzony przez liberalnych czechosłowackich 
przywódców komunistycznych podczas praskiej wiosny, uległ spowolnieniu, a wkrótce 
całkowicie go zarzucono. Na Preszowszczyźnie, po wkroczeniu sił Układu Warszawskie-
go plany zorganizowania narodowego kongresu czechosłowackich Rusinów zostały po 
raz kolejny zawieszone, a następnie również zarzucone. Dyskusje dotyczące tożsamo-
ści narodowej trwały jeszcze przez kilka miesięcy i dotyczyły między innymi propozycji 
wprowadzenia języka rusińskiego zamiast ukraińskiego w niektórych publikacjach. Jed-
nak żadna z tych propozycji nie została zrealizowana.

Oprócz szoku związanego z wkroczeniem do kraju wojsk Układu Warszawskiego 
oraz sporów religijnych i narodowościowych, praska wiosna przyniosła również nasilenie 
tarć między Rusinami-Ukraińcami a Słowakami. Słowacka prasa i niektóre organizacje 
(w szczególności reaktywowane Stowarzyszenie Kultury Słowackiej – Matica Slovenská) 
odnosiły się krytycznie do politycznych i kulturalnych postulatów mniejszości rusińsko
-ukraińskiej, a nawet oskarżały ją jako całość o współpracę z Sowietami. Niektórzy Sło-
wacy posuwali się nawet do sugerowania, że wszyscy Rusini-Ukraińcy powinni zostać 
deportowani na Ukrainę. 

Prawdą jest, że w całej Czechosłowacji wiedziano wówczas, iż jednym z komunistycz-
nych „zdrajców”, podejrzewanych – co później potwierdzono – o wezwanie Sowietów do 
wkroczenia do kraju, był I sekretarz KPS Wasyl Biľak. Biľak po ukończeniu 12 lat dorastał 
w czeskojęzycznym środowisku w Czechach, ale urodził się na Preszowszczyźnie, i zgod-
nie z oficjalnymi wytycznymi określał się jako Ukrainiec, a źródło jego szeroko znanych 
prosowieckich sympatii czeska i słowacka opinia publiczna widziały w jego pochodzeniu 
narodowym. W konsekwencji o sympatie takie zaczęto podejrzewać wszystkich Karpa-
torusinów z Preszowszczyzny.

17 S. Bunhanycz, W czomu sprawa?, „Nowe Żyttja” (Prešov), 20 IV 1968; I. Sijka, Hyne nasza kultura?, „Nowe 
Żyttja” (Prešov), 27 IV 1968.
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W atmosferze strachu i niepewności, wywodzący się ze środowisk karpatorusińskich 
chłopi starali się przezwyciężyć ciążący na nich stygmat społeczny przez wyrażanie lojal-
ności wobec Czechosłowacji, której oznaką miało być domaganie się większej liczby 
słowackich szkół dla ich dzieci. Do roku 1970 liczba placówek z klasami z ukraińskim 
językiem nauczania spadła do 41 szkół podstawowych i 4 szkół średnich18. Pomimo kam-
panii prowadzonej przez działaczy kulturalnych przed spisem ludności w 1970 r. (w któ-
rego ramach obywatele po raz pierwszy w historii komunistycznej Czechosłowacji mogli 
określać swoją narodowość jako rusińską, byli jednak rejestrowani jako Ukraińcy), tylko 
nieco ponad 36 tys. osób z regionu Preszowszczyzny określiło się jako Rusini, Ukraińcy, 
lub – w kilku przypadkach – Rosjanie19. 

Na początku 1970 r. charyzmatycznego lidera praskiej wiosny Aleksandra Dubčeka 
zastąpił Gustáv Husák. Pod jego rządami lojalność wobec Związku Sowieckiego stała się 
znowu imperatywem, a on sam, z aktywną pomocą przedstawiciela mniejszości rusińsko
-ukraińskiej Wasyla Biľaka (w owym czasie wpływowego sekretarza partii komunistycz-
nej, odpowiedzialnego za politykę zagraniczną i ideologię) wprowadził kurs „politycznej 
konsolidacji” w celu usunięcia z szeregów KPCz Dubčeka oraz innych czynnych i bier-
nych zwolenników reform. 

Wiele osób w całym kraju straciło pracę, także ci działacze z Preszowszczyzny (prezes 
KSUT Ivan Matsynśkyj oraz pisarze i publicyści Jurij Bacza, Mykoła Muszynka i Mychaj-
ło Szmajda), którzy najgłośniej wspierali praską wiosnę. Tych i wielu innych autorów 
wydalono również ze Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich i zabroniono im publikowania, 
niekiedy nawet na 20 lat. Inni aktywiści kulturalni o orientacji ukraińskiej działali nadal, 
a w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wciąż ukazywały się książki beletrystycz-
ne i podręczniki akademickie oraz czasopisma, ukraińskie instytucje kulturalne – KSUT, 
Muzeum Ukraińskie w Svidníku oraz Wydział Ukraiński Uniwersytetu w Preszowie – 
utrzymywały mniej więcej taki sam poziom aktywności, dysponując większym wspar-
ciem finansowym niż przed rokiem 1968. Jednak sztywna proukraińska polityka naro-
dowościowa sprawiła, że organizacje te nadal były nieefektywne i nie potrafiły zatrzymać 
fali asymilacji, która zagrażała przetrwaniu mniejszości karpatorusińskiej na Preszow-
szczyźnie.

Mimo problemów w sferze politycznej, kulturalnej i narodowościowej, po 1948 r. rząd 
komunistycznej Czechosłowacji wiele zdziałał w zakresie podnoszenia ogólnego standar-
du życia na Preszowszczyźnie. Zbudowano sieć komunikacyjną, dzięki której region stał 
się łatwiej dostępny dla transportu autobusowego docierającego do większości wiosek 
z pozostałej części kraju. Symbolem inspirowanej przez model sowiecki modernizacji 
stała się elektryfikacja, która rozpoczęła się w 1957 r. i w ciągu czterech lat została zakoń-
czona we wszystkich karpatorusińskich wioskach20.

18 Vývoj a postavenie…, s. 156.
19 Zob. przyp. 5. 
20 P. Maču, National Assimilation: The Case of the Rusyn-Ukrainians of Czechoslovakia, „East Central Europe” 

1975, R. II, nr 2, s. 109, przyp. 30.
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W przeciwieństwie od okresu wcześniejszego, egzystencja Rusinów-Ukraińców miała 
nie być już związana wyłącznie z rolnictwem. Po wprowadzeniu drugiego czechosłowa-
ckiego planu pięcioletniego, zapoczątkowanego w 1956 r., w kilku niewielkich miejsco-
wościach na Preszowszczyźnie wybudowano fabryki i młyny. Członkowie mniejszości 
rusińsko-ukraińskiej chętnie korzystali również z możliwości zatrudnienia w fabrykach 
zlokalizowanych dalej na południu, w miastach zamieszkanych głównie przez Słowaków 
(Sabinov, Preszów, Humienne, Michalovce), oraz na zachód od Koszyc, gdzie zaczął dzia-
łać wielki wschodniosłowacki przemysł stalowy.

Rozwój przemysłu na Preszowszczyźnie w jej okolicach znacząco zmienił struktu-
rę społeczną Rusinów-Ukraińców. W 1970 r. tylko 30 proc. z nich było zatrudnionych 
w rolnictwie i leśnictwie, 24 proc. w zawodach nieprzemysłowych (prawdopodobnie 
związanych z rolnictwem), 27 proc. zaś pracowało w przemyśle, a 10 proc. w budowni-
ctwie21. Mimo tych zmian, w 1968 r. średni dochód przypadający na członka społecz-
ności rusińsko-ukraińskiej – chociaż wzrósł – był o około dwie piąte niższy niż w całej 
Czechosłowacji22. Świadomość tych różnic skłoniła wielu młodych ludzi o rosnących 
oczekiwaniach finansowych do migracji – czy to do pobliskich słowackich miast, czy 
dalej na zachód, do północnych, uprzemysłowionych Moraw, gdzie płace były o wiele 
wyższe. Migracja, która trwała nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych, spowodowała braki 
siły roboczej w gospodarstwach rolnych i zerowy lub wręcz ujemny przyrost naturalny 
w wielu rusińsko-ukraińskich wioskach na Preszowszczyźnie.

W latach osiemdziesiątych perspektywy społeczności rusińsko-ukraińskiej jako 
odrębnej mniejszości narodowej w Czechosłowacji nie wyglądały dobrze. Był to wynik 
polityki narodowościowej komunistycznego rządu, zmian socjoekonomicznych i asymi-
lacji ze społecznością słowacką. Mimo że prowadzone odgórnie działania rządu czę-
sto cechowały się nietolerancją, nie należy sądzić, iż narzucona przez państwo zmia-
na orientacji narodowej była jedynym czynnikiem powodującym spadek liczby osób 
identyfikujących się jako Rusini lub Ukraińcy. Duże znaczenie miała również społeczna 
mobilność towarzysząca poprawie statusu ekonomicznego tej grupy w ciągu ostatnich 
czterech dekad rządów komunistów. W efekcie, ekonomiczne zacofanie i geograficzna 
izolacja, które tradycyjnie charakteryzowały społeczność rusińsko-ukraińską, nie były 
już czynnikami, które mogły, tak jak miało to miejsce w przeszłości, „chronić” język 
i tożsamość tej grupy przed tym, co okazało się skutkiem ubocznym modernizacji, czyli 
asymilacją.

W związku z tym, że wszystkie wioski na Preszowszczyźnie, nawet te położone 
w oddalonych regionach górskich, objęte były siecią codziennych połączeń autobuso-
wych z miastami na słowackich nizinach, dojazdy na zakupy, do pracy, a także zmia-
na miejsca zamieszkania na stałe stały się proste i niekosztowne. Z czasem całe rodziny 
osiedlały się w dolinach, co spowodowało, że stopniowo większość rusińsko-ukraiń-

21 A. Kovač, Postavenie občanov ukrajinského národnosti v Československu do druhej svetovej vojny [w:] Social-
istickou cestou k národnostnej rovnoprávnosti, red. M. Čorný, Bratislava 1975, s. 55.

22 P. Maču, National Assimilation…, s. 109.
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skich wiosek stała się jedynie schronieniem dla ludzi starszych. Młodzi rzadko zostawali 
w nich na stałe, więc wiejskie szkoły, niezależnie od języka nauczania, stały się zbędne. 
Wiele z nich zamknięto z powodu braku uczniów, a wśród tych, które pozostały, w roku 
1988 były zaledwie 22 placówki z ukraińskim językiem nauczania, i uczęszczało do nich 
mniej niż 1500 uczniów23. Karpatorusińskie wioski na Preszowszczyźnie zaczęły dosłow-
nie wymierać, a kilka z nich zostało wyburzonych w celu uzyskania miejsca dla bardziej 
„produktywnych zastosowań”, takich jak zbiorniki retencyjne.

Rusini-Ukraińcy, którzy znaleźli pracę w miastach na południu, znaleźli się w oto-
czeniu w pełni słowackim pod względem językowym i kulturalnym. Takie środowisko, 
sprzyjające naturalnej asymilacji, było wspierane przez pojawienie się telewizji, której 
programy emitowane były wyłącznie w języku słowackim lub czeskim. Asymilacji naro-
dowej sprzyjało również kilka innych czynników, takich jak podobieństwo słowiańskich 
dialektów, którymi posługiwali się przedstawiciele społeczności rusińsko-ukraińskiej, do 
języka ich sąsiadów ze wschodniej Słowacji, podobieństwa religijne z wieloma mieszkań-
cami wschodniej Słowacji, którzy podobnie jak Rusini-Ukraińcy byli grekokatolikami 
oraz ciągłość tradycyjnych schematów w mieszanych małżeństwach, w których najczęś-
ciej to element słowacki okazywał się dominujący. I choć realizowana przez komuni-
styczne władze polityka industrializacji wschodniej Słowacji skutkowała konkretną 
poprawą poziomu życia na Preszowszczyźnie, to przyczyniła się do osłabienia tam statu-
su Rusinów-Ukraińców na skutej „naturalnego” dążenia do mobilności społecznej i sło-
wakizacji.

The impact of Communist rule on the Rusyns-Ukrainians 
of Czechoslovakia

This study concerns on the East Slavic inhabitants of northeastern Slovakia and expla-
ins the conflicting views by local leaders regarding the group’s national identity, whether 
they are Russians, Ukrainians, or a distinct Carpatho-Rusyn nationality. The study focus-
ses on the period of Communist rule (1948–1989) in what was then Czechoslovakia. The 
government’s manipulation of the nationality question and its imposition of the Ukrai-
nian national orientation by administrative decree in the early 1950s contributed to a ste-
ady decrease in the number of Rusyns-Ukrainians within the context of an otherwise 
natural trend of assimilation to the Slovak nationality. The efforts to halt assimilation 
by allowing the renewal of a Carpatho-Rusyn identity during the Prague Spring of 1968 
were put to an abrupt halt by the Soviet-led military intervention and the subsequent 
support for a Ukrainian orientation among the East Slavs of Slovakia by the pro-Soviet 
post-1968 Communist Czechoslovak authorities.

23 M. Gajdoš, S. Konečný, M. Mušinka, Rusíni/ukrajinci v zrkadle polstoročia: niektoré aspekty ich vývoja na 
Slovensku po roku 1945, Prešov–Użhorod 1999, s. 93.
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Ústav pamäti národa, Słowacja

Status mniejszości węgierskiej w Czechosłowacji w latach 1968–1989

Po wydaleniu z komunistycznej Czechosłowacji Niemców sudeckich w 1945 r., lud-
ność narodowości węgierskiej stała się najliczniejszą grupą mniejszościową w kraju. 
Według rozmaitych statystyk, w okresie normalizacji (1968–1989) na terenie Słowacji 
żyło około 550 tys. osób pochodzenia węgierskiego. Sytuacja tej mniejszości w czasach 
rządów komunistów nie była jednak łatwa.

II wojna światowa pozostawiła niezagojone rany i poczucie krzywdy zarówno po 
stronie słowackiej, jak i węgierskiej. W przypadku mniejszości węgierskiej wybrano 
inne rozwiązanie niż wobec mniejszości niemieckiej i nie wysiedlono jej. Przedstawicie-
le czechosłowackiego rządu na uchodźstwie twierdzili, iż obecność Węgrów w Czecho-
słowacji powodowała mniej problemów niż obecność Niemców1. Ten pogląd podzielał 
powojenny rząd czechosłowacki, który przeanalizował tę kwestię i podjął kroki w celu 
„rozwiązania” problemu mniejszości węgierskiej. Pierwotna koncepcja prezydenta na 
uchodźstwie Edvarda Beneša i jego współpracowników zakładała wysiedlenie Węgrów 
(podobnie jak Niemców) do ich ojczyzny, ale nie została zrealizowana (z różnych przy-
czyn, głównie związanych z polityką międzynarodową oraz na skutek nacisków ze strony 
ZSRR)2. Supermocarstwa nie zgadzały się na koncepcję jednostronnego wydalenia. Wie-
dząc, że zastosowanie tego rozwiązania jest niemożliwe, rząd czechosłowacki skoncen-
trował się na tak zwanych środkach wewnętrznych skierowanych przeciwko mniejszości 
węgierskiej, wśród których dominowała tzw. powtórna słowakizacja, co w odniesieniu do 
Węgrów oznaczało słowakizację. Jednocześnie odbywała się wymiana ludności między 
Czechosłowacją a Węgrami.

Przez kilka lat po wojnie ma terenie południowej Słowacji władze czechosłowackie 
stosowały wobec mniejszości węgierskiej silne represje, takie jak odbieranie praw oby-
watelskich i praw mniejszości oraz konfiskatę mienia. Na ziemiach czeskich wysiedlenie 
Niemców spowodowało odpływ robotników z zakładów przemysłowych, co zagroziło 

1 J. Bobák, Maďarská otázka v Česko-Slovensku 1944–1948, Martin 1996, s. 21. 
2 Patrz: E. Hrabovec, Akcia JUH. Jeseň 1949 na južnom Slovensku v tieni Štátnej bezpečnosti [w:] Zločiny 

komunizmu na Slovensku 1948:1989. I. diel, red. F. Mikloško, G. Smolìková, P. Smolìk, Prešov 2001, s. 425, 
426. 
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gospodarce. Władze próbowały rozwiązać ten problem przez przesiedlenie Węgrów (na 
stałe wraz z rodzinami) z południowej Słowacji na tereny położone przy granicy czesko-
niemieckiej. Ta akcja objęła ponad 41 tys. osób3. 

Zmiana sytuacji ludności węgierskiej nastąpiła w lutym 1948 r., gdy po zamachu stanu 
partia komunistyczna zdobyła pełnię władzy politycznej w kraju, a Czechosłowacja sta-
ła się integralną częścią bloku sowieckiego. Decyzja najwyższych władz Komunistycznej 
Partii Czechosłowacji i czechosłowackiego rządu, podjęta jesienią 1948 r., zaowocowała 
przywróceniem równości społecznej i zagwarantowaniem praw mniejszości węgierskiej. 
Rząd przewidział również wyłączenie z powojennej konfiskaty majątków o wielkości do 
20 ha, otworzył węgierskie klasy w szkołach, zezwolił na publikowanie czasopism w języ-
ku węgierskim, Komunistyczna Partia Słowacji zorganizowała tzw. Komisję Węgierską, 
a w 1949 r. utworzono także węgierską organizację kulturalną Csemadok4. Komuniści 
wprowadzili nową politykę dotyczącą ludności węgierskiej, w ramach której przywrócili 
jej prawa obywatelskie i prawa mniejszości, została jednak ona wdrożona w systemie, któ-
ry naruszał podstawowe prawa wszystkich obywateli, zarówno Słowaków, jak i Węgrów. 
W związku z tym represje, stosowane później na terenie południowej Słowacji, nie wyni-
kały z racji etnicznych, lecz z działań partii komunistycznej i względów politycznych5.

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych komuniści zmienili politykę wobec mniejszości 
węgierskiej. Realizowano ją zgodnie z przeniesioną z ZSRR tezą o rozwoju i konwergen-
cji narodów oraz narodowości, służącą homogenizacji wieloetnicznej populacji wielo-
narodowego państwa. Wporowadzenie jej w życie wywarło również negatywny wpływ 
na relacje między Czechami a Słowakami. Władze partii komunistycznej nie uznawały 
statusu węgierskich stowarzyszeń narodowych jako politycznych przestawicielstw mniej-
szości i starały się ograniczyć ich działalność do kwestii kulturalnych6. Sytuacja zaczęła 
się zmieniać w połowie lat sześćdziesiątych, wraz z ogólną demokratyzacją komunistycz-
nego reżimu w Czechosłowacji. Bardzo istotnym bodźcem dla demokratyzacji była decy-
zja o weryfikacji krytyki tzw. nacjonalizmu burżuazyjnego7. Władze partii komunistycz-
nej potępiły zastosowaną we wczesnych latach okresu powojennego wobec mniejszości 
węgierskiej zasadę zbiorowej odpowiedzialności (w związku z zarzutami o kolaborację 
z Niemcami)8. Wymiana ludności między Czechosłowacją a Węgrami, resłowakizacja 
i „rekrutacja” do pracy na obszarze Czech (jako najbardziej jaskrawe represje skierowane 
przeciwko mniejszości węgierskiej) zostały skrytykowane jako „manifestacja antywęgier-
skiego nacjonalizmu, który ujawnił się wewnątrz partii”9. 

3 E. Hrabovec, Akcia JUH..., s. 428, 429. 
4 Ibidem, s. 432. 
5 Ibidem, s. 431. 
6 S. Sikora, Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1960–1967 [w:] M. Londák, S. Sikora, E. Londáková, Pred-

jarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960–1967, Bratislava 2002, s. 95. 
7 Podczas procesów politycznych w latach pięćdziesiątych tak zwani słowaccy burżuazyjni nacjonaliści 

(Gustáv Husák, Ladislav Novomeský itd.) byli skazywani na wieloletni pobyt w więzieniu. 
8 Węgrom zarzucano nie tylko kolaborację z III Rzeszą, ale także tendencje asymilacyjne i prześladowania 

Słowaków na Węgrzech, stosowane za rządów Miklósa Horthyego.
9 S. Sikora, Politický vývoj na Slovensku..., s. 96. 
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Od tego momentu rozpoczęła się widoczna liberalizacja polityczna. Przedstawiciele 
mniejszości węgierskiej zaczęli zadawać pytania dotyczące jej statusu w Czechosłowacji, 
daleko wykraczające poza granice ówczesnej debaty. W latach sześćdziesiątych zdobyli 
oni odpowiednią pozycję w administracji państwowej i publicznej, sądownictwie i orga-
nizacjach społecznych. W tym samym czasie na Słowacji do głosu doszło nowe poko-
lenie węgierskich intelektualistów, którzy domagali się większej wolności i krytykowali 
Węgrów przyjmujących konformistyczną postawę w stosunku polityki reżimu komuni-
stycznego wobec mniejszości10.

Okupacja kraju przez siły Układu Warszawskiego w sierpniu 1968 r. doprowadziła 
do sytuacji paradoksalnej. Węgry Kádára wzięły udział w inwazji, choć należały do najli-
beralniejszych państw w bloku sowieckim. Pierwszą falą inwazji została objęta Słowacja 
i wzięło w niej udział – obok około 48 tys. żołnierzy sowieckich i 1 tys. bułgarskich – 10 
tys. żołnierzy armii węgierskiej11. Słowacy byli oburzeni szerzącymi się w kraju pogłoska-
mi, jakoby w niektórych miejscach zamieszkanych przez Węgrów węgierską armię wita-
no jako „wyzwolicieli”. Gdy takie informacje przedostały się do zbiorowej świadomości 
Słowaków, wzajemne relacje ponownie się pogorszyły.

Mimo okupacji sytuacja mniejszości poprawiła się dzięki wprowadzeniu konstytu-
cyjnej ustawy o mniejszościach (144/1968/Sb.), która weszła w życie w kolejnym okresie 
normalizacji. Zgodnie z jej postanowieniami, Czechosłowacja powinna „w duchu socja-
listycznej demokracji i internacjonalizmu” zapewnić wszystkim mniejszościom „moż-
liwości i środki umożliwiające im ogólny rozwój”, łącznie z odpowiednią reprezentacją 
w korpusie dyplomatycznym i w organach wybieralnych, a także w administracji regio-
nalnej i państwowej, prawo do edukacji w języku mniejszości, do rozwoju kulturalnego 
oraz publikowania prasy w języku mniejszości. Prawo zabraniało wszelkich form prześla-
dowania zmierzających do wynarodowienia. Przewidywano także ustanowienie, oprócz 
organów wybieralnych, instytucji, które dbałyby o przestrzeganie praw mniejszości12. 
Stopniowo tworzono odpowiednie organy państwowe, takie jak Komitet ds. Narodowo-
ści w ramach Słowackiej Rady Narodowej, Rada Rządu Słowackiej Republiki Socjalistycz-
nej ds. Mniejszości, minister odpowiedzialny za kwestie mniejszości, departament Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej Słowackiej Republiki Socjalistycznej czy departament ds. 
kultury narodowej w Ministerstwie Kultury Słowackiej Republiki Socjalistycznej. Jednak 
w latach siedemdziesiątych sytuacja się zmieniła i wszystkie te instytucje zostały zlikwi-
dowane lub zaszły w nich głębokie zmiany (zwłaszcza w zakresie redukcji personelu).

Podobnie jak w latach pięćdziesiątych, prawo to miało pewną wadę – zostało wpro-
wadzone w ramach nowej polityki normalizacji, która zahamowała proces reform zapo-
czątkowany w latach sześćdziesiątych i przywróciła reżim oparty na wiodącej roli par-
tii komunistycznej oraz ideologii marksizmu-leninizmu. Ponieważ reżim był niezwykle 
skostniały, okres normalizacji jest zwykle określany jako „czas bez historii”. Legitymizacją 

10 Ibidem, s. 101. 
11 S. Sikora, Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku, Bratislava 2008, s. 146. 
12 Zbierka zákonov Československá socialistická republika, Zákon č. 144, Ročník 1968, s. 402, 403. 
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normalizacyjnego reżimu Husáka, stanowiącego urzeczywistnienie tak zwanego realne-
go socjalizmu, mogła być wyłącznie obecność sowieckich wojsk okupacyjnych. Osoby 
zaangażowane w działania niezwiązane z polityką normalizacyjną były pod ścisłą kon-
trolą organów represji, zwłaszcza wszechobecnej Státní bezpečnosti (StB). W tym okresie 
przeciwnicy reżimu byli powszechnie traktowani jako dysydenci. Mówiąc językiem reżi-
mu, byli „wewnętrznymi wrogami”, którzy z racji swojej postawy stawali się ofiarami roz-
maitych represji, takich jak wydalenie z pracy, obserwacja i pogróżki, aż do szykanowa-
nia, uwięzienia, a w niektórych przypadkach nawet morderstw. Słowackich dysydentów 
wspierały głównie struktury Kościoła, niektórzy intelektualiści wywodzący się z opozycji 
liberalnej oraz komuniści wydaleni z partii w latach 1969–1970. W latach siedemdziesią-
tych represje te oraz zainteresowanie ze strony StB objęły również mniejszość węgierską 
i niektórych jej liderów.

Kamieniem milowym był rok 1978, kiedy słowackie władze podjęły wiele działań 
ograniczających prawa mniejszości węgierskiej, wynikające z ustawy 144/1968. Podjęto 
decyzję o rozszerzeniu nauczania w języku słowackim przez wprowadzenie dwujęzycz-
nej nauki niektórych przedmiotów (zwłaszcza nauk przyrodniczych) w państwowych 
szkołach z węgierskim językiem nauczania. Reakcją Węgrów było utworzenie pierw-
szej węgierskiej organizacji dysydenckiej na Słowacji – Komitetu Ochrony Mniejszości 
Węgierskiej na Słowacji. Do jego założycieli należeli m.in. Miklós Duray, László Nagy 
i Péter Püspöki-Nagy. Komitet publikował liczne protesty przeciwko naruszaniu przez 
słowackie władze praw mniejszości węgierskiej, a jego członkowie byli zaangażowani 
w innego rodzaju działalność dysydencką, taką jak szmuglowanie literatury z Węgier lub 
manifestowanie solidarności z prześladowanymi sygnatariuszami Karty 7713. Działalność 
komitetu była stale uważnie obserwowana przez StB, która – choć zajęło to sporo czasu 
– w drugiej połowie lat osiemdziesiątych zdołała przez sieć swoich agentów przedostać 
do jego struktur14. 

Komitet domagał się na przykład zwiększenia liczby studentów narodowości węgier-
skiej, założenia w Bratysławie szkoły wyższej z węgierskim językiem wykładowym 
oraz gwarancji, że w przyszłości reżim nie będzie powtarzać prób zmiany języka nauki 
w dwujęzycznych szkołach dla mniejszości. Na polu kultury domagał się otwarcia stałe-
go węgierskiego teatru w Bratysławie, rozwijania edukacji, założenia centralnej biblio-
teki węgierskiej i jej regionalnych oddziałów, uruchomienia instytucji badawczej zaj-
mującej się problematyką mniejszości węgierskiej na Słowacji oraz zwiększenia liczby 
węgierskojęzycznych czasopism15. Węgierscy dysydenci szczególnie interesowali się pro-
jektem budowy zapory Gabčíkovo-Nagymaros. Umowa jej dotycząca została podpisa-
na we wrześniu 1977 r., jednak z przyczyn ekonomicznych strona węgierska posuwa-
ła się naprzód wolniej niż Czechosłowacja. Na początku lat osiemdziesiątych, powstał 

13 J. Marušiak, Maďarská menšina v slovenskej politike v rokoch normalizácie [w:] Slovensko a režim normali-
zácie, red. N. Kmeť, J. Marušiak, Prešov 2002, s. 238, 239. 

14 P. Balun, Štátnobezpečnostná situácia na Slovensku v roku 1988 [w:] 1988. Rok pred zmenou. Zborník 
a dokumenty, red. P. Balun, Bratislava 2009, s. 35. 

15 J. Marušiak, Maďarská menšina v slovenskej politike..., s. 244. 
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ruch pod przewodnictwem aktywistów ekologicznych, protestujący przeciwko budowie 
zapory w Gabčíkovie, wspierany również przez niektórych przedstawicieli mniejszości 
węgierskiej na Słowacji.

Działania dysydentów natychmiast przyciągnęły uwagę StB; dotyczyło to zwłaszcza 
lidera ruchu Miklósa Duraya, jedynej osoby, której podpis widniał na wszystkich doku-
mentach opublikowanych przez komitet. Wiele jego twierdzeń i poglądów mogło jed-
nak wzbudzać kontrowersje, tym bardziej, że do roku 1988 węgierskich dysydentów na 
Słowacji interesowała niemal wyłącznie kwestia statusu mniejszości węgierskiej. Duray 
opublikował np. protest przeciwko stłumieniu w marcu 1988 r. tzw. demonstracji świec 
w Bratysławie, ale skrytykował w nim jedynie niewspółmiernie dużą liczbę węgierskich 
członków StB biorących udział w akcji policyjnej16. W tym samym roku udało mu się 
jednak osiągnąć duży sukces, gdy Karta 77 wydała dokument jego autorstwa zatytułowa-
nego „Propozycja dotycząca ochrony praw mniejszości”, który uzyskał również poparcie 
słowackich dysydentów – Milana Šimečki i Miroslava Kusego. „Propozycja” została także 
przesłana czechosłowackiemu rządowi i była nawet negocjowana podczas Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która odbywała się wówczas w Wiedniu17.

Státní bezpečnost a mniejszość węgierska

Problem węgierskiego nacjonalizmu był analizowany przez Zarządy Regionalne StB 
oraz podlegające im Okręgowe Delegatury w powiatach i okręgach, w których mieszkała 
ludność węgierska. Ten obszar działań należał do kompetencji jednostek StB zajmują-
cych się walką z tzw. wrogiem wewnętrznym. Każda z tych jednostek na szczeblu okręgu 
otrzymywała plany i instrukcje z nadrzędnych Zarządów Regionalnych StB. Choć Státní 
bezpečnost uważnie przyglądała się problemowi węgierskiego nacjonalizmu, Federalne 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie było zadowolone z rezultatów jej pracy. Poszcze-
gólne jednostki nie potrafiły efektywnie skoordynować swoich działań, pojawiały się 
również problemy z przekazywaniem informacji, zwłaszcza pochodzących z jednostek 
okręgowych podlegających centralnym zarządom18. Problematyczna okazała się także 
współpraca z innymi instytucjami cywilnymi odpowiedzialnymi za kwestię mniejszości 
węgierskiej (takimi jak Ministerstwo Kultury czy Ministerstwo Edukacji). Na przykład 
w ramach kontroli przeprowadzonej przez StB w 1989 r. uznano, że działania dotyczące 
węgierskiego nacjonalizmu nie są prowadzone odpowiednio, ponieważ „nie spotykają 
się ze spodziewanym wzrostem aktywności nieprzyjaciela”19. XII Zarząd ZNB w Braty-
sławie zajmował się na przykład głównymi instytucjami węgierskiej mniejszości (takimi 
jak Csemadok, wydawnictwo Madách itd.), jednostki okręgowe zaś – ich regionalnymi 
oddziałami tych instytucji, ale informacji o tym nie przesyłały do Bratysławy.

16 Ibidem, s. 265.
17 P. Balun, Štátnobezpečnostná situácia na Slovensku v roku 1988..., s. 36. 
18 Archiv bezpečnostních složek Praha (dalej: ABS), z.a. II. správa ZNB, jedn. inw. 397, Akcja „JUH”, Infor-

macje na temat kontroli XII Zarządu ZNB i Regionalnego Zarządu StB w Bratysławie, bd, k. 2. 
19 Ibidem. 
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Przyczyną zaostrzenia pod koniec lat siedemdziesiątych działań skierowanych prze-
ciwko mniejszości węgierskiej był prawdopodobnie rozwój prowadzonej przez jej przed-
stawicieli działalności dysydenckiej. Istotna była tu także polityka Węgier Kádára, któ-
re w drugiej połowie lat siedemdziesiątych były jednym z najliberalniejszych reżimów 
w bloku wschodnim. Czechosłowaccy komuniści uważali węgierski rząd za „prawicowych 
oportunistów”, dokonujących rewizji marksizmu-leninizmu20. W latach siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych była to, oprócz działalności węgierskich dysydentów na Słowa-
cji, główna przyczyna dwóch akcji StB skierowanych przeciwko mniejszości węgierskiej. 
Pierwsza odnosiła się do węgierskiego nacjonalizmu (czasem określanego jako węgierski 
burżuazyjny nacjonalizm) i polegała na monitorowaniu antykomunistycznej działalno-
ści przedstawicieli mniejszości węgierskiej. Obserwacją objęto oficjalne instytucje, takie 
jak stowarzyszenie kulturalne Csemadok, wydawnictwo Madách, a także dziennikarzy 
węgierskich czasopism lub pisarzy z węgierskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Sło-
wackich (wśród nich StB wykryła silne powiązania z Kartą 77)21. 

Jeszcze uważniej śledzono działalność węgierskich dysydentów na Słowacji, a przede 
wszystkim poczynania Miklósa Duraya. StB zaczęła go obserwować w roku 1974 i wte-
dy założono mu teczkę. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych Duray został zareje-
strowany jako wroga jednostka pod kryptonimem „Geolog”22. W latach osiemdziesiątych 
był dwukrotnie więziony (szerzej o tym w dalszej części artykułu). StB zdołała się rów-
nież przeniknąć do kierownictwa Komitetu Ochrony Mniejszości Węgierskiej na Słowa-
cji, gdzie osiągnęła kilka sukcesów23. Na przykład w roku 1988, kiedy Duray przebywał 
w USA, StB zdołano powstrzymać rozpowszechnianie „Memorandum czechosłowackich 
Węgrów”, pod którym członkowie komitetu zbierali podpisy mieszkających na Słowacji 
osób narodowości węgierskiej. W wyniku działań StB komitet zrezygnował z tej akcji24.

Drugą akcją StB przeciwko mniejszości węgierskiej była akcja „Południe”, koncen-
trująca się na uniemożliwianiu kontaktów między obywatelami Węgier Kádára (zarów-
no dysydentami, jak i członkami struktur oficjalnych) a przedstawicielami mniejszości 
węgierskiej w Czechosłowacji, przy jednoczesnym kontrolowaniu tych kontaktów. Celem 
akcji było ujawnienie powiązań z „nacjonalistycznymi” kręgami za granicą i przeszko-
dzenie w ich międzynarodowej integracji25. StB dowiedziała się (przez swoje kontakty na 
Węgrzech), że węgierscy dysydenci przekazywali zachodnim mediom (takim jak Radio 
Wolna Europa czy Głos Ameryki) informacje dotyczące sytuacji w Czechosłowacji oraz 

20 J. Marušiak, Maďarská menšina v slovenskej politike..., s. 242. 
21 ABS, z.a. II. správa ZNB, jedn. inw. 397, Akcja „JUH”, Informacje na temat kontroli przedstawicieli II 

Zarządu w Pradze w XII Zarządzie i w Zarządzie Bezpieczeństwa Państwa w Bratysławie, 18 IX 1989 r., 
k. 3, 4. 

22 Patrz: http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha=65&strana=94&zaznam=59785. Akta 
zostały zarejestrowane 1 VIII 1974 r. pod numerem 15853 w Regionalnym Zarządzie StB Bratysława, jako 
zagadnienie węgierskiego nacjonalizmu. 

23 1988. Rok pred zmenou..., dok. nr 8, s. 230. 
24 Ibidem, dok. nr 9, s. 240. 
25 J. Sivoš, XII. správa ZNB. Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974–1989, 

Bratislava 2008, dok. nr 20, s. 330.
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naruszania praw człowieka w tym kraju. Na przykład w 1988 r., za pośrednictwem swo-
ich kontaktów na Węgrzech, Duray przesłał do Francji raport „70 lat historii Węgrów 
w Czechosłowacji, a szczególnie ostatnich 10 lat od chwili utworzenia komitetu”, w któ-
rym krytykował politykę reżimu wobec mniejszości, a także opisywał brutalność poli-
cji wobec katolików biorących udział w demonstracji świec w Bratysławie w 1988 r.26 
W 1981 r. rząd nakazał wprowadzenie licznych organiczeń ruchu turystycznego na gra-
nicy z Węgrami. Przyczyny tej decyzji były zarówno ekonomiczne (odpływ gotówki), jak 
i polityczne (liberalniejszy reżim na Węgrzech). Dla mniejszości węgierskiej oznaczało to 
ograniczone kontakty z ojczyzną. Przedstawiciele komitetu protestowali, uznając te posu-
nięcia za próbę odizolowania mniejszości węgierskiej. Ale nawet takie metody nie zdo-
łały zapobiec aktywizacji mniejszości, zwłaszcza młodego pokolenia węgierskich inte-
lektualistów, inspirowanych przez liderów liberalnej opozycji na Węgrzech, utworzonej 
wokół podziemnego czasopisma „Beszelő”27. Antykomunistyczni aktywiści wywodzący 
się z węgierskiej mniejszości współpracowali z tym czasopismem i utrzymywali regular-
ne kontakty z jego redakcją, pomimo starań StB, która próbowała im to uniemożliwić. 
W związku z tym w latach osiemdziesiątych w raportach oceniających akcję „Południe” 
można znaleźć zalecenie poprawienia sytuacji w tym zakresie oraz osiągnięcia założo-
nych celów akcji.

Proces Miklósa Duraya

Státní bezpečnost uważnie obserwowała dysydencką działalność Miklósa Duraya 
jako najaktywniejszego węgierskiego dysydenta. Ponadto był on jedyną osobą podpisują-
cą wszystkie dokumenty wydawane przez Komitet Ochrony Mniejszości Węgierskiej na 
Słowacji oraz sygnatariuszem Karty 77 – najważniejszej grupy opozycyjnej w Czechosło-
wacji. Po opublikowaniu książki Kutyaszoritó (W tarapatach) i w związku z jego udziałem 
w protestach przeciwko słowakizacji w szkołach dwujęzycznych, StB wszczęła przeciwko 
niemu dochodzenie pod zarzutem działalności wywrotowej. W czerwcu 1982 r. został 
aresztowany i do lutego 1983 r. przebywał w więzieniu. StB tak sformułowała oskarże-
nie go o działalność wywrotową: „wykazano, że od 1979 r. wiele węgierskich instytucji 
i osób w Czechosłowacji otrzymywało dokumenty w języku węgierskim o oburzającej 
treści skierowanej przeciwko socjalistycznemu systemowi państwowemu”28. Z punktu 
widzenia reżimu, krytyka Duraya była jedynie błędną interpretacją rzeczywistej sytuacji, 
powstałą na podstawie fałszywych informacji.

Oskarżenia oparto na „ekspertyzie” wykonanej przez Instytut Marksizmu-Lenini-
zmu przy KC Komunistycznej Partii Słowacji, w której stwierdzono, że treść dokumen-
tów wydawanych przez Duraya „jest zgodna z linią burżuazyjnego nacjonalizmu roz-
powszechnionego wśród części nacjonalistów należących do mniejszości węgierskiej. 

26 1988. Rok pred zmenou..., dok. nr 7, s. 221. 
27 J. Marušiak, Maďarská menšina v slovenskej politike..., s. 247. 
28 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava (dalej: AÚPN), z.a. Vyšetrovacie spisy nr, V 16473, Oskarżenie 

Miklósa Duraya, bd, k. 6.
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Rozpowszechnianie poglądów na temat edukacji, gospodarki i innych kwestii jest tu 
w istocie jedynie przykrywką dla szkalowania czechosłowackiej demokracji socjali-
stycznej i socjalizmu w Czechosłowacji”29. W podsumowaniu stwierdzono: „twierdzenia 
Duraya pod każdym istotnym względem stanowią zafałszowanie faktów”. 

Duray wyjaśniał, że dokumenty dotyczące sytuacji mniejszości węgierskiej zaczął 
publikować w 1979 r. Bronił swoich twierdzeń i krytyki, wyjaśniając, że jego celem była 
jedynie zmiana polityki reżimu wobec mniejszości i w związku z tym przygotowane przez 
siebie dokumenty rozsyłał nie tylko do osób prywatnych, lecz także do niektórych insty-
tucji państwowych. Duray powiedział śledczym StB, że komitet reprezentuje wyłącznie 
sam siebie. Był przekonany, że jego opinie są słuszne i w związku z tym nie uznawał swo-
ich działań za niezgodne z prawem30. Choć proces się odbył, wyroku nie wydano i Duray 
został warunkowo zwolniony. 

Nawet w więzieniu Duray kontynuował działalność dysydencką. W maju 1984 r. został 
ponowie aresztowany i oskarżony o „szkodzenie interesom Czechosłowackiej Republiki 
Socjalistycznej za granicą” oraz „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości”. „Zbrod-
nie” te popełnił, publikując swoje teksty w krajach demokratycznych. Według oskarżycie-
li, rozpowszechnianie ich na terenie Czechosłowacji miało na celu wzbudzenie niepokoju 
wśród osób pochodzenia węgierskiego. W październiku 1984 r. zarzuty przekwalifikowa-
no na „działalność wywrotową skierowaną przeciw Republice”. Tym razem postępowanie 
również przebiegało bardzo wolno i towarzyszyły mu silne naciski na uwolnienie Duraya. 
Na Węgrzech założono nawet Komitet Obrony Miklósa Duraya, który rozwiązano po 
jego zwolnieniu. Bronili go także czescy i słowaccy opozycjoniści, choć nie występowali 
w obronie jego poglądów, lecz wolności słowa. Słowaccy dysydenci (również emigracyj-
ni) przypominali, że problem relacji węgiersko-słowackich jest bardzo złożony i obej-
muje również kwestię madziaryzacji na przełomie XIX i XX w. oraz status mniejszo-
ści słowackiej na Węgrzech. Miklós Duray został ostatecznie zwolniony po powszechnej 
amnestii ogłoszonej przez prezydenta Gustava Husáka w maju 1985 r.31 Jednak nawet po 
zwolnieniu z więzienia StB nie przestała go obserwować w ramach sprawy o kryptonimie 
„Kaldera”32.

Sytuacja w drugiej połowie lat osiemdziesiątych

W roku 1984 doszło do zmian. Program reformy szkolnictwa, którą przedstawiciele 
mniejszości węgierskiej traktowali jako drogę do likwidacji szkół prowadzących naukę 
w ich języku, został zawieszony. Nie wpłynęło to jednak na działalność węgierskich dysy-
dentów, którzy nadal krytykowali reżim. W tym czasie powoli zmieniała się również sytu-
acja polityczna na świecie. W 1985 r. sekretarzem generalnym KC KPZR został Michaił 

29 Ibidem, Analiza Instytutu Marksizmu-Leninizmu przy Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Sło-
wacji dotycząca sprawy Miklósa Duraya, bd, k. 34.

30 Ibidem, Oświadczenie Miklósa Duraya, 3 VI 1982 r., k. 44.
31 J. Marušiak, Maďarská menšina v slovenskej politike..., s. 254. 
32 1988. Rok pred zmenou..., dok. nr 6, s. 212.
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Gorbaczow, który wprowadził nową politykę pierestrojki, czyli polityczne zliberalizowa-
nie reżimu komunistycznego, a także zmniejszenie napięć w relacjach międzynarodo-
wych. Zmiana ta wpłynęła nie tylko na relacje między supermocarstwami, lecz także na 
politykę krajów bloku wschodniego. Czechosłowacja również powoli wchodziła w fazę 
„transformacji”, ale Węgry demokratyzowały się o wiele szybciej.

Na Węgrzech sytuacja zaczęła się zmieniać w 1985 r., po XIII Zjeździe Węgierskiej 
Socjalistycznej Partii Robotniczej. Rozpoczęto od powtórnej analizy wydarzeń, takich 
jak powstanie w 1956 r. i inwazja na Czechosłowację w 1968 r., lecz przede wszystkim 
pojawiła się kwestia węgierskich mniejszości w sąsiednich krajach. Czechosłowacka StB 
zareagowała natychmiast. W 1988 r. przechodziła reorganizację, będącą wynikiem dłu-
gotrwałego braku systematycznych działań oraz zmian sytuacji geopolitycznej na świe-
cie33, co jednak nie oznaczało, że przestała obserwować wroga wewnętrznego. Zmiany 
miały na celu podniesienie efektywności oraz usprawnienie pracy operacyjnej i anali-
tycznej, a przede wszystkim przyspieszenie przepływu informacji do osób zajmujących 
najwyższe stanowiska w partii34. Nawet w zmienionych warunkach StB nadal zajmowała 
się problemem węgierskiego nacjonalizmu.

W latach 1988–1989 wzrosła aktywność członków mniejszości węgierskiej, co StB 
wyjaśniała jako „wykorzystywanie procesu transformacji”35, który miał miejsce w Cze-
chosłowacji i był zainspirowany przez gorbaczowowską pierestrojkę. Jednakże w odróż-
nieniu od pierestrojki, czechosłowacka transformacja wprowadzała jedynie pozorną 
demokratyzację, a sam reżim pozostawał jednym z najbardziej dogmatycznych w Euro-
pie Wschodniej. 

Wiosną 1988 r. aktywność obserwowanej przez StB mniejszości węgierskiej się nasi-
liła; dotyczyło to zwłaszcza liderów organizacji kulturalnej Csemadok, lecz nie tylko. 
Podczas spotkań Csemadoku dochodziło do bardzo ostrych ataków na politykę reżimu 
wobec mniejszości węgierskiej, a niektórzy działacze otwarcie mówili o potrzebie stwo-
rzenia organizacji chroniącej jej prawa. Węgierscy aktywiści omawiali również kwestię 
finansowego wsparcia zamieszkałej w Rumunii mniejszości węgierskiej, która znajdo-
wała się wówczas w niezwykle trudnej sytuacji. StB zareagowała natychmiast, poddając 
lustracji wszystkie osoby zaangażowane w te działania. Jeśli znaleziono wśród nich osoby 
należące do partii komunistycznej, zalecano zastosowanie wobec nich dyscyplinarnych 
kar partyjnych36. Węgierscy studenci Wydziału Pedagogicznego w Nitrze zdołali nawet 
zorganizować kampanię zbierania podpisów pod petycją dotyczącą nauczania wszyst-
kich przedmiotów w języku węgierskim. Udało się ich zebrać 101 i petycję przekazano 
władzom wydziału. Reakcja StB była bardzo szybka: „Należy podjąć działania we współ-
pracy z uczelnią i władzami partyjnymi w celu powstrzymania aktywizacji węgierskiego 

33 J. Sivoš, Reforma Štátnej bezpečnosti v predvečer pádu komunistického režimu [w:] 1988. Rok pred zmenou..., 
s. 68. 

34 Ibidem, s. 90. 
35 1988. Rok pred zmenou..., dok. nr 7, s. 221. 
36 Ibidem, dok. nr 6, s. 213. 
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nacjonalizmu na uczelni”37. Aktywizację przedstawicieli mniejszości węgierskiej przypi-
sywano wpływowi węgierskiej telewizji, która informowała o wydarzeniach związanych 
z demokratyzacją na Węgrzech. Na przełomie roku 1988 i 1989 doszło do zmian, które 
osiągnęły swoją kulminację w 1989 r. i przyczyniły się do dalszego pogorszenia sytua-
cji mniejszości węgierskiej. Miały miejsce takie wydarzenia, jak na przykład uroczystość 
składania wieńców na cmentarzu w Levicach dla upamiętnienia osób walczących pod-
czas powstania węgierskiego 1848–1849 r., w której wzięło udział około 250 osób. StB 
uzyskała również informację, że przedstawiciele węgierskiej mniejszości w swych wypo-
wiedziach wspominają o prześladowaniach osób pochodzenia węgierskiego na Słowa-
cji i obiecują bronić ich praw przy wsparciu „powiewu nowego wiatru” z Węgier. Kilku 
działaczy wzięło udział w pogrzebie Imrego Nagya na Węgrzech, który był wydarzeniem 
o charakterze otwarcie antykomunistycznym. Była to zmiana bezprecedensowa, ponie-
waż działania te przerodziły się w otwartą konfrontację z reżimem. W latach 1988–1989 
zgromadzono trzy-, a nawet czterokrotnie więcej niż w poprzednich latach danych na 
temat tego, co reżim uznawał za tendencje „antypaństwowe”, choć dotyczyło to w więk-
szości działalności poszczególnych osób, w tym wielu członków partii komunistycznej38.

W roku 1989 miała również miejsce kulminacja akcji „Południe”. Od tego czasu sytu-
acja w obu krajach radykalnie się zmieniła (na Węgrzech trwała transformacja demo-
kratyczna, podczas gdy w Czechosłowacji władzę wciąż sprawował dogmatyczny reżim 
komunistyczny), co spowodowało wprowadzenie głębokich zmian. W dokumentach StB 
jasno stwierdzano, że w roku 1989 Węgry „zakwestionowały podstawowe zasady budo-
wania socjalizmu i porzuciły je”39. Przyczyną kryzysu – zdaniem StB – była zła sytuacja 
ekonomiczna, która zmusiła Węgry do współpracy z krajami Zachodu, co z kolei dopro-
wadziło do zadłużenia kraju.

StB starannie gromadziła informacje na temat sytuacji na Węgrzech, a szczególnie 
zainteresowana była polityczną i ekonomiczną sytuacją w tym kraju, układem sił we wła-
dzach Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej oraz w organach bezpieczeństwa 
państwa. Interesowała się także relacjami Wegier z USA i z krajami kapitalistycznymi, 
a w szczególności zabezpieczeniami stosowanymi na granicach z krajami za żelazną kur-
tyną40. Analizowano także stosunek do wydarzeń na Węgrzech zagranicznych prywat-
nych firm a także węgierskich grup opozycyjnych i Kościołów, łącznie z ich kontaktami 
z czechosłowackimi dysydentami i tamtejszym Kościołem41.

Funkcjonariusze StB skupiali się głównie na dwóch sferach – na kontaktach między 
dysydentami oraz wzroście napięcia wśród węgierskich mieszkańców południowej Sło-
wacji, którzy regularnie oglądali węgierską telewizję, słuchali węgierskiego radia i czy-
tali prasę. Media te otwarcie omawiały proces transformacji demokratycznej, a nawet 

37 Ibidem, dok. nr 7, s. 221. 
38 ABS, z.a. II. správa ZNB, jedn. inw. 397, Informacje na temat realizacji Akcji „Juh” dotyczącej mniejszości 

węgierskiej, wrzesień 1989 r., k. 6. 
39 Ibidem, Akcja „Juh”, k. 1. 
40 Ibidem, Przepływ informacji podczas Akcji „Juh”, 30 VIII 1989 r., k. 1.
41 Ibidem. 
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gościły czeskich i słowackich opozycjonistów. Na przykład w kwietniu 1989 r. Aleksan-
der Dubček udzielił wywiadu węgierskiej telewizji42. Kierownictwo czechosłowackiego 
Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tak oceniało negatywny wpływ wyda-
rzeń na Węgrzech na sytuację w Czechosłowacji: „Należy rozważyć potrzebę wprowadze-
nia jakościowych zmian w zakresie organizacji i zadań Federalnego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, w celu ochrony interesów Czechosłowacji oraz zapobiegania przenikaniu 
do kraju negatywnych i destrukcyjnych tendencji”43.

W tym celu StB podjęła wiele działań, które miały pomóc w obronie reżimu komuni-
stycznego w Czechosłowacji. Przede wszystkim należało zdobywać informacje na temat 
„wrogich działaczy prawicowych” w węgierskim aparacie komunistycznym, skupiając 
się na ich zainteresowaniu Czechosłowacją, jak również dane o planach opozycji demo-
kratycznej na Węgrzech. Na podstawie tych informacji StB zmierzała do wykrywania 
i dyskredytowania tych środowisk. Szczególną uwagę poświęcano wykrywaniu wrogich 
powiązań o charakterze wywiadowczym z opozycją na Węgrzech za pośrednictwem lide-
rów czechosłowackiej opozycji, zwłaszcza kurierów i emisariuszy. Działania StB miały 
również zapobiegać przekazywaniu „wywrotowych materiałów” przez tereny Czechosło-
wacji oraz paraliżować kontakty między demokratycznymi siłami na Węgrzech a czecho-
słowacką opozycją44.

StB nadal utrzymywała, rozszerzała i pogłębiała kontakty ze „świadomymi kadrami” 
w węgierskiej partii komunistycznej i organach państwowych, oddanymi ideom marksi-
zmu-leninizmu. Działania kontrwywiadu skupiały się na zdobywaniu szczegółowej wie-
dzy o strukturze organizacyjnej i przedstawicielach organizacji opozycji demokratycznej 
na Węgrzech, co miało pozwolić na przeniknięcie do nich i uniemożliwić im działal-
ność45.

StB chciała również poprawić wyniki akcji „Południe” przez wzmocnienie personelu 
przydzielonego do jej przeprowadzenia. XII Zarząd ZNB w Bratysławie (Zarząd Kontr-
wywiadu na Słowację) miał stworzyć silny ośrodek koordynujący działanie trzech grup 
operacyjnych odpowiedzialnych za akcję. Każda z zajmujących się tą kwestią jednostek 
okręgowych miała przydzielić większą liczbę personelu do wszystkich okręgów zamiesz-
kanych przez mniejszość węgierską. Należało zwracać większą uwagę na koordynowa-
nie wszystkich jednostek, a akcją miały być objęte także węgierskie organizacje i insty-
tucje działające na Słowacji (ambasady, konsulaty, ośrodki kulturalne). Planowano także 
organizowanie ochrony mniejszości słowackiej na Węgrzech przed działalnością wywia-
dowczą. Członkowie StB uważali, że jest to naprawdę duży problem, i twierdzi, że sytua-
cja mniejszości słowackiej na Węgrzech dostarczała „argumentów usprawiedliwiających 
naszą politykę narodową”46.

42 Ibidem, Akcja „Juh”, k. 4. 
43 Ibidem.
44 Ibidem, k. 5. 
45 Ibidem, k. 6.
46 Ibidem, Plan realizacji Akcji „Juh”, 18 IX 1989 r., k. 1–2.
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Planów tych nie udało się jednak zrealizować w zakresie przewidzianym przez komu-
nistyczne władze Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Obie akcje zakończy-
ły się wraz z upadkiem reżimu komunistycznego w Czechosłowacji w listopadzie 1989 r. 

The status of the Hungarian minority in Czechoslovakia during normali-
zation (1968–1989)

The author of the study deals with the question of the Hungarian minority in Cze-
choslovakia and some activities of the Czechoslovak State security against them. In the 
first part of the study he examines position of the Hungarian minority in the after war 
Czechoslovakia and present brief overview about policy of the Czechoslovak state against 
Hungarians, including situation in the year 1968 and passing law No. 144/1968/Coll. In 
the key part of the study author focuses on the position of the Hungarian minority in the 
Czechoslovakia during the period of so called normalization. Author shows mostly acti-
vities of the State Security, which considered dissidents from the Hungarian minority as 
a internal enemies. He examines also some cases, when State Security carried out special 
actions against the representatives of the Hungarian minority.

In the last part of the article, author examine situation in the Czechoslovakia after the 
year 1985. In this years, situation changes dramatically especially in the Hungary, what 
has caused activation of the Hungarian minority, what peaked in the year 1989.
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Mniejszości jako cel polityki narodowej Komunistycznej Partii 
Węgier po II wojnie światowej. Przypadek mniejszości 
niemieckiej i słowackiej

I.
Wskutek licznych zmian systemu politycznego i przemian historycznych warunki 

rozwoju tożsamości narodowej na Węgrzech w XX w. znacznie się zmieniły1. Wyjątkowe 
znaczenie miał tu okres między zakończeniem II wojny światowej a przejęciem władzy 
przez komunistów w 1948 r. Wówczas ukształtował się ogólny kontekst dla rozwoju toż-
samości narodowej na kolejne cztery dekady ery socjalizmu, kiedy to, mówiąc ogólnie, 
manifestowanie tożsamości narodowej i domaganie się jej uznania było łatwe dla wielu 
osób, zwłaszcza tych należących do mniejszości narodowych.

Rozpatrując to zagadnienie z innej strony, od końca lat czterdziestych do początku 
lat siedemdziesiątych w polityce narodowościowej realizowanej przez Komunistyczną 
Partię Węgier (Magyar Kommunista Párt, MKP) w odniesieniu do mniejszości utrzy-
mywano zasadę „automatyzmu”. Zgodnie z tą zasadą zaprzeczano występowaniu prob-
lemu mniejszości per se, a marksistowska teoria walki klasowej była stosowana do wszyst-
kich zjawisk społecznych. Zakładała ona ponadto, że zakończenie konfliktów klasowych 
w idealnym społeczeństwie komunistycznym spowoduje „automatycznie” rozwiązanie 
problemu mniejszości. Jednakże zasada ta przyczyniła się jedynie do szybkiej asymilacji 
mniejszości2. W tym kontekście zupełnie nie została uwzględniona polityka narodowoś-
ciowa partii komunistycznej w okresie koalicji (1945–1948) ani wydarzenia, które nastą-
piły w tamtych latach. W takich okolicznościach przywiązanie do tożsamości narodowej 
lub przynależność do mniejszości skutkowały niewidocznym kumulowaniem się ładun-

1 Ogólnie rzecz biorąc, w XX w. na Węgrzech doszło do dziewięciu zmian ustroju. Większość zmian stano-
wiła antytezę poprzedniego ustroju i powodowała brak ciągłości i spójności historii kraju (zob. G. Gyarma-
ti, Egyház, sok rendszer és a történelmi idő, „Mérleg” 2007, nr 1, s. 13; zob. też I. Romsics, Interruption and 
continuity in the twentieth century history of Hungary [w:] On the stage of Europe: the millenial contribution 
of Hungary to the idea of European community. Research Institute for Art History of the Hungarian Academy 
of Sciences – Balassi kiadó, red. E. Marosi, Budapest 2009, s. 250–272.

2 Á. Tóth, Pártállam és a nemzetiségek (1950–1973), „Barátság” (Budapest) 2004, nr 11, s. 4307–4313.
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ku dla potencjalnego konfliktu. Biorąc pod uwagę internacjonalistyczną ideologię partii 
komunistycznej, demonstrowanie własnej tożsamości narodowej lub tożsamości grupy 
społecznej stanowiło wyzwanie albo nawet zagrożenie dla przyjętego porządku politycz-
nego. Dla konkretnych osób polityka narodowościowa partii komunistycznej oznaczała 
jednak duże zagrożenie natury politycznej i egzystencjalnej3. Ponadto rządy komunistów 
utrudniły węgierskiej większości rozliczenie się z traumatycznymi wydarzeniami, które 
znacznie wpłynęły na tożsamość narodową Węgrów w XX w. i – co za tym idzie – opóź-
niły proces akceptacji dziedzictwa węgierskiej historii narodowej. Miało to również nega-
tywny wpływ na sytuację mniejszości narodowych.

II.
Zdaniem naukowców, błędem jest postrzeganie komunizmu jako antytezy lub cał-

kowitego przeciwieństwa nacjonalizmu. Niektórzy z nich utrzymują nawet, że pogląd, 
jakoby komunizm i nacjonalizm były całkowitymi przeciwieństwami, stanowił jedy-
nie mit rozpowszechniany przez oba te ruchy4. Wielu liderów ruchu komunistycznego, 
choć nazywano ich głosicielami internacjonalizmu lub nawet „agentami Moskwy”5, po II 
wojnie światowej wykorzystywało jednak nacjonalizm do tego, by pozbyć się ze swoich 
krajów mniejszości narodowych i w ten sposób usankcjonować władzę polityczną nad 
większością społeczeństwa. Z dużym prawdopodobieństwem można twierdzić, że wła-
dze komunistyczne nie dążyły do łagodzenia konfliktów na tle narodowościowym. Wręcz 
przeciwnie, usiłowały je zaognić. Dlatego paradoksalnie rządy komunistów przyczynia-
ły się do urzeczywistnienia nacjonalistycznego planu budowy homogenicznych państw 
narodowych, którego podstawowym celem było osiągnięcie pełnej identyfikacji jednost-
ki politycznej i narodowej6.

Korzeni polityki narodowościowej partii komunistycznych w Europie Środkowo-
Wschodniej7 można zatem szukać również w historii nacjonalizmu tych krajów. Ernest 
Gellner, analizując proces budowy państwa narodowego, wyróżnił w nim wiele etapów. 
Analiza polityki narodowościowej partii komunistycznych może stać się pełniejsza dzięki 

3 T. Valuch, A nemzeti azonosságtudat néhány sajátossága Magyarországon 1945 után [w:] Regionálna 
a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.–20. Storočia – Regionális és nemzeti identitásformák 
a 18–20. századi magyar és szlovák történelemben, red. Š. Šutaj, L. Szarka, Prešov 2007, s. 137.

4 M. Mevius, Reappraising communism and nationalism, „Nationalities Papers” 2009, nr 37 (4), s. 377–378.
5 Zob. M. Mevius, Agents of Moscow: The Hungarian Communist Party and the origins of socialist patriotism, 

1941–1953, Oxford 1995.
6 E. Gellner, Nations and nationalism, Oxford 1983, s. 1.
7 W dalszej części artykułu, definiując nasz region jako Europę Środkowo-Wschodnią, wykorzystuję ter-

minologię przyjętą przez węgierskiego historyka Jenő Szűcsa, który w swojej sztandarowej pracy Histori-
cal regions of Europe [Historyczne regiony Europy] wyodrębnił samodzielną jednostkę regionalną Europy 
Środkowej, której wschodnią część nazwał Europą Środkowo-Wschodnią. W swojej pracy Szűcs zaliczył 
byłe kraje socjalistyczne z bloku wschodniego (z wyjątkiem NRD) do tego regionu. Jego teoria była tak 
przekonująca, że na Węgrzech jest powszechnie przyjmowana w historiografii, choć trudności związa-
ne z określaniem i opisywaniem tego regionu również tam występują (zob. J. Szűcs, Historical regions of 
Europe [w:] European legal cultures, red. V. Gessner, A. Hoeland, C. Varga Aldershot i in., Dartmouth 1996, 
s. 14–48).
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zastosowaniu tej typologii, choć Gellner w swojej teorii nie brał pod uwagę Europy Środ-
kowo-Wschodniej po II wojnie światowej. Niemniej wskazał na stałość pewnych teorii 
i praktyk, które przetrwały II wojnę światową i odrodziły się w politykach narodowoś-
ciowych partii komunistycznych. Gellner opisał czasy triumfującego nacjonalistyczne-
go irredentyzmu, czyli mniej więcej okres do wybuchu I wojny światowej, a czas, który 
po niej nastąpił, nazwał epoką „Nacht und Nebel” („Nocy i mgły”), nawiązując do ter-
minologii używanej przez nazistów do określenia niektórych własnych tajnych, krwa-
wych czynów. Tę metaforyczną nazwę Gellner zastosował jednak w odniesieniu do okre-
su dłuższego niż czas rządów nazistów w Niemczech, używając jej do opisania zjawisk na 
całym świecie, a nie tylko w Niemczech lub na terytoriach okupowanych przez Niemców 
w czasie wojny. Wspólną cechą wydarzeń z okresu „Nacht und Nebel” były coraz brutal-
niejsze sposoby homogenizacji państw narodowych, w których po tzw. łagodniejszych 
metodach irredentyzmu nacjonalistycznego zaczęto się uciekać do środków radykalnych, 
takich jak masowe morderstwa, przymusowe migracje czy przesiedlenia ludności8. Nie 
można powiedzieć, aby komuniści wynaleźli nowe sposoby postępowania – już je stoso-
wano, zanim przejęli władzę.

Pięć tygodni po wybuchu II wojny światowej, 6 października 1939 r., Adolf Hit-
ler wygłosił przemówienie w Reichstagu. W przemówieniu tym wspomniał o „nowym 
porządku relacji etnicznych”, określając tym terminem przymusową migrację mniejszo-
ści narodowych. W Europie Środkowo-Wschodniej wyniszczająca wojna, wyznaczanie 
nowych przestrzeni życiowych (Lebensraums) i ich oczyszczanie przyjęły kształt General-
nego Planu Wschodniego9. Szczególną rolę wśród nadchodzących destrukcyjnych dzia-
łań i wysiedleń miał odegrać Holocaust, w tym czasie jednak inne mniejszości zostały 
objęte przez nowe procesy, które doprowadziły do fal przymusowej migracji, trwających 
ponad dekadę. Jedną z nich była na przykład przeprowadzona przez Hitlera akcja „Heim 
ins Reich” („Powrót do Rzeszy”), która przewidywała przesiedlenie części mniejszości 
niemieckiej z Europy Środkowo-Wschodniej na tereny III Rzeszy10. 

Przemieszczanie ludności miało jednak także inne podłoże historyczne, które było 
dobrze znane i które zostało wykorzystane w Związku Radzieckim. Było one także 
konsekwencją określonej ideologii i polityki siły, a wiedzę na temat jej praktykowania 
komunistyczni przywódcy krajów Europy Środkowo-Wschodniej przywozili z Moskwy. 
W Związku Radzieckim teoria zbiorowej winy była wykorzystywana przeciwko całym 
mniejszościom narodowym, które uważano za winne lub niegodne zaufania. Takie gru-
py etniczne jak Niemcy nadwołżańscy (Wolgadeutschen) czy Tatarzy były pozbawiane 
majątków, odmawiano im podstawowych praw, wysiedlano z ich ziem11. Po II wojnie 

8 E. Gellner, The coming of nationalism and its interpretation: the myths of nation and class [w:] Mapping the 
nation, red. G. Balakrishnan, London–New York 1996, s. 98–132.

9 G. Seewann, Geschichte der Deutschen in Ungarn, 1860 bis 2006, t. 2, Marburg 2012, s. 331.
10 Idem, Az elűzés koncepciója: Berlin–London–Prága–Budapest [w:] Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs 

folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben, red. L. Kupa, Pécs 2010, s. 24.
11 L. Tilkovszky, Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században, Debrecen 1998, s. 126.
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światowej mniejszość niemiecka z Europy Środkowo-Wschodniej traktowana jak „zwo-
lennicy” Adolfa Hitlera została poddana podobnej zbiorowej stygmatyzacji12.

Akcje przymusowej migracji miały pewne cechy wspólne, niezależnie od tego, który 
reżim je przeprowadzał. Wypędzeni należeli do mniejszości etnicznych lub religijnych 
i na swoich ojczystych ziemiach stali się ofiarami procesów asymilacyjnych wymuszonych 
przez większość ludności kraju. Inaczej mówiąc, zostali kozłami ofiarnymi13. Przyszłe 
homogeniczne państwo narodowe, wolne od konfliktów narodowościowych, miało się 
ostatecznie zrodzić „z interesów ekonomicznych, strategicznych lub ideologicznych albo 
interesów polityki siły i stosowało zemstę, karę oraz niehumanitarne rozwiązania?”14.

Podobne praktyki były już znane, dlatego przesiedlanie ludności było rozpatrywa-
ne jako jedno z ewentualnych rozwiązań podczas dyskusji na temat nowego porządku 
w powojennej Europie15. Opcja ta została zaakceptowana także przez państwa zachodnie, 
choć oficjalnie odrzucano teorię zbiorowej winy. Na przykład zgodnie z analizą sporzą-
dzoną przez brytyjskie MSZ już w 1942 r., przesiedlanie mniejszości niemieckiej z Europy 
Środkowo-Wschodniej miało sens, ponieważ „Hitler wykorzystywał mniejszość niemie-
cką jako piątą kolumnę i spowodowane tym konflikty etniczne można było rozwiązać tyl-
ko przez jej przesiedlenie”16. Alianci nie mieli jednak żadnego wpływu na to, co działo się 
na terytoriach okupowanych przez Armię Czerwoną. Stalin chciał wykorzystać przesied-
lenia do umocnienia potęgi politycznej ZSRR, a liderzy partii komunistycznych z krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej zamierzali zastosować te same metody, aby przejąć rządy 
w swoich krajach. Co za tym idzie, celem zachodnich aliantów, jak wyjaśniali przedstawi-
ciele USA na konferencji w Poczdamie, mogła być tylko „realizacja przesiedleń w sposób 
zorganizowany i humanitarny”17.

W rezultacie akcje przymusowej migracji zostały usankcjonowane?18. Ustalenia kon-
ferencji poczdamskiej, Karta Narodów Zjednoczonych, podpisana 26 czerwca 1945 r., 
i wreszcie traktaty pokojowe z Paryża nie nawiązywały bezpośrednio do praw mniejszo-
ści19. Kwestię mniejszości pozostawiono otwartą, co pozwoliło prezentować ją jako jedno 
z zagadnień należących do sfery polityki wewnętrznej. Konsekwencją braku ogólnych 
przepisów i wytycznych międzynarodowych stały się ciągłe konflikty narodowościowe 

12 G. Seewann, Geschichte der Deutschen…, s. 338.
13 Omawiając ewoluujące społeczeństwa industrialne, Gellner twierdzi, że celem nacjonalizmu jest „organi-

zacja grup ludzkich w duże, centralnie edukowane, kulturowo homogeniczne jednostki”, co jest realizowa-
ne w formie homogenicznych państw narodowych (zob. E. Gellner, Nations…, s. 35).

14 H. Lemberg, „Ethnische Säuberung”. Ein Mittel zur Lösung von Nationalitätenproblemen?, „Aus Politik und 
Zeitgeschichte” 1992, nr 46, s. 37. 

15 G. Seewann, Az elűzés koncepciója…, s. 26.
16 Idem, Geschichte der Deutschen…, s. 334.
17 G. Gonda, Deportálás, elűzetés, kitelepítés. A magyarországi németek második világháború utáni kényszer-

migrációjának nemzetközi előzményei és összefüggései [w:] A történelem szálai. Tanulmánykötet Vonyó József 
65. születésnapjára, red. F. Fischer, K. Hegedűs, Pécs 2010, s. 171.

18 N. Rutsch, A magyarországi németek kitelepítésének néhány kérdése [w:] A történelem szálai…, s. 409–417.
19 Nemzetközi Szerződések, 1945–1982. A második világháború utáni korszak, red. D. Halmosy, Budapest 

1985, s. 19–22.
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i przeprowadzanie radykalnych czystek etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, 
którym „internacjonalistyczny” komunizm usprawiedliwiał podstawy niehumanitarne.

Sowietyzacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej, choć różniła się pod względem 
czasu trwania i pewnych cech narodowych, przebiegała zgodnie z ogólnym wzorem. Wzór 
sowiecki był odtwarzany i dostosowywany do lokalnych wymogów politycznych przez 
partie komunistyczne w poszczególnych krajach. A zatem, podobnie jak Stalin dokonał 
ponownej oceny rosyjskiego nacjonalizmu, partie komunistyczne w Europie Środkowo
-Wschodniej również zweryfikowały ocenę swojej przeszłości narodowej. Była to jed-
nak wyłącznie zmiana strategii i broni ideologicznej skierowanej przeciwko faszyzmo-
wi: ponieważ ZSRR prowadził „patriotyczną i sprawiedliwą wojnę”, zniszczenie faszyzmu 
leżało w interesie wszystkich narodów. Co za tym idzie, komuniści musieli porzucić agi-
tację socjalistyczną i wzywać do wojny o wyzwolenie narodowe20. To Stalin zarządził tę 
zmianę kursu, a Komintern, międzynarodowa organizacja komunistyczna, ją zatwier-
dził. Centralny organ wykonawczy Kominternu poinformował następnie poszczególne 
sekcje narodowe o przyjęciu nowych wytycznych. Po rozwiązaniu Kominternu w 1943 
r., zadanie to przejął Wydział Międzynarodowy Komitetu Centralnego Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego. Nie zostało konkretnie doprecyzowane, co należy uznać za 
poprawny kurs polityki narodowościowej, ale zazwyczaj zakładano, że partia komuni-
styczna musi działać zgodnie z interesem narodowym większości społeczeństwa21. Deter-
minowało to tym samym relacje tych partii z mniejszościami mieszkającymi w poszcze-
gólnych krajach. Co więcej, gdy kontynuowano walkę z faszyzmem, szczególnego 
charakteru nabrały relacje z grupami mniejszości niemieckiej w krajach Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Przypadek tej mniejszości był traktowany odrębnie, a całą niemiecką 
grupę społeczną zaczęto postrzegać jako „popleczników Hitlera”. Ogólne antyniemieckie 
nastroje powszechne wśród Europejczyków zaczęły się stopniowo zmieniać dopiero wie-
le lat później, a tuż po wojnie przyczyniły się one do szerzenia się ideologii, która sankcjo-
nowała środki stosowane przez państwo wobec tej mniejszości i dzięki której skutecznie 
prowadzono przymusowe przesiedlenia osób pochodzenia niemieckiego22.

III.
Na Węgrzech uregulowanie sytuacji mniejszości narodowych i wskazanie jej uwarun-

kowań stało się istotną kwestią. Węgry były wręcz wyjątkowo zainteresowane tym tema-
tem, ponieważ w sąsiednich krajach żyły mniejszości węgierskie23. Niemniej rozwiązanie 
tej kwestii w okresie powojennym wciąż było związane z procesem przejmowania władzy 
politycznej przez komunistów.

Komunistyczna Partia Węgier nie miała jednak wówczas ustalonego kursu polityki 
narodowościowej ani programu, który umożliwiałby jej udział w rozwiązywaniu kwestii 

20 M. Mevius, Agents of Moscow…, s. 23–29.
21 Ibidem, s. 36, 37.
22 G. Gyarmati, The carnival of foes and scapegoats in Hungary 1945–1956 [w:] Big Brother’s miserable little 

grocery store, red. G. Gyarmati, M. Palasik, Budapest 2012, s. 96–98.
23 A. Tóth, Pártállam és a nemzetiségek…, s. 4307.
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narodowościowej na Węgrzech. Była ona zbyt mała i miała za bardzo radykalną prze-
szłość24, aby mogła zostać zaakceptowana przez ogół społeczeństwa lub decydentów, 
nawet po tym, jak w październiku 1944 r. zmieniła nazwę na brzmiącą bardziej patrio-
tycznie: Węgierska Partia Komunistyczna. Tworzenie wizerunku narodowego było jedy-
nie sowiecką inicjatywą strategiczną na rzecz węgierskich komunistów w okresie, gdy 
wojna dobiegała końca. Członków kierownictwa Węgierskiej Partii Komunistycznej 
przed powrotem z Moskwy poinstruowano, aby nie próbowali przejąć władzy w kraju 
ani nie wykorzystywali retoryki „dyktatury proletariatu”. Węgierscy komuniści musie-
li zatem zaakceptować zasadę ciągłości i współpracować, przynajmniej przez jakiś czas, 
z dawnymi – oraz przyszłymi – przeciwnikami i wrogami; Związek Sowiecki wykazywał 
w ten sposób swego rodzaju taktyczną powściągliwość, pokazując swoim sojusznikom, 
że nie zamierza sowietyzować instytucji politycznych we wszystkich okupowanych kra-
jach. Stalin powiedział członkom kierownictwa Węgierskiej Partii Komunistycznej, że 
być może przyjdzie im poczekać co najmniej dziesięć–piętnaście lat, zanim będą mogli 
ustanowić w swoim kraju socjalizm25. Komuniści nie mieli na Węgrzech występować 
w charakterze rewolucjonistów, lecz mieli powrócić z ukrycia i wygnania jako antyfa-
szystowscy demokraci i sprzymierzeńcy wszystkich innych sił patriotycznych w kraju26. 
Mieli również konsekwentnie wyznaczać linię frontu narodowego oraz tworzyć wize-
runek narodowo-patriotyczny. Od tego momentu komuniści próbowali się kreować na 
następców węgierskiej tradycji narodowej i obrońców narodowych interesów kraju27. Co 
za tym idzie, zaczęli się identyfikować z większością węgierską, by zdobyć jej sympatię. 

W tym celu opracowano nowy program partii, który łączył roszczenia narodowe 
i społeczne, ale wciąż koncentrował się na wojnie28. Ponieważ trzeba było zaprezento-
wać wizerunek narodowy, komuniści zaczęli wykorzystywać narodowe symbole, święta 
oraz postaci bohaterów narodowych. Aby podkreślić narodowy charakter MKP, przed-
stawiali historię Węgier w kontekście odwiecznej walki o wyzwolenie narodowe i spo-
łeczne oraz kreowali się na jedynych spadkobierców postępowych tradycji narodowych 
Węgier, przede wszystkim powstania antyhabsburskiego z 1848 r.29 Wydział Propagandy 
wydał instrukcję, aby odwoływać się do twórczości Sándora Petőfiego, najbardziej zna-
nego i cenionego węgierskiego poety romantycznego. Wykorzystując różnego rodzaju 
elementy symboliczne, komuniści kreowali się na partię, która rzeczywiście potrafi repre-
zentować interesy narodu węgierskiego, a jej dobre kontakty z Moskwą mają służyć jedy-
nie jako środek do realizacji tego celu. Ze względu na sytuację międzynarodową Węgier 
wielu ludzi to przekonywało.

24 Komuniści po raz pierwszy odegrali kluczową rolę w historii Węgier w roku 1919, kiedy to ustanowili 
Węgierską Republikę Rad, która przetrwała 133 dni. 

25 M. Mevius, Agents of Moscow…, s. 48.
26 M. Palasik, Chess game for democracy. Hungary between East and West, 1944–1947, Montreal & Kingston

–London–Ithaca 2011, s. 10–19.
27 M. Mevius, Agents of Moscow…, s. 26–46.
28 M. Korom, A moszkvai magyar kommunista emigráció 1944 őszi megbeszélései a programkészítésről, „Múl-

tunk” 1993, nr 1, s. 115–133.
29 M. Mevius, Agents of Moscow…,  s. 87.
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Wiarygodność takiego programu narodowego zależała jednak od tego, jakie zawierał 
on propozycje rozwiązywania trudnych problemów, które czekały kraj po zakończeniu 
wojny, takich jak negocjacje warunków zawieszenia broni i później traktatów pokojo-
wych, lecz także od stosunku MKP do minionych traumatycznych doświadczeń, utrud-
niających uregulowanie kwestii narodowościowej na Węgrzech.

Jednym z najtrudniejszych doświadczeń był (i pozostaje) podział historycznego tery-
torium Węgier na mocy traktatu z Trianon z 1920 r.30 Zgodnie z jego postanowieniami, 
powierzchnia terytorium byłego państwa węgierskiego zmniejszyła się z 282 870 km kw. 
do 92 963 km kw., a liczba ludności spadła z 18 264 533 do 7 615 117 osób. W rezul-
tacie zmian terytorialnych 3,2 mln Węgrów znalazło się również pod rządami nowo 
powstałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Czechosłowacji, Rumunii, Austrii 
oraz Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (późniejszej Jugosławii). Jednocześnie 
Węgry utraciły swój charakter wielonarodowościowy i stały się niemal homogenicznym 
państwem narodowym. Z powojennego spisu ludności wynika, że 89 proc. mieszkańców 
potrianońskich Węgier należało do większości węgierskiej31.

Tabela 1. Języki ojczyste ludności Węgier po wprowadzeniu w życie postanowień 
traktatu z Trianon (w tysiącach osób)

Tożsamość
narodowa

1920 r. 1930 r. 1941 r.

język ojczysty język ojczysty język ojczysty
tożsamość
narodowa

Węgierska 7 155,97 8 000,33 11 367,34 11 881,45

Niemiecka 550,06 477,15 718,76 533,05

Słowacka 141,68 104,79 268,91 175,55

Rumuńska 23,7 16,22 1100,35 1051,02

Rusińska – – 564,09 547,77

Chorwacka 58,93 47,34 127,44 12,35

Serbska 17,13 7,03 241,91 213,585

Słoweńska 6,09 5,46 69,586 20,34

Romska 6,99 7,84 57,37 76,209

Żydowska – – 131,97 139,041

Inna 26,12 18,95 30,84 29,210

Źródło: G. Gyáni, G. Kövér, Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második 
világháborúig, Budapest 1998, s. 349.

30 I. Romsics, The dismantling of historic Hungary: the peace treaty of Trianon, 1920, New York 2002, s. 169– 
–175.

31 Bardziej szczegółowe dane zob. tabela 1.
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Od czasu konferencji w Trianon kwestia narodowościowa stała się w węgierskiej 
polityce wewnętrznej i zagranicznej kluczowa, ponieważ Węgry nie były w stanie ani 
nie chciały spełnić warunków politycznych przewidzianych w traktacie pokojowym. 
W związku z tym w okresie międzywojennym postępowanie Węgier zarówno wobec 
własnych mniejszości narodowych, jak i mniejszości węgierskich żyjących w sąsiednich 
krajach w nowej rzeczywistości politycznej oscylowało między twardymi a łagodniej-
szymi kursami polityki rządów węgierskich i podlegało międzynarodowym wpływom 
polityki europejskiej. Rewizja granic lub nawet przywrócenie historycznego terytorium 
Węgier stało się najważniejszą kwestią w polityce zagranicznej kraju32. 

Począwszy od lat trzydziestych, Węgry były coraz bardziej narażone na wpływy pra-
wicowych ruchów i nurtów w polityce wewnętrznej, a równocześnie stawały się coraz 
bardziej uzależnione od planów głównego sojusznika, czyli nazistowskich Niemiec, 
w polityce zagranicznej. Rewizje granic w latach 1938–1941 były możliwe wyłącznie przy 
aktywnym wsparciu Niemiec i Włoch, co powodowało wzrost zobowiązań Węgier wobec 
tych krajów. Przystępując do II wojny światowej po stronie Niemiec, Węgry przypieczę-
towały swój los.

W latach 1944–1945 terytorium Węgier stało się teatrem działań wojennych. Wojska 
sowieckie przekroczyły granicę we wrześniu 1944 r. i im dalej Armia Czerwona posu-
wała się w głąb kraju, tym bardziej stawało się oczywiste, że Węgry powinny przystą-
pić do rozmów w sprawie zawieszenia broni. Ostatecznie negocjacje między Węgrami 
a ZSRR rozpoczęły się w grudniu 1944 r. w Moskwie po nieudanej próbie zawarcia rozej-
mu w październiku 1944 r. oraz krótkich, lecz katastrofalnych rządach skrajnie prawico-
wej partii Strzałokrzyżowców. Utworzono Tymczasowe Zgromadzenie Narodowe i rząd 
koalicyjny, złożony z przedstawicieli Węgierskiej Partii Komunistycznej, Partii Socjalde-
mokratycznej, Partii Drobnych Właścicieli i Narodowej Partii Chłopów, w którym partia 
komunistyczna zdobywała coraz większe wpływy. W porozumieniu o zawieszeniu broni, 
podpisanym 20 stycznia 1945 r. w Moskwie, anulowano rewizje granic z lat 1938–1941 
i postanowiono, że węgierskie wojska i administracja mają się wycofać z terenów zaję-
tych po 31 grudnia 1937 r. Węgry musiały również zaakceptować Sojuszniczą Komisję 
Kontroli (Allied Control Commission, ACC), która miała czuwać nad wprowadzaniem 
w życie porozumienia o zawieszeniu broni; za naturalne uznano, że to ZSRR będzie kie-
rować pracami ACC na Węgrzech.

Tymczasowe Zgromadzenie Narodowe i Tymczasowy Rząd Narodowy przeniosły się 
z Debreczyna (miasto we wschodniej części Węgier) do Budapesztu w kwietniu 1945 
r., gdy działania wojenne dobiegły końca. Tymczasowy Rząd Narodowy musiał wyco-
fać się z represyjnych i niedemokratycznych działań i zlikwidować instytucje poprzed-
niego reżimu. Unieważniono antyżydowskie przepisy i rozporządzenia; rząd zatwierdził 
rozwiązania mające na celu uwolnienie wszystkich więzionych z przyczyn rasowych lub 
religijnych oraz zapewnienie im bezpieczeństwa i ochrony. Jednocześnie podjęto decy-
zję o rozwiązaniu wszystkich partii, stowarzyszeń i innych organizacji o charakterze 

32 I. Romsics, The dismantling…, s. 174.
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faszystowskim. Porozumienie o zawieszeniu broni przewidywało także, że Węgry będą 
pomagać w zatrzymywaniu osób oskarżonych o zbrodnie wojenne oraz we wszczynaniu 
postępowań przeciwko nim. W tym celu powołano tzw. trybunały ludowe33.

W orzeczeniu trybunału ludowego stwierdzono, że organizacja społeczna niemieckiej 
mniejszości na Węgrzech, Volksbund, jest również organizacją faszystowską34. Decyzja 
ta miała dalekosiężne konsekwencje, ponieważ w późniejszym okresie całą mniejszość 
niemiecką zaczęto identyfikować z Volksbundem, co posłużyło jako uzasadnienie stoso-
wania zbiorowych kar wobec jej członków i ich przesiedlenia35. Niemniej od tego czasu 
kwestia mniejszości niemieckiej stała się nierozerwalnie związana z kwestiami społecz-
nymi, ponieważ majątki ziemskie zarówno byłych członków Volksbundu, jak i zbrodnia-
rzy wojennych także zostały przejęte przez państwo; na tej samej podstawie skonfiskowa-
no majątki przesiedlanych osób pochodzenia niemieckiego36.

W ramach przemian społecznych Tymczasowy Rząd Narodowy w marcu 1945 r. 
przyjął ustawę o reformie rolnej, co zapoczątkowało powszechną redystrybucję ziemi. 
Łącznie państwo przejęło 9,6 proc. ogółu gruntów, 30 proc. ziemi rolnej i 60 proc. lasów. 
Ponieważ ta największa akcja zmiany własności gruntów rolnych została przeprowadzona 
przez komunistycznego ministra, wiązano ją z komunistami, i tym samym przyczyniła się 
ona do wzrostu popularności Węgierskiej Partii Komunistycznej. Nawet tak powszechna 
redystrybucja nie rozwiązywała jednak problemu biedy i bezrobocia w regionach wiej-
skich; 10 tys. chłopów bezrolnych oczekiwało czegoś więcej.

Tymczasowy Rząd Narodowy obiecał, że wprowadzi powszechne, równe i tajne 
wybory37. Było to zgodne z ustaleniami deklaracji jałtańskiej, w której stwierdzono, że 
w krajach będących podczas wojny sojusznikami Niemiec należy jak najszybciej prze-
prowadzić wolne wybory. Odbyły się one jesienią 1945 r., zakończyły się jednak ogromną 
porażką Węgierskiej Partii Komunistycznej.

Tabela 2. Wyniki wyborów parlamentarnych przeprowadzonych 4 listopada 1945 r.

Partia
Liczba 
głosów

Odsetek 
głosów 

(w procen-
tach)

Liczba 
mandatów 

w parla-
mencie 

Odsetek 
miejsc 

w parlamen-
cie 

(w procen-
tach)

Partia Drobnych Właścicieli 2 697 503 57,02 123 24,7

Węgierska Partia Komunistyczna 802 122 16,96 70 16,6

33 M. Palasik, Chess game for democracy…, s. 21.
34 Szerzej na temat historii Volksbundu zob. N. Spannenberger, Der Volksbund der Deutshcen in Ungarn, 

1938–1944, München 2002.
35 Idem, A Volksbund: egy népcsoport nemzetiszocialista szervezete vagy emancipációs kisebbségi egyesület?, 

„Aetas” 2000, nr 4, s. 50–63.
36 L. Tilkovszky, Nemzetiségi politika Magyarországon…, s. 25.
37 M. Palasik, Chess game for democracy…, s. 20–27.
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Partia Socjaldemokratyczna 823 314 17,4 69 16,4

Narodowa Partia Chłopów 325 284 6,88 23 5,5

Mieszczańska Partia Demokratyczna 76 424 1,62 2 0,5

Węgierska Partia Radykalna 5762 0,12 0 0

Inne 0 0 12 2,8

Łącznie 4 730 409 100 421 100

Źródło: G. Gyarmati, A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 
1945–1956, Budapest 2011, s. 61.

Komuniści zdali sobie sprawę, że po wyborach, których wyniki uznali za niespodzie-
waną porażkę, muszą zmienić kurs polityki narodowościowej. Przegrana w głosowaniu 
przekonała kierownictwo partii, że linia polityki narodowościowej, którą dotychczas pro-
mowano, nie przynosi rezultatów. Dlatego kurs węgierskiej polityki wewnętrznej zaczął 
się stopniowo zmieniać. Chociaż istniała koalicja, komuniści usilnie dążyli do przejęcia 
pełni władzy politycznej. Aby to osiągnąć, kreowali się na jedyną prawdziwą partię demo-
kratyczną, która walczy z przeciwnikami demokracji, tj. innymi partiami politycznymi. 
Jesienią 1945 r. ogłoszono hasło przewodnie partii komunistycznej: „Usuńmy z koalicji 
wrogów ludu!”, a następnie podjęto w prasie oszczercze kampanie, skierowane przeciwko 
„wrogom ludu”, tzw. reakcjonistom. W późniejszym okresie relacje między rządzącą Par-
tią Drobnych Właścicieli a jej partnerem koalicyjnym, czyli komunistami, stały się napię-
te. Komuniści wykorzystywali wszelkie dostępne środki: nadzorowane przez nich służby 
specjalne, propagandę i prasę; zainicjowali także akcję wskazywania kozłów ofiarnych. 
Polityków z Partii Drobnych Właścicieli zaczęto uznawać za reakcyjnych, kościoły stały 
się symbolem reakcjonizmu, podobnie traktowano też mniejszości narodowe.

IV.
W tym przełomowym okresie kwestia mniejszości narodowych, a przede wszyst-

kim kwestia mniejszości niemieckiej (tzw. kwestia szwabska38), wysunęła się w polityce 
wewnętrznej na pierwszy plan. Komuniści mogli wykorzystywać nastroje antyniemie-
ckie panujące w społeczeństwie węgierskim. Takie nastroje pojawiły się na Węgrzech już 
wcześniej, lecz dawniej polegało to na przykład na manifestowaniu w polityce zagranicz-
nej niechęci wobec cesarstwa Habsburgów czy III Rzeszy. Po II wojnie światowej jednak 
wszystkie osoby narodowości niemieckiej traktowano jak kozły ofiarne, wrogów i faszy-
stowskich zdrajców narodu węgierskiego39. Pochodzenie niemieckie – przynajmniej na 
jakiś czas – stało się „grzechem pierworodnym”. Dla Węgrów, którzy po raz kolejny zna-
leźli się po stronie przegranych, Niemcy byli jedynym kozłem ofiarnym, który pomógł im 
zapewnić sobie sukces, odpuścić własne grzechy i udźwignąć brzemię porażek40. Węgrzy 

38 Choć pierwotnie nie wszyscy niemieccy osadnicy na Węgrzech byli pochodzenia szwabskiego („Schwa-
ben”), cała grupa etniczna była potocznie nazywana Szwabami.

39 L. Tilkovszky, Nemzetiségi politika Magyarországon…, s. 126.
40 G. Gyarmati, The carnival of foes…, s. 98.
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mogli zdjąć z siebie piętno „faszyzmu”, ponieważ jako „faszystów” można było wska-
zać mniejszość narodową, np. Szwabów. Sytuacja Szwabów była zatem zupełnie inna niż 
sytuacja pozostałych mniejszości narodowych w kraju. Stopniowo wśród elity politycz-
nej rozpowszechniło się przekonanie – podzielane niemal przez wszystkich, niezależnie 
od przekonań politycznych – że polityka narodowościowa powinna dotyczyć mniejszo-
ści innych niż niemiecka. Szwabowie jako grupa etniczna nie uzyskali statusu mniejszo-
ści narodowej i tym samym nie zagwarantowano im równych praw. W odróżnieniu od 
innych mniejszości Szwabowie nie otrzymywali żadnego wsparcia z zewnątrz, tj. ojczysty 
kraj nie mógł się na arenie międzynarodowej upomnieć o zapewnienie im praw mniej-
szości, jak to czyniono w przypadku Słowaków czy Słowian południowych. Jeśli cho-
dzi o mniejszość słowacką na Węgrzech, warto również zauważyć, że jej faktyczne rosz-
czenia i postulaty były ignorowane – choć w jej odczuciu tak samo postępowała strona 
czechosłowacka41 – a wszystkie działania podejmowane przez władze węgierskie wobec 
mniejszości słowackiej miały na celu wyłącznie poprawę sytuacji mniejszości węgierskiej 
w Czechosłowacji.

W takim klimacie politycznym i ze względu na takie nastroje w społeczeństwie MKP 
mogła otwarcie popierać pomysł deportacji całej mniejszości niemieckiej, przekonana, 
że jej działania zakończą się sukcesem. Zbiorowa stygmatyzacja Szwabów rozpoczęła się 
od publicznych wypowiedzi, które sprawiły, że wszystkie osoby pochodzenia niemieckie-
go zaczęto utożsamiać z Volksbundem. Jak powiedział Imre Kovács, I sekretarz Narodo-
wej Partii Chłopów: „Szwabowie przybyli do naszego kraju z jednym węzełkiem i tak też 
powinni go opuścić. Odcięli się od narodu i swoimi wszystkimi czynami udowodnili, że 
sympatyzują z Niemcami hitlerowskimi”42. W takich skrajnych wypowiedziach lansowa-
no pogląd, że każda osoba należąca do mniejszości niemieckiej jest faszystą i w konse-
kwencji zbrodniarzem wojennym43. Następnie całej grupie etnicznej nadano piętno kry-
minalistów, co było pierwszym krokiem na drodze do pozbawienia jej członków praw 
obywatelskich.

Taka fala nastrojów antyniemieckich nie była jednak w Europie Środkowo-Wschod-
niej w 1945 r. niczym wyjątkowym. W razie krytyki węgierscy komuniści mogli wska-
zać Czechosłowację, Polskę, Jugosławię czy ZSRR. Gdy Czechosłowacja podjęła działania 
skierowane przeciwko mniejszości niemieckiej i węgierskiej, powstała kłopotliwa sytua-
cja: gdyby Węgry postanowiły wysiedlić swoją mniejszość niemiecką, nie mogłyby potę-
pić Czechosłowacji za stosowanie podobnie argumentowanych kroków skierowanych 
przeciwko mniejszości węgierskiej, przewidzianych w czechosłowackim Koszyckim Pro-
gramie Rządowym z 5 kwietnia 1945 r. W tym quasi-konstytucyjnym dokumencie nowy 
rząd czechosłowacki – zgodnie ze stanowiskiem czechosłowackiego rządu emigracyjne-
go w Londynie – z jednej strony przyznawał równy status polityczny ziemiom czeskim 

41 Zob. ważną analizę działalności Czechosłowackiego Komitetu Relokacyjnego na Węgrzech autorstwa 
Józsefa Kuglera, Lakosságcsere a Délkelet-Alföldön, 1944–1948, Budapest 2000, s. 47–79.

42 Zob. „Szabad Szó”, 10 IV 1945.
43 T. Zinner, A magyarországi németek kitelepítése – Die Aussiedlung der Ungarndeutschen, Budapest 2004, 

s. 32.
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i słowackim w ramach nowej, demokratycznej Czechosłowacji, ale z drugiej deklarował, 
że dąży do utworzenia „państwa czysto słowiańskiego”. W rezultacie zarówno mniejszość 
niemiecka, jak i węgierska stały się obiektem prześladowań44. Działania, które później 
stosowano wobec tych mniejszości, zostały ogólnie zarysowane w tzw. Dekretach Beneša, 
uchwalonych przed zwołaniem sesji czechosłowackiego Tymczasowego Zgromadzenia 
Narodowego w październiku 1945 r.45 W tym okresie powstało 98 dekretów, z których 
trzynaście dotyczyło mniejszości niemieckiej i węgierskiej. Dekrety Beneša zakłada-
ły zbiorową odpowiedzialność obu mniejszości za wydarzenia z czasów wojny. Dekrety 
te posłużyły do wydania rozporządzeń, na mocy których najpierw pozbawiono Szwa-
bów ich majątków, a ostatecznie odebrano im obywatelstwo46. Z południowej Słowacji 
napływały niepokojące wieści o prześladowaniach tamtejszych Węgrów, a węgierski rząd 
gromadził te informacje, aby w Pradze i Moskwie zaprotestować przeciw takim działa-
niom47.

Komuniści pragnęli jednak uniknąć konfliktu z Moskwą i Pragą, choć jednocześ-
nie nalegali na wysiedlenie Szwabów. Kwestia szwabska nabrała bowiem dla nich wyjąt-
kowego znaczenia – pragnęli oni odwrócić uwagę opinii publicznej od swojej porażki 
w negocjacjach pokojowych. Wzrost popularności komunistów w dużej mierze wynikał 
z oczekiwań, że Węgierska Partia Komunistyczna zacznie zabiegać u władz w Moskwie 
o poparcie w sprawie węgierskiej, gdy alianci będą podejmować decyzje dotyczące granic 
i pozostałych warunków pokoju. Przed końcem 1945 r. dla liderów partii komunistycznej 
stało się jednak jasne, że nie ma szans na ustalenie w Moskwie warunków korzystnych dla 
Węgier. Stosunki między ZSRR a Węgrami nadal budowano na zasadach określonych pod 
koniec wojny przez wiceministra spraw zagranicznych Iwana Majskiego. Zgodnie z tymi 
zasadami nie akceptowano żadnych roszczeń strony węgierskiej, która zawsze powinna 
pamiętać o swojej roli w II wojnie światowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
kwestie sporne należało rozstrzygać na niekorzyść Węgier48. Mátyás Rákosi, I sekretarz 
Węgierskiej Partii Robotniczej, został poinformowany, że Stalin poparł Czechosłowacką 
Partię Komunistyczną w kwestii realizacji Dekretów Beneša. Wydawało się zatem mało 
prawdopodobne, że węgierscy komuniści osiągną sukces na tej płaszczyźnie, i dlatego 
właśnie kwestia szwabska pozostawała jedynym zagadnieniem międzynarodowym, któ-
rym MKP mogła się zająć, ponieważ tylko w tej sprawie miała niezbędne poparcie ze 
strony ZSRR.

44 L. Szarka, A csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolását célzó dekrétumok és rendeletek [w:] Beneš-dek-
rétumok és a magyar kérdés 1945–1948, red. Á. Popély, Š. Šutaj, L. Szarka, Máriabesnyő–Gödöllő, 2007, 
s. 10.

45 Š. Šutaj, A magyar kisebbség Csehszlovákia világháború utáni politikájában [w:] Beneš-dekrétumok és 
a magyar kérdés…, s. 35–37.

46 Edvard Beneš elnöki dekrétumai avagy a magyarok és a németek jogfosztása, red. J. Kövesdi, Pozsony–Bra-
tislava 1996, s. 13.

47 L. Szarka, Duna-táji dilemmák. Nemzeti kisebbségek – kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európá-
ban, Budapest 1998, s. 185–189.

48 Wypowiedź Majskiego na temat perspektyw sowieckiej polityki zagranicznej zob. A sztálinizmus hétköz-
napjai, red. T. Krausz, Budapest 2003, s. 516–517.
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Podstawą do wysiedlenia Szwabów musiały być jednak obowiązujące ustalenia mię-
dzynarodowe. Zarówno bezpośrednio po opublikowaniu umowy poczdamskiej, jak 
i w kolejnych dziesięcioleciach była ona przez wiele osób różnie interpretowana, jeśli 
chodzi o przesiedlenie części ludności niemieckiej z krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej do Niemiec. Nie podejmując głębszej analizy międzynarodowych aspektów tej umo-
wy, można stwierdzić, że kwestia wysiedlenia węgierskich Niemców stanowiła tu nowy 
element. Nie wiadomo, czy taki zapis wynikał z planów sowieckiego rządu, czy został 
uwzględniony na prośbę strony sowieckiej49.

Pomimo odmiennych deklaracji wszystkie partie polityczne oprócz Partii Socjalde-
mokratycznej popierały wysiedlenie – całości lub części – ludności szwabskiej. Istniały 
pewne rozbieżności co do tego, jaką grupę należy deportować i jak ten proces powinien 
przebiegać50. Najbardziej stanowczo przesiedlenia całej mniejszości domagali się komu-
niści. W przemówieniu wygłoszonym w węgierskim parlamencie Mátyás Rákosi opisał 
powstałą sytuację następująco: „To nie my wymyśliliśmy deportację Niemców. Stoimy 
zatem w obliczu odrzucenia podjętej przez mocarstwa demokratyczne decyzji oraz sta-
nowiska demokratycznej opinii publicznej. Jeśli Węgrzy zrezygnowaliby z teorii odpo-
wiedzialności zbiorowej Niemców, świadczyłoby to o ich dużym braku doświadczenia 
w uprawianiu polityki zagranicznej […] Rozporządzenie należy wykonać, gdyż będzie to 
służyło interesom narodu węgierskiego”51.

Zgodnie z decyzją konferencji międzypartyjnej, która odbyła się 26 maja 1946 r., 
węgierski rząd ustnie przedstawił władzom ZSRR prośbę o zgodę na deportację 200 000–
250 000 „faszystowskich” Niemców z Węgier na obszary Niemiec znajdujące się pod oku-
pacją sowiecką. Liczba ta odpowiadała około połowie ludności szwabskiej na Węgrzech. 
Porozumienie o zawieszeniu broni teoretycznie uznawało Węgry za państwo niezależne 
i suwerenne, niemniej przewidywało także, że do chwili podpisania traktatu pokojowego 
rząd węgierski jest zobowiązany do wypełniania wszystkich zaleceń ACC. W odpowiedzi 
na zapytanie węgierskiego rządu wiceprzewodniczący ACC na Węgrzech, gen. porucznik 
Swiridow, przekazał premierowi Węgier instrukcję z Moskwy. Wezwano w niej węgierski 
rząd do deportacji 400 000–450 000 Niemców. Liczba podana przez Swiridowa ozna-
czała, że deportacją zostaną objęte właściwie wszystkie osoby, które podczas spisu lud-
ności w 1941 r. zadeklarowały, że niemiecki jest ich językiem ojczystym52. Znów miało 
dojść do ostrej polemiki. Komunistyczni ministrowie, aby sprostać swojemu radykalne-
mu wizerunkowi narodowemu, opowiedzieli się za pełną deportacją, podczas gdy inni 
– z odmiennych powodów – zachęcali do ograniczenia liczby wysiedleńców. Minister 
spraw zagranicznych János Gyöngyösi (Partia Drobnych Właścicieli) ostro zaatakował 
plan deportacji, u którego podstaw legła teoria zbiorowej odpowiedzialności. Podkreślał, 

49 Á. Tóth, The relocation of the Germans and the Slovakian-Hungarian population exchange [w:] National and 
ethnic minorities in Hungary, 1920–2011, red. Á. Tóth, New Jersey 2005, s. 260.

50 Ibidem, s. 253–258. 
51 Węgierskie Archiwum Narodowe (Magyar Országos Levéltár), Protokół i załącznik, 22 XII 1945 r.
52 Do 1945 r. liczba ludności szwabskiej zmniejszyła się do 400 000–450 000 osób z powodu strat wojennych 

i wysiedleń do Niemiec, przeprowadzanych w czasie wojny.
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że przyjęcie takiego planu bardzo zaszkodzi wizerunkowi Węgier na arenie międzyna-
rodowej, co więcej, jego realizacja byłaby niezgodna z prawem obowiązującym w demo-
kratycznym kraju. Gyöngyösi zdawał sobie sprawę z tego, że węgierski rząd sam poprosił 
o zgodę na usunięcie ludności szwabskiej, ale – jego zdaniem – dotyczyło to tylko części 
mniejszości szwabskiej o wrogim wobec Węgier nastawieniu.

Niemniej dekret w sprawie deportacji Szwabów53 został ostatecznie przyjęty większoś-
cią głosów podczas sesji Rady Ministrów 22 grudnia 1945 r. Z jednej strony postawiono 
tezę o zbiorowej winie, z drugiej jednak zakładano, że ci Szwabowie, którzy winni nie są, 
powinni udowodnić swoją niewinność, aby nie zostali objęci rozporządzeniem o wysied-
leniu. W przeciwnym razie nakazywano wysiedlenie do Niemiec wszystkich obywateli 
węgierskich, którzy „podczas ostatniego spisu ludności zadeklarowali niemiecką tożsa-
mość narodową lub uznali język niemiecki za ojczysty, albo ponownie zmienili nazwiska 
zmadziaryzowane na nazwiska o brzmieniu niemieckim, albo też byli członkami Volks-
bundu lub jakiejkolwiek niemieckiej formacji zbrojnej (SS)”54.

Po ogłoszeniu tej decyzji Stany Zjednoczone kilkakrotnie protestowały przeciwko 
interpretacji przyjętej przez węgierski rząd, ale na próżno. Zgodnie z zakładanymi plana-
mi deportacja węgierskich Niemców rozpoczęła się w styczniu 1946 r. Pierwsze pociągi 
wyruszyły z miasta Budaörs niedaleko Budapesztu. Nie tylko ludność niemiecka była 
temu przeciwna. Również różne warstwy społeczne protestowały przeciwko bezpraw-
nym i nieobjętym żadnym nadzorem działaniom komisarzy. Wiosną stało się oczywiste, 
że deportacja ludności niemieckiej nie zostanie zakończona w terminie wyznaczonym 
przez ACC – 1 sierpnia 1946 r. – z uwagi na tempo jej realizacji, opór społeczny w kraju 
oraz stan zaplecza technicznego55. Zgodnie z raportem sporządzonym dla ministra spraw 
zagranicznych, do 1 lipca 1946 r. deportowano 120 tys. węgierskich Szwabów. Wysiedleni 
posiadali łącznie 280 tys. akrów ziemi, która została przejęta przez państwo i rozdzielo-
na pomiędzy ubogich chłopów, uchodźców z Transylwanii (tzw. Székely, czyli Seklerów 
z Bukowiny, i innych imigrantów), a także Węgrów wysiedlonych z południowej Słowa-
cji. Deportacja Szwabów została zawieszona na początku czerwca 1946 r., ale później, 
w latach 1947–1948, nastąpiła jeszcze mniejsza fala wysiedleń, która objęła 50 tys. osób. 
Łącznie wysiedlono około 170 tys. osób. 

V.
Wysiedlanie mniejszości niemieckiej z Węgier do Niemiec pośrednio ułatwiało poli-

tykę władz Czechosłowacji, ponieważ wysiedlani Szwabowie mieli zwolnić miejsce 
Węgrom, którzy musieli się wyprowadzić z południowej Słowacji56. Zapewnienie schro-
nienia Węgrom przeniesionym z tamtych terenów było konsekwencją czechosłowacko-
węgierskiej wymiany ludności.

53 Dekret premiera 12 330/1945 (M.E.).
54 A. Tóth, The relocation of the Germans…, s. 266.
55 Ibidem, s. 281.
56 K. Janics, Czechoslovak policy and the Hungarian minority, 1945–1948, New York 1982, s. 114, 115.
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Zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni tereny północne przyłączone w 1938 r. 
do Węgier w 1945 r. ponownie znalazły się w granicach Czechosłowacji (oraz częściowo 
ZSRR) i w rezultacie około 600 tys. Węgrów znowu zmieniło status mniejszości. Prze-
śladowania nie były na tych terenach rzadkością. Po konferencji poczdamskiej, podczas 
której mocarstwa odrzuciły wniosek Czechosłowacji w sprawie deportowanie nowej, 
a zarazem starej mniejszości węgierskiej, czechosłowacki rząd zaczął zabiegać o zawarcie 
dwustronnego porozumienia z Węgrami. Po napiętych negocjacjach, 27 lutego 1946 r., 
wiceminister spraw zagranicznych Czechosłowacji Vladimír Clementis i minister spraw 
zagranicznych Węgier János Gyöngyösi podpisali w końcu w Budapeszcie porozumienie 
o wymianie ludności. Przewidywało ono, że Czechosłowacja wysiedli Węgrów z połu-
dniowej Słowacji, a taka sama liczba Słowaków dobrowolnie przeniesie się z Węgier do 
Czechosłowacji57.

Porozumienie o wymianie ludności nie mogło być jednak traktowane jako umowa 
między równorzędnymi partnerami. Od wiosny 1945 r. nawet węgierska prasa polityczna 
zamieszczała coraz więcej artykułów poświęconych bezbronnej mniejszości węgierskiej 
w Czechosłowacji. Węgierski rząd zaprotestował przeciwko prześladowaniom; poprosił 
też o interwencję w tej sprawie w memorandum skierowanym do ACC i rządu ZSRR, 
jego inicjatywy dyplomatyczne spełzły jednak na niczym. Jesienią 1945 r. władze czecho-
słowackie przystąpiły do deportacji Węgrów w wieku produkcyjnym z południowej Sło-
wacji na teren Czech i Moraw58.

Ponieważ nie otrzymano z Moskwy żadnej odpowiedzi, na węgierski rząd zaczę-
to wywierać naciski, by rozpocząć negocjacje ze stroną czechosłowacką. Podpisane 
w końcu porozumienie w sprawie wymiany ludności zawierało ustalenia niekorzystne 
dla Węgier i mniejszości węgierskiej59. Obejmowało ono kilka bardzo restrykcyjnych 
warunków, których węgierski rząd nie był w stanie spełnić, takich jak zasada parytetu. 
Z Czechosłowacji miało być wysiedlonych około 600 tys. Węgrów, ale tylko niecałe 100 
tys. Słowaków mieszkających na Węgrzech zgodziło się dobrowolnie przenieść do Cze-
chosłowacji60.

Przemieszczenie Węgrów było formą przymusowej migracji, w przeciwieństwie do 
„dobrowolnego” charakteru przesiedlania Słowaków. W rzeczywistości jednak Słowacy 
mieszkający na Węgrzech początkowo nawet nie chcieli słyszeć o przeprowadzce i nie-
chętnie odnosili się do propozycji „powrotu do ojczyzny”. Przyczyn tej niechęci mogło być 
wiele. Choć w porozumieniu o wymianie ludności zagwarantowano, że przedstawiciele 
mniejszości w obu krajach będą mogli zabrać ze sobą własny sprzęt rolniczy i majątek 
osobisty oraz otrzymają rekompensatę za swój majątek nieruchomy, z początku większość 

57 K. Vadkerty, A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945–1948. Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945–1948 
közötti történetéről, Pozsony–Bratislava 2007, s. 220–307.

58 A. Tóth, The relocation of the Germans…, s. 288.
59 L. Szarka, Duna-táji dillemmák…, s. 188.
60 Š. Šutaj, A Sápos, A magyar-csehszlovák lakosságcsere. Előzmények és következmények [w:] 1948 – „Vonatok 

északnak és délnek”. A második világháborút követő szlovák-magyar lakosságcsere története és következmé-
nyei, red. C. Szederjesi, Salgótarján 2010, s. 46.
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ludności słowackiej, nie wierząc w obietnice, nie chciała porzucić swojego dotychczaso-
wego życia na Węgrzech ani podjąć decyzji o przeniesieniu się. Dlatego czechosłowa-
cki rząd postanowił zastosować działania propagandowe. Rząd Węgier był zobowiązany 
do wspierania Czechosłowackiego Komitetu Przesledleńczego ; w jego pracach uczestni-
czyli również znani słowaccy artyści, księża i politycy, którzy przyjechali na Węgry, aby 
pomóc w przekonywaniu ludności do idei przesiedlenia. W ramach tej akcji we wszyst-
kich słowackich wioskach i miastach organizowano wiece, podczas których wygłaszano 
przemówienia i rozdawano ulotki opisujące zalety przesiedlenia. Ostatecznie propozy-
cję wyjazdu przyjęło około 95 tys. Słowaków. Liczba ta była jednak o wiele mniejsza, 
niż oczekiwały czechosłowackie władze. Działania Czechosłowackiego Komitetu Prze-
siedleńczego z pewnością podzieliły mniejszość słowacką na Węgrzech: jedni uważali, że 
nareszcie znaleźli się w centrum uwagi, a ich losem w końcu zainteresowało się – tak jak 
powinno – państwo; inni natomiast podkreślali swoje przywiązanie do miejsca urodze-
nia, a nawet do Węgier. Czasem dochodziło nawet do rozdzielania się rodzin61. W dłuż-
szej perspektywie wysiedlenia osłabiły słowacką społeczność na Węgrzech i pośrednio 
przyczyniły się do asymilacji pozostałych tam Słowaków w czasach socjalizmu.

Tymczasem wśród Węgrów mieszkających w Czechosłowacji rozpoczęto akcję resło-
wakizacji. Choć osoby te były rdzennymi Węgrami, oficjalnie zaproponowano im, by 
zadeklarowali narodowość słowacką, a jeśli wyrazili na to zgodę, przywracano im oby-
watelstwo czechosłowackie62. Około połowy Węgrów wybrało takie rozwiązanie, żeby 
uniknąć dalszych prześladowań. Drugą połowę, czyli około 80 tys. rodzin (300 000– 
–350 000 osób), wytypowano do przesiedlenia. Część tej grupy została deportowana do 
Kraju Sudeckiego, ale około 77 tys. osób przetransportowano na Węgry, by osiedlić ich 
w majątkach opuszczonych przez Szwabów. Z kolei słowaccy osadnicy zajęli ich domy 
na Słowacji. Około 12 tys. osób dobrowolnie przeniosło się z Czechosłowacji na Węgry. 
Do roku 1948 na Węgrzech osiedliło się w sumie około 90 tys. Węgrów z południowej 
Słowacji63.

VI.
Liczbę osób objętych po II wojnie światowej na Węgrzech akcjami przymusowej 

migracji można oszacować na około pół miliona. Około 60 000–80 000 Węgrów wyemi-
growało z sąsiednich krajów na Węgry w wyniku zmiany granic oraz działań wojen-
nych. Podczas akcji przemieszczania Szwabów wysiedlono łącznie około 17 tys. osób. Na 
Węgrzech w ramach wewnętrznej migracji około 136 tys. ubogich chłopów otrzymało 
majątki obejmujące domy i ziemie wcześniej należące do mniejszości niemieckiej. Około 
95 tys. węgierskich Słowaków i około 90 tys. Węgrów z południowej Słowacji zmieniło 

61 J. Kugler, A magyar-csehszlovák lakosságcsere – egy sajátos XX. századi közép-európai konfliktus [w:] Gör-
be háttal. Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben, red. L. Kupa, Pécs 2011, 
s. 98–109.

62 Zob. K. Vadkerty, A kitelepítéstől a reszlovakizációig...
63 Š. Šutaj, A. Sápos, A magyar-csehszlovák lakosságcsere…, s. 48.
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kraj zamieszkania64. W rezultacie odsetek mieszkańców innej narodowości z ogólnej 
liczby mieszkańców zmniejszył się niemal nieodwracalnie. Na skutek przeprowadzonych 
deportacji i strachu, który one wywołały, podczas spisu ludności w 1949 r. 98 proc. miesz-
kańców Węgier zadeklarowało się jako Węgrzy65. W naznaczonym trudnymi doświadcze-
niami społeczeństwie udało się wreszcie zrealizować ostateczny cel planu budowy pań-
stwa narodowego – stworzono niemal homogeniczne państwo narodowe. Ironią historii 
jest fakt, że u jego podstaw legły „internacjonalistyczne” założenia komunistyczne. Na 
początku epoki komunizmu życie 500 tys. osób radykalnie się zmieniło, co pozostawiło 
traumatyczne dziedzictwo, z którego analizą musi się zmierzyć współczesne węgierskie 
społeczeństwo i historiografia. 

Minorities at the Target Point of the National Policy of the Hungarian 
Communist Party (MKP) after World War II. The Case of the German 
and Slovak Minorities

After World War II, the settling of the situation of national minorities emerged as an 
important issue in Hungary. The question of the national minorities meant for the most 
part the question of the Hungarian German minority (the so-called “Swabian question”) 
and in relation to the Slovak-Hungarian population exchange the question of the Hunga-
rian Slovak minority. The post-war settlement of the question, however, coincided with 
the Communists’ seizure to power. It gained a special importance because it was parallel 
to the struggle of the Hungarian Communist Party in creating its own national image, 
which was necessary for them in order to gain larger social support. To achieve their aim 
Communists started to represent themselves as a true Hungarian party, that’s why an 
anti-German policy suited in their new national line. In the anti-German propaganda, 
“Swabians” were seen as collectively guilty of war and were considered as a potential fifth 
column. Their expulsion started in January 1946. At the same time, the Hungarian Slovak 
minority’s real claims and demands were also neglected. The expulsion of the German 
minority of Hungary was in close connection with the land reform, because their landed 
properties and houses were confiscated. They were distributed among Hungarian mino-
rity deportees from Czechoslovakia and war refugees. The post-war forced migration in 
Hungary finally affected about half a million people and made the ethnic relationship of 
minority and majority societies even more strained than before.

64 Á. Tóth, Telepítések Magyarországon 1945–1948 között. A németek kitelepítése, a belső népmozgások és 
a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései [w:] Magyarország társadalomtörténete, 1945–1989, red. 
N. Fokasz, A. Örkény, t. 3/2, Budapest 1999, s. 390. 

65 Eadem, Elűzött svábok, betelepített bukovinai székelyek. A földreform és a társadalmi szerkezet változásának 
néhány összefüggése a Dél-Dunántúlon, „Fórum – társadalomtudományi szemle” 2008, nr 1, s. 158. 
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w Sofii, Bułgaria

Meandry bułgarskiej polityki wobec mniejszości islamskich 
w latach 1944−1989

Po zakończeniu zimnej wojny polityka władz komunistycznych w Bułgarii wobec buł-
garskich Turków i zislamizowanych Bułgarów (tzw. Pomaków) była tematem ożywio-
nej dyskusji wśród bułgarskich historiografów. Polityka ta stanowiła właściwie przyczy-
nę jednego z najbardziej dotkliwych kryzysów w polityce wewnętrznej i zagranicznej 
w historii powojennej Bułgarii, który w pewnym stopniu spowodował upadek samego 
reżimu. Autor niniejszego artykułu był jednym z pierwszych historyków, którzy mieli 
możliwość ujawnienia niedawno udostępnionych ściśle tajnych dokumentów dotyczą-
cych tej kwestii, pochodzących z archiwów Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii 
Bułgarii (KPB), Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Komitetu Bezpieczeństwa Państwa 
(KBP)1. Inne istotne dane zostały przedstawione opinii publicznej w wyniku badań pro-
wadzonych przez wielu bułgarskich etnologów i socjologów2. W ciągu minionych dwóch 
dekad opublikowano również kilka bardziej rzetelnych opracowań autorstwa młodszych 
bułgarskich historyków, poświęconych temu złożonemu zagadnieniu3.

Problem bułgarskich Turków i Pomaków ma swoje korzenie w historii nowożytnej, 
nie został on specjalnie „wymyślony” przez reżim komunistyczny. Do końca XIX w. na 
terytorium Imperium Osmańskiego Turków traktowano tak jak innych muzułmanów, 
wśród których można było wyróżnić wiele grup etnicznych: Tatarów, Kurdów, Bośnia-
ków (serbskiego pochodzenia) lub Pomaków (ich ojczysty język i zwyczaje były bułgar-
skie, ale przeszli na islam w XVI−XVII w.). Po odzyskaniu przez Bułgarię niepodległości 

1 J. Bajew, N. Kotew, Izsełniczeskijat wypros w byłgaro-turskite otnoszenija sled Wtorata swetowna wojna, 
„Meżdunarodni Otnoszenija” 1994, nr 1, s. 16−27, nr 2, s. 50−61; J. Bajew, Wojennopoliticzeskite konflikti 
sled Wtorata swetowna wojna i Byłgarija, Sofija 1995, s. 155−173. Zob. też wartościowa publikacja prof. 
Stajko Trifonowa, Miusiułmanite w politikata na byłgarskata dyrżawa 1944−1989, Sofija 1993, s. 210−224.

2 Etniczeskijat konflikt w Byłgarija 1989. Sociołogiczeski archiw, red. K. Petkow, G. Fotew, Sofija 1990; 
K. Kertikow, Etnonacionałnijat problem w Byłgarija (1944−1991), „Bulgarian Quarterly” 1991, nr 3, 
s. 82−92; Aspekti na etnokułturnata situacija w Byłgarija, red. W. Rusanow, Sofija 1992.

3 Zob. np. M. Grujew, A. Kalonski, „Wyzroditełnijat proces”. Miusiułmanskite obsztnosti i komunisticzeskijat 
reżim: politiki, reakcii i posledici, Sofija 2008. 
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w 1878 r., w północno-wschodniej i południowo-wschodniej Bułgarii pozostało wielu 
Turków; ich liczba wahała się między 8 a 10 proc. ludności w okresie międzywojennym 
i powojennym. Pomacy (oficjalnie nazywani zislamizowanymi Bułgarami) mieszka-
li przede wszystkim w położonych na południu kraju górach – w pasmach Riła, Piryn 
i Rodopy – w pobliżu granicy z Grecją i Turcją4. Obecnie jest ich około 140 tys., co stano-
wi mniej niż 2 proc. ludności współczesnej Bułgarii. 

Stosunek bułgarskiego reżimu komunistycznego do społeczności islamskich po 
przejęciu przezeń władzy we wrześniu 1944 r. był bardzo niejednoznaczny i zmienny. 
W pierwszych latach po przejęciu rządów komuniści publicznie demonstrowali szacu-
nek dla zasady „samookreślania się” grup etnicznych i religijnych. Jednocześnie jednak 
ściśle przestrzegali zasady dominacji celów społecznych i klasowych i podzielali złudny 
pogląd, że ostateczne rozwiązanie problemów społecznych spowoduje również automa-
tyczne rozwiązanie problemów etnicznych, które prawdopodobnie miały odgrywać rolę 
podrzędną w przyszłym „bezklasowym społeczeństwie”. Z drugiej strony nowy bułgarski 
rząd – podobnie jak rządy przedwojenne – wyrażał duże zaniepokojenie stanowczą poli-
tyką południowego sąsiada, a szczególnie „turecką nacjonalistyczną propagandą” oraz 
możliwością ulokowania i rekrutacji tureckich agentów w islamskich społecznościach 
Bułgarii.

Założenia tej nie w pełni przejrzystej polityki zostały po raz pierwszy sformułowane 
przez Georgi Dymitrowa podczas rozmów z delegacjami rządu i partii komunistycznej 
w styczniu 1945 r. w Moskwie: „Jesteśmy za pełnymi prawami dla mniejszości narodo-
wych, ale musimy być ostrożni w przypadku Turków. Oni muszą mieć możliwość uczenia 
się o swoim języku i odwiedzania meczetów, ale nie wolno im pozwolić na utworzenie 
odrębnego tureckiego ruchu narodowego, ponieważ to sprzyjałoby pojawieniu się ture-
ckich agentów w naszym kraju [...] Język bułgarski musi być obowiązkowy w tureckich 
szkołach”5. 

W latach 1947−1949 bułgarski rząd i parlament podjęły pewne działania w celu 
„poprawy społecznych warunków życia” muzułmanów mieszkających w południowo-
wschodniej części kraju. W  tym okresie w wioskach zamieszkanych przez społeczność 
muzułmańską (Turków i Pomaków) zorganizowano liczne kursy czytania i pisania. Od 
kwietnia 1949 r. zaczęto również wprowadzać w życie specjalną rządową decyzję doty-
czącą przyjmowania młodych muzułmanów do armii6.

Oficjalne stanowisko wobec bułgarskich Turków było ściśle związane z tzw. kwestią 
imigracji, występującą w relacjach między Bułgarią a Turcją. W czasie rządów komuni-

4 Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2011 r. 28% Pomaków identyfikowało się jako Bułgarzy, 6% 
jako Turcy, a ponad 50% jako członkowie odrębnej grupy etnicznej. Około 40 tys. takich osób mieszkało 
w północnej Grecji, a rząd grecki określał ich jako „słowiańskojęzycznych greckich muzułmanów” lub 
Pomaków. 

5 Centralne Archiwum Państwowe w Sofii (CDAS), f. 1-B, op. 6, a.e. 32, k. 1−3. Słowa Dymitrowa pokrywały 
się z wypowiedzią Stalina podczas rozmów z Bułgarami prowadzonych 28 stycznia o tym, że Turcja powin-
na zostać „zepchnięta z powrotem do Azji” (CDAS, f. 147-B, op. 2, a.e. 1025), k. 1−2.

6 CDAS, f. 1-B, op. 7, a.e. 1043; op. 8, a.e. 169, 412, 511; f.146-B, op. 4, a.e. 823, 1087, 1196, 1201.
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stów w Bułgarii nastąpiły co najmniej trzy fale masowych imigracji bułgarskich Turków 
do starej ojczyzny. Władze bułgarskie potrafiły radykalnie zmienić swój stosunek do tego 
zjawiska społecznego w ciągu zaledwie kilku miesięcy, jak to uczyniły podczas pierwszej 
fali imigracji w latach 1949−1951, która objęła około 155 tys. bułgarskich Turków. 

Początkowo, gdy KC KPB omawiał tę kwestię w lipcu 1949 r., przyjęto specjalną 
uchwałę Biura Politycznego zawierającą postulat stanowczego „przerwania masowej 
imigracji”7. Już miesiąc później Biuro Polityczne przyjęło jednak nową uchwałę – nr 80, 
zalecającą ułatwianie bułgarskim Turkom imigracji z terenów graniczących z Turcją. 
Na wypadek gdyby Ankara odmówiła przyjęcia ogromnej liczby imigrantów (głównie 
z powodu problemów ekonomicznych i finansowych), sugerowano, że „z przyczyn zwią-
zanych z bezpieczeństwem” część bułgarskich Turków powinna zostać przeniesiona na 
drugi koniec kraju, w rejony północno-zachodnie8. W styczniu 1950 r. bułgarski rząd 
wydał tajne rozporządzenie, zezwalające na przemieszczenie się ponad 250 tys. Turków 
zamieszkałych w południowo-wschodniej Bułgarii, w pobliżu granicy z Turcją. Zgodnie 
z raportem ambasady bułgarskiej w Ankarze tureckie władze nie zamierzały przyjmować 
tak dużej liczby imigrantów, lecz wywierać psychologiczny wpływ na swoją mniejszość 
etniczną, aby wykorzystać ją jako „piątą kolumnę” do realizacji tureckich interesów naro-
dowych na Bałkanach9. W dwóch słownych oświadczeniach skierowanych do Ankary 
Sofia oskarżyła rząd turecki o odmowę wydania wiz wielu bułgarskim Turkom, którzy 
zamierzali wyjechać na stałe do Turcji10. 3 sierpnia 1950 r. Biuro Polityczne wydało kolej-
ną tajną uchwałę – nr 270. Zalecano w niej, aby osoby narodowości tureckiej mieszkające 
w rejonach przygranicznych południowo-wschodniej Bułgarii (okręg Kyrdżali)11, które 
nie wyemigrowały do Turcji do 1 kwietnia 1950 r., zostały przymusowo przesiedlone na 
północne tereny kraju12. Naturalnie decyzja ta nie została wprowadzona w życie głównie 
z powodu „internacjonalizacji” kwestii. Na mocy tej samej uchwały przy KC powołano 
specjalną komisję „do spraw prac z ludnością turecką”; kierował nią członek Biura Poli-
tycznego Dimityr Dimow13. 

Kwestia mniejszości tureckiej w Bułgarii była poruszana w specjalnych komi-
sjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, która jednak w odróżnieniu od Ligi Naro-
dów przyjęła zasadę równych praw dla wszystkich obywateli, a nie specjalnych praw 
dla poszczególnych grup etnicznych lub społecznych. Zasada ta została wykorzystana 

7 Ibidem, op. 6, a.e. 637, k. 2−3, 17−26; ibidem, op. 8, a.e. 474.
8 Archiwum Dyplomatyczne przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Sofii (Diplomatic Archives at the 

Ministry of Foreign Affairs, Sofia, DA), op. 11, a.e. 310.
9 DA, op. 11, a.e. 318.
10 CDAS, f. 1-B, op. 6, a.e. 927, k. 1. Pierwsza nota została zredagowana osobiście przez premiera Wyłko 

Czerwenkowa.
11 Do 1987 r. Bułgaria dzieliła się na 28 okręgów administracyjnych, w latach 1987−1999 na 9 większych 

obwodów.
12 Ibidem, a.e. 983, k. 6−7, 134−138.
13 Działalność tej komisji była monitorowana przez sekretarza KC KPB Todora Żiwkowa, który w latach 

1951−1952 stał się jednym z najbardziej wpływowych funkcjonariuszy w partii komunistycznej, kierowa-
nej wówczas przez człowieka Stalina, Wyłko Czerwenkowa.
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w raporcie sekretarza generalnego ONZ z 7 kwietnia 1950 r. (Doc. E-C/No. 4/367), 
poświęconym mniejszości tureckiej w Bułgarii. Po wymianie w 1951 r. not między Sofią 
i Ankarą i zamknięciu granic przez władze tureckie14 bułgarski rząd zmienił stanowisko15, 
jak odnotowano w dwóch raportach dyplomatycznych ambasady brytyjskiej w Ankarze, 
sporządzonych w okresie od stycznia do marca 1952 r., dążąc do zachowania i dalsze-
go rozwijania specjalnych praw mniejszości tureckiej. Brytyjscy dyplomaci informowali 
m.in., że w ostatnim roku w Bułgarii otwarto 1013 tureckich szkół, do których uczęszcza-
ło 85 tys. uczniów16. Do 1958 r. w Bułgarii funkcjonowało już 1158 tureckich szkół, w któ-
rych wiedzę zdobywało 105 tys. uczniów i ponad 400 studentów, 400 innych bułgarskich 
Turków wysłano zaś na studia na pedagogicznych uczelniach w islamskich republikach 
radzieckich. W Chaskowie, Szumenie i Ruse otwarto też trzy tureckie teatry17. Bułgarski 
rząd nie odpowiedział jednak na kolejne propozycje Turcji, dotyczące zgody na następną 
falę emigracji . W okresie od marca 1953 r. do czerwca 1956 r., przedstawicielstwo ture-
ckie w Sofii przekazało bułgarskiemu MSZ jedenaście not zawierających listy osób naro-
dowości tureckiej, które chciały wyjechać na stałe do Turcji.

Podczas plenum KC KPB w październiku 1958 r. zrewidowano dotychczasową poli-
tykę i uznano, że działania wobec mniejszości tureckiej w Bułgarii doprowadziły do nie-
pożądanych manifestacji separatystycznych i religijnych. Dlatego zaproponowano nową 
linię, zakładającą połączenie bułgarskich i tureckich szkół, aby uniknąć zamknięcia się 
tej grupy i samoizolacji18. Jedną z przyczyn odejścia od wcześniejszego kursu było rów-
nież otrzymanie informacji, że wielu Tatarów, Romów i Pomaków zamierza podjąć naukę 
w tureckich szkołach i zadeklarować przynależność do tureckiej grupy etnicznej.

W latach 1959−1961 podjęto pierwszą próbę przymusowej zmiany nazwisk (z arab-
sko-tureckich na słowiańsko-chrześcijańskie) osobom należącym do mniejszości muzuł-
mańskiej w Bułgarii. Spis ludności przeprowadzony w 1956 r. ujawnił, że mniej więcej 
jedna trzecia spośród 207 tys. wszystkich bułgarskich Cyganów (Romów) była muzułma-
nami i oficjalnie przyznawała się do narodowości tureckiej, jedna trzecia była chrześcija-
nami i uważała się za Bułgarów, a tylko pozostali deklarowali, że są Romami. 31 paździer-
nika 1959 r. Biuro Polityczne KC KPB dyskutowało o ewentualnym zastosowaniu pakietu 
środków mających na celu „włączanie” Romów do narodu bułgarskiego i umożliwienie 
tym, którzy czują się Bułgarami, aby oficjalnie zostali uznani za osoby narodowości buł-

14 Do chwili zamknięcia granicy tureckiej w listopadzie 1951 r. do Turcji zdołało wyemigrować około 154 tys. 
bułgarskich Turków, a kolejnych 111 tys. tych, którzy wystąpili o wizy, nie udało się tego zrobić.

15 Znalazło to wyraz np. w uchwale Biura politycznego KC KPB z 26 IV 1951 r. „w sprawie poprawy współ-
pracy ze społecznością turecką”, która przewidywała otwarcie nowych tureckich szkół, zwiększenie liczby 
tytułów lokalnych gazet w języku tureckim oraz wprowadzenie specjalnego systemu przywilejów dla repre-
zentantów mniejszości studiujących na bułgarskich uniwersytetach. Zalecono również, aby Ministerstwo 
Obrony wybrało „odpowiednią liczbę” młodych ludzi należących do mniejszości tureckiej, którzy mieli się 
kształcić na oficerów w szkołach wojskowych.

16 Archiwum Państwowe Wielkiej Brytanii w Kew (The National Archives, TNA), FO/371, Political, nr 101 
892, k. 28−29.

17 CDAS, f. 1-B, op. 6, a.e. 3062.
18 Ibidem, op. 5, a.e. 349, 352.
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garskiej19. W ciągu dwóch lat (1960−1961) około 120 tys. Romów dobrowolnie zmieniło 
nazwiska na czysto słowiańsko-bułgarskie, a w ich paszportach zarejestrowano narodo-
wość bułgarską. W rezultacie nowej oficjalnej linii państwa i polityki partii wobec tej spo-
łeczności podczas kolejnego spisu w 1965 r. narodowość romską zadeklarowało mniej niż 
150 tys. osób, a w trakcie spisu w roku 1975 przynależność do tej grupy etnicznej zgłosiły 
już tylko 18 323 osoby.

Kolejne działania zostały podjęte wobec bułgarskich muzułmanów (Pomaków) 
mieszkających w regionie Rodopów, w pobliżu granicy z Turcją i Grecją. 6 marca 1964 r., 
podczas spotkania Sekretariatu KC KPB z pierwszymi sekretarzami okręgowych komite-
tów partii, ostro skrytykowano kierownictwo KPB w okręgu Błagojewgrad (Macedonia 
Piryńska) w południowo-zachodniej Bułgarii. W odróżnieniu od funkcjonariuszy par-
tii komunistycznej w okręgu Smolan (południowo-wschodnia Bułgaria), którzy podjęli 
skuteczne działania w zakresie „włączania” bułgarskich muzułmanów w proces „socja-
listycznego rozwoju”, kierownictwu okręgu Błagojewgrad zarzucono, że nie poświęca 
wystarczająco dużo uwagi „socjalistycznej edukacji” Pomaków zamieszkałych na tym 
terenie, co doprowadziło do ich separacji i widocznego szerzenia się wśród nich propa-
gandy islamskiej. Trzy tygodnie później liderzy okręgowego komitetu KPB w Błagojew-
gradzie zorganizowali w mieście Goce Dełczew sesję z udziałem około sześciuset funk-
cjonariuszy komunistycznych z okręgów zamieszkanych przez Pomaków. Pod naciskiem 
partii komunistycznej postanowiono rozpocząć masową kampanię zmuszania wszystkich 
Pomaków w okręgu do zmiany nazwisk z arabsko-tureckich (islamskich) na słowiańsko
-bułgarskie. Najbardziej niepopularna jednak okazała się decyzja dotycząca zlikwidowa-
nia islamskich symboli i elementów ubioru (kwefy, szarawary itp.), a także ograniczenia 
codziennych zwyczajów; spowodowała ona spontaniczny wybuch gniewu, nieposłuszeń-
stwo i opór zbrojny.

Masowe protesty w kilku miejscowościach (m.in. Ribnowo, Kornica, Breznica i Jako-
ruda) zaszokowały kierownictwo partii komunistycznej. 9 kwietnia 1964 r. Todor Żiw-
kow osobiście skierował do regionalnych władz partyjnych list, w którym stanowczo 
zażądał, aby przerwano wszelkie próby zmiany nazwisk i wyjaśniono członkom lokalnej 
społeczności, że akcja ta nie została zarządzona ani przez KC, ani przez Radę Ministrów, 
lecz była samodzielną, błędną inicjatywą lokalnych władz partyjnych. 12 maja 1964 r. 
Biuro Polityczne KC KPB przyjęło specjalną uchwałę w sprawie „szkodliwych wypaczeń 
i błędów” wobec bułgarskich muzułmanów ze strony okręgowego kierownictwa partii 
w Błagojewgradzie20.

Właśnie w tym okresie (pod koniec roku 1963 i na początku 1964) wśród Turków 
bułgarskich rozpoczęła się nowa fala masowej psychozy powrotu do starej ojczyzny. Być 
może było to związane z eskalacją konfliktu na Cyprze, ale również ze wznowieniem 
bułgarsko-tureckich negocjacji w sprawie pełnej normalizacji stosunków dwustron-
nych. Podczas posiedzenia Biura Politycznego KC KPB 29 października 1964 r. bułgarski 

19 Ibidem, op. 6, a.e. 4034, k. 1–3.
20 Ibidem, a.e. 5454, k. 1−19.
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minister spraw zagranicznych Iwan Baszew zasugerował, aby w ciągu kolejnych dwóch 
lat tym „wszystkim, którzy chcą wyemigrować”, zezwolić na wyjazd do Turcji. Następnie 
w dyskusji po raz pierwszy wspomniano, że kryzys na Cyprze jest sygnałem ostrzegaw-
czym w kontekście podobnych roszczeń dotyczących zapewnienia autonomii etnicznej 
w południowo-wschodniej Bułgarii. Biuro Polityczne przyjęło specjalną uchwałę nr 307 
o wznowieniu negocjacji z Turcją w „kwestii imigracji”21. Przez kolejne dwa lata turecki 
rząd nie reagował na bułgarskie propozycje w tej sprawie. Ostatecznie podczas rozmów 
ministrów spraw zagranicznych Bułgarii i Turcji w sierpniu 1966 r. Iwan Baszew zapew-
nił, że „bułgarski rząd jest gotowy umożliwić emigrację do Turcji wszystkim bułgarskim 
obywatelom pochodzenia tureckiego, którzy dobrowolnie będą chcieli to uczynić”. Pod-
czas nieoficjalnego spotkania z tureckim ministrem dodał jednak: „Nigdy nie dopuścimy 
do tego, by w naszym kraju doszło do takiej sytuacji jak na Cyprze”. Minister spraw zagra-
nicznych Turcji İhsan Sabri Çağlayangil przedstawił oficjalne stanowisko swojego rzą-
du, który uznał, że przyjęcie wszystkich tureckich imigrantów z Bułgarii jest praktycznie 
niemożliwe. Nalegał tylko na rozstrzygnięcie kwestii „łączenia rozdzielonych rodzin”22. 
Porozumienie w sprawie imigracji, które podpisali 22 marca 1968 r. w Ankarze premierzy 
obu krajów Todor Żiwkow i Süleyman Demirel, objęło zatem tylko bułgarskich Turków 
mających krewnych w Turcji (tj. członków rodziny, którzy wyemigrowali w poprzednich 
latach). Zakładało ono, że w ciągu kolejnych dziesięciu lat Turcja przyjmie około 10,5 
tys. osób rocznie, a całkowita liczba imigrantów w latach 1969−1978 nie powinna prze-
kroczyć 100 tys. osób23. Od 1968 do 1977 r. do Turcji wyemigrowało około 50 tys. buł-
garskich Turków, ale turecki rząd opóźnił wydanie wiz kolejnym 14 250 osobom. Gdy 
w listopadzie 1978 r. podpisano protokół dwustronny dotyczący zakończenia porozumie-
nia obowiązującego od dziesięciu lat, rząd turecki oświadczył, że nie zgadza się na dalszą 
„masową imigrację” z Bułgarii do Turcji.

Kolejna, radykalna zmiana stanowiska KPB, przewidująca zastosowanie licznych sta-
nowczych działań wobec społeczności muzułmańskich, nastąpiła w latach 1971–1972. 
17 lipca 1970 r. Sekretariat KC KPB podjął uchwałę w sprawie „zjednoczenia Bułgarów 
wyznania islamskiego z narodem bułgarskim”. Zalecano również wprowadzenie pewnych 
ekonomicznych, społecznych i kulturalnych środków, aby poprawić warunki życia człon-
kom tych społeczności, zamieszkałym przede wszystkim w wyżej położonych wiejskich 
rejonach Rodopów. Proces ten został skutecznie i pokojowo przeprowadzony w Rodo-
pach Wschodnich i Środkowych w latach 1971−1972, jeśli nie liczyć manifestacji gór-
ników w Madanie i Rudozemie. Po raz kolejny do ostrych protestów i manifestowania 
sprzeciwu doszło w południowo-zachodniej rejonach kraju (w miastach Ribnowo, Kor-
nica, Jakoruda i in.). Na przełomie 1972 i 1973 r. w niektórych okręgach do stłumienia 
pojedynczych rozruchów wśród społeczności Pomaków skierowano uzbrojone jednostki 

21 Ibidem, a.e. 5657, k. 3−21, 29−43.
22 Ibidem, a.e. 6409, k. 5−15.
23 Wynsznata politika na NRB. Sbornik dokumenti, t. 3, cz. 1: 1969−1972, Sofija 1982, s. 144−148.
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wojska i milicji; na skutek ich interwencji po obu stronach odnotowano kilka ofiar śmier-
telnych i obrażeń. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych po raz kolejny ożyła kwestia bułgarskich Romów 
wyznania islamskiego. 9 października 1978 r. Sekretariat KC KPB podjął kolejną uchwa-
łę w sprawie włączenia społeczności romskiej do narodu bułgarskiego. W maju 1980 r. 
minister spraw wewnętrznych Dimityr Stojanow zorganizował specjalną debatę na ten 
temat z udziałem szefów centralnych i regionalnych departamentów KBP i Milicji Ludo-
wej. Podczas rozmów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych poinformowano, że w Buł-
garii, w odróżnieniu od oficjalnych danych ze spisu ludności, mieszka około 300 tys. osób 
należących do społeczności romskiej (52 tys. w okręgu Płowdiw, 34 tys. w okręgu Warna, 
32 tys. w okręgu Sliwen, 30 tys. w okręgu Burgas, 29 tys. w okręgu Pazardżik, 28,5 tys. 
w okręgu Stara Zagora, 26,3 tys. w Sofii i około 50 tys. w północno-zachodniej Bułgarii). 
Podczas spotkania szefów departamentów MSW, które odbyło się 31 maja 1983 r., stwier-
dzono natomiast, że w ciągu ostatnich pięciu lat 230 897 Romów zmieniło nazwiska na 
chrześcijańsko-bułgarskie i zadeklarowało się jako Bułgarzy24.

Ostatnia istotna zmiana kursu polityki rządu wobec bułgarskich Turków nastąpiła na 
początku lat osiemdziesiątych. Próbując ustalić prawdziwe przyczyny niespodziewanej 
decyzji o przystąpieniu do „procesu odrodzenia”, nazywanego tak przez komunistycz-
ną machinę propagandową, a polegającego na przymusowej zmianie nazwisk bułgar-
skim Turkom z islamskich na bułgarskie (bazując na absurdalnej hipotezie politycznej, 
że niemal wszyscy przedstawiciele społeczności Tureckiej w Bułgarii byli „Bułgarami 
nawróconymi na islam w czasach Imperium Osmańskiego”), należy uwzględnić aspek-
ty tego zagadnienia związane z polityką zagraniczną. Najprawdopodobniej najważniej-
szym motywem była coraz większa obawa bułgarskiej partii i władz państwowych przed 
ewentualnym pojawieniem się w południowo-wschodniej Bułgarii zorganizowanego 
ruchu separatystycznego, zainspirowanego w pewnej mierze pogłębiającym się kryzysem 
cypryjskim i wybuchem rozruchów wśród albańskich muzułmanów w Kosowie w 1981 r. 
Już na początku drugiej połowy lat siedemdziesiątych w kilku tajnych analizach Biura 
Politycznego i MSZ wyraźnie sygnalizowano konieczność zapobiegania powstaniu na 
terytorium Bułgarii „nowego Cypru”. Apele te zostały jeszcze dobitniej sformułowane 
zaraz po proklamowaniu Tureckiej Republiki Północnego Cypru w listopadzie 1983 r. 
Po przewrocie wojskowym w Turcji, dokonanym przez gen. Kenana Evrena 12 września 
1980 r., i po ogłoszeniu w 1983 r. radykalnej doktryny panturkizmu przez rząd Turgu-
ta Özala oficjalne relacje z sąsiednią Bułgarią uległy pogorszeniu. Po raz pierwszy pod 
koniec 1983 r., a później w roku 1984, rząd turecki ponownie postawił pytanie o mniej-
szość turecką w Bułgarii, odrzucił jednak bułgarską propozycję wydania wiz wszystkim 
osobom pochodzenia tureckiego, które pragnęły wyemigrować do Turcji, bez względu na 
to, czy miały w tym kraju krewnych.

24 Archiwum Komisji ujawniania dokumentów i ogłaszania przynależności obywateli Bułgarii do organów 
bezpieczeństwa państwa i służb wywiadowczych Narodowej Armii Bułgarskiej w Sofii (COMDOS), Archi-
wum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii (M), f. 1, op. 12, a.e. 185, k. 24−28; ibidem, a.e. 506, 
k. 71−74.
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Jedną z przyczyn rozpoczęcia „procesu odrodzenia” właśnie w roku 1984 był prawdo-
podobnie fakt, że reżim komunistyczny zamierzał wykorzystać konfrontację w ramach 
− jak się później okazało − ostatniej fazy zimnej wojny (1981−1985). Podstawę polityki 
wewnętrznej w okresie rządów Żiwkowa stanowił jego „chytry” plan ograniczenia skut-
ków stagnacji gospodarczej, zakładający wykorzystanie haseł patriotycznych, wzywają-
cych do jedności narodowej, czego przejawem było wprowadzenie nowej tezy propagan-
dowej – „zjednoczonego socjalistycznego narodu bułgarskiego”25.

Pierwsze symptomy zmiany linii politycznej pojawiły się w latach 1980–1984, podczas 
kilku spotkań kolegiów KBP i MSW, wyraźnie zainspirowanych tajnymi dyrektywami KC 
KPB. Na przykład 28 maja 1980 r. Kolegium MSW zostały poinformowane o antybułgar-
skiej kampanii nowo utworzonego w Stambule Stowarzyszenia Turków Rodopskich, które 
twierdziło, że wszyscy bułgarscy Pomacy są w istocie Turkami rodopskimi. Kilka miesięcy 
później, 5 grudnia 1980 r., powołano Radę Koordynacyjną „dla kierunku tureckiego”, aby 
przedyskutować pewne fakty związane z kampanią antybułgarską prowadzoną w sąsied-
niej Turcji26. Na początku lipca 1982 r. bułgarski minister spraw wewnętrznych Dimityr 
Stojanow zorganizował spotkanie operacyjne z szefami departamentów KBP, które miało 
służyć przyjęciu specjalnych środków bezpieczeństwa „dla kierunku tureckiego”, zgodnie 
z dyrektywą KC KPB otrzymaną kilka dni wcześniej. Po poufnych konsultacjach z Żiw-
kowem Stojanow zwołał 23 listopada kolejne spotkanie poświęcone tej kwestii, na którym 
dobitnie podkreślał: „Naszym zadaniem jest dopracowanie działań Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych – Komitetu Bezpieczeństwa Państwa, Milicji Ludowej i Straży Granicznej 
– w celu przyszłej ofensywnej pracy skierowanej przeciwko działalności tureckich ośrod-
ków szpiegowskich i tureckiemu nacjonalizmowi w Bułgarii. Wierzę, że nie musimy się 
nawzajem przekonywać, iż bazując na naszych materiałach i faktach, musimy ponownie 
wszechstronnie ocenić naszą dotychczasową pracę w kwestii tureckiej […] musimy […] 
całkowicie zneutralizować ambicje i intencje tureckiej inteligencji oraz tureckiego pań-
stwa, zmierzające do ustanowienia autonomicznej republiki w obrębie naszego kraju […] 
Naszym celem powinno być odizolowanie i zdemaskowanie niegodziwych protureckich 
nacjonalistów, ujawnienie ich gniazd szpiegowskich”27.

Kolejny krok był zainspirowany tajną uchwałą Biura Politycznego KC KPB „o inten-
sywnym angażowaniu bułgarskich Turków w socjalizm i politykę KPB”, podjętą 8 maja 
1984 r.28 Choć główne działania nie były ukierunkowane na zmianę nazwisk i zwycza-

25 Tezy tej nie wymyślili Bułgarzy, była ona propagowana także przez Leonida Breżniewa w ZSRR, Josipa 
Broza-Titę w Jugosławii, Nicolae Ceauşescu w Rumunii czy Ericha Honeckera w NRD.

26 COMDOS, M, f. 1, op. 12, a.e. 160, 161.
27 Ibidem, a.e. 407, k. 1−3.
28 CDAS, f. 1-B, op. 67, a.e. 3090, k. 1−139. Posiedzenie Biura Politycznego poprzedziło spotkanie w Minister-

stwie Spraw Wewnętrznych 24 IV 1984 r., podczas którego Dimityr Stojanow powtórzył swoje wcześniejsze 
wnioski: „Władze tureckie, zwłaszcza po przewrocie wojskowym, zaczęły się usilnie starać o uzyskanie 
wpływów w Bułgarii […]. Nie traktujemy bułgarskich Turków jedynie jako grupę osób mieszkających 
w Bułgarii [...]. Nie chodzi o to, że musimy sobie radzić z bułgarskimi Turkami, musimy mieć pod kontrolą 
zabiegi Turcji służące destabilizacji Bułgarii i utworzeniu nowej wersji Republiki Cypru Północnego i sta-
rać się im przeciwdziałać” (COMDOS, M, f. 1, op. 12, a.e. 570).
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jów osób należących do tej społeczności, lecz na przyspieszenie rozwoju ekonomicznego 
i kulturalnego w regionach zamieszkanych przez bułgarskich Turków, to wśród przed-
sięwziętych kroków znalazły się pewne ograniczenia działalności islamskiego ducho-
wieństwa i narzucenie posługiwania się w miejscach publicznych wyłącznie językiem ofi-
cjalnym (bułgarskim). Jedna z „oryginalnych” sugestii dotyczyła znaczenia wsparcia ze 
strony państwa i partii oraz zachęt do zwiększania liczby mieszanych małżeństw – Buł-
garów z osobami pochodzenia tureckiego. Proponowano jednak rozwiązania obejmują-
ce pewne przepisy prawne, które przewidywały przyjmowanie najwierniejszej tureckiej 
młodzieży do armii i szkół wojskowych oraz angażowanie najbardziej lojalnych duchow-
nych islamskich (imamów) w proces włączania osób pochodzenia tureckiego do „społe-
czeństwa socjalistycznego”. Rozwiązania te zgłosił osobiście Todor Żiwkow, ale podczas 
dyskusji poparli go wszyscy członkowie Biura Politycznego. Podczas tego spotkania mini-
ster spraw wewnętrznych i członek Biura Politycznego Dimityr Stojanow po raz pierwszy 
nadmienił, że wiele „faktów historycznych” dowodzi, iż większość osób o tureckiej toż-
samości narodowej jest w istocie potomkami Bułgarów nawróconych w XV−XVII w. na 
islam, u których z czasem rozwinęła się turecka samoświadomość. Na zakończenie dys-
kusji sam Żiwkow wysunął tę tezę, lecz dodał także, iż upłynie wiele czasu, zanim tacy 
ludzie odzyskają „bułgarską świadomość”29. Słowa te niewątpliwie zachęciły niektórych 
ideologów partyjnych do sformułowania w ciągu kilku kolejnych miesięcy koncepcji tzw. 
procesu odrodzenia.

Przymusowy „proces odrodzenia”, polegający na zmianie „islamsko-arabskich 
nazwisk” bułgarskim Turkom, rozpoczął się pod koniec listopada 1984 r. na terenach 
północno-wschodniej Bułgarii. Zarówno władze lokalne, jak i centralne były na począt-
ku zadowolone ze stosunkowo biernej i spokojnej reakcji bułgarskich Turków z okręgów 
Razgrad, Szumen i Tyrgowiszte, dlatego w następnych tygodniach to polityczne rozwią-
zanie wprowadzono również w południowo-wschodniej Bułgarii. Pod koniec roku, 24− 
–27 grudnia, doszło do pierwszych protestów społecznych i masowych zamieszek. W trak-
cie starć zbrojnych z siłami tłumiącymi rozruchy śmierć poniosło ośmiu tureckich cywilów 
(w rejonie miast Momcziłgrad i Dżebeł, w pobliżu granicy tureckiej). Podczas spotkania 
Biura Politycznego z kierownictwem regionalnych struktur partyjnych 18 stycznia 1985 
r. sekretarz KC KPB, przyszły premier Georgi Atanasow oznajmił, że dotychczas około 
310 tys. bułgarskich Turków zmieniło „turecko-arabskie” nazwiska30. Plenum KC KPB, 
które odbyło się w dniach 12−13 lutego 1985 r., potwierdziło, że „proces odrodzenia” 
zakończył się w całym kraju sukcesem. W październiku tego roku Todor Żiwkow wyjaś-
niał Michaiłowi Gorbaczowowi, iż niepopularne wśród ludności przymusowe działania 
skierowane przeciwko bułgarskim Turkom zastosowano dlatego, że stanowili oni zagro-
żenie dla bezpieczeństwa południowej granicy Układu Warszawskiego, gdyż społeczność 
ta była wykorzystywana przez rząd turecki jako „piąta kolumna”31.

29 CDAS, f. 1-B, op. 67, a.e. 3090, k. 65, 138.
30 CDAS, f. 1, op. 63, a.e. 108, k. 5.
31 CDAS, f. 1-B, op. 68, a.e. 1025.
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Czynny opór wobec polityki KPB w stosunku do społeczności tureckiej faktycznie 
podjęto rok przed rozpoczęciem masowej akcji, zwanej procesem odrodzenia. We wrześ-
niu 1983 r. doszło do pierwszego aktu sabotażu, związanego z podpaleniem lasu i próbą 
spowodowania wypadku kolejowego niedaleko Burgas. Następnie 30 lipca 1984 r. bom-
ba eksplodowała w poczekalni na stacji kolejowej w Płowdiw; zginęła jedna kobieta, a 42 
osoby zostały ranne. W tym samym czasie doszło również do wybuchu bomby na lot-
nisku w Warnie; ranne zostały dwie kobiety. 9 marca 1985 r. kolejna bomba wybuchła 
w wagonie dla matek z dziećmi w pociągu na trasie Burgas–Sofia; zginęło siedem osób, 
w tym dwoje dzieci. Pół godziny później nastąpiła eksplozja w lobby hotelu w Sliwen, 
wskutek czego rany odniosły 23 osoby. 26 maja 1985 r. podczas koncertu brytyjskiego 
piosenkarza popowego Oscara Bentona w Kyrdżali zdetonowano bombę zegarową, ale 
tym razem obyło się bez ofiar. W czerwcu 1985 r. udało się zapobiec wysadzeniu mostu 
na rzece Arda, a w lipcu 1986 r. zdołano rozbroić ładunek umieszczony na pełnej ludzi 
plaży w okolicach Warny.

Czynny polityczny opór społeczności tureckiej wobec nacisku fizycznego i psycholo-
gicznego oraz masowych represji ze strony władz państwowych i lokalnych obejmował 
organizowanie zarówno tajnych grup politycznych, jak i aktów terrorystycznych skiero-
wanych przeciwko obiektom użyteczności publicznej, takim jak stacje kolejowe, lotniska 
lub kurorty nad Morzem Czarnym. W odpowiedzi służby bezpieczeństwa wykorzystały 
rozbudowaną siatkę tajnych agentów i informatorów oraz zastosowały rozwiązanie pole-
gające na okrążaniu przez milicję, „ochotnicze jednostki robotnicze” i siły bezpieczeństwa 
okręgów stanowiących zagrożenie dla władz, aby odizolować je od świata zewnętrznego. 
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych odbyło się kilka procesów działaczy nielegal-
nych tureckich organizacji nacjonalistycznych; liderów tych organizacji skazano na kary 
więzienia. Ujawniono około trzydziestu ugrupowań podziemnych, skupiających ponad 
450 osób. Najbardziej znane to Turecka Organizacja Wyzwolenia, działająca w regionie 
Łudogorie w północno-wschodniej Bułgarii, oraz Turecki Ruch Wyzwolenia Narodowe-
go. W związku z działalnością w tej pierwszej organizacji 28 osób aresztowano i posta-
wiono przed sądem; osiem z nich zostało skazanych na karę więzienia od 3 do 20 lat. 
Dochodzenie przeciwko drugiej organizacji doprowadziło do oskarżenia 299 osób, z któ-
rych trzynaście okazało się czynnymi agentami służb bezpieczeństwa. Procesy zakończy-
ły się orzeczeniem osiemnastu wyroków skazujących na karę więzienia od 2 do 12 lat32. 

Działania skierowane przeciwko największej grupie osób opierających się zmianie 
nazwiska obejmowały „środki zapobiegawcze”, służące ich zastraszeniu, jak również 
przymusowe przesiedlenia w inne rejony kraju. W celu rozwiązywania problemów zwią-
zanych z relokacjami i dochodzeniami przeciwko Turkom sprzeciwiającym się zmianie 
nazwiska powstała jednostka specjalna nr 72001. W roku 1986 organy kontrwywiadowcze 
utworzyły specjalną grupę zadaniową „T”, liczącą pięć sekcji, które wspólnie prowadziły 
dochodzenie w sprawie aktów terrorystycznych. W wyniku zakrojonej na szeroką skalę 
operacji „Hypocrite-87” („Hipokryta-87”) oraz wcześniej podjętego dochodzenia pod 

32 COMDOS, M, f. 1, op. 12, a.e. 639, 669, 672, 743, 745, 746, 803, 807, 815, 832, 866 i in.
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kryptonimem „Villains” („Niegodziwcy”) w przeddzień planowanego kolejnego zamachu 
terrorystycznego w kurorcie Słoneczny Brzeg nad Morzem Czarnym, w sierpniu 1987 r., 
aresztowano trzech najważniejszych terrorystów pochodzenia tureckiego. Co ciekawe, 
dwóch z nich było agentami KBP. Trzech terrorystów skazano na karę śmierci, czterech 
zaś kolejnych na karę więzienia od 1 roku do 6 lat. Po raz pierwszy od chwili podpisania 
Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sierpniu 1975 r. 
część najbardziej nieprzejednanych działaczy społeczności tureckiej (423 osoby) osadzo-
no w osławionym obozie pracy „Belene”. Około 4500 tureckich aktywistów przymusowo 
przesiedlono do północno-zachodniej Bułgarii.

Jednakże najbardziej złożony kryzys etniczny i polityczny w rejonach zamieszkanych 
przez znaczną liczbę osób pochodzenia tureckiego nastąpił w maju 1989 r. Poprzedziły 
go pojedyncze „strajki głodowe” w marcu i kwietniu, a w połowie maja tego roku niespo-
dziewanie rozpoczęła się masowa emigracja do Turcji33. W niektórych okręgach w pół-
nocno-wschodniej Bułgarii spontanicznie organizowano demonstracje i wiece. Lokalne 
władze korzystały z pomocy wyspecjalizowanych jednostek wojskowych (tzw. czerwo-
nych beretów), co doprowadziło do ofiar wśród ludności cywilnej34. Eskalacja przemocy 
jeszcze nasiliła psychozę natychmiastowej emigracji do Turcji. 29 maja 1989 r. sam Todor 
Żiwkow wygłosił dramatyczny apel na antenie krajowej telewizji. Na mocy specjalnego 
rozkazu wiceministra spraw wewnętrznych Grigora Szopowa z końca maja 1989 r. ponad 
5 tys. osób zaliczanych do tzw. wrogich elementów zostało przymusowo wydalonych do 
Turcji. Wśród tych przymusowo wydalonych do innych krajów europejskich znaleźli się 
również liderzy Demokratycznej Ligi Ochrony Praw Człowieka, zakwalifikowani jako 
„zagorzali tureccy nacjonaliści”. Duża część Turków, którzy wrócili do Bułgarii (około 
110 tys. osób), została przymusowo przesiedlona w inne rejony kraju. Na przykład 1874 
osoby z obwodu Razgrad (północno-wschodnia Bułgaria) zostały przeniesione na tereny 
północno-zachodnie. 

Zaledwie dwa tygodnie później, 16 czerwca 1989 r., Biuro Polityczne KC KPB zmie-
niło kurs i podjęło decyzję o „zniechęcaniu tych, którzy pragną opuścić kraj”. Bułgar-
skie kierownictwo polityczne przyjęło „środki nadzwyczajne” i utworzyło specjalną Radę 
Koordynacyjną35, która podczas swojego pierwszego posiedzenia podpisała specjalne 
postanowienie dotyczące „przerwania psychozy imigracyjnej wśród bułgarskich muzuł-
manów”. Mimo kolejnej zmiany kursu politycznego, w okresie od maja do sierpnia 1989 r.36 
do Turcji wyemigrowało około 362 tys. bułgarskich Turków, a tylko 110 tys. z nich powró-
ciło po upadku reżimu Żiwkowa w listopadzie. Ostatnią istotną inicjatywą kierownictwa 
partii, dotyczącą „kwestii bułgarskich Turków” była decyzja KC KPB z 29 grudnia 1989 r. 

33 Na przykład tylko 18 V 1989 r. jedynie w jednym obwodzie złożono 26 tys. wniosków o emigrację do Tur-
cji. Ocenia się, że ogółem wyemigrowało wówczas od 310 tys. do 370 tys. Turków.

34 Według oficjalnych danych, w starciach zginęło siedmiu−dziesięciu bułgarskich Turków i trzech przedsta-
wicieli władz (milicji i działaczy partyjnych). Według polityków Tureckiej Partii Etnicznej (Turkish Ethnic 
Party, DPS) zginęło 20−27 osób.

35 CDAS, f. 1-B, op. 68, a.e. 3683, k. 1−2, 23−36, 73−87.
36 20 VIII 1989 r. turecki rząd podjął jednostronną decyzję o zamknięciu granicy z Bułgarią. 

Między ideologią.indd   141 2/19/14   10:04:33 AM



142 Jordan Bajew

o „przywróceniu nazwisk turecko-arabskich” tym wszystkim, którzy tego pragnęli; decy-
zja ta, podjęta na skutek nacisków oddolnych, wywołała odwetowe demonstracje bułgar-
skich grup nacjonalistycznych w styczniu 1990 r.

Niektórzy badacze przytaczają wiarygodne dane zbiorcze, dotyczące liczby i odsetka 
osób pochodzenia tureckiego, mieszkających w Bułgarii w czasach nowożytnych i współ-
czesnych, a także emigracji bułgarskich Turków do ich ojczyzny od czasu odrodzenia 
państwa bułgarskiego w 1878 r.37 Dane źródłowe dają stosunkowo pełny obraz tego 
procesu w poszczególnych epokach historycznych i w różnych systemach politycznych 
i społecznych. Poniżej w tabelach zostały przedstawione najistotniejsze dane statystyczne 
odnoszące się do tego zagadnienia.

Tabela 1. Liczba osób pochodzenia tureckiego w Bułgarii w latach 1878−1992

Rok Liczba Turków Odsetek populacji

1878 468 000 26 proc.
1887 607 331 19 proc.
1920 600 000 10 proc.
1946 675 500 9,6 proc.
1956 656 000 8,62 proc.
1965 746 755 9,19 proc.
1992 800 052 9,44 proc.

Tabela 2. Liczba osób pochodzenia tureckiego emigrujących do Turcji 
w latach 1878−1992

Rok Liczba Turków

1878−1912 350 000
1912−1924 100 000
1925−1939 99 830
1946−1948 887

1949 1525
1950 55 746
1951 98 252

1952−1967 23
1968−1977 52 392

1978 62 000
1989 310 000–370 000

1990−1992 150 000

37 W. Stojanow, Turskoto nasełenije w Byłgarija meżdu poljusite na etniczeskata politika, Sofija 1998; M. Maje-
wa, Byłgarskite Turci − presełnici w Republika Turcija. Kułtura i identicznost, Sofija 2006. Z wielu źródeł 
MSZ wynika, że w ciągu jednego stulecia (1878−1978) imigracja bułgarskich Turków objęła ponad 700 tys. 
osób.
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Polityka władz Bułgarii wobec bułgarskich Turków wywołała istotne reperkusje o cha-
rakterze międzynarodowym, które nie były omawiane w bułgarskiej historiografii przez 
dwie ostatnie dekady. Obiecujący jest fakt, że w 2010 r. (Bułgarska) Państwowa Agen-
cja ds. Archiwów opublikowała serię „The Archives speak” („Archiwa Mówią”), pierwszy 
zbiór dokumentów dotyczących tej kwestii38.

Trzy miesiące po przystąpieniu do masowej akcji zmiany nazwisk turecko-arabskich 
Ankara uruchomiła machinę dyplomatyczną i propagandową, aby zrównoważyć skut-
ki bułgarskiej polityki asymilacyjnej. W skróconych raportach bułgarskiego MSZ oce-
niano, że w latach 1985−1987 „kwestia muzułmańskiej mniejszości tureckiej” w Bułgarii 
była z tureckiej inicjatywy poruszana na forach międzynarodowych ponad trzydzieści 
razy. Nawet jeszcze w maju 1985 r. temat ten został podjęty na sesji Parlamentu Europej-
skiego w Strasburgu. Z inicjatywy liberalnego ugrupowania w Parlamencie Europejskim 
9 kwietnia 1986 r. w Strasburgu omawiano możliwość uchwalenia rezolucji potępiającej 
„politykę naruszającą prawa mniejszości tureckiej w Bułgarii”39.

Na początku pierwszej oficjalnej sesji konferencji KBWE w Wiedniu 6 listopada 
1986 r. turecki minister spraw zagranicznych Vahit Halefoğlu poruszył kwestię Turków 
w Bułgarii. Ta sprawa sporna w relacjach turecko-bułgarskich została dodatkowo umię-
dzynarodowiona w następnych tygodniach. Podczas sesji Zgromadzenia Północnoatlan-
tyckiego w Stambule w listopadzie 1986 r. zaprezentowano raport o „sytuacji Turków 
w Bułgarii i prawach człowieka w Turcji”. 20 listopada turecki minister spraw zagranicz-
nych podkreślił wagę „kwestii muzułmańskich Turków w Bułgarii” na specjalnej sesji 
poświęconej prawom człowieka w ramach spotkania Komitetu Ministrów Rady Europy. 
Równocześnie turecki przedstawiciel w ONZ omawiał to zagadnienie na forum Trzecie-
go Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ40. Kwestia stosowania przemocy wobec Tur-
ków bułgarskich stała się najważniejszym wątkiem rozmów Todora Żiwkowa z zastęp-
cą sekretarza stanu USA Johnem Whiteheadem w lutym 1987 r. w Sofii. Kilkakrotnie 
dyskutowano również na ten temat w ramach Komitetu Praw Człowieka ONZ w latach 
1987−1989, specjalnie poruszono go podczas Konferencji Wymiaru Ludzkiego KBWE 
pod koniec maja 1989 r. w Paryżu.

Rząd bułgarski kilkakrotnie próbował przeciągnąć na swoją stronę sojuszników 
z Układu Warszawskiego. Oficjalne stanowisko Bułgarii było również prezentowane 
podczas regularnych spotkań z ambasadorami krajów członkowskich Układu Warszaw-
skiego w Sofii. Z wyjątkiem Moskwy i Berlina Wschodniego, oraz do pewnego stopnia 
Pragi, inni sojusznicy z Europy Wschodniej nie wykazywali jednak chęci angażowania 
się w spory międzynarodowe związane z kwestią bułgarskich Turków. W drugiej poło-
wie lat osiemdziesiątych Węgry były zaangażowane w ostry spór z Rumunią na tle praw 

38 „Wyzroditełnijat proces”. Meżdunarodni izmerenija 1984−1989, t. 2, Sofija 2010 („Archiwite goworjat”, 
nr 61). Zbiór ten, zawierający 542 dokumenty, został opracowany przez historyków z Uniwersytetu Sofij-
skiego, Iskrę Bajewą i Ewgenię Kalinową.

39 „Wyzroditełnijat proces”. Meżdunarodni izmerenija…, s. 114, 132, 212.
40 Ibidem, s. 344−347.
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mniejszości węgierskiej w Transylwanii41. Przedstawiciel bułgarskiego KBP w Warszawie 
w kilku poufnych raportach poinformował Sofię, że stara się wykorzystać swojego agen-
ta o pseudonimie „Atila” do obserwowania „antybułgarskiej” działalności propagando-
wej w ambasadzie tureckiej w Polsce. Jak stwierdzono w jednym z raportów, te działania 
tureckich dyplomatów w Warszawie były koordynowane z przedstawicielami ambasad 
innych krajów członkowskich NATO42. W informacji zbiorczej z 10 czerwca 1988 r., 
przygotowanej przez KC KPB dla kierownictwa partii i państwa, znalazł się ważny wnio-
sek: „W różnych instytucjach międzynarodowych tylko delegacje radzieckie (ZSRR, Bia-
łorusi i Ukrainy) wspierały dotychczas stanowisko Bułgarii, zazwyczaj po to, by zapew-
nić przeciwwagę działaniom USA na rzecz Turcji. Pomimo naszych starań na różnych 
szczeblach, inne państwa socjalistyczne nie wykazały chęci wspierania naszej sprawy na 
forach międzynarodowych. Ich stosunek do »procesu odrodzenia« jest różny i zależy od 
relacji danego kraju z Turcją”43.

Po bardzo konfrontacyjnym i bezowocnym spotkaniu ministrów spraw zagranicz-
nych Bułgarii i Turcji podczas szczytu KBWE w Wiedniu w listopadzie 1986 r. i trzech 
późniejszych rundach negocjacji na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych szefo-
wie resortów spraw zagranicznych obu krajów Petyr Mładenow i Mesut Yilmaz spotkali 
się ponownie w Belgradzie w dniach 23–24 lutego 1988 r. Ich rozmowy zostały zwieńczo-
ne sukcesem i podpisaniem wspólnego protokołu – pierwszego dwustronnego dokumen-
tu dyplomatycznego od czterech lat. Uzgodniono, że proces negocjacji będzie kontynuo-
wany w ramach wspólnych komisji ekspertów.

W najostrzejszej fazie kryzysu wewnętrznego związanego z bułgarskimi Turkami 
w czerwcu 1989 r. władze Bułgarii zgodziły się na radziecką propozycję mediacji mię-
dzy Ankarą a Sofią, którą miał prowadzić radziecki ambasador w stolicy Turcji, Albert 
Czerniszew. Podczas ostatniego spotkania Todora Żiwkowa z Michaiłem Gorbaczowem, 
które odbyło się 23 czerwca 1989 r. na Kremlu, jednym z omawianych tematów była kwe-
stia bułgarsko-turecka. Kilka lat później niektórzy historycy postawili pytanie o wiary-
godność twierdzenia, że bułgarskie władze testowały „specyficzny model polityczny”, 
który mógłby później posłużyć władzom radzieckim do rozwiązania kwestii muzułmań-
skiej w ZSRR. W latach 1990−1991 jako członek grupy eksperckiej miałem możliwość 
uczestniczyć w ujawnianiu dużej części dokumentacji KPB, dotyczącej polityki zagra-
nicznej, obronnej i polityki bezpieczeństwa. Podczas kwerendy odkryliśmy trzy różne 
wersje poufnych informacji na temat rozmów Żiwkowa z Gorbaczowem, prowadzonych 
23 czerwca 1989 r. Dwie z nich są nadal przechowywane w aktach KC KPB w Centralnym 

41 Niektórzy zachodni analitycy brali nawet pod uwagę ewentualny konflikt zbrojny między Rumunią 
a Węgrami (Nyílt Társadalom Archívum Archiwum Społeczeństwa Otwartego w Budapeszcie (OSA), 
f. 300, podzespół  8, Departament Badań i Analiz (Research and Analyses Departament, RAD), Raport 
na temat sytuacji, nr 130, 27 VII 1989 r., Clarke, Douglas, Groźba rumuńskiej interwencji wojskowej na 
Węgrzech).

42 COMDOS, M, f.1, op. 10-А, а.е. 1429, k. 19−25.
43 „Wyzroditełnijat proces”. Meżdunarodni izmerenija…, s. 582−583.
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Archiwum Państwowym w Sofii44. Trzecia wersja zawiera zmiany redakcyjne i dodatko-
we passusy nieuwzględnione w dwóch pozostałych wersjach. Byli eksperci z bułgarskiego 
MSZ i wydziału spraw międzynarodowych KC KPB sugerowali, że zmiany redakcyjne 
zostały wprowadzone w biurze Milko Balewa, który przez trzydzieści lat pracował jako 
szef gabinetu Żiwkowa, został awansowany na członka Biura Politycznego i stał się czło-
wiekiem numer dwa w partii pod koniec lat osiemdziesiątych. Zgodnie z rozszerzoną 
wersją dokumentu Michaił Gorbaczow „z wielką uwagą” wysłuchał wyjaśnień Żiwko-
wa, a w swoim krótkim komentarzu odnośnie do kwestii tureckiej rzekomo zasugero-
wał: „Być może w niektórych sytuacjach należałoby zastosować podobne rozwiązania 
w Związku Radzieckim”45. Oczywiście passusy dodane w trzeciej wersji zostały przezna-
czone do „użytku wewnętrznego w partii” i były przejawem ostatnich desperackich sta-
rań Żiwkowa o usprawiedliwienie własnej błędnej polityki narodowościowej.

Podczas szczytu Układu Warszawskiego w Bukareszcie w lipcu 1989 r. lider buł-
garskich komunistów po raz kolejny próbował zainicjować dyskusję o „destrukcyjnych 
działaniach Turcji na Bałkanach”, które „stanowiły część ogólnych planów skierowanych 
przeciwko socjalizmowi jako systemowi politycznemu”. Apele Żiwkowa o wsparcie poli-
tyczne ze strony sojuszników ponownie nie spotkały się z „należytą uwagą i zrozumie-
niem” i zostały odrzucone przez innych przywódców Europy Wschodniej46.

Przez ostatnie trzy miesiące rządów Żiwkowa emir Kuwejtu Dżabir III al-Ahmad 
al-Dżabir as-Sabah zaproponował, że wystąpi jako mediator w rozmowach bułgarsko-
tureckich. Kolejne spotkanie ministrów spraw zagranicznych obu krajów zostało jednak 
zorganizowane już po odsunięciu Todora Żiwkowa od władzy 10 listopada 1989 r. Przez 
następne trzy lata rządy Bułgarii i Turcji prowadziły dwustronną i wielostronną współ-
pracę w zakresie stworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa.

Zmiany polityczne w Bułgarii oraz przejście do demokracji pluralistycznej i gospodar-
ki wolnorynkowej nie zatrzymały fali masowej emigracji bułgarskich Turków do Turcji. 
Tym razem jednak proces ten był spowodowany głównie czynnikami ekonomicznymi, 
a nie politycznymi. Zgodnie z danymi pochodzącymi z kilku niezależnych źródeł, tylko 
w latach 1989−1998 niemal 400 tys. osób pochodzenia tureckiego przekroczyło granicę, 
aby osiedlić się w Turcji. W największych tureckich miastach, takich jak Stambuł, Bursa 
czy Izmir, pojawiły się społeczności imigrantów z Bułgarii. Obecnie tylko w prowincji 
Izmir na wybrzeżu Azji Mniejszej społeczność bułgarskich Turków liczy około 100 tys. 
osób. Znamienne, że nie zerwali oni swoich więzów z dawną ojczyzną. Wielu skorzysta-
ło z możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa i zachowało bułgarskie paszpor-
ty – dzięki temu mogli korzystać z prawa do głosowania w wyborach parlamentarnych 
i lokalnych w Bułgarii oraz prawa do nieograniczonego podróżowania i podejmowania 
pracy w większości krajów Unii Europejskiej.

44 CDAS, f. 1-B, op. 68, а.е. 3698.
45 J. Bajew, Wojennopoliticzeskite konflikty sled Wtorata…, s. 170.
46 DA, f. 46-10, а.е. 26, k. 48−58.
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The Zig Zags of Bulgarian Policy toward the Islamic Minorities1949–1989

The attitude of the Bulgarian communist regime toward the Islamic communities 
after the seizure of the power in September 1944 was very equivocal and inconsistent. 
On the one hand, in the initial years the Communists publicly demonstrated respect of 
the principle for “self-determination” of the ethnic and religious groups. In the same 
time they followed strictly the concept of domination of social and class aims and shared 
the illusion that the definitive resolution of the social issues automatically would resolve 
the ethnic problems, which presumably had subordinated role in the future “non-class 
society”. 

On the other hand, however, the Bulgarian communist regime – similarly to the pre-
war governments – expressed a great concern about the consistent policy of the Southern 
neighbor country, in particular, the “nationalistic Turkish propaganda” and eventual 
separation of South Eastern Bulgaria on the analogy of the “Cyprus model”. Those appre-
hensions most probably grounded the suppressive actions against the ethnic Turks in the 
second half of the 1980s. The forceful and assimilative actions of the authorities provoked 
one of the most painful internal and foreign policy crises in the Bulgarian postwar histo-
ry, which contributed in some way for the collapse of the regime itself.
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Krzysztof Tyszkar
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Rumuńska prasa emigracyjna o NSZZ „Solidarność”

Wątki nacjonalistyczne w propagandzie PRL – ciągłość i zmiana

Kwestia oddziaływania ideologii narodowej zarówno na marksizm rozumiany jako 
pewna idea filozoficzno-polityczna, jak i na praktykę polityczną ustroju zwanego komu-
nizmem (czy realnym socjalizmem) wymaga uświadomienia sobie dwóch spraw.

Po pierwsze – marksizm i cały ruch rewolucyjny, wyrastający z idei Marksa i Engel-
sa, był w swoim założeniu wyraźnie ponadnarodowy. Co więcej, wpisywał się w posto-
świeceniową tradycję intelektualną, w myśl której wszelkie podziały etniczne, partyku-
laryzmy narodowe i towarzyszące im antagonizmy miały ustąpić wszechogarniającej 
sile postępu, rozwoju i harmonijnej współpracy. Te podziały i towarzyszące im konflikty 
były postrzegane jako pozostałość ancient regime. Ich miejsce zajmował mit ludzkości 
wyzwolonej od przesądów wszelkiego rodzaju. Komunistyczna utopia najpełniej bodaj 
uosabiała ową wizję świata. Słowem, nowy porewolucyjny porządek miał być nie tylko 
wolny od wszelkich narodowych antagonizmów, lecz także miał otwierać drogę przed 
nowym ładem społecznym – ogólnoświatową wspólnotą ludzi pracy. Tak więc obecność 
idei narodowej czy nacjonalistycznej retoryki w marksistowskiej teorii i praktyce poli-
tycznej trzeba analizować w kontekście paradoksu i osobliwości, która prędko stała się 
normalnością.

Po drugie – budowa nowego ładu społecznego nieuchronnie jest związana z dyle-
matem, w jakiej mierze jest możliwa zmiana istniejącego porządku, w jakim zaś stopniu 
niezbędne jest pogodzenie starego z nowym – włączenie nowych elementów w istniejący 
system tradycji, kultury, mentalności. Używając znanych kategorii Karla Poppera, inży-
nieria utopijna (a jej przejawem była niewątpliwie budowa nowego systemu ustrojowego 
narzucona Polsce po II wojnie światowej) tym różni się od inżynierii cząstkowej, że prag-
nie zbudować wszystko od podstaw, zrealizować całościowy projekt. Ta droga jednakże 
prowadzi do typowego dla rewolucji napięcia między wizjonerstwem a pragmatyzmem. 
Z tego punktu widzenia pytanie o przenikanie idei narodowych do propagandy i polityki 
PRL jest właśnie ilustracją tego problemu. Pokazuje bowiem ideologiczne wysiłki wpisa-
nia idei całościowej przebudowy społeczeństwa w istniejące ramy ładu społecznego.
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Pragnę wskazać tutaj najważniejsze wątki retoryki narodowej obecne w propagandzie 
PRL. Stanowią one właśnie próbę powiązania nowego ustroju z narodową tradycją i zna-
lezienia w niej czynnika nadającego prawomocność nowej władzy.

Wizja państwa jednonarodowego

Jednym z istotniejszych problemów społecznych i politycznych państwa polskiego po 
II wojnie światowej była niewątpliwie kwestia zmiany granic i ujednolicenia struktury 
narodowościowej. Zagadnienia te były istotne nie tylko z powodu oczywistej przebudowy 
najbardziej podstawowych struktur państwa. Zrozumiałe zainteresowanie, które wywoły-
wały te zmiany wśród opinii publicznej w kraju i za granicą, stanowiło doskonałe podłoże 
propagandowe dla formującej się władzy komunistycznej. W warunkach walki o władzę 
i sporów o kształt nowego porządku politycznego Polski, PPR i jej sojusznicy musieli 
przekonać społeczeństwo, że to właśnie ich program, nie zaś rządu emigracyjnego, naj-
lepiej sprzyja podstawowym interesom narodu polskiego. Dlatego od samego początku 
komunizm w Polsce miał charakter narodowy w tym sensie, że określał siebie jako jedyny 
ustrój sprzyjający podstawowym interesom narodu i państwa. Wątek klasowy – postulat 
równości i sprawiedliwości społecznej, nacjonalizacji przemysłu i reformy rolnej – był 
traktowany jako cel całego narodu, cel służący państwu, nie tylko upośledzonym klasom 
społecznym. Od samego początku więc PPR dążyła do ukazania się jako partia demo-
kratyczna, ogólnonarodowa i najpełniej wyrażająca interesy Polski. Choć podkreślano 
jej ideowe związki z tradycją lewicy rewolucyjnej, to widać było wyraźny dystans wobec 
doktrynalnych dogmatów KPP – określanych mianem „sekciarstwa” oraz idei „luksem-
burgizmu”. „SDKPiL, stojąc na gruncie zasad marksizmu, nie była jednak partią konse-
kwentnie marksistowską – partią leninowską – czytamy w deklaracji ideowej. Jej błędy 
– to fałszywa ocena imperializmu, błędne stanowisko w kwestii narodowej i w kwestii 
chłopskiej […]. Stalinowska krytyka tych błędów SDKPiL została całkowicie potwierdzo-
na przez historię. Słuszność tej krytyki została uznana przez Komunistyczną Partię Pol-
ski”. Autorzy przyznają także, że „KPP stanęła na gruncie zasad marksizmu-leninizmu, 
nie potrafiła jednak przezwyciężyć do końca tendencji sekciarskich luksemburgizmu”1. 
Odrzucono przede wszystkim dążenia do wiernego kopiowania radzieckich wzorów poli-
tycznych i ustrojowych oraz wyraźnie kosmopolityczny charakter ideowej poprzedniczki 
PPR. Podkreślano, rzecz jasna, potrzebę trwałego sojuszu ze Związkiem Radzieckim, lecz 
nie znajdziemy już w odezwach i dokumentach programowych postulatu ustanowienia 
dyktatury proletariatu czy powołania Polskiej Republiki Rad. 

Najbardziej wymownym przykładem politycznego pragmatyzmu PPR jest właśnie sto-
sunek do problematyki narodowej. Zagadnienie to – z gruntu dotąd obce polskim komu-
nistom – stało się teraz jednym z istotniejszych wskaźników ideowej prawomyślności. 
„Jednym ze znamion polskiego przełomu” – jak oświadczył Bierut w swym noworocznym 

1 Deklaracja ideowa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – 15 grudnia 1948 [w:] Polska Partia Robotnicza. 
Dokumenty programowe 1942–1948, red. M. Malinowski, Warszawa 1984, s. 617.
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przemówieniu u progu 1946 r. – stało się przekształcenie Polski z państwa wielonarodo-
wego w jednolite etnicznie. „Lud polski na obszarze geograficznym wyłącznie polskim 
i pod ludową władzą polską – oto najbardziej zwięzła charakterystyka państwa polskiego 
po drugiej wojnie światowej”2 – czytamy w „Myśli Współczesnej”. Dalej zaś przedstawia 
autor dokładniej swą wizję przyszłej Polski. „Wśród wielu skutków przymierza polsko-
radzieckiego i współzwycięstwa Polski nad Niemcami po przeszło pięciuset latach prag-
nę wysunąć ten, który na długą przyszłość powojenną trwale już odrodzonego Państwa 
Polskiego wydaje mi się najważniejszy. Skutkiem tym jest niewątpliwa odtąd jednonaro-
dowość Rzeczypospolitej Polskiej, którą stale zamieszkiwać będą tylko Polacy, a czasa-
mi Polacy obcopaństwowi, przyjaźni cudzoziemcy, w której jednak zmora wewnętrznych 
»mniejszości narodowych«, obywateli polskich narodowości obcych, należeć już będzie 
do bolesnych przeżytków epoki ostatecznie minionej. Odtąd, od chwili ukształtowania 
się stosunków międzynarodowych i międzypaństwowych po II wojnie światowej, pojęcia 
»Polak« i »Obywatel Polski« muszą i dla nas na wewnątrz i dla obcych na zewnątrz stać się, 
gdy chodzi o Polaka stale w kraju zamieszkałego, bezspornymi synonimami”3. Polityka 
narodowościowa oznaczała więc od tej pory bądź to pełną asymilację, bądź wysiedlenie.

Patriotyzm ludowy

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych ukształtowało się specyficzne wyob-
rażenie patriotyzmu. Był on ściśle związany z hasłami typowymi dla ideologii komuni-
stycznej – internacjonalizmem i walką klas. Przede wszystkim jednak odwoływał się do 
wartości ludowo-proletariackich, w nich jedynie dostrzegając źródło prawdziwych uczuć 
narodowych. 

Idea patriotyzmu, który można określić mianem ludowego, została wyłożona w refe-
racie Bieruta Walka narodu polskiego o pokój i plan sześcioletni4. Główne przesłanie tego 
wystąpienia jest następujące: to właśnie cały naród pod przewodnictwem klasy robotniczej 
buduje swą socjalistyczną ojczyznę. Nie oznacza to jednak żadnego solidaryzmu narodowe-
go, przeciwnie – wymaga to jeszcze większej czujności i bezwzględnej walki z wrogiem kla-
sowym. W omawianym tekście Bieruta zwraca przede wszystkim uwagę specyficzne rozu-
mienie narodu. Naród utożsamiany jest z ludem, patriotyzm to miłość, jeśli nie wprost do 
socjalistycznej ojczyzny, to w każdym razie wyłącznie do postępowych elementów jej histo-
rii. Przeszłość postrzegana jest schematycznie: wsteczne (czyli szkodliwe) versus postępowe, 
rewolucyjne. Wszystko to, co wsteczne (to znaczy związane z tradycją szlachecką, a przede 
wszystkim magnacką), było ze swej istoty antynarodowe. „Kiedy burżuazja polska sprzęg-
nięta z obszarnictwem była już klasą wsteczną, klasą, której interesy kolidowały z intere-
sami narodu, klasą, która coraz bardziej wchodziła na drogę zdrady narodowej – w owym 
czasie hasło frontu narodowego było w jej ustach instrumentem obezwładniania mas 

2 E.S. Rappaport, Polska jako państwo jednonarodowe, „Myśl Współczesna” 1946, nr 2, s. 200.
3 Ibidem, s. 201, 202.
4 B. Bierut, Walka narodu polskiego o pokój i plan sześcioletni. Referat i przemówienia końcowe wygłoszone 

w dniu 17 lutego 1951 r. na II plenarnym posiedzeniu na VI Plenum KC PZPR, Warszawa 1951.
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robotniczych, chłopskich […], czadem rozpalonego do białości nacjonalizmu lub zapoży-
czonych z hitlerowskiego arsenału teoryjek rasistowskich”5 – dowodził Bierut. Pokazywał 
on, że wyłączną zasługą państwa ludowego jest zbudowanie prawdziwego (postępowe-
go) patriotyzmu. W „Notatniku Prelegenta” czytamy: „Naród nasz jest obecnie bardziej 
»ogólnonarodowy« niż kiedykolwiek, […] słowa »lud« i »naród« coraz bardziej pokry-
wają się ze sobą. Coraz bardziej interes narodu oznacza interes mas pracujących. Proce-
sowi temu towarzyszy budzenie się w masach ludowych głębokiego, świadomego umiło-
wania ludowej ojczyzny, towarzyszy rodzenie się nowego socjalistycznego patriotyzmu”6.

Ważnym elementem tej retoryki jest krytyka kosmopolityzmu i wszelkich postaw 
anarodowych (widzimy tu wyraźny wpływ kampanii Żdanowa, prowadzonej w ZSRR). 
Krytyka klas posiadających dotyczy głównie ich wykorzenienia, polityki zdrady naro-
dowej i wysługiwania się wrogom narodu. Uczucia patriotyczne były cechą wyłącznie 
ludu. Bardzo wyraźnie podkreśla się zależność między postępowością i patriotyzmem 
z jednej strony a kosmopolityzmem i wstecznictwem z drugiej. „Gnijące wyrzutki naro-
du polskiego, odłamki rozbitych klas pasożytniczych, pozbawione władzy w ojczyźnie 
i dochodów, jakie czerpały z łupienia polskich robotników i chłopów, stały się bandą bez-
ojczyźnianych kosmopolitów i sprzedajnych agentów – dowodzi w swej książce Leszek 
Krzemień – Wyrzekają się oni ojczyzny i niepodległości, depczą i wyszydzają te uczu-
cia, które są święte dla każdego Polaka, które w ciągu wieków były dla pokoleń naszych 
przodków natchnieniem do bohaterskich czynów dla podźwignięcia naszej ojczyzny, dla 
obrony i odzyskania niepodległości”7.

Pozytywnymi bohaterami historii Polski byli więc przede wszystkim przywódcy 
powstań chłopskich „przeciwko pańszczyźnianej szlacheckiej niewoli” (Stanisław Kostka
-Napierski, Jakub Szela), działacze polityczni okresu oświecenia i Sejmu Czteroletniego 
(Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic), w sferze nauki zaś głównie Mikołaj Kopernik i Maria 
Skłodowska-Curie. Wszyscy ci, którzy byli postrzegani jako działacze postępowi, posta-
cie nieulegające wpływom ciemnych sił wstecznictwa, byli uznawani za osoby o wzorco-
wej postawie patriotycznej. Wątek narodowy służył więc tu nie tyle jako formuła upra-
womocnienia polskości, „rodzimości” przywódców państwa, lecz przede wszystkim jako 
element ukazujący odwieczny konflikt między klasami uprzywilejowanymi a ogółem 
Polaków, antynarodowe działanie tych klas, a przede wszystkim – wypełnienie przez wła-
dzę ludową jej misji historycznej – unarodowienia mas.

Patriotyzm insurekcyjny

Ten nurt retoryki narodowej pojawił się w propagandzie PRL w pierwszej połowie lat 
sześćdziesiątych. Ważnym impulsem do jego powstania była książka Zbigniewa Zału-
skiego Siedem polskich grzechów głównych8. Publikacja ta jest interesująca przede wszyst-

5 Ibidem, s. 44.
6 O socjalistycznym patriotyzmie, „Notatnik Prelegenta” 1951, nr 7, s. 35.
7 L. Krzemień, O ojczyźnie, patriotyzmie i internacjonalizmie, Warszawa 1953, s. 41.
8 Z. Załuski, Siedem polskich grzechów głównych, Warszawa 1963.
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kim z tego powodu, że autor z jednej strony występuje z pozycji ortodoksyjnego marksisty, 
bezwarunkowo popierającego istniejący porządek polityczny, z drugiej zaś – krytyka wszel-
kich postaw antynarodowych i kosmopolitycznych.

Głównym przedmiotem ataku Załuskiego stają się kosmopolityczni „szydercy” i „prze-
śmiewcy” historii Polski, którzy zapatrzeni na Zachód i skażeni konsumpcyjną mentalnoś-
cią kapitalistyczną lekceważą wspólnotę narodu i bohaterstwo przeszłych pokoleń. Niepo-
kojące symptomy obojętności wobec tradycji narodowych, dziedzictwa historii, a zwłaszcza 
tradycji powstańczych, lekceważenia „wyższych wartości” wyrażających się w poświęceniu 
dla Ojczyzny – są zgubnym dziełem kosmopolitycznego świata kapitalizmu. Nieprzypad-
kowo więc spotykamy w tej książce wyraźne akcenty antyzachodnie. Jednakże, co cieka-
we, krytyka ta jest właściwie pozbawiona wszelkich wątków klasowych. Autor nie dowo-
dzi, że świat zachodni jest zły z racji niesprawiedliwości społecznej, wyzysku klasowego, 
niewydolności gospodarki czy nędzy szerokich grup społecznych. Załuski w poszukiwaniu 
argumentów sięga do arsenału ideologii nacjonalistycznej. Pisze więc o szkodliwości idei 
pacyfistycznych, które przenikając do Polski, deprawują młode pokolenie, tłumiąc w nich 
ducha walki i kult munduru żołnierza. Postuluje zatem potrzebę gruntownego wychowa-
nia patriotycznego, które podtrzymałoby znajomość historii narodowej, umacniało troskę 
o siłę i rozwój Ojczyzny i gotowość obrony jej przed zakusami wroga. Destrukcyjny wpływ 
na morale narodu wywiera moda na naśladowanie Zachodu. Jej skutkiem staje się postępu-
jący nihilizm, konsumpcyjny styl życia, wygodnictwo i coraz wyraźniejszy indywidualizm. 
Niepokoją także autora wszelkie postawy „realistyczne”, wyrażające pragmatyzm i dążenie 
do znalezienia w każdej sytuacji jakiegoś modus vivendi. Zachowanie takie jest szkodli-
we przede wszystkim z tego powodu, że podważa sens powstań narodowych i innych 
„bezsensownych” walk, które niekiedy mimo klęsk miały zbawienny wpływ na umacnia-
nie „ducha narodu”. Zatem owa antyromantyczna i antyinsurekcyjna postawa staje się 
sojusznikiem konsumpcjonizmu i egoizmu, a będąc głównie ideologią „prześmiewców” 
i cyników, jest czynnikiem niszczącym spoistość narodu.

Problem walk rewolucyjnych, budowa nowego ustroju i przezwyciężenie niesprawied-
liwości rządów burżuazji zostały przedstawione w zupełnie nowym kontekście. Załuski 
mianowicie postuluje włączenie tradycji polskiego ruchu rewolucyjnego – generalnie 
niechętnego przecież idei narodowej – do historycznego dziedzictwa Polski. Chodzi tu 
o pogodzenie tradycji insurekcyjno-patriotycznej z rewolucyjną. Przejawiała się ona – 
zdaniem autora – przede wszystkim w walkach powstańczych i rewolucyjnych zrywach. 
Ubolewa, że w historii polskich powstań narodowych pomija się bohaterstwo rewolucjo-
nistów. Był to wszakże, jego zdaniem, ten sam ciąg walk wyzwoleńczych. Z goryczą pisze 
więc Załuski, że „głucho […] o czynach ofiarnych i pełnych ofiar, o czynach odważnych 
i zgoła nierozważnych, o spiskowcach »Proletariatu«, bojownikach roku 1905 i zama-
chowcach z KPP, o pochodach z gołymi pięściami na policyjne karabiny, o akcjach party-
zantów i bitwach żołnierzy, którzy biało-czerwone łączyli z czerwonym”9.

9 Ibidem, s. 100.
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Kampania antysemicka, której apogeum przypada na rok 1968, w dużej mierze sięgała 
do tej retoryki. Nie zamierzam przedstawiać tutaj politycznego kontekstu tych wydarzeń 
ani ich przebiegu. Temat ten został już dobrze zbadany i opisany. Warto jednak zwrócić 
uwagę na obraz Żyda, który wyłania się z ówczesnej propagandy. Powszechnie mianowi-
cie formułowana jest teza o sojuszu Niemiec Zachodnich i Izraela. Sojusz ten miał – jak 
dowodzono – dwa cele. Po pierwsze, służył poszerzeniu granic Izraela kosztem ludności 
arabskiej. Był więc narzędziem agresywnej i zaborczej polityki państwa żydowskiego. Po 
drugie, był to swoisty test przed napaścią na Polskę i zagarnięciem jej ziem zachodnich. 
„Nie trzeba mądrości sztabowca wojennego – pisał w związku z wojną sześciodniową 
publicysta dziennika PAX-u – żeby rozszyfrować, o co chodzi autorom tych artykułów 
[chodzi o rzekomo euforyczne komentarze w prasie RFN po zwycięstwie Izraela – K.T.]. 
Chcą oni […] oswoić społeczeństwo zachodnioeuropejskie z myślą, że podjęcie na wzór 
Izraela awantury wojennej przeciwko Niemieckiej Republice Demokratycznej i Polsce, 
jeśli dokonane będzie sprawnie, zakończy się – bez wywołania wojny światowej – »odzy-
skaniem« NRD i naszych Ziem Zachodnich”10.

Najważniejszym jednak elementem tezy o izraelsko-niemieckim sojuszu stał się jego 
aspekt moralny. Ze zgorszeniem pisano o „sojuszu ofiar z katami”. „Jakże straszliwym 
paradoksem jest […] – czytamy w »Prawie i Życiu« – że ci Żydzi, którzy cudem uniknę-
li wymordowania przez hitlerowców, zakładają dziś w swym wolnym państwie »związki 
wypędzonych«, wyciągające ręce do współpracy z neohitlerowskimi i rewizjonistyczny-
mi związkami podobnego typu w NRF. Rumieniec wstydu musi oblewać twarze wszyst-
kich uczciwych ludzi – Żydów i Polaków”11.

W ten sposób właśnie utrwalano stereotyp Żyda jako człowieka pozbawionego ele-
mentarnej godności i honoru, gotowego dla własnej korzyści do współpracy z każdym, 
nawet ze swym niedawnym prześladowcą. Dochodziła do tego wypowiadana wprost opi-
nia o antypolskim nastawieniu Żydów i ich wrogiej działalności wobec naszego kraju. 
Nienawiść do wszystkiego co polskie każe im wchodzić w sojusz z siłami neohitlerow-
skimi. Syjoniści i niemieccy militaryści ręka w rękę „działają w kierunku psychologicz-
nego uformowania opinii na Zachodzie co do Polski i Polaków. Jedni i drudzy dążą do 
tego, aby w pojęciu Zachodu stworzyć obraz Polski barbarzyńskiej, narodu dzikusów, 
kraju, w którym przemoc, antysemityzm i inne najgorsze cechy ludzkie stanowią zjawi-
sko powszechne”12.

Syjonizm bowiem – jak dowodzono – łączy w sobie antykomunizm, antyradzieckość 
i antypolonizm. Partia stawała się więc siłą, która broniła dobrego imienia narodu pol-
skiego, jedyną, prawdziwie narodową, patriotyczną organizacją. Wszystkie te elementy 
stapiały się w jedno, wypływał więc z tego prosty wniosek, że antykomunizm jest równo-
znaczny z syjonizmem, co w konsekwencji sprowadzało się do nihilizmu narodowego lub 
wręcz działania na szkodę Polski.

10 Z. Kot, Bonn śpieszy po nauki do Tel-Awiwu, „Słowo Powszechne”, 7 VII 1967.
11 W. Zabrzeski, Sojusz ofiar z katami, „Prawo i Życie” 1965, nr 24 (250), s. 6.
12 T. Walichnowski, Izrael a NRF, Warszawa 1968, s. 192, 193.
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Patriotyzm etatystyczny

Przejęcie władzy przez Edwarda Gierka zapoczątkowało nowy etap posługiwania się 
retoryką narodową. Wydarzeniem znamiennym z tego punktu widzenia była decyzja 
o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Zamek Królewski był dla władz komu-
nistycznych zdecydowanie niewygodny, stanowił bowiem symbol dawnej Rzeczypospo-
litej, a będąc w okresie międzywojennym siedzibą prezydenta RP, był postrzegany jako 
obiekt obcy „postępowemu nurtowi historii Polski”. W styczniu 1971 r. kierownictwo 
partii postanowiło wystąpić z inicjatywą odbudowy. Uznano, że „ten Zamek […], który 
od 200 lat przestał być Zamkiem Królewskim, jest jednak symbolem postępowych ten-
dencji w życiu narodu polskiego upostaciowanych w Konstytucji 3 Maja, która tu właśnie 
została uchwalona”13. Wskazywano także, że decyzja ta „jest nie tylko wyrazem wagi, jaką 
partia od zarania Polski Ludowej przywiązywała do spraw kultury i tradycji narodowej, 
ale także świadectwem optymizmu, który zawsze powinien cechować komunistów”14. 
Decyzji tej nadano jednak charakter szczególny. Sfinansowanie tego przedsięwzięcia 
miało być dziełem całego narodu polskiego – Polaków w kraju i na emigracji, nie zaś 
inwestycją władz państwowych. Nie chodziło tu jednak o wymiar finansowy, ale o zna-
lezienie elementu konsolidującego społeczeństwo wokół idei bliskiej milionom Polaków, 
a tym samym – pewnej płaszczyzny porozumienia między władzą a społeczeństwem. 
Ukonstytuował się Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, 
w którego skład weszło wiele postaci spoza świata władzy: artystów, naukowców i ducho-
wieństwa. W ten sposób dzieło odbudowy zyskało legitymację ogólnonarodową. W tym 
duchu także została opracowana odezwa komitetu, w której czytamy: „Zamek Królewski 
będzie odbudowany. Podniesiemy go z ruin wspólnym, narodowym wysiłkiem. W tym 
wielkim dziele nie może zabraknąć nikogo, kto czuje i myśli po polsku”15.

Idea ta stała się także ważna, ponieważ przyczyniała się do pozyskania poparcia ze 
strony polskiej emigracji i usunięcia wrogości między nią a władzą komunistyczną. 
Motyw ten, wcześniej zupełnie nieobecny, zaczął się często przewijać w wystąpieniach 
Gierka i innych dostojników państwowych. We wspomnianej odezwie zaś umieszczono 
następujące wezwanie: „Wszyscy zgodnie – Polacy w kraju i Polacy rozproszeni po świe-
cie – pragniemy podnieść z gruzów zniszczoną przez wroga wielką historyczną pamiątkę 
– symbol trwałości i jedności narodu”16. Odwołanie do solidaryzmu narodowego, jednoś-
ci Polaków, wspólnoty historii i kultury, zostało połączone z charakterystycznym dla tego 
okresu przesunięciem akcentów. O ile bowiem dotąd uwypuklano kwestię narodu jako 
elementu scalającego Polaków i legitymującego władzę, tak teraz zaczęto zwracać uwagę 
na kategorię państwa. Już nie pochodzenie narodowe (jak u schyłku lat sześćdziesiątych), 
lecz obywatelska postawa i lojalność wobec państwa stały się zasadniczym kryterium 

13 Wspólne dobro Ojczyzny, „Trybuna Ludu”, 21 I 1971.
14 Ibidem.
15 Apel do rodaków w kraju i za granicą Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego, „Trybuna 

Ludu”, 27 I 1971.
16 Ibidem.
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patriotyzmu. „Gdy obok starych murów obronnych wzniesiemy Zamek, znów odżyje ten 
wielki symbol naszej państwowości, symbol trwania niepodległego narodu, świadek naj-
bardziej dumnych i najbardziej tragicznych kart naszej przeszłości. We wspólnej pracy 
nad odbudową Zamku stworzymy nowe wartości, które staną się własnością nas wszyst-
kich. […] Scementuje to jeszcze bardziej naszą jedność”17. Na tę prawidłowość zwrócił 
uwagę Michał Głowiński, analizując warstwę językową ówczesnej propagandy. „Słowa 
»państwo« i »państwowość« – pisze – zastępują »naród«, którym z niebywałą intensyw-
nością żonglowano w okresie marcowym. […] Niewykluczone, że miejsce dawnego pseu-
donacjonalizmu ma zająć programowa etatyzacja świadomości”18.

Te elementy państwowotwórcze stały się fragmentem całego, znacznie szerszego pro-
gramu propagandowego, związanego z hasłem budowy silnej i dostatniej Polski. Coraz 
częściej zaczęto odwoływać się do okresu początków władzy ludowej – przełomu lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych, jako czasu wysiłku całego narodu, który pod przewod-
nictwem partii podjął ogromne zadanie odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych, szyb-
kiej industrializacji i modernizacji, rozwoju kultury narodowej, a także likwidacji nie-
sprawiedliwości społecznych i zagwarantowania bezpieczeństwa państwa, wynikającego 
z sojuszu z ZSRR. Choć oczywiście nie powrócono do metod sprawowania władzy w tam-
tym czasie ani też do sztywnego gorsetu ideologicznego, to okres ten, a przede wszystkim 
zasługi Bieruta zaczęły stanowić główny punkt odniesienia jako czas budowania silnego 
państwa socjalistycznego.

Tadeusz Łepkowski, analizując styl retoryki politycznej ostatnich dwóch dekad syste-
mu komunistycznego w Polsce, zwrócił uwagę na coraz wyraźniejsze elementy prawicowe 
i konserwatywne. Głównym wrogiem stają się „wichrzyciele”, którzy sieją zamęt, zakłócają 
płynność produkcji i spokojne życie obywateli. Zasadniczymi wartościami są dyscyplina, 
ład, porządek, silna władza państwowa, kontrolująca wszelkie procesy społeczne, stanow-
cza i opiekuńcza. Wielce podejrzane natomiast są wszelkie idee liberalne – oddolna aktyw-
ność obywateli, samorządność (to nic innego jak rozpasany indywidualizm i anarchia, która 
nieraz gubiła Polskę)19. W tym to właśnie znaczeniu mówił Andrzej Szpociński o „patrio-
tyzmie realnej polityki”, który wyrażał się w codziennej, sumiennej odpowiedzialności, 
spokoju, posłuchu dla władzy (był tym samym zaprzeczeniem wszelkich idealistycznych, 
romantycznych zrywów podsycanych duchem anarchii, rebelii)20. „Patriotyzm – czytamy 
w referacie Gierka – to dbałość o interesy państwa i sumienne wypełnianie obowiązków 
wobec niego. To równocześnie codzienna praca i jej efekty, które powinny stać się podsta-
wowym źródłem i głównym kryterium oceny postawy każdego obywatela”21.

17 Zamek Królewski pomnikiem kultury narodowej. Przemówienie tow. Józefa Kępy, „Trybuna Ludu”, 
27 I 1971. 

18 M. Głowiński, Peereliada. Komentarze do słów 1976–1981, Warszawa 1993, s. 8, 9.
19 Por. T. Łepkowski, Dwa narody czy podwójny naród? (Więź narodowa w Polsce współczesnej) [w:] idem, 

Uparte trwanie polskości. Nostalgie, spory, nadzieje, wartości, Londyn–Warszawa 1989, s. 48–49. 
20 A. Szpociński, Przemiany obrazu przeszłości Polski. Analiza słuchowisk historycznych dla szkół podstawo-

wych 1951–1984, Warszawa 1989, s. 81.
21 O pogłębianie patriotycznej jedności narodu, o umacnianie państwa i rozwój demokracji socjalistycznej. Refe-

rat Biura Politycznego KC PZPR wygłoszony przez tow. Edwarda Gierka, „Nowe Drogi” 1976, nr 3, s. 18.
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Coraz rzadziej posługiwano się ideologicznym językiem marksizmu-leninizmu, któ-
ry stawał się coraz bardziej nieadekwatny do upowszechnianego przez władzę modelu 
propagandowego i wychowawczego. Język antagonizmu, walki i czujności został zastą-
piony przez sielankową wizję rozwoju, dobrobytu, sukcesu kraju i powszechnego zado-
wolenia obywateli. Położono nacisk na akcentowanie jedności narodowej, powszechnego 
poparcia obywateli dla przywódców państwa w imię nadrzędności interesu narodowego 
i państwowego. Chodziło tu o utwierdzenie społeczeństwa w przekonaniu, że chociaż nie 
wszyscy Polacy sprzyjają socjalizmowi z przyczyn ideologicznych, to niemal każdy reali-
stycznie myślący człowiek i prawdziwy patriota musi uznać zasługi komunistów w dziele 
obrony integralności państwa, jego rozwoju gospodarczego i budowy międzynarodowej 
pozycji. Prowadziło to często do formułowania poglądów, że każde wystąpienie prze-
ciwko władzy jest z gruntu antypatriotyczne. W tym właśnie duchu oceniano protesty 
robotnicze w 1976 r. U ich podłoża – wedle ówczesnej propagandy – leżało niedosta-
tecznie ukształtowane poczucie patriotyzmu części społeczeństwa, które dało się oma-
mić hasłami głoszonymi przez siły jawnie antynarodowe i antypaństwowe, określane jako 
„obce”. Pojęcie obcości bowiem stało się zasadniczym wyróżnikiem wszystkich środo-
wisk opozycyjnych, co oznaczało, że „swój” (czyli lojalny obywatel Polski) nie dopuściłby 
się wystąpień przeciwko władzy, a nawet jej krytyki. Rozumowanie takie widać wyraźnie 
w przemówieniu Gierka, który – komentując te wydarzenia – posługiwał się analogią 
z okresem schyłku I Rzeczypospolitej. „Ciemne, bezmyślne, warcholskie »nie pozwalam« 
wykopało ongiś grób Ojczyźnie. Polska Ludowa i jej główna opora społeczna – klasa 
robotnicza, lud pracujący – zerwały z tą tragiczną dla narodu tradycją. Nasze socjali-
styczne państwo jest państwem rządnym, opartym na ładzie prawa, na konstytucyjnych 
swobodach i obowiązkach obywatela”22.

Model propagandowy początku lat osiemdziesiątych zrywa całkowicie z optymistycz-
nymi i konsumpcyjnymi akcentami epoki Gierka. Nie służą temu ani kondycja gospodar-
ki, ani oficjalne potępienie ówczesnej elity. Ich miejsce zajmuje patetyczno-cierpiętnicze 
odwoływanie się do tragicznych doświadczeń narodu, pozostaje jednak wyraźny solida-
ryzm narodowy i kult silnego państwa. Pozostaje też bardzo wyraźne rozgraniczenie mię-
dzy siłami patriotycznymi (które, jeśli nawet nie popierają socjalizmu, to przynajmniej 
nie usiłują go obalić) a antysocjalistycznym podziemiem. Wizja opozycji była w ówczes-
nej propagandzie bardzo jednoznaczna. Jej cel – obalenie socjalizmu – był niczym innym 
jak antypaństwową i antynarodową działalnością inspirowaną i finansowaną przez obce, 
głównie amerykańskie władze i jej celom podporządkowane.

Owe solidarystyczne i etatystyczne akcenty pojawiły się szczególnie wyraźnie w kon-
tekście obchodów czterdziestolecia PRL. Na licznych akademiach i zebraniach aktywu 
partyjnego wskazywano na trud całego narodu, nie tylko polskich komunistów, aby odbu-
dować kraj po wojnie, zindustrializować go i zmodernizować. Na pierwszy plan wycho-
dziły tu motywy budowy jednolitego narodowo, silnego państwa i gospodarki. Naród 

22 E. Gierek, Miłość Ojczyzny przekuwamy w czyn. Przemówienie na spotkaniu z aktywem robotniczym woje-
wództwa katowickiego, „Nowe Drogi” 1976, nr 7, s. 46.
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zjednoczony wokół tego dzieła kierował się patriotyzmem, niekoniecznie zaś ideologią 
marksizmu-leninizmu, która – choć miała fundamentalne znaczenie – była traktowana 
nade wszystko w kategoriach nadrzędnej racji stanu wynikającej z ówczesnego układu 
geopolitycznego. „W dążeniu do wszechstronnej, obiektywnej oceny 40-lecia zawiera się 
nie tylko, a nawet nie tyle […] chęć wykazania słuszności nakreślonych celów i wybranej 
drogi – mówił Jaruzelski – Jest to przede wszystkim ideowy i moralny obowiązek oddania 
właściwej miary wkładowi milionów Polek i Polaków, ludzi różnych biografii i różnych 
poglądów, którzy się do budowy nowej Polski włączyli, którzy się przy tej budowie, cięż-
ko, nierzadko ponad siły, napracowali. Nie sobie więc – partii, władzy, lecz przede wszyst-
kim klasie robotniczej, ludziom pracy, narodowi, jego czynnym w 40-leciu generacjom 
pragniemy w jubileuszowych obchodach okazać należny szacunek i uznanie”23. Dorobek 
Polski Ludowej zaczął stanowić jeden z istotniejszych czynników legitymizacji systemu. 
Jednak ukazywany był on nie jako dzieło komunistów wizjonerów, którzy budowali nową 
rzeczywistość wedle własnych idei, lecz jako wytrwała praca całego narodu, ludzi róż-
nych opcji ideowych i światopoglądowych. Polscy komuniści przedstawiali siebie jako 
siłę, wokół której skupił się cały niemal naród, by wspólnie dokonać dzieła odbudowy 
kraju i zapewnić długi okres pokojowego rozwoju. Rewolucyjny profetyzm bolszewików 
„ruszających z posad bryłę świata” został zastąpiony pragmatycznym realizmem, w któ-
rym dowodzono, że powojenne dzieje Polski były najlepszym możliwym rozwiązaniem 
w ówczesnym układzie geopolitycznym. Była to także próba zrzucenia odpowiedzial-
ności za bilans tego okresu na całe społeczeństwo przez wskazanie, że rzeczywistość tę 
budowali wszyscy Polacy, nie zaś komunistyczna elita.

Na koniec warto też zwrócić uwagę na to, że w nurcie patriotyzmu etatystycznego 
pojawiały się wyraźne wątki szowinistyczne i antysemickie. Manifestowanie troski o pań-
stwo łączyło się ściśle z obsesyjnym poszukiwaniem jego wrogów wśród osób pocho-
dzenia żydowskiego bądź środowisk postrzeganych jako „niepolskie”. Tak więc granica 
między propagandowym etatyzmem a nacjonalistycznymi lękami i obsesjami stawała się 
dość płynna. Szczególnie istotną rolę odegrało tu, założone w 1980 r., Stowarzyszenie 
Patriotyczne „Grunwald”. Organizacja ta, ściśle powiązana ze strukturami partii i MSW, 
stanowiła dla ówczesnej władzy taktyczne narzędzie propagandowe. Przedstawiciele sto-
warzyszenia, szczególnie na łamach wydawanego przez siebie tygodnika „Rzeczywistość” 
usiłowali ukazać ruch „Solidarności” jako wytwór wrogiej Polsce agentury, przenikniętej 
przez obce, głównie żydowskie wpływy. W ten sposób konflikt między władzą a opozycją 
był ukazywany przez pryzmat walki prawdziwie polskich i patriotycznych sił ze środowi-
skami, których lojalność wobec państwa była konsekwentnie podważana24.

23 W. Jaruzelski, Przemówienie na Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR w Lublinie 18 
I 1984 [w:] 40 lat Polski Ludowej – polityczny, społeczny i kulturalny bilans dokonań socjalizmu w Polsce. 
Materiał pomocniczy do powszechnego szkolenia partyjnego w POP, Warszawa 1984, s. 7.

24 Zagadnieniu temu poświęcona jest książka Przemysława Gasztolda-Senia, Koncesjonowany nacjonalizm. 
Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980–1990, Warszawa 2012.
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Jak widzimy, internacjonalistyczny w założeniach system polityczny nie potrafił funk-
cjonować bez odwołania do treści narodowych w ich szlachetnym i mniej szlachetnym 
wydaniu.

Nationalist sentiments in the propaganda of the People’s Republic 
of Poland – continuity and change

In this paper, I look into the existence of nationalist sentiments in the propaganda 
of the People’s Republic of Poland. To start with, it should be stated that political propa-
ganda contained clear elements of national demagoguery since the communist system 
was first established in Poland. Based on the idea of Marxist internationalism, in fact it 
relied heavily on slogans taken from a completely different tradition and it was there that 
it looked for a rationale sanctioning its existence. I distinguish four main types of propa-
ganda. They are associated with the way in which national issues were perceived and in 
which nationalist language was used in the times of the People’s Republic of Poland. 

Post-war Poland as a one-nation state. 
Folk patriotism – an attempt to combine the Marxist theory of class conflict with the 

national idea.  
Insurrection patriotism – inclusion of phraseology referring to the tradition of natio-

nal struggle for freedom (combination of the “white and red with the red”) in the propa-
ganda language. 

Statist patriotism. In this type of propaganda, a focus is given to the need to build 
a strong state and to obey the authorities. 
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Strategia legitymizacyjna władz komunistycznych a mniejszości 
narodowe w Polsce w latach 1945–1989

Ten artykuł ma swoją logikę. Jego pierwszą część można nazwać teoretyczną: zamie-
rzam pokrótce zdefiniować legitymizację władzy państwowej oraz nacjonalizm, a także 
przedstawić moje rozumienie nacjonalistycznej legitymizacji1. Druga część będzie bar-
dziej empiryczna – zostanie poświęcona wybranym przykładom nacjonalistycznej legity-
mizacji władzy w Polsce Ludowej ze szczególnym podkreśleniem polityki wobec mniej-
szości etnicznych.

Za punkt wyjścia posłuży mi konstatacja faktu kluczowego: na ogół rządzący dążą 
do osiągnięcia legitymacji. Nie jest ona wynikiem akceptacji opartej na strachu przed 
użyciem siły. Przemoc była i ciągle jest najpopularniejszym środkiem umożliwiającym 
zdobycie władzy i utrzymanie się przy niej. Stanowi konieczny warunek podtrzymania 
porządku społecznego, a więc także legitymizacji państwa – nie jest to jednak warunek 
wystarczający. Zwykle sama przemoc, pozbawiona legitymacji, nie wystarcza. Świado-
mi tego byli ci, którzy zdobyli władzę w 1944 r. Zdawał sobie z tego sprawę Władysław 
Gomułka, który mówił na posiedzeniu Biura Politycznego KC w 1956 r.: „Można rządzić 
narodem, gdy się utraciło jego zaufanie, przy pomocy bagnetów, ale kto się orientuje na 
taką ewentualność, ten orientuje się na zgubienie wszystkiego”2.

Legitymacja nie jest również wynikiem akceptacji opartej na interesach materialnych. 
Owszem, można komuś zapłacić, by uzyskać jego posłuszeństwo. Nie oznacza to jednak, 
że pozostanie on posłuszny w tym samym stopniu, gdy wyczerpią się środki, za które 
dokonano transakcji. Kryzys gospodarki utożsamia się dziś niemal zupełnie z kryzysem 
władzy państwowej. Jednak znacznie łatwiej go przezwyciężyć, gdy stojący na czele pań-
stwa mają legitymację społeczną. Przekonała się o tym w latach siedemdziesiątych ekipa 

1 Więcej: M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komu-
nistycznej w Polsce, Warszawa 2005.

2 Wystąpienie Władysława Gomułki na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR, 12 X 1956 r. [w:] Gomuł-
ka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948–1982, oprac. J. Andrzejewski [A. Paczkowski], Warszawa 1986, 
s. 95.
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Edwarda Gierka, która sprawność ekonomiczną traktowała jako najważniejszy argument, 
mający świadczyć o jej prawach do rządzenia.

Z legitymacją władzy politycznej (za Jürgenem Habermasem3) mamy do czynie-
nia wówczas, gdy jest ona oceniana w kategoriach moralnych jako sprawiedliwa, słusz-
na i zasługująca na uznanie. Następuje to wtedy, gdy władza zostaje uznana za swoją ze 
względu na reprezentowany przez nią system wartości. Legitymizacja zaś jest procesem 
uzyskiwania bądź nadawania legitymacji.

Dlaczego rządzący dążą do osiągnięcia legitymacji? Jakie korzyści władza czerpie 
z tego, że jest uprawomocniona? Po pierwsze, osiągnięcie stanu legitymacji może być dla 
władzy istotne ze względu na jej wewnętrzną sytuację. Zapewnia zachowanie wewnętrz-
nej spoistości przez elitę rządzącą, dając jej poczucie sensu działań przez nią podej-
mowanych. Po drugie, legitymacja jest istotna dla władzy ze względu na jej relacje ze 
społeczeństwem. Gdy władza jest uprawomocniona, wówczas prawa, które narzuca, są 
przestrzegane bez większych oporów. Legitymacja jest elementem koniecznym mobiliza-
cji społeczeństwa. Wreszcie, legitymacja jest istotna dla samego społeczeństwa ze wzglę-
du na jego wewnętrzną spoistość, integrację.

Zamiar całościowej przebudowy świata oraz konieczność zmobilizowania możliwie 
najszerszych mas społecznych do osiągnięcia tego celu powodowały, że aspiracje legity-
mizacyjne rządzących komunistów były znacznie bardziej rozbudowane niż w typowych 
demokracjach parlamentarnych. Pod wpływem tego legitymizacyjnego głodu zaskakują-
co często sięgali oni po hasła nacjonalistyczne. 

Nacjonalizm definiuję jako specyficzny system wyobrażeń, wartości i norm mających 
pretensje do całościowego oglądu świata, przypisujący wspólnocie, jaką jest naród, szcze-
gólną wartość i wspólnotę tę integrujący, z czym może się wiązać dyskryminacja wobec 
innych narodów i wrogość w stosunku do nich4.

Pod pojęciem nacjonalistycznej legitymacji rozumiem pozytywną ocenę podmiotu 
politycznego, który – jako etnicznie „swój” – stoi na straży „interesu narodowego”, rozu-
mianego jako obrona narodowego terytorium i granic państwowych oraz „narodowej 
gospodarki”, oraz reprezentuje narodowy system wartości. W skład tych wartości wcho-
dzą uznawane przez wspólnotę symbole i mity narodowe, pamięć o bohaterach narodo-
wych, wspólna przeszłość historyczna i kulturowe dziedzictwo oraz specyficzne dla tej 
wspólnoty obyczaje. 

Nie znaczy to jednak, że dla uprawomocnienia systemu politycznego wystarczy, aby 
był on etnicznie tożsamy z większością społeczeństwa. Narodowa swojskość rządzących 
jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do sprzyjającego ustosunkowania się 
grup podporządkowanych do władzy. Za wyjątkowe można uznać te momenty w życiu 
narodu, kiedy w wyniku wojny czy rewolucji narodowe „swojskość” i „obcość” etniczna 
stają się podstawową kategorią porządkowania świata, a inne więzi tracą na ważności. 

3 J. Habermas, Communication and the Evolution of Society, Boston 1979, s. 178–179. 
4 Przegląd literatury poświęconej nacjonalizmowi: M. Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów 

etnicznych, Warszawa 2010. 
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W dziejach Polski Ludowej taki wybuch narodowej euforii nastąpił w październiku 1956 r., 
kiedy Władysław Gomułka został powszechnie uznany za bohatera narodowego, który 
oparł się radzieckim naciskom i stanął na straży narodowej suwerenności. Wtedy bodaj 
jeden jedyny raz w swojej historii polskie władze komunistyczne cieszyły się społeczną 
legitymacją, przede wszystkim dzięki nacjonalizmowi.

Przedmiotem niniejszych rozważań nie jest jednak legitymacja, lecz legitymizacja, 
czyli strategie prowadzące do uzyskania posłuszeństwa i poparcia grup podporządkowa-
nych i dominujących. Pretensje legitymizacyjne rządzących, wyrażane językiem ideologii 
nacjonalistycznej, mogą przyjmować formę racjonalizacji. Strategia ta polega na absolu-
tyzacji wartości narodowych – wolności narodu, niepodległości państwa – a następnie 
ich utożsamieniu z istniejącym porządkiem społecznym i uzasadnieniu jego trwania jako 
bezalternatywnego. Celem strategii określanej jako uniwersalizacja jest przedstawianie 
instytucji służących partykularnym interesom grup rządzących jako instytucji ogólnona-
rodowych. Sens strategii narracyjnej sprowadza się do umieszczenia roszczeń legitymi-
zacyjnych w spreparowanych bądź wynalezionych legendach, opowieściach, które mają 
cechy mitu. Ukazują one fakt sprawowania władzy przez jednostkę bądź grupę rządzącą 
nie jako przypadkowe zdarzenie losowe, lecz jako „konieczność dziejową”.

Wymienione wyżej trzy strategie (racjonalizacja, uniwersalizacja, strategia narra-
cyjna), wchodzące w skład legitymizacji nacjonalistycznej, były traktowane przez elity 
rządzące w Polsce Ludowej jako szczególnie nośny i skuteczny argument. Czasami języ-
kiem tych strategii był również wyrażany stosunek do mniejszości narodowych. Rządzą-
cym nie chodziło bowiem jedynie o „zwyczajną” ich asymilację. Gdyby to był jedyny cel, 
temat nie byłby nagłaśniany. Manifestowany publicznie wrogi bądź niechętny stosunek 
do nich pozwalał kreować się na obrońcę jednonarodowego państwa (racjonalizacja, uni-
wersalizacja), wskazywać czającego się wroga, przeciwko któremu wspólnota narodowa 
miała się zmobilizować pod przewodnictwem partii. Wykorzystywano w tym celu tak-
że opowieści – istniejące już wcześniej lub zupełnie nowe – o rzekomo zagrażających 
mniejszościach etnicznych (strategia narracyjna). Sięgano po ten język zwłaszcza w sytu-
acjach silnego deficytu uprawomocnienia, w momentach zawirowań i kryzysów. A zatem 
– zaraz po wojnie oraz w latach sześćdziesiątych.

W czasie II wojny światowej i wkrótce po niej polscy komuniści nie cieszyli się popar-
ciem społeczeństwa polskiego. Z upływem lat system komunistyczny zdobywał sobie 
pewne społeczne poparcie, choć nie gwarantowało ono stabilności. Niedostatki uprawo-
mocnienia wychodziły na wierzch zwłaszcza w momentach społecznych kryzysów. Za 
każdy razem, ilekroć system był nimi wstrząsany, rządzący podejmowali wysiłki zmie-
rzające do nawiązania między władzą a społeczeństwem wspólnoty symbolicznej, której 
osią główną było pojęcie narodu. Nie oznacza to, że między kryzysami władze nie usiło-
wały zagwarantować sobie poparcia społecznego za pomocą haseł i symboli narodowych. 
Dziś wiemy, że stabilność systemu w całym okresie jego istnienia nie była taka pewna, jak 
wcześniej sądzono. W latach sześćdziesiątych co roku w całym kraju wybuchało kilkana-
ście strajków o podłożu ekonomicznym. Gdy dodać do tego konflikt w okresie obchodów 
milenijnych i wydarzenia Marca ’68, poprzedzone wzmagającym się napięciem między 
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opozycyjnie nastawioną grupą inteligencji a władzą, to dekadę lat sześćdziesiątych nale-
żałoby określić nie mianem „małej stabilizacji”, lecz „małej destabilizacji”5. Nic dziwnego, 
że w okresie gomułkowskim wyraźnie wzrosło znaczenie nacjonalistycznej legitymizacji. 
Wyczerpywał się zasadniczy dla realnego socjalizmu typ uprawomocnienia oparty na 
ideologii marksistowsko-leninowskiej.

Należy podkreślić, że w całym okresie komunizmu w Polsce władze stale odwoływały 
się do frazeologii narodowej, przedstawiały siebie jako reprezentanta interesu narodo-
wego. Obchodzono narodowe święta, podkreślano narodowy charakteru systemu. Słu-
żyły temu wszelkiego rodzaju upamiętnienia, polityka historyczna; świadczą o tym film 
fabularne, pomniki, plakaty, programy szkolne. Uznawano za olbrzymi sukces, że nowo 
powstające państwo jest jednonarodowe – w odróżnieniu od wielonarodowej II Rzeczy-
pospolitej. O Polsce Ludowej jako państwie jednonarodowym mówili wielokrotnie Wła-
dysław Gomułka, Bolesław Bierut, Edward Gierek, także Wojciech Jaruzelski; widać, że 
ten argument legitymizacyjny traktowano jako nośny i skuteczny.

Jednak wrogość wobec mniejszości wykorzystywano zasadniczo tylko w dwóch okre-
sach: tuż po wojnie oraz w latach sześćdziesiątych. Nie oznacza to, że w okresie stalinow-
skim nie ukazywały się teksty o walce z kosmopolityzmem, czytaj: z rzekomym syjoni-
zmem, a w latach siedemdziesiątych w walce z opozycją nie piętnowano jej jako obcej, 
czytaj: żydowskiej. Tu jednak chodzi o proporcje. W wymienionych dwóch okresach, 
czyli po wojnie i w latach sześćdziesiątych, intensywność i skala budowania poparcia spo-
łecznego dla systemu przez pokazanie jego narodowego oblicza, czego dowodem miała 
być także polityka wobec mniejszości, była największa.

Likwidowanie resztek niemczyzny
Zaraz po wojnie jedną z najważniejszych legitymizacyjnych etykiet powstającego reżi-

mu była jego antyniemieckość. Choć wymyślone przed referendum 1946 r. hasło: „3 x tak 
– to Polska bez mniejszości narodowych”6 prawdopodobnie nie zostało nigdy puszczone 
w propagandowy obieg, działania wobec mniejszości niemieckiej w tym okresie też zmie-
rzały właśnie w tym kierunku7.

Tworzenie atmosfery zagrożenia ze strony Niemiec, a także konsolidowanie i mobi-
lizowanie narodu nierzadko wokół tego zagrożenia miało dla rządzących komunistów 
przede wszystkim cel instrumentalny – legitymizacji sprawowanej przez nich władzy 
politycznej jako „naszej”, narodowej, stojącej na straży niepodległości kraju i strzegącej 
integralności jego granic państwowych. Obóz rządzący zdawał sobie doskonale sprawę 
z tego, że hasła skierowane przeciw ludności niemieckiej znajdą pozytywny odzew w spo-

5 M. Zaremba, Społeczeństwo polskie lat sześćdziesiątych – „między małą stabilizacją” a „małą destabilizacją” 
[w:] Oblicza marca 1968, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2004, s. 24–51.

6 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), KC PPR, 295/VII-173, k. 23. Hasło to zostało zaakceptowane 21 VI 
1946 r. na zebraniu Międzypartyjnego Komitetu ds. Głosowania Ludowego, lecz chyba nie zostało w żadnej 
formie opublikowane.

7 Antyukraińskość manifestowano już nieporównanie słabiej, choć represje wobec mieszkających w Polsce 
Ukraińców, przede wszystkim ich przesiedlenie, trudno uznać za łagodne czy umiarkowane.
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łeczeństwie i umożliwią jego integrację czy mobilizację. Na plenum Komitetu Central-
nego PPR, które zebrało się w lutym 1945 r., Władysław Gomułka mówił: „Historia dała 
nam najlepsze warunki dla stworzenia takiego frontu. Przede wszystkim trzeba podkre-
ślić, że całe społeczeństwo ogarnięte jest nienawiścią do Niemiec. To stwarza szerokie 
możliwości zjednoczenia tego społeczeństwa w jednym ogólnym froncie narodowym. 
Zwłaszcza teraz, po wyzwoleniu środkowych i zachodnich połaci kraju, możliwości te 
występują z całą siłą. [...] musimy budzić wśród narodu polskiego chęć zjednocze-
nia się, wynikającą ze świadomości niebezpieczeństwa, jakie grozić będzie czy może 
narodowi polskiemu z racji pokonania Niemiec, z racji chęci rewanżu, która będzie 
długo żyła w narodzie niemieckim”8.

Mobilizacja narodu w nienawiści do wspólnego wroga – Niemców – miała duże szan-
se powodzenia, ponieważ żywa była w społeczeństwie polskim pamięć zbrodni wojen-
nych popełnionych przez okupanta. Pisanie „niemcy” małą literą było praktykowane nie 
tylko w państwowych drukach urzędowych, ale także w tekstach powstających z inspi-
racji opozycji związanej z obozem londyńskim. Wrogość i nienawiść były dominujące 
i powszechne. Uczucia te, wyrosłe z doświadczeń narodowych, napędzały chęć odwetu 
i zemsty. Przekonanie, że zbrodnie hitlerowskie obciążają cały naród niemiecki, podzie-
lali niemal wszyscy Polacy. Zgodni byli też co do tego, iż jedynym rozwiązaniem nie-
mieckiego problemu jest wysiedlenie Niemców z granic Polski. Postulat ten wysunęły 
również wszystkie partie polityczne9. Jednak tylko komuniści ze względu na posiadane 
instrumenty władzy mogli go wprowadzić w życie, a jego spełnienie poczytywać za waż-
ny i nośny argument legitymizacyjny. Językiem przedwojennej prawicy narodowej pisa-
no w rządowej „Rzeczpospolitej”: „Jest rzeczą bezsprzeczną, że musimy dążyć do tego, by 
stworzyć tam [tj. na tzw. Ziemiach Odzyskanych – M.Z.] jednolity element ludnościowy 
przy wyeliminowaniu elementu niemieckiego, który stanowi i zawsze stanowić będzie 
czynnik rozsadzający wewnętrzną spoistość społeczeństwa. Jednocześnie dążyć musimy 
do tego, by nasz potencjał biologiczny był szczególnie silnie skoncentrowany na obsza-
rach zachodnich, gdyż on właśnie decyduje o trwałości granic”10. 

W prasie można było także przeczytać, że obozy pracy dla Niemców są „oczywiście 
jedynym słusznym rozwiązaniem”11. Ludność niemiecka podlegała ścisłej kontroli, nie 

8 „Nowa sytuacja, nowe zadania”, z referatu I sekretarza KC PPR, wygłoszonego na rozszerzonym plenum 
KC, luty 1946 r. [w:] Polska Partia Robotnicza. Dokumenty programowe 1942–1948, oprac. M. Malinowski, 
R. Halba, B. Hillebrandt, R. Nazarewicz, T. Sierocki, Warszawa 1984, s. 287 (podkreślenia w oryginale).

9 Na temat obrazu Niemców w społeczeństwie polskim, w programach politycznych i publicystyce istnieje 
spora literatura: J. Piotrowski, Niemcy w świetle polskiej prasy na Śląsku w latach 1945–1948, „Wrocławskie 
Studia z Historii Najnowszej” 1998, t. 6, Wrocław s. 113–134; Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury 
politycznej Polski 1945–1989, ibidem; W. Borodziej, Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosun-
kach międzynarodowych 1945–1947, Londyn 1990; E. Dmitrów, Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach 
Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945–1948, Warszawa 1987; B. Pasierb, Polska myśl polityczna okresu II woj-
ny światowej wobec Niemiec, Poznań 1990; A. Rudnicki, Problem niemiecki w publicystyce Polski Ludowej 
w latach 1944–1949, Warszawa 1988.

10 Plan polityki narodowościowej, „Rzeczpospolita”, 24 III 1946.
11 A. Wirszyłło, Oczyścimy Dolny Śląsk, „Dziennik Polski”, 2 VII 1945.
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miała prawa do swobodnego poruszania się poza miejscem zamieszkania, objęta była 
nakazem pracy, szczególnie przy odgruzowywaniu miast. Często umieszczano Niem-
ców w specjalnych, zamkniętych dzielnicach. Mogli zostać aresztowani za byle co, np. 
za rozmawianie na ulicy po niemiecku, za poruszanie się bez zezwolenia. W niektórych 
miastach kazano Niemcom nosić białe opaski. Władze Poznania uważały np., że „w ten 
sposób można by zapobiec, względnie utrudnić Niemcom prowadzenie roboty antypań-
stwowej, wchodzenie w stosunki handlowe z Polakami, korzystanie z państwowych środ-
ków lokomocji”12. Niemców wyrzucano z ich domów i mieszkań, nie mogli chodzić swo-
bodnie do teatru ani kina, mieli ograniczone możliwości zakupu żywności. Nie objęła ich 
wymiana pieniędzy, często nie płacono im zresztą żadnego wynagrodzenia, w niektórych 
sklepach wisiały ogłoszenia: „nie dla Niemców”.

W 1947 r. władze przestały epatować antyniemieckością. Jeszcze w sierpniu tego roku 
partia zainicjowała akcję, której celem było ujawnienie jeszcze niewysiedlonych Niem-
ców, a następnie ich wydalenie z terytorium Polski. Edward Ochab, wówczas I sekretarz 
PPR w Katowicach, mówił: „Niechaj hasło nasze: Nie oddamy ani jednej duszy polskiej 
i nie pozostawimy ani jednego niemca w Polsce, będzie przewodnią wytyczną w tej pra-
cy. Niechaj zlikwidowanie resztek niemczyzny będzie ukoronowaniem dzieła powstańca 
śląskiego, będzie satysfakcją dla wszystkich Polaków, którzy za polskość Śląska cierpieli, 
walczyli i umierali”13.

Była to jedna z ostatnich tego typu akcji, która zresztą nie została nagłośniona 
w mediach. Wyciszanie hasła zagrożenia ze strony Teutonów wiązało się z powstaniem 
w radzieckiej strefie okupacyjnej niemieckiej partii komunistycznej, a następnie z naro-
dzinami Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Między ZSRR i jego satelitami a pań-
stwami Zachodu narastało ochłodzenie, miejsce dotychczasowego wroga – Niemiec – 
zaczęły zajmować Anglia i przede wszystkim Stany Zjednoczone. 

Do strategii budowania społecznego poparcia w opozycji do mieszkających w Pol-
sce Niemców władze powróciły pod koniec lat pięćdziesiątych. Miało na to wpływ kilka 
czynników. Pierwszy wynikał z ogólnej tendencji unaradawiania komunizmu, obserwo-
wanej we wszystkich krajach bloku wschodniego. W sposób naturalny słabł rewolucyj-
ny ethos, zastępowany był nacjonalizmem, coraz wyraźniej obecnym w przemówieniach, 
polityce kulturalnej, a także w stosunku do mniejszości etnicznych. Poza tym brak osobi-
stych kontaktów z przedstawicielami innych narodów i kultur umacniał postawy i poglą-
dy ksenofobiczne. Zwrot w stronę nacjonalizmu miał społeczne uwarunkowania. Na swój 
sposób pisał o tym Stefan Kisielewski: „bawi mnie proces »uendeczniania« komunizmu, 
proces, który zresztą przewidziałem, bo skoro Polska miała zawsze »endecki« lud, no to 
trzeba jej dać »narodową« ideologię, zwłaszcza gdy skończyły się rządy inteligenckich 
przebierańców, różnych Bermanów etc. Produkt »rewolucji postagrarnej« to funkcjona-
riusz partyjny chłopskiego pochodzenia. Aby uspokoić mu sumienie, daje mu się ideo-

12 AAN, MAP, 757, Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu do Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej, 14 I 1946 r., k. 10.

13 Wojewódzki Komitet PPR w Katowicach do wszystkich powiatowych i miejskich komitetów PPR w woj. 
śląsko-dąbrowskim, 2 VIII 1947 r. (Nie oddamy polskiej duszy, oprac. M. Zaremba, „Polityka”, 13 I 1996).
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logię »narodową«, okraszoną, dla tradycji, antysemityzmem”14. Wreszcie w grę wchodzi-
ły również autentyczne fobie narodowe samego kierownictwa partii, przede wszystkim 
Władysława Gomułki. 

Każdy z tych czynników należałoby omówić oddzielnie15. Poprzestanę na konkluzji: 
po okresie odwilży, kiedy sytuacja mniejszości etnicznych w Polsce znacząco się popra-
wiła, już od końca lat pięćdziesiątych władze komunistyczne powróciły do epatowa-
nia antyniemieckością. Nie będzie zbytniej przesady w stwierdzeniu, że okres rządów 
Władysław Gomułki upłynął pod znakiem antygermanizmu, skrywanego pod maską 
poprawnej ideologicznie walki z imperializmem, militaryzmem, rewanżyzmem itp. 
Antyniemieckość stała się praktycznie jedyną dozwoloną oficjalnie formą nacjonalizmu. 
Jest niewielkim usprawiedliwieniem, że w tym okresie również polityka Republiki Fede-
ralnej Niemiec wobec Polski obiektywnie nie należała do przyjaznych. Przeprowadzana 
wówczas remilitaryzacja RFN tylko pogłębiała obawy. Dla ekipy Gomułki było rzeczą 
pożyteczną podtrzymywać przekonanie o stałym, zakorzenionym w przeszłości, niebez-
pieczeństwie ekspansjonizmu niemieckiego. W ten sposób rządząca partia komunistycz-
na legitymizowała siebie samą i podległość wobec Związku Radzieckiego.

Ton oficjalnej propagandzie nadawał swoimi wystąpieniami Gomułka, dla którego 
swego rodzaju obsesją stało się przeświadczenie o stałym zagrożeniu zachodniej grani-
cy Polski. Wedle Gomułki, zagrożenie należało widzieć w perspektywie wieczności, nie 
zmniejszyłoby go nawet podpisanie przez zachodnioniemiecki rząd traktatu uznającego 
graniczne status quo. Na III zjeździe PZPR I sekretarz mówił: „Niemieccy militaryści, 
rewizjoniści i odwetowcy, dopóki mieć będą ster władzy w swoim kraju, nie pogodzą 
się nigdy z ustalonymi w Poczdamie granicami Niemiec, nie pogodą się nawet wówczas, 
gdyby byli zmuszeni przez sytuację granice te formalnie uznać”16.

Takie sformułowania jak „niemieccy militaryści”, „rewizjoniści” i „odwetowcy”, 
naznaczone jednoznacznie negatywnie, na długie lata weszły do języka propagandy, 
współtworząc atmosferę narodowego zagrożenia ze strony „odwiecznego wroga”. Mimo 
że oficjalnie podkreślano przynależność NRD do „bloku bratnich krajów socjalistycz-
nych” i jej odmienną od zachodnioniemieckiej, przyjazną Polsce politykę, to w rzeczywi-
stości stosunki między obu krajami trudno uznać za wzorcowe. Wymiana turystyczna, 
która mogłaby się przyczynić do przełamania stereotypów etnicznych, w zasadzie nie 
istniała. Zresztą taka rewizja antyniemieckich resentymentów byłaby strzałem samobój-
czym, gdyż obróciłaby wniwecz z takim wysiłkiem konstruowane mity legitymizujące 
władze partyjne. Z tego okresu można przytoczyć niezliczoną liczbę przykładów – arty-
kułów, reportaży, publikacji książkowych czy filmów dokumentalnych i fabularnych, któ-
re za cel stawiały sobie podtrzymanie czarnego obrazu Niemiec17. 

14 S. Kisielewski, Dzienniki, Warszawa 1996, s. 290.
15 Więcej zob. M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm... 
16 Referat sprawozdawczy KC wygłoszony przez I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułkę [w:] III Zjazd 

PZPR. Stenogram, Warszawa 1959, s. 40, 41.
17 Zob. artykuły w niniejszym tomie.
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Antyniemiecka „krucjata” uderzyła również w mieszkającą w Polsce ludność pocho-
dzenia niemieckiego. Na Opolszczyźnie mieszkańców wsi namawiano do zmiany napi-
sów na nagrobkach z niemieckich na polskie18. „A gdzie nie dało się tego zrobić, zabra-
no całe nagrobki”19. Rady narodowe skontrolowały repertuar... orkiestr, dzięki czemu 
zmniejszyła się „ilość wypadków grania niemieckich szlagierów na zabawach”. Maksy-
malnie starano się ograniczyć wymianę kulturalną i sportową z NRD. Postulowano, by 
drużyny sportowe ze Śląska Opolskiego nie rozgrywały zawodów sportowych z niemie-
ckimi ekipami. „Nasze drużyny sportowe powinniśmy jak najwięcej wysyłać do Związ-
ku Radzieckiego lub innych państw demokracji”20. Ideałem było państwo homogeniczne 
pod względem etnicznym. „Na Opolszczyźnie wyrasta nowe społeczeństwo jednoli-
te, między którym zacierają się granice pochodzenia. Dlatego nie wolno nam stwarzać 
sztucznie takiej sytuacji, która by te granice zaznaczała, my musimy robić wszystko, by 
ten podział znikł całkowicie”21.

Panującą w mediach atmosferę niechęci i prowadzoną przez władze lokalne poli-
tykę drobnych szykan Niemcy mieszkający w Polsce odczytywali trafnie. Swoje obawy 
i poczucie wyobcowania z polskiej wspólnoty opisywali w listach do krewnych w Niem-
czech. Losy ludności niemieckiej, jej nastawienia i lęki, to temat na oddzielne opracowa-
nie22. Warto jednak zacytować kilka listów, które pokazują, jak unaradawianie komuni-
zmu odbierali ci, dla których w Polsce Ludowej miejsca nie przewidziano. 

List wysłany z Kudowy Zdroju (koniec 1959 r.): „Codziennie czyta się w prasie arty-
kuły podżegające przeciwko Niemcom, a w kinach idą filmy, które również sieją niena-
wiść do nas. Ani słówka dobrego o nas się nie mówi. Nikt nie widzi naszej dobrej woli, że 
chcemy pracą wyrównać krzywdy, jakich Polacy doznali od naszych współziomków. Jak-
że serce boli mnie właśnie, gdyż zawsze byłem zdecydowanym antyfaszystą. Ale niestety 
dla Polaków jesteśmy wszyscy hitlerowcami”23.

Rzecz jasna motywy pchające autochtonów: Ślązaków, Mazurów i Niemców do 
opuszczenia Polski były bardziej złożone. Wynikały zwłaszcza z pragnienia połączenia się 

18 Należy zwrócić uwagę, że akcja repolonizacyjna nie zaczęła się pod koniec lat pięćdziesiątych. Na dobrą 
sprawę z przerwami trwała od 1945 r., również w innych regionach kraju – na Warmii, Mazurach i Powiślu. 
Problem stosunku państwa do mniejszości narodowych obrósł już pokaźną liczbą prac. Wymienię tylko 
najnowsze książki: L. Belzyt, Między Polską a Niemcami. Weryfikacja narodowościowa i jej następstwa na 
Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1945–1960, Toruń 1998; J. Misztal, Weryfikacja narodowościowa na 
Śląsku Opolskim 1945–1950, Opole 1984; idem, Weryfikacja narodowościowa na Ziemiach Odzyskanych, 
Warszawa 1990; P. Madajczyk, Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945–1948, Warszawa 1996.

19 AAN, KC PZPR, 2220, Informacja o realizacji listu Sekretariatu KW PZPR w Opolu do powiatowych 
instancji partyjnych z października 1959 r. odnośnie do rewizjonizmu zachodnioniemieckiego, k. 7. 

20 Ibidem, k. 8.
21 Ibidem, k. 9.
22 Autor niniejszego artykułu pracuje także nad tym tematem, do którego najważniejszym źródłem są raporty 

Biura „W” MSW.
23 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), 1585/5241, Notatka informacyjna nr 7 dotycząca 

opracowania listów pisanych po niemiecku wychodzących od ludności autochtonicznej i niemieckiej z tere-
nów zachodnich oraz listów przychodzących z NRF do tej ludności za okres listopad – grudzień 1959 r., 
k. 136.
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z rodziną oraz z pobudek materialnych. Bez wątpienia jednak swoją rolę odegrała rów-
nież niechęć otaczająca polskich Niemców w sferze publicznej oraz ich lęk, który zaczął 
się wzmagać pod koniec lat pięćdziesiątych, kiedy ponownie strategia nacjonalistycznej 
legitymizacji władzy stała się jedną z najważniejszych.

O tych lękach i niepokojach mówią listy autorów piszących z Gliwic w 1958 r.: „Mama 
mówi, że pozostaniemy tak długo, dopóki nas nie wyrzucą, bowiem krążą pogłoski, że 
trzeba będzie przyjąć polskie obywatelstwo, a tych, którzy poczuwają się Niemcami – 
»wygonić«, bo Gomułka powiedział, że Niemców w Polsce nie potrzebuje”24; „Okropnie 
nas tu szykanują. Np. Pella otrzymał już kilka odmów, a teraz zabierają mu mieszka-
nie. Nigdy premii nie dostajemy i wprost nam się mówi: Niemcy nie dostaną, bo chcą 
wyjechać”25; „Tu u nas, na Górnym Śląsku, panuje wielkie wzburzenie. Ludzie masowo 
wyjeżdżają. Zostawiają wszystko i uciekają na Zachód. Krążą takie głupie plotki i ludzie 
boją się. Opowiadają, że kto teraz nie wyjedzie, nie będzie mógł już wydostać się stąd. 
Inni mówią, że wszystkich Niemców przesiedlą na Syberię”26; „Eksperyment Gomułki 
z października 1956 r. nie udał się. Idzie ostry wschodni kurs. Są ciągłe reorganizacje, 
które w efekcie doprowadzą do zwolnień. Przy obecnej polonizacji Śląska zwolnienia 
w pierwszym rzędzie dotyczą Niemców. Z troską i niepokojem patrzę w przyszłość”27.

V kolumna
Powyższe listy w formie wyciągów trafiły na biurko I sekretarza. Możemy podejrze-

wać, że na ich podstawie budował on swój obraz zagrożenia niemieckiego; stanowiły 
one asumpt do prowadzonej przez Gomułkę polityki na „kierunku niemieckim”. Lektura 
podobnych listów, z tym tylko, że pisanych przez polskich Żydów, okazała się iskrą zapal-
ną, która doprowadziła do kampanii antysemickiej w marcu 1968 r.

Wydarzenia, które rozegrały się od czerwca 1967 r. do kwietnia 1968 r., należy widzieć 
jako ukoronowanie dłuższego procesu unaradawiania komunizmu. W jego antysemickiej 
odsłonie powinniśmy się cofnąć nie tylko do 1956 r., kiedy doszło do erupcji nastrojów 
antysemickich w społeczeństwie oraz na wszystkich szczeblach władzy, ale nawet do 1945 r. 
Skracając wątek, wystarczy stwierdzić, iż proces rozrzedzania – poprzedzony ustalenia-
mi, kto jest Żydem – trwał od dawna, co jakiś czas przybierając na sile. Należy rów-
nież podkreślić nie tylko antysemityzm dużej części elit politycznych, lecz także ewolucję 
systemu uprawomocnień w stronę nacjonalizmu – co nie pozostawało bez wpływu na 
umacnianie się etnicznych, nie zaś obywatelskich więzi narodowych, wzrost cierpiętni-
czej megalomanii narodowej, postrzeganie świata przez pryzmat stereotypów i autostere-
otypów etnicznych. Wydaje się wreszcie, że Marca ’68 by nie było, gdyby nie wcześniejsza 
nieustająca kampania antyniemiecka, obchody Tysiąclecia Państwa itp.

24 AIPN, sygnatura zaginęła, Notatka informacyjna, 1 I 1959 r., k. 92.
25 Ibidem, k. 95.
26 AIPN, 1585/5241, Notatka informacyjna za okres od 1 XII 1957 do 15 II 1958 r., k. 4.
27 Ibidem, Notatka informacyjna dotycząca opracowania listów pisanych po niemiecku wychodzących od 

ludności autochtonicznej i niemieckiej z terenów zachodnich oraz listów przychodzących z NRF do tej 
ludności za okres od 20 IV do 15 VI 1958 r., k. 22.
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Wydarzenia marcowe 1968 r. poprzedziło wystąpienie Gomułki 19 czerwca 1967 r. na 
VI Kongresie Związków Zawodowych. Podczas przemówienia transmitowanego w radio 
i telewizji wykluczył on możliwość podwójnej identyfikacji narodowej; powiedział: „każ-
dy obywatel Polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę – Polskę Ludową”. Mniejszość 
żydowską przyrównał do hitlerowskiej V kolumny. Mimo że ten passus został później na 
wniosek członków Biura Politycznego usunięty z tekstu drukowanego i nigdy nie trafił 
do prasy, głęboko wrył się w świadomość setek tysięcy słuchaczy28. Natychmiast stał się 
zwrotem popularnym, chętnie używanym we wszelkiego rodzaju napaściach na Żydów.

Co sprawiło, że I sekretarz partii tak daleko posunął się w swoich oskarżeniach? 
Dokładnie dziesięć dni wcześniej, w czwartym dniu wojny izraelsko-arabskiej, pod-
czas pospiesznie zwołanego spotkania Doradczego Komitetu Politycznego Państw Stron 
Układu Warszawskiego, w Moskwie zdecydowano o zerwaniu stosunków dyplomatycz-
nych z Izraelem. Należy wątpić, by Gomułka przywiózł z Moskwy instrukcje dotyczące 
rozpoczęcia walki z syjonistami również we własnym kraju. Hipoteza ta nie wydaje się 
prawdopodobna, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że w samym ZSRR podobną do 
polskiej kampanię antysemicką podjęto dopiero na początku lat siedemdziesiątych. Nie-
mniej Gomułka mógł być pod wrażeniem autentycznego szoku i paniki, którą na Krem-
lu wywołała klęska arabskich sojuszników29. Dlatego po powrocie z moskiewskiej nara-
dy zapewne chciał (lub musiał) zademonstrować kierownictwu KPZR swoją lojalność 
– pokazać, że walkę z żydowskim imperializmem traktuje nie mniej pryncypialnie niż 
radzieccy towarzysze. 12 czerwca na spotkaniu z pierwszymi sekretarzami komitetów 
wojewódzkich i kierownikami wydziałów KC przedstawił na gorąco obowiązującą oce-
nę konfliktu na Bliskim Wschodzie. O izraelskich przywódcach powiedział, że stroją się 
„w laury hitlerowskich ludobójców”, a żołnierzy tego kraju przyrównał do żołnierzy SS. 
Odnosząc się do sytuacji w krajach bloku, zwrócił uwagę na stępienie czujności wobec 
niebezpieczeństwa wojny. „Nasza propaganda powtarzała nieustannie te same hasła na 
temat wojny i pokoju i wielu ludzi nie wierzy już w groźbę wojny, podczas gdy niebezpie-
czeństwo to jest realne”. Antycypując późniejszą kampanię antysemicką, należy wskazać, 
iż władze, podobnie jak podczas wojny koreańskiej, wciskały guzik z napisem nacjona-
lizm, w sytuacji gdy interesy Związku Radzieckiego – tysiące kilometrów od Polski – 
pozostawały zagrożone.

Mówiąc o Polsce, I sekretarz PZPR wskazał „niebezpieczne objawy liberalizacji”, któ-
re miały się ujawnić również w czasie konfliktu na Bliskim Wschodzie. „Nie można tole-
rować podobnych postaw antypartyjnych i sprzecznych z naszą polityką. Nie można – 
mówił Gomułka – przechodzić do porządku dziennego na takimi wydarzeniami, jak 
urządzanie libacji w niektórych instytucjach z okazji zwycięstwa Izraela, czy nad takimi 
wypowiedziami, jak jednego pisarza, który oświadczył, że ma dwie ojczyzny: Izrael i Pol-
skę. Nie mieszczą się one w klasowej, antyimperialistycznej polityce naszego państwa”. 

28 W. Gomułka, O nowej prowokacji Izraela na Bliskim Wschodzie, „Trybuna Ludu”, 22 VI 1967.
29 Więcej na temat reakcji Kremla: P. Osęka, M. Zaremba, Wojna po wojnie, czyli polskie reperkusje wojny 

sześciodniowej, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 1999, nr 4, s. 205–240.
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Walkę z imperializmem uzasadnił także „naszymi żywotnymi interesami narodowymi”30. 
Ze słów Gomułki wynika, po pierwsze, że został już poinformowany – być może ust-
nie przez samego Moczara – o wyrażanym przez niektórych obywateli entuzjastycznym 
poparciu dla Izraela31; po drugie, że najważniejsze zdania swojego wystąpienia na kon-
gresie związków miał przemyślane już tydzień wcześniej.

19 czerwca Gomułka nadał już konfliktowi na Bliskim Wschodzie wymiar wewnętrz-
ny, oznajmił, że Izrael ma w Polsce ukrytych sprzymierzeńców i sympatia dla Izraela 
jest równoznaczna ze zdradą Polski. „Władze państwowe – mówił – traktują jednako-
wo wszystkich obywateli Polski Ludowej, bez względu na ich narodowość. [...] Ale nie 
możemy pozostać obojętni wobec ludzi, którzy w obliczu zagrożenia pokoju światowego, 
a więc również bezpieczeństwa Polski i pokojowej pracy naszego narodu, opowiadają się 
za agresorem, za burzycielami pokoju i za imperializmem. Niech ci, którzy odczuwają, 
że słowa te są skierowane pod ich adresem – niezależnie od ich narodowości – wyciągną 
z nich właściwe dla siebie wnioski”32.

Sens słów Gomułki wygłoszonych na kongresie był dla wszystkich oczywisty: wszy-
scy Żydzi są zakonspirowanymi wrogami. Dla części społeczeństwa było to antysemi-
ckie oszczerstwo, inni przyjęli przemówienie z entuzjazmem i satysfakcją. Faktem jest, że 
Gomułka wsparł swoim autorytetem te środowiska, które od dłuższego czasu były sprag-
nione czystki w elitach władzy.

Pozostaje zagadką, czy antysyjonistyczna czystka i nagonka z lat 1967–1968 rzeczywi-
ście rozgrywała się bez wiedzy i zgody I sekretarza. Teza, jakoby Gomułka nie był świa-
dom tego, co rozgrywało się w MSW latem 1967 r., wydaje się mało prawdopodobna. 
Z kolei brak sprzeciwu wobec tych poczynań można interpretować jako przyzwolenie 
dla prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa ogólnokrajowej akcji spisywania Żydów. 
Z drugiej strony w przemówieniach, notatkach i zaprotokołowanych wypowiedziach 
Gomułki próżno by szukać jakichkolwiek antysemickich akcentów. Niewiele też wska-
zuje na to, aby „Wiesław” naprawdę wierzył w istnienie syjonistycznego spisku w takim 
kształcie, w jakim opisywały go raporty MSW.

Powtórzmy pytanie: dlaczego zatem w 1967 r. pierwszy sekretarz zwrócił się nagle 
przeciwko polskim Żydom i użył przy tym tak brutalnej paraboli, jak sformułowanie o V 
kolumnie? Najbliżsi współpracownicy Gomułki wspominają go jako człowieka gwałtow-
nego, niechętnie słuchającego rad i w kwestiach politycznych skłonnego do improwizacji; 
„gdy nie potrafił zapanować nad nerwami, nie dobierał delikatnych słów”33. Wiadomo, że 
czerwcowego wystąpienia „Wiesław” nie skonsultował z Biurem Politycznym, napisał je 

30 AAN, KC PZPR, 237/V-706, „O sytuacji na Bliskim Wschodzie”, na podstawie wystąpienia Gomułki na 
spotkaniu Sekretariatu KC z I sekretarzami KW i kierownikami wydziałów KC, 12 VI 1967 r., k. 31. 

31 Informacje o nastrojach społecznych MSW nadesłała do KC dopiero w połowie lipca 1967 r. Więcej na 
temat tych raportów: P. Osęka, M. Zaremba, Wojna po wojnie...

32 W. Gomułka, O nowej prowokacji...
33 Władysław Gomułka we wspomnieniach, red. B. Syzdek, Lublin 1989, s. 285; por. A. Werblan, Władysław 

Gomułka, sekretarz generalny PPR, Warszawa 1988, s. 621.
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sam, w tajemnicy34. O kształcie przemówienia z 19 czerwca prawdopodobnie zadecydo-
wała nie polityczna strategia, lecz krasomówczy zapał. Żydowskiego zagrożenia I sekre-
tarz nie wymyślił jednak sam. Ktoś musiał mu ten wątek podsunąć; coś musiało sprawić, 
że Gomułka potraktował całą sprawę tak emocjonalnie.

Odnalezione niedawno materiały Biura „W” MSW pozwalają to wyjaśnić. Wiemy już, 
że Gomułka otrzymywał regularnie wyciągi z prywatnej korespondencji krajowej oraz 
zagranicznej35. Prawdopodobnie traktował je jako swoisty sondaż opinii publicznej. Od 
7 czerwca do 15 lipca 1967 r. Biuro „W” przygotowało kilkanaście raportów zawiera-
jących przykłady charakterystycznych komentarzy i opinii. Duża część autorów listów 
pisanych z Polski wyrażała zaniepokojenie możliwością wybuchu międzynarodowego 
konfliktu zbrojnego. Pisała o panice, wzmożonych zakupach w sklepach, wyciąganiu pie-
niędzy z PKO. Jednocześnie większość – a przynajmniej takie można było odnieść wra-
żenie – czytając raporty – wyrażała jednoznaczne poparcie dla państwa Izrael. W notatce 
informacyjnej z 14 czerwca 1967 r. dyrektor Biura „W” płk. Henryk Pałka podsumowy-
wał 54 opinie zawarte w listach z kraju: „Największa ilość komentarzy w dalszym cią-
gu dotyczyła troski o dalszy bieg wypadków (21 dok.) oraz ustosunkowana była wrogo 
wobec ZSRR i polityki Nassera. 16 wypowiedzi obrazowało dumę z sukcesów wojsko-
wych i wiarę w zwycięstwo i »słuszną sprawę narodu izraelskiego«”36. Jak entuzjastyczne 
było to poparcie dla Izraela i jak silna wrogość wobec „radzieckich Arabów”, pokazują 
poniższe wyimki.

List wysłany z Legnicy 9 czerwca: „Mimo że jestem w państwie obozu socjalistycz-
nego, całą duszą i sercem jestem z wami. Cieszę się z każdego waszego zwycięstwa... 
Wśród Żydów słychać protesty i gdyby można było, masę ochotników przyszłoby wam 
z pomocą”37.

List wysłany z Warszawy, nadawca „ze środowiska inteligenckiego”: „Nie macie poję-
cia, z jaką frajdą... słucham Wolnej Europy o naszych sukcesach... Cieszę się jak dziecko, 
że łupiecie po d... tych czarnuchów-hitlerowców... Tu się oficjalnie pienią ze złości, bo 
postawili na nich... zajmijcie ziemię do Kairu i Aleksandrii, wyłapcie tych SS-manów, 
którzy tam sprawują wielkie funkcje w bezpiece, spraw[ach] wewn[ętrznych], policji itp. 
Nazwiska ich przecież znacie, a jest ich kilkaset. Powieście. Nassera można też...”38.

List pisany 12 czerwca do rodziny w Hajfie: „W chwili walki o suwerenność Waszej 
umiłowanej Ojczyzny, Państwa Izrael... Jestem wraz z naszym arcypasterzem kardynałem 
Wyszyńskim razem z Wami, polecając Naród Bogu. Jerozolima wolna, jakież to szczęś-

34 T. Torańska, Oni, Warszawa 1984, s. 47.
35 Informacje Biura „W” z rozdzielnika dostawali również minister Mieczysław Moczar, wiceministrowie 

oraz niektórzy szefowie departamentów MSW.
36 AIPN, 01299/901, Notatka informacyjna nr 13/67 dotycząca wypowiedzi na temat konfliktu na Bliskim 

Wschodzie w korespondencji obrotu zagranicznego, 13 VI 1967 r., k. 55.
37 Ibidem, Notatka informacyjna nr 10/67 dotycząca wypowiedzi na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie 

w korespondencji obrotu zagranicznego, 10 VI 1967 r. godz. 15–22, k. 43.
38 Ibidem, Notatka informacyjna nr 11/67 dotycząca wypowiedzi na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie 

w korespondencji obrotu zagranicznego, od godz. 8 11 VI 1967 r. do godz. 15 12 VI 1967 r., k. 48.
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cie dla ufających w Panu. Być może udałoby się również i moje materiały wykorzystać do 
pracy wychodzącej w Państwie Izrael”39.

Do Ambasady Izraela w Warszawie wysłany został telegram, którego nadawca, miesz-
kaniec Łodzi, inwalida, prosił o przyjęcie do izraelskiej armii. „Bardzo bym prosił o szyb-
ką odpowiedź – proszę o wyjazd na ochotnika jako partyzant. Chociaż mam straconą 
jedną nogę, ale ręce zdrowe. Bardzo proszę o szybką odpowiedź”40.

28 czerwca, dziewięć dni po przemówieniu Gomułki, do czynnej walki z syjonizmem 
przystąpiło MSW41. Na posiedzeniu Kolegium do Spraw Operacyjnych, poświęconemu 
„ocenie sytuacji w kraju w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie”, dokonano osta-
tecznego rozpoznania przeciwnika i zadecydowano, jakimi środkami należy się z nim 
rozprawić. Ton wypowiedzi upodobnił owo zebranie do rady wojennej: oto żydowski 
Hannibal stanął u bram polskiego socjalizmu, trzeba więc działać w sposób odpowiedni 
do skali zagrożenia.

Na podorędziu był już, stworzony wcześniej, logiczny i spójny obraz wroga, w któ-
rym centralną pozycję zajęła konstatacja, że „środowiska żydowskie niemal jednolicie 
zajmują postawę proizraelską”42. Podkreślano też jedność „Żydów w Polsce, która może 
wpłynąć w znacznym stopniu na kształtowanie opinii o konflikcie”43. Nie było w tym nic 
ze spontaniczności – twierdzono – wszystko zostało zaplanowane wcześniej: „w okre-
sie poprzedzającym wybuch wojny sześciodniowej działania ośrodków syjonistycznych 
i prowadzone przez nie długofalowe prace były [...] odpowiednio zorganizowane i zsyn-
chronizowane. Działania militarne poprzedziły szeroko zakrojone przygotowania pro-
pagandowe celem skonsolidowania wszystkich Żydów wokół sprawy Izraela”44. Realizu-
ją oni postulat Światowego Kongresu Żydów, że każdy Żyd w diasporze powinien służyć 
interesom Izraela45.

Kreśląc obraz wroga, dokonano również odkrycia: syjonistami są nie tylko ludzie 
deklarujący solidarność z Izraelem, ale także ci, którzy głoszą poglądy zupełnie przeciw-
ne. Najdobitniej sformułował to Mieczysław Moczar: „W tej sytuacji [przeciwnik] może 
udawać sojusznika, a robić swoje, może oficjalnie wypowiadać, że zgadza się z tow. »Wie-
sławem«, a nieoficjalnie przeciwdziałać w chytry sposób. Wielu naszych przeciwników 
trzeba będzie umieć odróżnić”46. Postawę taką przedstawił w swoim raporcie wicemi-

39 Ibidem, Notatka informacyjna nr 12/67 dotycząca wypowiedzi na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie 
w korespondencji obrotu zagranicznego, 12 VI 1967 r. godz. 15–22, k. 53.

40 Ibidem, Notatka informacyjna nr 5/67 dotycząca wypowiedzi na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie 
w korespondencji obrotu zagranicznego, 8 VI 1967 r. godz. 8–15, k. 23.

41 AIPN, II/101, Protokół nr 002/67 z posiedzenia Kolegium do Spraw Operacyjnych MSW, 28 VI 1967 r.
42 AIPN, II/50, Informacja Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW o działalności stowarzyszeń 

narodowościowych, marzec 1967 r., k. 245.
43 AIPN, II/1976, Informacja Kazimierza Świtały za okres od 5 VI do 12 VII 1967 r., lipiec 1967 r., k. 38.
44 Ibidem, k. 43.
45 AIPN, II/50, Informacja Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW o działalności stowarzyszeń 

narodowościowych, marzec 1967 r., k. 244.
46 AIPN, II/101, Protokół nr 002/67 posiedzenia Kolegium do Spraw Operacyjnych MSW, 28 VI 1967 r., 

k. 169.
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nister Kazimierz Świtała (miał zapewne na myśli jeden z powyżej cytowanych listów): 
„w proizraelskich kołach na terenie Warszawy głoszone są opinie, aby unikać angażowa-
nia się w publicznych wypowiedziach i nie ujawniać swych rzeczywistych poglądów”47. 
Chociaż propaganda – w ślad za Gomułką – podkreślała, że nikogo nie dyskryminuje ze 
względu na narodowość, pracownicy MSW stworzyli sytuację, w której jedynym możli-
wym kryterium pozwalającym odróżnić wroga od przyjaciela stały się nie poglądy, lecz 
pochodzenie.

Przysłuchujący się naradzie z ramienia KC kierownik wydziału administracyjnego 
Kazimierz Witaszewski wypowiedział się jednoznacznie: „nie ma tego złego, co by na 
dobre nie wyszło. Sytuację [...] myśmy znali, ale nie sądziliśmy, że jest ona aż tak ostra. 
[...] Uważam, że po 23 latach władzy ludowej już czas rozwiązać i te drażliwe problemy”. 
Zasadniczo poparł pomysł czystki: „Nie można tego mówić o wszystkich Żydach, ale jest 
część taka, że jeżeli go zdjąć z urzędu, to przestaje być komunistą i jedzie do Izraela. [...] 
Przy okazji ostatnich wydarzeń tow[arzysze] ujawnili szereg osób, które odkryły swoje 
prawdziwe oblicze. Ludzie ci nie powinni zginąć z naszego pola widzenia. Partia nasza 
oczyści się z elementu przypadkowego i niepożądanego”48.

Podsumowujący dyskusję Moczar zapowiedział, że wobec syjonistów MSW będzie 
jeszcze surowsze i bardziej nieustępliwe niż dotychczas: „Weszliśmy obecnie w nowy okres 
i na niektóre sprawy będzie nowe spojrzenie. Konieczne jest gruntowne rozpoznanie nie-
których dziedzin w naszej administracji i gospodarce. Trzeba wiedzieć, kto tkwi w takich 
dziedzinach [...] będziemy przypominać, a jeśli to nie pomoże – żądać. Niech towarzysze 
głęboko rozpoznają te ogniwa, które dziś dla nas przedstawiają potrzebę jakiegoś głęb-
szego spojrzenia i przedstawią wnioski”. Sprawę, jak można przypuszczać najistotniejszą, 
szef resortu zostawił na sam koniec: „występują [...] tu i ówdzie namiętności, które należy 
wygaszać, mówi się np., że teraz coś będzie, tzn. że nastąpią pewne uporządkowania per-
sonalne. Należy przekonać towarzyszy, pracowników MSW, że ich praca nie może iść na 
marne, że się przyda jeśli nie dziś, to na jutro”49. 

Moczar zachował się w tym momencie, jak przystało na charyzmatycznego party-
zanckiego dowódcę: przemawiając do swych ludzi, karcił nieposłusznych, uspokajał nie-
cierpliwych i zagrzewał wątpiących. Przekonywał, że atak na syjonistów z pewnością już 
niedługo – choć jeszcze nie w tym momencie – zostanie rozpoczęty. Tymczasem naka-
zywał czekać w pogotowiu. Czystka, którą przeprowadzono w 1967 r., dotyczyła przede 
wszystkim wojska, w mniejszym stopniu innych instytucji; na nie przyszła kolej w marcu 
1968 r.50

47 Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: AMSWiA), II/1976, Informacja 
Kazimierza Świtały za okres od 5 VI do 12 VII 1967 r., lipiec 1967 r., k. 38.

48 AMSWiA, II/101, Protokół nr 002/67 posiedzenia Kolegium do Spraw Operacyjnych MSW, 28 VI 1967 r., 
k. 185–186

49 Ibidem.
50 M. Chęciński, „Ludowe Wojsko Polskie” przed i po marcu 1968, „Zeszyty Historyczne” 1978, z. 44, s. 14–31; 

T. Pióro, Czystki w Wojsku Polskim 1967–1968, „Więź” 1998, nr 6, s. 152–171; E.J. Nalepa, Wydarzenia 1967 
roku w wojskach OPK, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1997, nr 1/2, s. 3–18.
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Kampania marcowa miała wiele wątków51. Jednym z najważniejszych był atak na miesz-
kających w Polsce Żydów. Oni i ich „zakamuflowani poplecznicy” – w ocenie rządzących 
Polską komunistów – wykazali się nielojalnością wobec socjalistycznej ojczyzny. Nie ma 
jednak pewności, czy propagandowy atak spadłby na nich, gdyby nie wydarzenia, które 
rozpoczęły się wiecem studentów na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego 8 marca 
1968 r. Jak wiemy, przez kraj przetoczyła się fala studenckich protestów, w których uczest-
niczyła również młodzież licealna i robotnicza. Władze musiały liczyć się z niebezpie-
czeństwem rozszerzenia się protestu na inne grupy społeczne, przede wszystkim na robot-
ników – zwłaszcza że komitety studenckie takie próby podejmowały. Trudno powiedzieć, 
w jakim stopniu było to wówczas możliwe. Partyjne i policyjne raporty z listopada 1967 r. 
mówią o bardzo złych nastrojach wśród robotników w związku z wprowadzoną wówczas 
podwyżką cen żywności; uwidaczniają brak społecznego poparcia dla rządzących52. 

Ogólnonarodowy bunt, gdyby do niego doszło, oznaczałby kres gomułkowskiej eki-
py. Nie powinno więc specjalnie dziwić, że władze za wszelką cenę starały się społeczne 
niezadowolenie skanalizować możliwie najdalej od jego faktycznych przyczyn. Za wentyl 
bezpieczeństwa posłużyli Żydzi. Ponieważ wielu z nich pracowało w zawodach inteligen-
ckich i na stanowiskach kierowniczych, łatwo ich było przeciwstawić robotnikom, wśród 
których nie tylko nierzadkie były resentymenty antysemickie, ale i antyinteligenckie, co 
potwierdzają raporty partyjne z lat sześćdziesiątych53. Już post factum Stefan Olszowski 
mówił w prywatnej rozmowie: „To przecież jasne, że samym syjonizmem nie zatkamy 
ludziom gęby”54. Wypowiedź ta niedwuznacznie wskazuje na instrumentalne motywy 
wykorzystania antysemityzmu oraz świadomość jego niedostatecznej funkcjonalności 
dla utrzymania spokoju społecznego. Jednocześnie władze robiły wszystko, by wykazać 
swój narodowy charakter. Wykorzystały nacjonalistyczną strategię legitymizacyjną do 
zbudowania wokół siebie społecznego poparcia, jednocześnie kierując „słuszny gniew” 
w stronę „obcych”. 

Kampania marcowa okazała się poligonem dla omawianej strategii legitymizacyjnej. 
Kończyła ewolucję sytemu uprawomocnień w stronę nacjonalizmu. Dekada Gomułki 
przyniosła w istocie załamanie się marksizmu w jego dotychczasowej formule. Powstałą 
próżnię władze zapełniły nacjonalizmem – w jego najbardziej skrajnej postaci.

Nie oznacza to jednak – i trzeba to na koniec jeszcze raz podkreślić – że ataki na mniej-
szości etniczne były codziennością w polityce uprawomocniania komunizmu w Polsce. 
Przede wszystkim sięgano po inne środki i argumenty: marksizm, charyzmę partii i jej 

51 Więcej na temat kampanii marcowej: M. Głowiński, Marcowe gadanie. Komentarze do słów 1966–1971, 
Warszawa 1991; P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, 
Warszawa 1999; D. Stola, Kampania antysyjonistyczna, Warszawa 2000; J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 
2006.

52 O nastrojach społecznych na przełomie 1967 i 1968 r. zob. M. Zaremba, Gdzie jest mięso, „Polityka”, 21 II 
1998.

53 M. Zaremba, Biedni Polacy ’68. Społeczeństwo polskie wobec wydarzeń marcowych w świetle raportów 
KW i MSW dla kierownictwa PZPR [w:] Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. 1, red. M. Kula, P. Osęka, 
M. Zaremba, Warszawa 1998, s. 144–170.

54 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1967–1968, Warszawa 1999, s. 336.
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pierwszych sekretarzy, tworzenie poczucia bezalternatywności dla systemu oraz pater-
nalizm, który uważam za najważniejszy po przemocy i przymusie środek zapewniający 
względną stabilność systemu. O mniejszościach narodowych przede wszystkim chciano 
zapomnieć, wymazać je z polskiej pamięci, zmusić je do asymilacji bądź opuszczenia 
kraju.

Legitimization strategy of the communist authorities vs national minori-
ties in Poland (1945–1989)

The paper consists of two parts: a theoretical-sociological one and a historical one. The 
first part examines perceptions of the nationalistic legitimization of power. The second 
one shows how the communist authorities in Poland used the national content, mainly 
anti-German and anti-Semitic, in the legitimization process. Nationalist phraseology was 
used throughout the entire communist period. National holidays were celebrated and 
the national character of the system was emphasized through all kinds of commemora-
tions and through historical policy as well. There is ample evidence of this: feature films, 
monuments, posters and school curricula. Yet, attacks against ethnic minorities were less 
frequent: in cases of a strong legitimization deficit, during turmoil and crises. And thus: 
just after the war and in the sixties. 
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Uniwersytet Rzeszowski

Polska państwem jednolitym narodowo. Założenia i praktyka 
na przykładzie polityki wobec mniejszości ukraińskiej 
w latach 1944–1947

W polskiej historiografii ostatnich lat przyjęto właściwie bezdyskusyjnie tezę, że bez-
pośrednio po II wojnie światowej celem polityki narodowościowej rządzących komuni-
stów było stworzenie państwa jednolitego narodowo1. Znalazła ona szerokie rozwinięcie 
w polskiej literaturze przedmiotu. Tą właśnie koncepcją badacze m.in. uzasadniali powo-
jenne przesiedlenia Białorusinów, Litwinów i Ukraińców z Polski do ZSRR2. Uważali ją 
za klucz do zrozumienia polityki narodowościowej w pierwszych latach powojennych. 
Wizja ta wydaje się znakomicie tłumaczyć ówczesne postępowanie komunistów wobec 
mniejszości narodowych, zwłaszcza Ukraińców, łącząc je w jeden ciąg przyczynowo-
skutkowy. Sam podzielałem to stanowisko. Jednakże nawet najbardziej rozpowszechnio-
na i uargumentowana teza nie jest niepodważalna, nie zwalnia też badaczy z konieczno-
ści jej weryfikacji, gdy pojawią się nowe przekazy źródłowe. Celem niniejszego tekstu jest 
więc krytyczne przyjrzenie się polityce władz wobec mniejszości ukraińskiej w pierw-
szych powojennych latach pod kątem tego, w jakim stopniu była ona konsekwencją 

1 „Idea budowy państwa narodowego (jednonarodowego) była fundamentem polityki narodowościowej 
powojennej Polski” (L. Olejnik, Polityka narodowościowa Polski w latach 1945–1960, Łódź 2003, s. 25). 
„W latach 1944–1947 zdecydowanie tworzono model państwa polskiego jednolitego etnicznie. Metodami 
administracyjnymi próbowano upodobnić rzeczywistość do teorii” (E. Mironowicz, Polityka narodowoś-
ciowa PRL, Białystok 2000, s. 10). Por. G. Motyka, Mniejszości narodowe PRL w badaniach historycznych 
po 1989 r. [w:] Internacjonalizm czy...? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec 
mniejszości narodowych (1944–1989), red. J. Hytrek-Hryciuk, G. Strauchold, J. Syrnyk, Warszawa–Wroc-
ław 2011, s. 19, 20.

2 Zob. K. Kersten, Polska – państwo narodowe. Dylematy i rzeczywistość [w:] Narody. Jak powstawały i jak 
wybijały się na niepodległość?, red. M. Kula, Warszawa 1989, s. 473–477; A. Mieczkowski, Mniejszości naro-
dowe w polskiej myśli politycznej po II wojnie światowej (wybrane problemy) [w:] Mniejszości narodowe 
w polskiej myśli politycznej XX w., red. J. Jachymek, Lublin 1992, s. 211–216; K. Pudło, Powojenna Polska 
państwem jednonarodowym?, „Sprawy Narodowościowe” Seria Nowa 1995, t. 4, z. 2 (11), s. 277; L. Olejnik, 
Polityka narodowościowa Polski..., s. 25–28. Por. zapis dyskusji w redakcji pisma „Pamięć i Sprawiedliwość” 
z 20 V 2004 r.: Problemy narodowościowe na ziemiach polskich w latach 1939–1989, „Pamięć i Sprawiedli-
wość” 2004, nr 2 (6), s. 58–80.
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przyjęcia koncepcji państwa jednolitego narodowo, w jakim zaś warunkowały ją inne 
okoliczności. 

Chciałbym zwrócić uwagę na czynniki należące zarówno do założeń, jak i praktyki 
politycznej, które dotychczas nie były zbyt często uwzględniane przez badaczy proble-
mu. Najważniejszym z nich jest stanowisko Moskwy, od której nowe władze były w peł-
ni zależne. Mimo wiedzy o tej podległości historycy dotychczas na ogół nie badali spe-
cjalnie tego problemu3. Pominięcie stanowiska Moskwy sugeruje pośrednio bądź nawet 
wprost autonomiczność polityki komunistów w tej sferze4. Jednakże wydaje się, że nie 
sposób w pełni wyświetlić meandrów polityki komunistów polskich bez uwzględnienia 
roli Kremla oraz pomniejszych ośrodków władzy sowieckiej, m.in. Kijowa. Wstrzemięź-
liwość badaczy w tej kwestii można tłumaczyć skromnością i wyrywkowością znanych 
źródeł, a nawet niedostępnością wielu podstawowych dokumentów. Mam na myśli prze-
de wszystkim archiwa sowieckich służb specjalnych znajdujące się w Rosji, jakkolwiek 
należy zauważyć, że archiwa państw postsowieckich, przede wszystkim Ukrainy, udo-
stępniają dokumenty tych służb. Stanowisko Moskwy można też przynajmniej częściowo 
wyświetlić, posiłkując się archiwaliami innego pochodzenia, np. partyjnymi lub rządo-
wymi, od dawna dostępnymi, a częściowo nawet opublikowanymi5. 

Historycy badający powojenną politykę narodowościową komunistów przyjmowali 
założenie o jej z góry zaplanowanym charakterze oraz stałości i niezmienności; dlatego 
uzasadniali ją przykładami z różnych momentów omawianego okresu. Nie uwzględniali 
tego, że postępowanie władz mogło się zmieniać wraz ze zmieniającymi się okolicznoś-
ciami. Nie brali także pod uwagę wpływu innych czynników, takich jak przebieg granicy 
wschodniej, aktywność podziemia ukraińskiego, dynamika przesiedleń. 

Samą ideę odrodzenia Polski jako państwa jednolitego narodowo sformułował czło-
nek Związku Patriotów Polskich Alfred Lampe jeszcze w kwietniu 1943 r.6 Odwoływali 
się do niej później liderzy polskich komunistów: przewodniczący Krajowej Rady Naro-
dowej Bolesław Bierut (m.in. w wystąpieniach 11 listopada 1944 r. i 16 sierpnia 1945 r.) 

3 Pierwszym krokiem w tym kierunku było opracowanie Andrzeja Skrzypka, jednakże w interesującej nas 
kwestii niewiele wnoszące: A. Skrzypek, Mechanizmy uzależnień: stosunki polsko-radzieckie 1944–1956, 
Pułtusk 2002.

4 Problemy narodowościowe..., s. 61–64; por. L. Olejnik, Polityka narodowościowa Polski..., s. 25–28.
5 Zob. np. Deportaciji: Zachidni zemli Ukrajiny kincia 30-ch – poczatku 50-ch rr. Dokumenty, materiały, spo-

hady, t. 1: 1939–1945, Lwiw 1996; t. 2: 1946–1947, Lwiw 1998; W. Serhijczuk, Trahedija ukrajinciw Polszczi, 
Ternopil 1997; idem, Ukrajinśkyj zdwyh: Zakerzonnia 1939–1947, Kyjiw 2004; Wostocznaja Jewropa w doku-
mientach rossijskich archiwow 1944–1953 gg., t. 1: 1944–1948 gg., Moskwa – Nowosybirsk 1997; Sowiet-
skij faktor w wostocznoj Jewropie 1944–1953. Dokumienty, t. 1, Moskwa 1998; Polska i Ukraina w latach 
trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych, t. 2: Przesiedlenia 
Polaków i Ukraińców 1944–1946, red. W. Chudzik i in., Warszawa 2000; „Osobyje papki” Stalina i Mołotowa 
pro nacjonalno-wyzwolnu borot’bu w Zachidnij Ukrajini u 1944–1948 rr. Zbirnyk dokumentiw, oprac. J. 
Daszkewycz, W. Kuk, Lwiw 2010; Teczka specjalna J. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944–1946, oprac. T. 
Cariewskaja, A. Chmielarz, A. Paczkowski, E. Rosowska, S. Rudnicki, Warszawa 1998. 

6 „Odrodzone państwo będzie państwem narodowym” (A. Marek [A. Lampe], Miejsce Polski w Europie, 
„Wolna Polska”, 16 IV 1943, cyt. za: K. Pudło, Powojenna Polska..., s. 277).
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oraz przywódca Polskiej Partii Robotniczej Władysław Gomułka7, który na plenarnym 
posiedzeniu Komitetu Centralnego PPR w maju 1945 r. podkreślał, że nowa Polska będzie 
budowana „na zasadach narodowych, nie narodowościowych”8. 

Pierwsza wątpliwość: czy tezy Lampego od razu stały się wytycznymi polityki mniej-
szościowej i jak je rozumiano. Między artykułem Lampego a wspomnianymi deklara-
cjami czołowych polityków komunistycznych minęło półtora roku. W organie Związ-
ku Patriotów Polskich „Wolna Polska” w lutym 1944 r. zauważano, że niemożliwe jest 
ścisłe polsko-ukraińskie rozgraniczenie etniczne, ale „ewentualne problemy, które w ten 
sposób mogą powstać, będą na podstawie obopólnej zgody w sposób najpomyślniej-
szy dla Polski i Ukrainy uregulowane na drodze nieskrępowanego prawa dobrowolnej, 
obustronnej opcji, jak również przez zapewnienie swobodnego rozwoju mniejszościom 
narodowym”9. Prawo opcji było wówczas powszechnie stosowane, m.in. zawierał je trak-
tat ryski z 1921 r., a także porozumienie sowiecko-czechosłowackie z 1945 r. Nie było 
natomiast mowy o pozbyciu się jakichkolwiek mniejszości narodowych w wyniku przy-
musowego przesiedlenia. 

Komuniści działający w okupowanym kraju nie odwoływali się do idei państwa jed-
nolitego narodowo. W deklaracji O co walczymy z listopada 1943 r.10 zapowiadali nato-
miast braterskie współżycie wszystkich narodów, powtarzając zresztą wcześniejszą dekla-
rację programową założonej przez nich partii ze stycznia 1942 r. Podobne stanowisko 
zajmowała KRN. Roman Drozd wyciąga z tego wniosek, że dopuszczano możliwość ist-
nienia w państwie polskim mniejszości narodowych11. 

Rozważania komunistów sprzed lipca 1944 r. na temat przyszłego państwa były zapew-
ne ściśle związane z jego przewidywanym kształtem terytorialnym. Odnoszono się więc 
najpewniej do rozgraniczenia powstałego w wyniku umowy między III Rzeszą i ZSRR 
z 28 września 1939 r., gdyż ustaleń konferencji teherańskiej dotyczących wschodniej gra-
nicy Polski sojusznicy nie ujawnili12. Gdyby ostała się ta linia graniczna, po polskiej stro-
nie znalazłoby się mniej niż 400 tys. osób uważanych za Ukraińców oraz znikoma licz-
ba Białorusinów. Sporą część mniejszości ukraińskiej stanowiliby w tym wypadku Łem-
kowie bądź tzw. starorusini, którzy w zdecydowanej większości nie czuli się Ukraińca-
mi i nie występowali przeciwko Polakom. Ponadto zarówno na Łemkowszczyźnie (poza 
jej wschodnią częścią przyległą do granicy), jak i Chełmszczyźnie (tj. przylegającym do 

7 K. Kersten, Polska – państwo narodowe..., s. 473, 474; K. Pudło, Powojenna Polska..., s. 277, 278; L. Olejnik, 
Polityka narodowościowa Polski..., s. 22–25.

8 J. Wrona, Mniejszości narodowe w programach i polityce polskich partii politycznych (1944–1989) [w:] Mię-
dzy rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej 
myśli politycznej XX wieku, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2002, s. 231.

9 Cyt. za: A.B. Szczęśniak, W.Z. Szota, Droga do nikąd. Działalność organizacji ukraińskich nacjonalistów i jej 
likwidacja w Polsce, Warszawa 1974, s. 214.

10 O co walczymy? Deklaracja programowa Polskiej Partii Robotniczej, Warszawa 1943.
11 R. Drozd, Polityka narodowościowa w Polsce w latach 1944–1947, „Słupskie Studia Historyczne” 2003, 

nr 10, s. 184.
12 P. Eberhardt, Linia Curzona jako wschodnia granica Polski – geneza i uwarunkowania polityczne, „Studia 

z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2012, nr 46, s. 145–148. 
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Bugu pasie Lubelszczyzny zamieszkałym przez Ukraińców) silne były sympatie proko-
munistyczne, a podziemie nacjonalistyczne miało tam bardzo skromne poparcie. Wobec 
prawie całkowitego zniknięcia społeczności żydowskiej oraz przymusowego wysiedlenia 
Niemców, które już wówczas przewidywano, państwo polskie w tym kształcie właściwie 
byłoby jednolite narodowo, bez potrzeby podejmowania przez rządzących jakichkolwiek 
dodatkowych działań. Przede wszystkim zaś najprawdopodobniej nie wystąpiłby, a jeże-
li to w znacznie mniejszej skali, problem irredenty ukraińskiej, z którym nie potrafiono 
sobie poradzić przez prawie trzy tużpowojenne lata.

Deklaracje polskich komunistów o prawie Ukraińców do samostanowienia nie prze-
szkadzały im zabiegać w czasie rozmów w lipcu 1944 r. o przesunięcie granicy na wschód, 
mimo że pozostawiało to po polskiej stronie ziemie zamieszkane w większości przez 
Ukraińców13. Nikt nie zamierzał pozwolić na decydowanie o sobie ludności ukraińskiej 
mieszkającej po zachodniej stronie Bugu. Dążenia do przesunięcia granicy na wschód 
można jednakże łatwo wytłumaczyć chęcią zaprezentowania się przez komunistów jako 
obrońców polskich interesów i obawą o to, jak rezygnacja z Kresów odbije się na ich 
popularności.

Jednakże granica wytyczona umową z 27 lipca 1944 r. między Polskim Komitetem 
Wyzwolenia Narodowego a rządem sowieckim z woli Stalina (pośrednio w wyniku naci-
sków mocarstw anglosaskich) została przesunięta w niektórych miejscach znacznie na 
wschód, powiększając obszar przyszłego państwa polskiego o około 22 tys. kilometrów 
kwadratowych. Dla omawianego tu zagadnienia istotne jest to, że w wyniku umowy 
w znaczący sposób zwiększyła się liczba ludności ukraińskiej mieszkającej po polskiej 
stronie granicy. Nie była to tylko zmiana ilościowa. Po stronie polskiej pozostało bowiem 
m.in. Nadsanie, spory pas ziemi położony na wschód od Sanu (części powiatu jarosław-
skiego, lubaczowskiego oraz przemyskiego) wraz z Przemyślem, zamieszkany w więk-
szości przez Ukraińców (ogółem około 160 tys.), do tego popierających w największym 
stopniu podziemie ukraińskie; dość dodać, że na tym terenie umieszczono później sztab 
kierujący całym podziemiem ukraińskim na obszarze Polski. 

Przynajmniej więc w tym momencie, tj. w pierwszych tygodniach po powstaniu w Pol-
sce nowej władzy, idea państwa jednolitego narodowo – oprócz deklarowanego uznania 
prawa Białorusinów, Litwinów i Ukraińców do samostanowienia – była tezą propagando-
wą, uzasadniającą rezygnację na rzecz ZSRR ze znacznej części ziem dawnej Rzeczypo-
spolitej, zyskującą aplauz sporej części Polaków14. Już w sierpniu 1944 r. na posiedzeniu 
Komitetu Okręgowego PPR w Lublinie Gomułka przekonywał: „Reakcjoniści niczego się 
nie nauczyli z doświadczenia historii i nieszczęścia narodu polskiego, prowadzą szkod-
liwą politykę, wysuwając wschodnie granice Polski jako pretekst zaostrzania stosunków 
między narodem polskim i radzieckim. Partia nasza zajęła stanowisko, że każdy naród 

13 Por. P. Eberhardt, Polska granica wschodnia 1939–1945, Warszawa [1993], s. 150–155. Jeszcze rok wcześniej 
w sprawie granic deklarowali, że nie chcą ani piędzi ziemi białoruskiej czy ukraińskiej (E. Mironowicz, 
Polityka narodowościowa PRL..., s. 30).

14 Por. K. Pudło, Powojenna Polska..., s. 277; E. Mironowicz, Polityka narodowościowa PRL..., s. 33; L. Olejnik, 
Polityka narodowościowa Polski..., s. 27.
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ma prawo do wolności i nie można go ujarzmiać, wychodzimy z zasady samostanowienia 
narodów. Mniejszości – Ukraińcy, Białorusini – mają prawo decydować o swoim losie. 
Ziemie te należały przez pewien czas do Polski, ale w tych warunkach, kiedy nie było 
państwowości ukraińskiej i białoruskiej i nie było rozwiniętego poczucia państwowości. 
Argumenty te więc odpadają. Argumenty, że oddajemy ziemię polską Sowietom, są argu-
mentami imperialistycznymi i zaborczymi. Również alianci stanęli na tym stanowisku 
i reakcja wie, że to pozycja stracona, lecz uprawia swoją robotę w celu, aby sobie stworzyć 
warunki do objęcia władzy w kraju”15. 

Można przytoczyć również fragment wystąpienia Bolesława Bieruta na konferencji 
prasowej po podpisaniu 16 sierpnia 1945 r. układu o granicy z ZSRR: „Ludność ukra-
ińska i białoruska oderwana od swej macierzy wskutek dawnego, sztucznego podzia-
łu wraca teraz do niej. W zasadzie odchodzą od niej ziemie zamieszkane przez lud-
ność narodowo obcą. Polska pozbyła się zarzewia ciągłych niepokojów, ciągłych waśni 
wewnętrznych. W ten sposób zagadnienie zostało rozwiązane w duchu idei państwa 
jednonarodowego”16. 

Zauważyć jednak należy, że do dzisiaj nie znamy żadnego oficjalnego dokumentu, 
w którym zadekretowano by stworzenie jednonarodowego państwa jako oficjalne zada-
nie nowych władz. Nic na ten temat nie mówią również oficjalne deklaracje powołanego 
w lipcu 1944 r. w Moskwie i zdominowanego przez komunistów PKWN, z manifestem 
lipcowym na czele. W tymże dokumencie nie pisano wprost o mniejszościach narodo-
wych – poza deklaracją przyjaźni z sąsiednimi narodami. Postulowano „przywrócenie 
wszystkich swobód demokratycznych, równości wszystkich obywateli bez różnicy rasy, 
wyznania i narodowości”17. Marcin Zaremba zauważa słusznie, że PPR pragnęła legity-
mizować swoją władzę, odwołując się do jedności narodowej. Dla PKWN najważniejsze 
było jednak zdobycie i utrzymanie władzy, dlatego kwestie narodowościowe schodziły na 
dalszy plan18. 

Warto postawić pytanie, dlaczego Stalin miałby zaaprobować model Polski jako pań-
stwa jednolitego narodowo, skoro w żadnym innym kraju, który po drugiej wojnie świa-
towej znalazł się w zależności od Moskwy, nie pozwolił zrealizować podobnej polityki. 
Gdy miejscowi politycy w którymś z nich bardzo pragnęli pozbyć się nielubianych mniej-
szości, w przypadkach innych społeczności niż niemiecka Stalin oponował. Najlepszym 
przykładem jest Czechosłowacja, gdzie chciano pozbyć się ludności węgierskiej, jednak 
na skutek sprzeciwu Moskwy ostatecznie w lutym 1946 r. Praga podpisała z Budapesztem 
umowę o wymianie ludności zgodnie z zasadą dobrowolności wyjazdu. W rezultacie ze 

15 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), KC PPR, 295/IX-186 (mf 2136/21), Protokół konferencji Komitetu 
Okręgowego PPR w Lublinie, 20–21 VIII 1944 r., k. 15.

16 M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycz-
nej w Polsce, Warszawa 2001, s. 154. Wśród haseł przygotowanych na referendum 1946 r. znalazło się: „3 x 
tak – to Polska bez mniejszości narodowych”.

17 Manifest PKWN, Warszawa 1974, s. 19.
18 M. Zaremba, Komunizm..., s. 135; por. A.B. Szczęśniak, W.Z. Szota, Droga do nikąd..., s. 213; L. Olejnik, 

Polityka narodowościowa Polski..., s. 21.
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Słowacji wyjechało zaledwie 10 proc. Węgrów. Podobnie nie deportowano zamieszkują-
cych Słowację Rusinów19. W przypadku Polski Stalin nie zaakceptował wysuwanych przez 
szefa partii komunistycznej na Ukrainie Nikitę Chruszczowa roszczeń do ziem zamiesz-
kanych przez Ukraińców, które obejmowały spore obszary na zachód od granic sprzed 22 
czerwca 1941 r. Nie włączył zamieszkanych przez Rusinów północno-wschodnich skraw-
ków Słowacji (aż po Spisz), o czym również marzyli ukraińscy komuniści20. 

W praktyce, co podkreśla Eugeniusz Mironowicz, nowe polskie władze wobec każ-
dej mniejszości realizowały inną politykę21. Pierwsze jej kroki i deklaracje w odniesie-
niu do społeczności ukraińskiej nasuwały wniosek, że w myśl założeń manifestu lipco-
wego będą dążyły do ułożenia stosunków ze społecznością ukraińską. Warto przywołać 
wypowiedzi ze wspomnianej już konferencji lubelskiego Komitetu Okręgowego PPR 20 
sierpnia, w której z ramienia władz centralnych partii wzięły udział prominentne osoby, 
poza Gomułką m.in. Bolesław Bierut i komendant główny Milicji Obywatelskiej Witold 
Jóźwiak. Jeden z uczestników zwracał uwagę, że we wstępnym wystąpieniu Gomułki, któ-
rego fragment był wcześniej cytowany, nie ma nic o Ukraińcach mieszkających na zachód 
od Bugu. Inny uczestnik narady podkreślał: „zagadnienie nar[odowości] ukr[aińskiej] 
po tej stronie Bugu niezmiernie ważne, do tych spraw musimy jednak podchodzić deli-
katnie i subtelnie, zlikwidować agentów Hitlera, z resztą nawiązać współżycie. Wywiad 
niemiecki stara się podsycać wystąpienia band ukraińskich”. Kolejna osoba apelowała, 
by do spraw ukraińskich podchodzić z zimną krwią. Mordują bowiem „faszyści i agenci 
Hitlera”, ale nie naród ukraiński. Nie wolno poddawać się truciźnie nacjonalizmu. Cha-
rakterystyczny był też podobny w tonie głos Stanisława Orłowskiego, sekretarza powia-
towego PPR z powiatu chełmskiego, który w związku z pogłoskami o planowanym ode-
braniu prawosławnym katedry chełmskiej postulował odłożenie tego w czasie, aby „nie 
rozgoryczać Ukraińców i nie powodować nieporozumień”22. Według protokołu, nikt na 
tej naradzie nie postulował przesiedlenia Ukraińców za Bug ani nie wspominał o takich 
planach. Podobnie jak na Lubelszczyźnie, kierownictwo Komitetu Powiatowego PPR 
w Przemyślu deklarowało dążenia do uśmierzenia waśni narodowościowych. Skierowa-
no nawet utrzymaną w tym duchu ulotkę do Ukraińców (wydrukowaną w nakładzie aż 
20 tys. egzemplarzy)23. 

19 Zob. np. G. Hryciuk, Akcja „Wisła” na tle innych przymusowych migracji w Europie [w:] Akcja „Wisła”, 
red. J. Pisuliński, Warszawa 2003, s. 40, 41; idem, Wysiedlenia jako instrument polityki narodowościowej 
w Polsce Ludowej w latach czterdziestych XX wieku [w:] Internacjonalizm czy..., s. 54–56; R. Zawistowska, 
Demografia i rozmieszczenie ludności węgierskiej w Słowacji 1918–1950, „Studia z Dziejów Rosji i Europy 
Środkowo-Wschodniej” 2012, t. 46, s. 119–123; P. Ther, Ciemna strona pastw narodowych. Czystki etniczne 
w nowoczesnej Europie, tłum. T. Gabiś, Poznań 2012, s. 295–303.

20 Centralne Państwowe Archiwum Wyższych Organów Władzy i Administracji Ukrainy w Kijowie, Komitet 
Centralny Komunistycznej Partii Ukrainy (bolszewików), op. 1, spr. 1624, Notatka o administracyjno-te-
rytorialnym wydzieleniu guberni chełmskiej, Zachodniej Galicji, Ukrainy Zakarpackiej i Bukowiny Połu-
dniowej, b.d., k. 5–11.

21 E. Mironowicz, Polityka narodowościowa PRL..., s. 31.
22 Ibidem, k. 23–25.
23 AAN, KC PPR, 295/IX-300, Sprawozdanie Komitetu Powiatowego PPR w Przemyślu, 11 IX 1944 r., 

k. 1–4.
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Konsekwencją takich założeń polityki narodowościowej wydaje się okólnik Resor-
tu Oświaty PKWN z początku września 1944 r., w którym dopuszczono funkcjonowa-
nie szkolnictwa mniejszościowego opartego w dużej mierze na zasadach ustawy z lipca 
1924 r. (tzw. lex Grabski), tj. przewidywano możliwość powołania szkoły z innym niż pol-
ski językiem nauczania w przypadku deklaracji rodziców co najmniej 40 dzieci. Okólnik 
zawierał następujące uzasadnienie: „Zgodnie z zasadami prawdziwej demokracji PKWN 
uznaje prawo do swobodnego rozwoju innych narodowości zamieszkałych na ziemiach 
polskich i kultywowania przez nich odrębnych właściwości narodowych”24. Dodać nale-
ży, że słowa te były zbieżne z art. 109 konstytucji marcowej: „Każdy obywatel ma prawo 
zachowania swej narodowości i pielęgnowania swej mowy i właściwości narodowych”25. 
Jak więc widać, komuniści szli nawet dalej niż przedwojenne władze, które zastępowały 
szkolnictwo w językach narodowych utrakwistycznym (dwujęzycznym), nawiązując na 
tym polu do rozwiązań austrowęgierskich. Być może chodziło o pokazanie mniejszości 
ukraińskiej, że nowa władza jest lepsza od sanacyjnej26. 

Na podstawie okólnika pod koniec roku szkolnego 1944/1945 funkcjonowały w woje-
wództwie rzeszowskim 274 szkoły ukraińskie, tj. 22 proc. ogólnej liczby, a więc więcej niż 
przed wojną. Uczyło się w nich 20 761 uczniów, m.in. w powiecie jarosławskim było 45 
proc. uczniów ukraińskich, w leskim 43 proc., w przemyskim 55,3 proc. Pojedyncze szko-
ły z ukraińskim językiem wykładowym funkcjonowały także w województwie lubelskim, 
gdzie ich przed wojną w ogóle nie było27. Ponadto tolerowano powstałe wówczas różne-
go rodzaju komitety ukraińskie (np. w Jarosławiu i Przemyślu) oraz instytucje kulturalne 
(muzeum i teatr ukraiński w Przemyślu)28. 

Jako jeden z koronnych dowodów na budowanie przez polskich komunistów państwa 
jednolitego narodowo przytacza się zwykle podpisane już we wrześniu 1944 r. umowy 
między republikami sowieckimi (Litewską, Białoruską i Ukraińską) a PKWN29. Pomi-
ja się jednak fakt, że inicjatorem umów była strona sowiecka. W przypadku wymiany 
ludności z Ukrainą mamy na to bezpośredni dowód w postaci listu szefa rządu USRR 

24 Cyt. za: L. Olejnik, Polityka narodowościowa Polski..., s. 271. 
25 DzU RP 1921, nr 44, poz. 267.
26 L. Olejnik, Polityka narodowościowa Polski..., s. 270.
27 AP Rzeszów, UWR 1944–1950, 90, Sprawozdanie o stanie szkolnictwa powszechnego w pow. sanockim, 

[luty–marzec 1945 r.], k. 40, 41; Zarządzenie Resortu Oświaty PKWN, 5 IX 1944 [w:] Repatriacja czy 
deportacja? Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944–1946, t. 1: 1944–1945, red. E. Misiło, Warszawa 
1996, s. 25–26; A. Meissner, Szkolnictwo ukraińskie w Polsce południowo-wschodniej w latach 1944–1945 
[w:] Polska i Ukraina po II wojnie światowej, red. W. Bonusiak, Rzeszów 1998, s. 82–87; Z. Tracewicz, 
Oświata a procesy asymilacyjne wśród ludności ukraińskiej, Toruń 2000, s. 49–54; G. Pawlikowski, Szkolni-
ctwo ukraińskie i utrakwistyczne w powiecie jarosławskim 1944–1945, „Limes” 2009, nr 2, s. 188–195. 

28 AAN, PKWN, VII/13, Sprawozdanie Starostwa w Biłgoraju, b.d., k. 24; ibidem, KC PPR, 295/IX-300, Spra-
wozdanie Komitetu Powiatowego PPR w Przemyślu, 11 IX 1944 r., k. 4; ibidem, 299/IX-290, Sprawozdania 
KW PPR w Rzeszowie: informacje z przemyskiego, [jesień 1944 r.], k. 13; AP Rzeszów, UWR 1944–1950, 
373, Sprawozdanie starosty przemyskiego za 20 I – 5 II 1945 r., k. 272; Odezwa Ukraińskiego Komitetu 
Obywatelskiego, 7 IX 1944 r. [w:] Repatriacja..., t. 1, s. 26, 27; Informacja Zarządu Politycznego I Frontu 
Ukraińskiego, 28 XII 1944 r. [w:] Deportaciji..., t. 1, s. 383; M. Łewyćka, Losy zabytków kultury ukraińskiej 
w Przemyślu (1944–1946), „Nowa Ukraina” 2007, nr 1/2, s. 103, 104.

29 Zob. L. Olejnik, Polityka narodowościowa Polski..., s. 36.
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Nikity Chruszczowa do Stalina z sierpnia 1944 r., w którym proponował on takie roz-
wiązanie. Nie ma miejsca na przedstawianie tu powodów propozycji ukraińskich, dość 
powiedzieć, że prawie do końca wymiany ludności, tj. do lata 1946 r., to strona ukraińska 
stale naciskała na Warszawę, by przesiedlić wszystkich Ukraińców z Polski w jak najkrót-
szym czasie. Sprawozdania polskiej ambasady w Moskwie oraz wspomnienia głównego 
pełnomocnika rządu do spraw repatriacji Władysława Wolskiego dowodzą, że Warsza-
wę interesowało tylko ściągnięcie Polaków z ZSRR30. Należy również zaznaczyć, że przed 
podpisaniem tych umów komuniści nie formułowali wprost idei wysiedlenia społeczno-
ści niepolskich, aczkolwiek dobrowolna wymiana ludności, jak wskazuje wspomniany 
cytat z „Wolnej Polski”, była rozważana31. Nie znaczy to, że nie przyjęli chętnie propozycji 
wymiany ludności, dzięki której mieli nadzieję pozbyć się irredenty ukraińskiej, ale to nie 
oni ją zainicjowali. 

Na konferencji sekretarzy powiatowych i aktywu lubelskiej PPR 10 października 1944 
r. na pytanie, czy umieszczać osoby narodowości ukraińskiej i białoruskiej na listach 
przydziału ziemi w ramach reformy rolnej, padła odpowiedź, że należy dążyć do tego, 
by Ukraińcy i Białorusini wyjechali z kraju, „dlatego zasadniczo nie należy umieszczać 
ich na listach nadzielania ziemią, zwłaszcza tam, gdzie jest jej mało. Stanowczo nie nale-
ży dawać ziemi nacjonalistom ukraińskim”32. Te słowa przyjmuje się powszechnie jako 
dowód na chęć pozbycia się Ukraińców z Polski. Faktycznie zresztą posuwano się nawet 
do wstrzymywania wykonywania reformy rolnej w tych powiatach, w których mogła ona 
przejść w ręce ukraińskie. Jednakże w dalszej części wypowiedzi zanotowanej w proto-
kole narady zalecano, by tam, gdzie nie ma „wystąpień nacjonalistycznych” przeciwko 
Polakom, komisje przeprowadzające reformę umieszczały Ukraińców na listach nadziału 
ziemi na równi z Polakami33. Zdaniem japońskiego badacza Juna Yoshioki, stanowisko 
takie przyjęto głównie dlatego, że komuniści chcąc pozyskać polskich chłopów, a zara-
zem nie mając zbyt wiele ziemi w stosunku do liczby chętnych, dawali im pierwszeństwo. 
Ta interpretacja wydaje się trafniejsza34. 

Ten ugodowy i koncyliacyjny ton komunistów w pierwszych tygodniach rządów, kon-
trastujący z antyukraińskimi nastrojami większości społeczeństwa, wywołanymi wymor-
dowaniem przez podziemie ukraińskie dziesiątek tysięcy Polaków na Wołyniu i w daw-
nej Małopolsce Wschodniej (Galicji Wschodniej), należy wiązać z tym, że w sporej części 
komórek partyjnych we wschodnich powiatach Lubelszczyzny od dawna dominowali 
Ukraińcy. W powiecie włodawskim Polacy stanowili zaledwie 15 proc. członków PPR. 
Wielu komunistów ukraińskich działało również w powiecie chełmskim i krasnostaw-

30 Szerzej piszę na ten temat w swojej książce: Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 
1944–1947, Rzeszów 2009.

31 L. Olejnik, Polityka narodowościowa Polski..., s. 38.
32 Archiwum Panstwowe w Lublinie (dalej: APL), KW PPR w Lublinie, 1, Protokół narady I sekretarzy komi-

tetów powiatowych PPR i aktywu partyjnego, 10–11 X 1944 r., k. 45.
33 Ibidem. 
34 J. Yoshioka, Narodowościowy aspekt reformy rolnej w Polsce [w:] Komunizm: ideologia, system, ludzie, red. 

T. Szarota, Warszawa 2001, s. 62–64.
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skim35. Jakąś rolę z pewnością odgrywały wspomnienia przedwojennej współpracy w sze-
regach Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i w okresie okupacji. Wielu lubelskich 
Ukraińców wstąpiło do milicji lub aparatu bezpieczeństwa, szczególnie w powiatach wło-
dawskim i chełmskim. Notabene podobne poparcie uzyskały nowe władze wśród Biało-
rusinów na północnym Podlasiu. W pierwszym okresie rządów, przynajmniej do roz-
szerzenia zasięgu swojej władzy w styczniu 1945 r., z braku poparcia ze strony polskich 
mieszkańców zajętych terenów nowe władze musiały opierać się przynajmniej częścio-
wo na komunistach innej narodowości: Białorusinach, Ukraińcach, Żydach. Trudno było 
więc jednocześnie głosić otwarcie hasła wyłączające je z polskiej wspólnoty narodowej. 

Ważnym czynnikiem, umykającym niestety dotychczas badaczom, były żądania stro-
ny sowieckiej, by do czasu zakończenia wymiany ludności respektować prawa pozosta-
jących jeszcze w Polsce Ukraińców. W pełni zależni od Moskwy komuniści musieli się 
z tym bezwzględnie liczyć. Świadczy o tym np. rozmowa zastępcy oficjalnego przedsta-
wiciela ZSRR przy PKWN Władimira Jakowlewa z Bolesławem Bierutem i przewod-
niczącym PKWN Edwardem Osóbką-Morawskim, poprzedzająca podpisanie umowy 
o wymianie ludności we wrześniu 1944 r. Dyplomata sowiecki przytoczył wiele przykła-
dów złych relacji między Ukraińcami a lokalnymi władzami i ludnością polską. Osóbka-
Morawski obiecał powstrzymać ataki na Ukraińców ze strony polskiej, zapewnił również, 
że nie zamierza odebrać 110 świątyń przekazanych Ukraińcom przez okupacyjne władze 
niemieckie, przynajmniej do czasu zakończenia akcji przesiedleńczej, poza tym pozosta-
wi się im sto szkół36. Podobnie lokalni sowieccy komendanci wojskowi, sprawujący właś-
ciwie pełnię władzy, masowo brali w obronę Ukraińców przed polską administrację37.

Umowy podpisane we wrześniu 1944 r. przewidywały dobrowolne wyjazdy Litwinów, 
Białorusinów i Ukraińców z Polski, nie dawały więc gwarancji wyjazdu wszystkich człon-
ków tych społeczności. Charakterystyczne, że jeszcze na początku 1945 r. prominentny 
komunista, wiceminister administracji publicznej Edward Ochab na posiedzeniu Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Lublinie mówił: „B[ardzo] trudnym problemem nie tylko 
w woj. lubelskim, ale i w innych województwach jest problem ukraiński, problem mniej-
szości narodowej w pasie nad Bugiem. Chciałbym, aby i ten problem znalazł oświetlenie 
w pracach Woj[ewódzkiej] Rady Nar[odowej]. Rozwiązanie tego zagadnienia jest trudne, 

35 APL, KW PPR w Lublinie, 10, Sprawozdanie członka Komitetu Obwodowego PPR Franciszka Nalazka 
z kontroli włodawskiej organizacji partyjnej w dniach 29 IX – 3 X 1944 r., k. 15. 

36 Zapis rozmowy Jakowlewa z Bierutem, 8 IX 1944 r. [w:] Sowietskij faktor..., t. 1, s. 98, 99.
37 Komendant Okręgu Kraków do Komendy Głównej AK i do Centrali, 12 III 1945 r. [w:] Armia Krajowa 

w dokumentach, t. 5: Październik 1944 – lipiec 1945, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1991, 
s. 328; Komendant Okręgu Kraków do Komendy Głównej AK i do Centrali, 16 IV 1945 r. [w:] ibidem, 
s. 374; W. Borodacz, Na hrani dwoch switiw, Lwiw 2001, s. 220; L. Olejnik, Problem ukraiński w polityce 
narodowościowej państwa polskiego w latach 1944–1957 [w:] Polska i Ukraina po II wojnie światowej, red. 
W. Bonusiak, Rzeszów 1998, s. 111; A. Skrzypek, Mechanizmy uzależnień..., s. 32, 33; T. Bereza, Konflikt 
polsko-ukraiński na terenie powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego (1944–1947). Próba analizy porów-
nawczej [w:] Polska – Ukraina: wspólna przyszłość, Cieszanów 2007, s. 130; E. Rączy, Armia Czerwona na 
Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1945 [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9, red. A. Adrusiewicz, Rzeszów 
2007, s. 79, 80. 
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pożądane byłoby, aby ludność ukraińska wyjechała za Bug. My w tej sprawie nie możemy 
rozstrzygnąć drogą administracyjną tylko, tak jak nie rozstrzygnie się środkami admi-
nistracyjnymi uregulowania wzajemnych stosunków ludności ukraińskiej do polskiej. 
W tej chwili stan jest taki, że bandy faszystowskie napadają na ludność polską. Mamy tra-
giczne alarmy z terenów nadbużańskich. Sprawę można rozwiązać nie tylko przez akcję 
wojskową (oczywiście będziemy to robić) jako Resort Administracji Publicznej, ale [tak-
że] Resort Obrony Narodowej, Resort Bezpieczeństwa Publicznego . Władze sowieckie 
już wiele zrobiły na tym odcinku, chociaż zagadnienie dotychczas rozwiązane nie jest. 
Nie sprowadza się to zagadnienie tylko do akcji represyjnej, oczywiście taką akcję trzeba 
prowadzić, ale trzeba też zorganizować odpowiednią akcję propagandową, ułatwiającą, 
aby pomóc tej naturalnej tendencji odpływu Ukraińców za Bug bez stosowania środków 
administracyjnych, bez nacisku, bez naruszania zasad dobrowolności. Trzeba też starać 
się w terenie o pacyfikowanie wzajemnych stosunków polsko-ukraińskich, aby ci Ukraiń-
cy, którzy z Polski wyjadą, jak ci, którzy pozostaną wśród nas, nie byli nastawieni nieufnie 
do narodu polskiego, ale aby dobrze wspominali i aby stosunki polsko-ukraińskie na tym 
trudnym odcinku granicznym układały się lepiej niż dotychczas. Sprawa jest trudna, ale 
niewiele zrobiliśmy, aby ją załatwić. Na płaszczyźnie politycznej należy oddziaływać na 
ludność ukraińską, nie cała ludność przecież składa się z bandytów”38. 

Mimo formalnego nadania przez nowe władze priorytetowego charakteru przesiedle-
niom do ZSRR, o czym świadczy przytoczone wystąpienie Ochaba, faktycznie robiły one 
niewiele, by przyspieszyć wyjazd Ukraińców. Aparat bezpieczeństwa w ogóle nie zajmo-
wał się przesiedleniem ani nie zwalczał kontrprzesiedleńczych działań podziemia ukra-
ińskiego. W pierwszych miesiącach akcji jej ciężar spoczywał na barkach sowieckiego 
aparatu przesiedleńczego oraz – zwłaszcza – wspomagających go sowieckich komendan-
tów wojskowych i oczywiście służb specjalnych (NKWD, „Smiersz”). 

Omawiane tu stanowisko komunistów w kwestii ukraińskiej rozmijało się z nastroja-
mi społecznymi39. Lokalna administracja po doświadczeniach okupacyjnych kierowała 
się na ogół niechęcią i nieufnością do Ukraińców. Wszędzie też zastępowano miano-
wanych przez Niemców ukraińskich wójtów i sołtysów Polakami, nawet jeśli miejscowa 
społeczność polska była nieliczna. Ukraińców nie zatrudniano prawie w ogóle w admini-
stracji szczebla powiatowego. Znacjonalizowano mienie ukraińskich spółdzielni, wyrzu-
cono z nich ukraińskich pracowników40.

Dopiero w marcu 1945 r. Rada Ministrów na wniosek Władysława Wolskiego podjęła 
uchwałę o zastosowaniu nacisków administracyjnych w celu zmuszenia Ukraińców do 
wyjazdu (egzekwowanie podatków, kontyngentów, szarwarków itp.). W ślad za tym ogra-
niczono skromną autonomię narodowo-kulturalną. Z pewnością wpływ na zaostrzenie 
polityki wobec Ukraińców miała rosnąca aktywność podziemia ukraińskiego. Warto jed-

38 APL, WRN w Lublinie, 39, Protokół VII posiedzenia WRN, 9–10 I 1945 r., k. 40, 41. 
39 Jak zauważa Eugeniusz Mironowicz: „Na niższych szczeblach władzy z reguły zaś domagano się bardziej 

radykalnych i represyjnych metod postępowania wobec mniejszości narodowych niż te, które były propo-
nowane przez centralne ośrodki decyzyjne” (idem, Polityka narodowościowa PRL..., s. 33).

40 J. Pisuliński, Wysiedlenia..., s. 69, 70.
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nakże zaznaczyć, że kroki te wprowadzono po licznych naciskach ze strony sowieckiego 
aparatu przesiedleńczego. Postulował on m.in. likwidację wszelkich komitetów ukraiń-
skich, a nawet założonego przez łemkowskich działaczy PPR w lutym 1945 r. Włościań-
sko-Robotniczego Komitetu Łemkowszczyzny, który wydatnie pomagał w pierwszych 
miesiącach akcji przesiedleńczej41. Przypuszcza się, że Sowieci celowo chcieli polskimi 
rękami zmusić Ukraińców do wyjazdu, by zaognić konflikt między oboma społecznoś-
ciami. Mieli wówczas w Polsce spore siły NKWD, które zajmowały się likwidacją pol-
skiego podziemia niepodległościowego. Warto też zwrócić uwagę na inicjatora uchwały 
przeciwko Ukraińcom, Władysława Wolskiego – są poważne poszlaki przemawiające za 
tym, że był agentem sowieckich służb specjalnych42. 

* * *

Jak można zauważyć na podstawie przytoczonych faktów, nowe władze w pierwszych 
miesiącach nie dążyły jednoznacznie do pozbycia się mniejszości ukraińskiej. Wynikało 
to przypuszczalnie z braku wytyczonej linii postępowania i sprzeczności założeń; pod-
kreślając dążenie do osiągnięcia państwa jednonarodowego, deklarowano jednocześnie 
równouprawnienie Ukraińców. 

Ów brak konsekwencji w polityce wobec Ukraińców trwał do drugiej połowy 1945 r. 
Jeszcze w lipcu na konferencji w Warszawie przedstawiciele rządu perswadowali repre-
zentantom społeczności ukraińskiej konieczność przesiedlenia się na Ukrainę, ucieka-
jąc się do argumentu o budowie państwa jednolitego narodowo. Powoływały się na to 
też władze lokalne, gdy przekonywały miejscowych Ukraińców do wyjazdu. Najwyraź-
niej koncepcja ta utrwaliła się w świadomości władz43. Nie straszono jednak przymuso-
wą deportacją do USRR, ale przesiedleniem w zachodnie rejony kraju. Nie odżegnywano 
się też od spełnienia postulatów ukraińskich, chociażby w dziedzinie oświaty narodowej, 
w stosunku do tych, którzy zdecydują się pozostać w Polsce44. 

Najprawdopodobniej jednak w wyniku kolejnych nacisków Kijowa, który żądał ener-
giczniejszego przesiedlania, miesiąc po spotkaniu w Warszawie, w sierpniu 1945 r. zde-
cydowano o skierowaniu do tej akcji wojska. Chociaż oficjalnie nazwano to asystencją 
wojskową, faktycznie oznaczało to przymusowe deportowanie reszty Ukraińców z Polski. 
Uzasadniano to koniecznością likwidacji materialnej i ludzkiej bazy podziemia ukraiń-
skiego, które mocno dawało się we znaki ludności polskiej45. 

41 Zob. ibidem, passim.
42 Cz. Kozłowski, Namiestnik Kremla, Warszawa 1993, s. 79–82; T.P. Rutkowski, Sprawa Antoniego Piwowar-

czyka – Władysława Wolskiego, „Zeszyty Historyczne” 2005, z. 153, s. 131–136.
43 Archiwum Państwowe w Rzeszowie (dalej: APRz), Oddział w Sanoku, Starostwo Powiatowe Gorlickie 

1945–1950, 62, Protokół zebrania w Uściu Ruskim, 9 IX 1945 r., k. 171.
44 Protokół konferencji w MAP z udziałem delegatów ludności ukraińskiej, Warszawa, 24 VII 1945 r. [w:] 

Repatriacja..., t. 1, s. 147–154; Memoriał delegacji ludności ukraińskiej województwa lubelskiego opraco-
wany po konferencji MAP, 28 VII 1945 r. [w:] ibidem, s. 163.

45 AP Rzeszów, UWR 1944–1950, 466, Protokół konferencji w UWR, 25 VIII 1945 r., k. 90. Szerzej: J. Pisuliń-
ski, Wysiedlenia..., s. 298–302.
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Tę zmianę wyraźnie widać w późniejszych deklaracjach władz. Główny przedstawiciel 
rządu do spraw ewakuacji ludności ukraińskiej z Polski, Józef Bednarz, na konferencji 
prasowej w styczniu 1946 r. stwierdził: „KRN postawiła sobie za zadanie rozwiązać prob-
lem mniejszości narodowych w Polsce. Ukraińcy chcą wyjechać i ewakuacja powinna być 
przeprowadzona w 100%”46. Problem mniejszości ukraińskiej był też w tym samym czasie 
omawiany w Komisji do Spraw Narodowościowych i Wyznaniowych KRN. Referujący tę 
kwestię poseł Stefan Niewiaromski opowiadał się za całkowitym przesiedleniem Ukraiń-
ców. Przedstawiciel Departamentu Politycznego Ministerstwa Administracji Publicznej 
podkreślał, że należy dążyć do tego, by wszyscy Ukraińcy wyjechali dobrowolnie, a prze-
siedlenie odbyło się w sposób humanitarny. Selekcję należy przeprowadzić ostrożnie, 
by nie karać za samą przynależność narodową, ale tylko za działalność antypaństwową. 
Niemniej w przypadku terenów opanowanych przez podziemie ukraińskie dopuszczał 
przymusowe przesiedlenie. Pozostawiono jednakże tę kwestię bez konkretnych decyzji47. 
Jednocześnie minister administracji publicznej Władysław Kiernik pozwolił administra-
cji lokalnej zwalniać z przesiedlenia tych, którzy zachowywali się lojalnie wobec państwa 
i narodu polskiego w okresie okupacji i obecnie48. 

Należy nadmienić, że analogicznego przymusu nie zastosowano wobec ludności biało-
ruskiej i litewskiej, mimo że większość tej pierwszej (liczba Litwinów pozostałych w Pol-
sce była znikoma), podobnie jak Ukraińcy, nie chciała opuścić rodzinnych stron. Nie 
wiadomo, co o tym zadecydowało; można przypuszczać, że brak tendencji separatystycz-
nych wśród tych społeczności i – co za tym idzie – nadzieja na ich rychłą polonizację.

Spora część lokalnej administracji i władz, z Gomułką na czele, sprzeciwiała się zasto-
sowaniu przymusu wobec Łemków (górali karpackich pochodzenia ukraińskiego), uwa-
żając ich za lojalnych obywateli. Mimo to wojsko, dowodzone przez sowieckich oficerów 
przeniesionych z Armii Czerwonej do służby w Wojsku Polskim, zignorowało deklaracje 
Gomułki i kontynuowało wysiedlanie. Ostatecznie jednak z przesiedlenia do USRR stara-
niem lokalnej polskiej administracji zostały wyłączone duże kategorie ludności: wszyst-
kie rodziny mieszane, osoby, które dokonały konwersji religijnej na rzymski katolicyzm, 
uznane za lojalne wobec Polaków i państwa polskiego, zwłaszcza w okresie okupacji, 
rodziny żołnierzy bądź specjalistów różnych dziedzin. Czyniono to z przekonaniem o ich 
rychłej polonizacji. Dokładna skala tych wyłączeń jest niemożliwa do ustalenia. Należy 
jednak szacować, że w ten sposób uniknęło wyjazdu nawet 30–40 tys. osób49.

Przymusowe przesiedlanie ludności ukraińskiej przez wojsko rozpoczęto we wrześ-
niu 1945 r. Pomimo brutalnego nieraz postępowania żołnierzy, którzy siłą, bijąc i rabując, 

46 W Polsce nie będzie problemu ukraińskiego, „Gazeta Lubelska”, 24 I 1946.
47 AAN, Biuro Prezydialne KRN, 73, Protokół posiedzenia Komisji Narodowościowej i Wyznaniowej KRN, 

30 I 1946 r., k. 55–63.
48 „[...] można też zezwolić na pozostawienie i zmianę obrządku tym rodzinom ukraińskim, które ustosun-

kowały się lojalnie do państwowości polskiej i zasłużyły się względem Państwa Polskiego” (AP Przemyśl, 
Starostwo Powiatowe Przemyskie 1944–-1950, 56, Starostwo do kierownika PUBP w Przemyślu, 30 XII 
1945 r., k. 61). Zob. też: Wojewoda krakowski do starosty powiatowego w Nowym Sączu, 7 V 1946 r. [w:] 
Repatriacja..., t. 2, s. 132.

49 Szerzej: J. Pisuliński, Wysiedlenia..., s. 97–118.
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zmuszali opornych do wyjazdu, a nawet strzelali do uciekających, wielu Ukraińców unik-
nęło wyjazdu do USRR – najprawdopodobniej 30–40 proc. społeczności ukraińskiej liczą-
cej ponad 600 tys., może nawet około 200 tys. osób50. Było to rezultatem biernego oporu 
przesiedlanych (ucieczek) i przeciwdziałania podziemia ukraińskiego, ale byłoby niemoż-
liwe w tak dużej skali bez pomocy ze strony polskich sąsiadów i części lokalnej admini-
stracji. Za tak liberalnym podejściem tej ostatniej, dodajmy: działającej często wbrew stro-
nie sowieckiej, stały nie tylko względy humanitarne, ale też ekonomiczne, tj. obawa przed 
wyludnieniem trudnego, górskiego terenu i trudnościami w jego ponownym zagospoda-
rowaniu, a także przekonanie o możliwości asymilacji lojalnej części społeczności51. 

Rozczarowane wynikami przesiedleń do USRR i zaniepokojone wciąż relatywnie sil-
nym podziemiem ukraińskim władze centralne nabierały przekonania o konieczności 
wysiedlenia reszty społeczności ukraińskiej. Przygotowując się do niego, nie powoływa-
no się już na ideę państwa jednolitego narodowo. Chodziło o to, by pozbawić podziemie 
ukraińskie jakiegokolwiek oparcia w terenie. Tym uzasadniano przesiedlenie wszystkich, 
również tych, których poprzednio pozostawiono (np. rodziny mieszane). W pierwotnym 
projekcie akcji postawiono zadanie: „Rozwiązać ostatecznie problem ukraiński w Polsce”52. 
Ostatecznie, ponieważ strona sowiecka odmówiła przyjęcia kolejnych przesiedleńców, 
wiosną 1947 r. w ramach akcji „Wisła” wojsko wysiedliło Ukraińców na tereny poniemie-
ckie na północy i zachodzie kraju. Tym razem lepiej przygotowana akcja przyniosła pra-
wie całkowite oczyszczenie południowo-wschodniej Polski z ludności ukraińskiej. Nie-
którzy historycy przekonują, że i to przesiedlenie było inspirowane przez Moskwę, jednak 
nie przedstawiono na to dotychczas jednoznacznie przekonujących dowodów53. 

Wielu badaczy traktuje akcję „Wisła” jako kolejny etap realizacji idei państwa jedno-
narodowego – m.in. dlatego, że przesiedleńcy zostali rozproszeni w nowych miejscach 
osiedlenia oraz pozbawieni zarówno szkolnictwa we własnym języku, jak i opieki duszpa-
sterskiej ze strony duchowieństwa greckokatolickiego lub prawosławnego. Skłania ich to 
do wniosku, że zasadniczym celem akcji było ułatwienie asymilacji zatomizowanej lud-
ności54. Nie sposób jednak tego przesądzić, gdyż w żadnym znanym dokumencie doty-
czącym akcji „Wisła” nie sformułowano w ten sposób jej celu, nie nawiązywano też do 
idei państwa jednolitego narodowo55.

50 Ibidem, s. 496.
51 Ibidem, s. 97–131.
52 Projekt organizacji akcji specjalnej „Wschód”, 16 IV 1947 r. [w:] Akcja „Wisła”. Dokumenty, oprac. E. Misi-

ło, Warszawa 1993, s. 93.
53 R. Torzecki, Stosunki polsko-ukraińskie na powojennym rozdrożu. Próba bilansu, „Dzieje Najnowsze” 1995, 

nr 4, s. 98; R. Drozd, Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944–1989, Warszawa 
2001, s. 61–63. 

54 Zob. E. Misiło, Polska polityka narodowościowa wobec Ukraińców 1944–1947 [w:] Polska myśl polityczna 
w XIX i XX wieku, t. 8: Polska – Polacy – mniejszości narodowe, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1992, s. 409; 
R. Drozd, Polityka władz..., s. 80, 81; idem, Akcja „Wisła” a kwestia ukraińska w Polsce [w:] Pamiętny rok 
1947, red. M.E. Ożóg, Rzeszów 2001, s. 184.

55 Por. A.L. Sowa, Akcja „Wisła” w polskiej historiografii – aktualne problemy badawcze [w:] Akcja „Wisła”..., 
s. 19.
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* * *
Przedstawiona tu pokrótce tużpowojenna polityka władz wobec ludności ukraińskiej 

wielokrotnie odbiegała od założeń budowania państwa jednolitego narodowo, rozumia-
nego jako całkowicie pozbawione mniejszości narodowych. Czasem większy wpływ na 
postępowanie władz w stosunku do mniejszości ukraińskiej miały inne czynniki, np. 
oczekiwania Moskwy i Kijowa. Skłania to do sformułowania dalej idącego wniosku, że 
idea państwa jednolitego narodowo miała w tym przypadku raczej charakter hasła pro-
pagandowego, wykorzystywanego do uzasadnienia powojennego przesunięcia wschod-
nich granic Polski na zachód czy przesiedlenia ludności ukraińskiej do USRR, niż trwa-
łej wytycznej polityki. Przychylam się więc do opinii Grzegorza Hryciuka: „Bardziej 
uzasadnione jednak – jak się wydaje – jest twierdzenie, że polityka wobec mniejszości 
w pierwszych latach powojennych była niespójna, niekonsekwentna, albo może bardziej 
wielotorowa (podobnie jak modele radzieckiej polityki narodowościowej dopuszczane 
w ówczesnej Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej). Zakładała odmienne trak-
towanie różnych mniejszości wynikające zapewne z ich wielkości, zwartości osiedlenia, 
uwarunkowań historycznych, stopnia skonfliktowania narodowościowego z tzw. naro-
dem tytularnym, ale i postawy polityczne wobec nowego reżimu”56. 

Za tą tezą przemawia też fakt, że od drugiej połowy 1945 r. nie odwoływano się już do 
idei państwa jednonarodowego, podejmując kolejne decyzje dotyczące mniejszości ukra-
ińskiej, z akcją „Wisła” na czele. Niemniej komuniści polscy aż do końca swoich rządów 
do własnych osiągnięć zaliczali zbudowanie państwa jednolitego narodowo. 

Poland as a nationally homogeneous state. Assumptions and practice ba-
sed on the example of the policy towards the Ukrainian minority between 
1944 and 1947

In the Polish historiography in recent years, it has been accepted almost undisputed-
ly that the aim of the ethnic policy of the communist government immediately after the 
Second World War was to create a nationally homogeneous state. It seems that this idea 
perfectly explains the communists’ attitude towards the national minorities in the first 
years after the war, in particular towards the Ukrainians. The paper contains a critical 
analysis of the policy towards the Ukrainian minority in the first years after the war and 
examines if and to what extent that policy was the consequence of the above-mentioned 
vision and to what extent it was conditioned by other circumstances. At the same time, 
attention is paid to factors associated with political objectives and practice which have 
been hardly ever considered by historians before – the position of Moscow, on which 
the new authorities were fully dependent. These factors can be at least partly established 
through the examination of the available historical records, some of which have been 
published. To provide evidence for this idea, the paper discusses the resettlement of the 
Ukrainian population, which was not an independent initiative of the Polish commu-

56 G. Hryciuk, Wysiedlenia..., s. 54.
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nists. It was Kiev and Moscow which pressed Poland to remove all Ukrainians from its 
territory as fast as possible. Only the operation “Vistula” can be considered an indepen-
dent initiative of the Polish communists, although some historians doubt if even this was 
the case.

In conclusion, the idea of a one-nation state was, in the opinion of the author, a pro-
paganda slogan justifying ex post the shift of the eastern border after the war, rather than 
a guideline for the ethnic policy implemented by the Polish authorities in the post-war 
Poland. 
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Podobóz ukraiński w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie 
w świetle sprawozdania Grupy Śledczej MBP ppor. Józefa Bika 
(maj–wrzesień 1947 roku)

W związku z przygotowaniami do wprowadzenia w życie planu operacji „Wisła” 
23 kwietnia 1947 r. Biuro Polityczne Polskiej Partii Robotniczej podjęło decyzję o utwo-
rzeniu przy Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie „obozu przejściowego” (podobo-
zu) dla „podejrzanych Ukraińców”1. Stał się on miejscem odosobnienia dla wielu osób 

1 COP w Jaworznie został utworzony w lutym 1945 r., po przejęciu przez Departament Więziennictwa 
i Obozów MBP zachowanej w prawie nienaruszonym stanie infrastruktury po filii KL Auschwitz (Neu-
Dachs). W okresie nazistowskim, od utworzenia 15 VI 1943 r. do likwidacji 17 I 1945 r., przez obóz Neu
-Dachs przeszło kilka tysięcy więźniów. Byli oni wykorzystywani do niewolniczej pracy w górnośląskich 
kopalniach i na budowach. Około 80 proc. więźniów stanowili europejscy Żydzi. Od lutego 1945 r. za 
druty Jaworzna zaczęli trafiać jeńcy niemieccy oraz osoby represjonowane przez reżim komunistyczny. 
Pierwszym komendantem COP został por. Włodzimierz Staniszewski, funkcję tę pełnił do październi-
ka 1945 r. W okresie funkcjonowania „podobozu ukraińskiego” komendantem obozu byli: przedwojenny 
naczelnik więzienia w Tarnowie kpt. Stanisław Kwiatkowski (do marca 1948 r.), ppor. Teofil Hazelmajer 
(do września 1949 r.), kpt. Salomon Morel (do grudnia 1950 r.). W najbardziej interesującym nas okresie 
(od maja 1947 do lutego 1948 r.) komendanta obozu często wyręczał w obowiązkach zastępca ds. poli-
tyczno-wychowawczych, kpt. Jan Modrasow. Słynął on z okrucieństwa wobec więźniów. Drugim zastępcą 
komendanta, ds. liniowych, od 1947 r. był ppor. Romuald Koczyński. Załoga obozu składała się z osiem-
nastu oficerów i ponad trzystu żołnierzy KBW oraz kilkunastu pracowników cywilnych. Według danych 
MBP, obóz w Jaworznie mógł pomieścić 3,5–4,5 tys. osób; faktycznie w latach 1946–1948 liczba więźniów 
była wyższa, wahała się w przedziale od około 7150 do 3250 osób. Najwięcej, bo prawie 20 tys. osób, prze-
bywało w COP w Jaworznie oraz jego filiach (w Chrustach i Libiążu) w marcu 1947 r. Teren obozu został 
podzielony na kilka odgrodzonych od siebie drutem kolczastym podobozów: 1. dla polskich więźniów 
odsiadujących kary, 2. dla internowanych reichsdeutschów i volksdeutschów (kobiet i mężczyzn), 3. dla 
jeńców niemieckich – żołnierzy i podoficerów, 4. dla jeńców niemieckich – oficerów, 5. dla jeńców – żoł-
nierzy z formacji Waffen SS, Niemców oraz innych narodowości (m.in. Czechów, Holendrów, Jugosłowian, 
Rumunów, Francuzów, Austriaków, Węgrów) – podobóz o zaostrzonym rygorze, 6. dla Ukraińców, Łem-
ków i Polaków przybyłych z terenów objętych operacją „Wisła”, w tym kobiet i dzieci. Najprawdopodob-
niej w latach 1945–1949 w COP zmarło 6 tys. osób. Ostatnim etapem w dziejach Jaworzna jako miejsca 
odosobnienia było więzienie dla młodocianych, w tym więźniów politycznych. Od 21 IV 1951 r. do 31 XII 
1955 r. przeszło przez nie ponad 10 tys. osób. Po likwidacji ośrodka dla młodocianych, w rezultacie buntu 
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represjonowanych zarówno podczas operacji „Wisła”, jak i po jej zakończeniu. Z założe-
nia mieli tam trafić wszyscy podejrzani o powiązania z ukraińskimi nacjonalistami. Do 
tej kategorii osób zostali z góry zakwalifikowani przedstawiciele ukraińskiej inteligencji 
(księża, nauczyciele, lekarze itp.). Niezależnie od tego do podobozu ukraińskiego w COP 
w Jaworznie kierowano też chłopów uchylających się od przesiedlenia – dlatego trakto-
wano ich jak „bandytów z UPA” – oraz osoby, które mimo „ewakuacji” po pewnym czasie 
samowolnie wracały z ziem północnych i zachodnich w rodzinne strony, do południowo-
wschodnich powiatów powojennej Polski. Jeszcze podczas operacji „Wisła” oporni Ukra-
ińcy byli wyławiani przez tzw. grupy kontrolne, złożone z żołnierzy Wojska Polskiego 
oraz przedstawicieli Urzędu Bezpieczeństwa i PPR, działające na wyznaczonym terenie 
po zakończeniu akcji przesiedleńczej2. 

W sprawozdaniu końcowym sztabu Grupy Operacyjnej „Wisła” z 25 lipca 1947 r. była 
mowa m.in. o całkowitej likwidacji siatki terenowej OUN-B w południowo-wschodnich 
powiatach Polski; z siatki tej do COP w Jaworznie skierowano 2781 osób. Ponadto wśród 
przesiedlanej ludności ukraińskiej na punkcie etapowym (tzw. punkcie przeadresowania 
transportów do miejsca docelowego) na stacji kolejowej w Oświęcimiu specjalna grupa 
operacyjna MBP3 wyszukała jeszcze pięćdziesięciu „bandytów UPA”, których najpewniej 
też wysłano do Jaworzna4.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powstało wiele opracowań na temat COP 
w Jaworznie, w tym istniejącego tam w latach 1947–1949 podobozu ukraińskiego, w któ-
rym przetrzymywano sporą grupę osób specjalnie wyselekcjonowanych głównie spośród 
przesiedleńców z operacji „Wisła”5. Mimo to wiele istotnych szczegółów, które uzupeł-

(15 V 1955 r.) spowodowanego nieuzasadnionym zastrzeleniem przez strażnika jednego z osadzonych, 
w Jaworznie jeszcze przez rok istniało Centralne Więzienie. Ostatecznie zostało ono zamknięte w 1956 r. 
(Obóz dwóch totalitaryzmów – Jaworzno 1943–1956, t. 1, red. K. Miroszewski, Z. Woźniczka, Jaworzno 
2007; t. 2, red. R. Terlecki, Jaworzno 2007; zob. też: Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Central-
nym Obozie Pracy w Jaworznie (1947–1949). Dokumenty i materiały, oprac. I. Hałagida, Warszawa 2012, 
s. 17–21; tam też wykaz podstawowej literatury dotyczącej funkcjonowania obozu i więzienia w Jaworznie 
w latach 1943–1956).

2 Między 7 a 27 lipca 1947 r. w powiecie włodawskim i chełmskim w rezultacie działalności „grup kontrol-
nych” przesiedlono dodatkowo 148 rodzin ukraińskich (435 osób), które uchylały się od wyjazdu. Ponadto 
we włodawskim ujęto 25 osób, które po „ewakuacji” powróciły nielegalnie do swoich gospodarstw (AIPN, 
00231/92, t. 4, Meldunek bojowy nr 0019 sztabu Grupy „Północ” do sztabu PO [w tym przypadku cho-
dzi o Podgrupę Operacyjną „Lublin” (w dok. WP była określana także jako PO „Wisła”), która podlegała 
dowództwu Grupy Operacyjnej „Wisła” – M.Z.] „Wisła” w Lublinie, 19 VII 1947 r., k. 212; ibidem, Dowód-
ca 49 pp do dowódcy PO „Lublin”, 25 VII 1947 r., k. 298; ibidem, Meldunek bojowy nr 0027 sztabu Grupy 
„Północ” do sztabu PO „Lublin”, Siedlce, 30 VII 1947 r., k. 318).

3 Grupa operacyjna MBP stacjonująca od maja do końca lipca 1947 r. na stacji kolejowej w Oświęcimiu 
(podlegała dyrektorowi Departamentu III MBP, ppłk. Józefowi Czaplickiemu) oraz grupa śledcza MBP 
ppor. Józefa Bika, działająca w obozie w Jaworznie (podlegała dyrektorowi Departamentu Śledczego MBP, 
płk. Józefowi Różańskiemu) tworzyły GO MBP przy COP w Jaworznie. Dowodził nią kpt. Roman Wysocki 
(Akcja „Wisła”. Dokumenty i materiały, oprac. E. Misiło, Warszawa 2012, s. 156, 1152).

4 Archiwum Instytutu Pamięci Narododwej (dalej: AIPN), 00231/92, t. 1, Sprawozdanie z działalności GO 
„Wisła” za okres 20 IV – 31 VII 1947 r., Rzeszów, 25 VII 1947 r., k. 158; ibidem, załącznik nr 2, k. 167.

5 Z ważniejszej literatury dotyczącej funkcjonowania podobozu „ukraińskiego” przy COP w Jaworznie zob. 
K. Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Podobóz ukraiński (1947–1949), Katowice 2001; idem, 
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niają dotychczasowy obraz położenia opisywanej grupy, przynosi sprawozdanie z pracy 
Grupy Śledczej MBP, kierowanej przez ppor. Józefa Bika6. Działała ona przy podobozie 
ukraińskim w Jaworznie w początkowym okresie jego istnienia (od maja do września 
1947 r.), który charakteryzował się wzmożonymi represjami w stosunku do osadzonych. 
Dokument, opatrzony jedynie datą wpływu do Wydziału I Departamentu III MBP – 
23 czerwca 1949 r., powstał najprawdopodobniej znacznie wcześniej, przypuszczalnie po 
20 września 1947 r.

Z informacji zawartych w sprawozdaniu wiemy, że do 20 września 1947 r. przyby-
ło do Jaworzna ogółem 20 transportów, z czego najliczniejsze z Ukraińcami z okolic 
Tomaszowa Lubelskiego (600 osób) i Lubaczowa (557 osób)7. W tym czasie liczba osa-
dzonych wynosiła 3682 osoby, w tym 2851 mężczyzn, 809 kobiet, 22 dzieci. Co istotne, 
930 osób umieszczono w obozie bez sankcji prokuratorskiej. Według sprawozdania kie-
rownika Grupy Śledczej MBP wynikało to z tego, że szef Wojskowej Prokuratury Rejo-
nowej w Krakowie, ppłk Oskar Karliner, wyraził we wrześniu 1947 r. opinię, że nie nale-
ży takich sankcji nakładać z uwagi na mającą nastąpić wkrótce stopniową likwidację 

Ukraińcy i Łemkowie w Centralnym Obozie Pracy Jaworzno [w:] Pamiętny rok 1947, red. M.E. Ożóg, Rze-
szów 2001; Ł Kamiński, Obóz Jaworzno. Ukraiński etap [w:] Akcja „Wisła”, red. J. Pisuliński, Warszawa 
2003; Obóz dwóch totalitaryzmów...; Jaworzno. Spohady wjazniw polśkoho koncentracijnoho taboru. Biblio-
teka Zakerzonnia. Serija „Spohady”, t. 1, red. B. Huk, M. Iwanyk, Peremyszl–Toronto–Lwiw 2007; Duchow-
ni... Zob. też: Akcja „Wisła”. Dokumenty, oprac. E. Misiło, Warszawa 1993. W 2012 r. ukazało się drugie 
wydanie tej książki. Zostało ono opatrzone obszernym wstępem, mogącym w zasadzie stanowić odrębną 
monografię, i uzupełnione dokumentami przechowywanymi głównie w archiwach IPN. W dużej części są 
to materiały publikowane po raz pierwszy (Akcja „Wisła”. Dokumenty i materiały, oprac. E. Misiło, Warsza-
wa 2012).

6 Józef Bik (1922–2011) – ppor./mjr UB; od 7 V 1945 r. w UB, początkowo oficer śledczy, następnie naczel-
nik Wydziału Śledczego WUBP w Gdańsku; od 3 IX 1946 r. w Wydziale Śledczym MBP; od 5 III 1947 r. 
zastępca naczelnika Wydziału Śledczego WUBP w Katowicach, od maja do sierpnia 1947 r. kierownik 
Grupy Śledczej MBP przy COP w Jaworznie, od 20 I 1952 r. naczelnik WUBP w Katowicach; 15 IX 1953 r. 
zwolniony z pracy w aparacie bezpieczeństwa m.in. z powodu zatajenia żydowskiego pochodzenia; od 
1968 r. mieszkał w Szwecji, gdzie zmarł w marcu 2011 r. (Akcja „Wisła”. Dokumenty i materiały, s. 1151).

7 Miało to zapewne związek z brutalnymi przesiedleniami mieszkańców Werchraty w pow. lubaczowskim 
oraz Wierzbicy w pow. tomaszowskim (19 V – 10 VI 1947 r.), połączonymi z walkami WP z sotnią UPA Jana 
Szymanskiego „Szuma”. Dodajmy, że tylko z Hrebennego i Wierzbicy w pow. tomaszowskim do podobozu 
„ukraińskiego” w COP w Jaworznie trafiły 164 osoby, w tym 23 kobiety. Co istotne, OUN-B i UPA cieszyły 
się na omawianym terenie dużym poparciem miejscowej ludności ukraińskiej. Dlatego nie przypadkiem 
w latach 1945–1947 mieścił się tutaj ośrodek kierowniczy podziemia banderowskiego w Polsce. Informacje 
na temat lokalizacji Krajowego Prowodu OUN-B w Polsce MBP uzyskało pod koniec maja 1947 r. Jeżeli 
chodzi o liczbę osób skierowanych do podobozu „ukraińskiego” w Jaworznie z pozostałych terenów obję-
tych działaniami GO „Wisła”, z tzw. punktów przeadresowania i rozdzielczych dla poszczególnych trans-
portów, a także z większych ośrodków miejskich znajdujących się poza obszarem objętym operacją „Wisła”, 
w których zamieszkiwali Ukraińcy (np. Warszawa, Kraków), przedstawiała się ona następująco: 493 osoby 
trafiły do Jaworzna z punktu przeadresowania w Oświęcimiu, 63 z punktu przeadresowania w Lublinie, 
5 z punktu rozdzielczego w Olsztynie, 465 z okolic Przemyśla, 351 z okolic Jarosławia, 292 z okolic Rzeszo-
wa, 200 z okolic Sanoka, 173 z okolic Gorlic, 112 z okolic Hrubieszowa, 75 z okolic Włodawy, 71 z okolic 
Białej Podlaskiej, 59 z okolic Nowego Sącza, 50 z okolic Zamościa, 32 z okolic Leska, 25 z okolic Krosna, 
22 z okolic Jasła, 34 osoby z Krakowa, 3 z Warszawy (AIPN, 00231/92, t. 81, Sprawozdanie z pracy GO 
MBP przy COP w Jaworznie, 23 VI 1949 r. (data wpływu do Wydziału I Departamentu III MBP w Warsza-
wie), k. 212–213; Akcja „Wisła”. Dokumenty i materiały..., s. 154).
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podobozu ukraińskiego8. Zupełnie inaczej sprawę tę naświetlił ppłk Karliner w piśmie 
do dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego, gen. Mikołaja Prusa-Więckowskiego 
z grudnia 1947 r.: „około 1000 osób faktycznie aresztowanych przebywa w COP w Jaworz-
nie bez sankcji prokuratorskiej na areszt, mimo moich wielokrotnych interwencji w tym 
kierunku u miejscowych organów BP [bezpieczeństwa publicznego] i generała [Roma-
na] Romkowskiego w MBP. W chwili obecnej w COP w Jaworznie przebywa 1700 osób 
aresztowanych do dyspozycji tutejszej prokuratury i ponad 1000 osób bez formalnej zgo-
dy i wiedzy prokuratora”9.

Większość przybywających do COP w Jaworznie nie miała odnośnych akt sprawy, 
ponieważ nie byli oni w ogóle przesłuchiwani na terenie objętym operacją „Wisła”. Do 
obozu dostawali się wyłącznie na podstawie specjalnych wykazów, sporządzanych przez 
UB i wojsko przeważnie w drodze do stacji załadowczej lub podczas transportowania 
koleją. Niekiedy opierano się jedynie na pomówieniach o związki z ukraińskim podzie-
miem; uwięzieni byli często ofiarami waśni sąsiedzkich lub zwykłej zawiści podyktowa-
nej chęcią łatwego zysku10.

Podporucznik Bik odnotował także przypadki nadużyć ze strony UB. Na przykład do 
obozu trafiła Ukrainka zgwałcona przez oficera śledczego podczas przesłuchania w Woje-
wódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie; pracownik UB skierował 
ją do Jaworzna, by zatrzeć ślady przestępstwa. Inny wypadek dotyczył jednego ze słucha-
czy Centralnej Szkoły MBP. Spodobały mu się aparaty fotograficzne będące własnością 
mieszkańca pewnej ukraińskiej wsi na terenie objętym operacją „Wisła”. Zabrał więc apa-
raty na punkcie załadowczym, a Ukraińca wysłał do obozu w Jaworznie11.

Za drutami znalazły się także osoby w podeszłym wieku (powyżej sześćdziesiątego 
roku życia), mężczyźni i kobiety, w dodatku schorowane, przeciwko którym – jak pisał 
oschle w sprawozdaniu ppor. Bik – „nie zdołano zebrać materiałów kompromitujących”12. 
Z tego samego źródła wiemy, że do obozu trafiła też pewna liczba Polaków zamieszkują-
cych tereny objęte działalnością ukraińskiego podziemia, którzy – jak podkreślano – „byli 
niszczeni przez bandy UP-owskie”13. W COP w Jaworznie umieszczono również kobiety 
z dziećmi oraz kobiety ciężarne, które po przesiedleniu wracały samowolnie w rodzin-
ne strony; wychodziły one z założenia, iż „będąc w odmiennym stanie lub z dzieckiem, 
nie zostaną aresztowane i będą mogły z powrotem mieszkać na wschodnich terenach”14. 
Resztę, to znaczy około 70 proc. osadzonych, stanowili ukraińscy mężczyźni, przeważnie 
chłopi, których rodziny w większości wypadków zostały osiedlone na ziemiach ponie-

8 AIPN, 00231/92, t. 81, Sprawozdanie z pracy GO MBP przy COP w Jaworznie, 23 VI 1949 r., k. 213–214, 
222.

9 Za: Ł. Kamiński, Ukraińcy w COP Jaworzno w 1947 roku [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów..., t. 1, s. 78.
10 AIPN, 00231/92, t. 81, Sprawozdanie z pracy GO MBP przy COP w Jaworznie, 23 VI 1949 r., k. 212; 

G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943−1947, Kraków 2011, 
s. 431.

11 AIPN, 00231/92, t. 81, Sprawozdanie z pracy GO MBP przy COP w Jaworznie, 23 VI 1949 r., k. 213.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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mieckich15. Według meldunku ppłk. Karlinera, jesienią 1947 r. aż 60 proc. osób prze-
trzymywanych w podobozie ukraińskim pod zarzutem współpracy z OUN-B i UPA nie 
miało butów. Ponadto przebywało tam „około 80 kobiet w ciąży, około 60 osób poważnie 
chorych, około 100 starców i kalek oraz wiele kobiet z dziećmi”16.

Do czasu zatrzymania 12 maja 1947 r. w Krakowie kilkudziesięciu osób podejrzewa-
nych o współpracę z podziemiem banderowskim liczba ukraińskich inteligentów osadzo-
nych w Jaworznie była stosunkowa mała. Wśród Ukraińców aresztowanych w Krakowie 
znalazł się m.in. administrator parafii greckokatolickiej św. Norberta, ks. dr Stefan Hrab. 
Po kilkumiesięcznym śledztwie prowadzonym przez MBP został przekazany NKWD 
i następnie wywieziony w głąb ZSRR. 20 maja resztę aresztowanych wówczas Ukraińców 
– po kilkudniowym śledztwie – zawieziono do Jaworzna17.

Za porządek i dyscyplinę w COP w Jaworznie odpowiadał zarząd obozu. Jednak 
wszystko, co dotyczyło osób przybyłych z terenów objętych operacją „Wisła”, zarząd obo-
zowy uzgadniał z pracownikami Grupy Śledczej MBP ppor. Bika. W podobozie ukraiń-
skim więźniowie byli rozmieszczeni po 120 osób „w każdej sali”. Porządku i dyscypliny 
pilnowali więźniowie funkcyjni, nazywani tutaj salowymi. Byli oni współodpowiedzialni 
za znęcanie się fizyczne i moralne nad współwięźniami. Każdy więzień, również funkcyj-
ny, musiał meldować się z chwilą wejścia do sali przedstawiciela zarządu obozu, członka 
załogi lub oficera UB. Rano w obozie odbywały się „marsze i gimnastyka”. Z obowiąz-
ku udziału w nich byli zwolnieni tylko chorzy i kobiety. W ciągu dnia więźniów wyko-
rzystywano „przy różnych pracach obozowych” (około 700 osób), zatrudniano w war-
sztacie szewskim i krawieckim (w systemie trzyzmianowym, około 500 osób) lub przy 
budowie muru, dróg i chodników w obrębie obozu (około 200 osób). Codziennie o godz. 
18.00 więźniowie stawali do apelu, podczas którego byli liczeni. Poza salą mogli prze-
bywać jedynie w czasie zbiórek i pracy; w innych porach dnia i nocy przebywanie poza 
budynkiem było zabronione. Wyjątek od tej reguły czyniono dla wszystkich podejrzanych 
na czas przesłuchania prowadzonego przez pracowników UB. Mimo wyraźnego zakazu 
pracy na terenie obozu w porze nocnej w pewnym okresie komendant Stanisław Kwiat-
kowski wyraził na nią zgodę, umożliwiając członkom Grupy Śledczej MBP prowadzenie 
przesłuchań także nocą. 

Od maja do września 1947 r., jak czytamy w sprawozdaniu ppor. Bika, „nie było ani 
jednego wypadku wyłamania się spod dyscypliny i odmówienia pracy, nie było również 
żadnego wypadku jakiegokolwiek buntu lub usiłowania ucieczki”. W przywoływanym 
dokumencie podkreślano: „Dla utrzymania dyscypliny nie były stosowane żadne meto-
dy, jak bicie lub też inne niedozwolone sposoby”18. Ze wspomnień byłych więźniów19 oraz 

15 Ibidem.
16 Za: Ł. Kamiński, Ukraińcy w COP Jaworzno..., s. 79.
17 W omawianym okresie do podobnych zatrzymań Ukraińców przez polskie organy bezpieczeństwa doszło 

jeszcze w Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Zakopanem i Gdańsku (E. Misiło, Ukraińcy w obozie koncentracyj-
nym w Jaworznie 1947–1949 [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów..., t. 1, s. 65).

18 AIPN, 00231/92, t. 81, Sprawozdanie z pracy GO MBP przy COP w Jaworznie, 23 VI 1949 r., k. 214.
19 Jaworzno. Spohady wjazniw..., s. 128–129 – wspomnienia Wasyla Tokarczyka.
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ustaleń śledztw prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w sprawie przestępstw 
popełnionych w COP w Jaworznie20 wiemy, że było zgoła inaczej.

O wpływie rygoru obozowego na postawę więźniów podobozu ukraińskiego oraz 
o ewoluującej opinii zarządu COP na ich temat ppor. Bik pisał tak: „Od pierwszych dni 
naczelnik obozu uważał, iż z elementem ukraińskim będzie miał trudności i nie będzie 
mógł wykorzystać [go] do żadnej pracy. Z biegiem czasu [...] stosunek i nastawienie zmie-
niło się. Niemniej wielkie znaczenie odegrały częste przyjazdy płk. [Józefa] Różańskiego 
[dyrektora Departamentu Śledczego MBP] i pobyt płk. [Józefa] Czaplickiego [dyrekto-
ra Departamentu III MBP]. W ostatnim czasie w rozmowach z majorem Kwiatkowskim 
[komendantem COP w Jaworznie] nie słyszy się nic innego jak chęć zatrzymania w obo-
zie chociażby 1000 Ukraińców, tym bardziej że element ten jest bardziej wydajny w pracy 
od Niemców z powodu posłuszeństwa i większej dyscypliny”21.

W sumie między majem 1947 r. a marcem 1949 r. przez podobóz ukraiński w Jaworz-
nie przeszło prawie 4 tys. osób, w tym 22 księży greckokatolickich, pięciu księży pra-
wosławnych, 21 nauczycieli, dwóch lekarzy, dwóch inżynierów, kierownik kopalni ropy 
naftowej22. Zmarły 162 osoby, w tym sześć kobiet i duchowny greckokatolicki. Zgony 
więźniów wiązały się z fatalnymi warunkami bytowymi i wywołanymi przez nie epi-
demiami chorób zakaźnych. Jak wynika ze świadectw ukraińskich, spowodowane były 
także – a może przede wszystkim – torturami stosowanymi podczas śledztw prowadzo-
nych przez funkcjonariuszy z grupy ppor. Bika (bicie, elektrowstrząsy), mających na celu 
wydobycie informacji na temat współpracy z „bandami UPA”. Do 20 września 1947 r. 
odnotowano osiem zgonów, pierwszy z nich 14 czerwca; następnych pięć w październi-
ku, w listopadzie zaś już 21. W aktach osób zmarłych, przesłanych w końcu października 
i w drugiej połowie listopada 1947 r. z COP do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kra-
kowie, oprócz postanowienia o umorzeniu postępowania na skutek śmierci podejrzanego 
znajdowały się również postanowienie z 20 września, dotyczące umorzenia postępowa-
nia z powodu braku dowodów winy i nakazujące zwolnienie. Największe żniwo, oko-

20 A. Dziurok, Śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w sprawie przestępstw popełnionych 
w obozach i więzieniu w Jaworznie w latach 1945–1956. Rozliczenie z przeszłością i materiał historyczny [w:] 
Obóz dwóch totalitaryzmów..., t. 2, s. 131–135.

21 AIPN, 00231/92, t. 81, Sprawozdanie z pracy GO MBP przy COP w Jaworznie, 23 VI 1949 r., k. 222.
22 Między październikiem 1947 r. a lutym 1948 r., kiedy do obozu przybyli ostatni Ukraińcy, w COP w Jaworz-

nie osadzono w sumie 114 osób – 80 mężczyzn i 34 kobiety. Według rozbieżnych szacunków liczba wszyst-
kich więźniów podobozu „ukraińskiego” wahała się od 3821 do 3873 osób. Najwięcej osadzonych w obozie 
pochodziło z woj. rzeszowskiego – 2610 osób, lubelskiego – 803, krakowskiego – 143. Wśród pozostałej 
grupy więźniów 156 zostało aresztowanych po powrocie z ziem zachodnich w rodzinne strony, następnych 
około 50 osób stanowili Ukraińcy zatrzymani w woj. łódzkim, katowickim i warszawskim, w tym osoby 
bezdomne i pochodzące z terenów włączonych po lipcu 1944 r. do USRR. 22 V 1948 r. przywieziono do 
obozu grupę 112 partyzantów UPA wziętych do niewoli latem i jesienią 1947 r. na terytorium Czechosło-
wacji, których po przewrocie komunistycznym z lutego 1948 r. władze czechosłowackie zdecydowały się 
przekazać stronie polskiej. Zostali oni umieszczeni w odizolowanej części obozu i po dwóch dniach poby-
tu przewiezieni do więzienia Montelupich w Krakowie. Następnie zostali przekazani do dyspozycji WSR 
w Rzeszowie i Przemyślu, gdzie większość z nich skazano na karę śmierci i stracono (E. Misiło, Ukraińcy 
w obozie..., s. 67–69; por. AIPN, 00231/92, t. 81, Sprawozdanie z pracy GO MBP przy COP w Jaworznie, 
23 VI 1949 r., k. 212–213).
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ło 130 zgonów, zebrała epidemia tyfusu i duru brzusznego w miesiącach zimowych na 
przełomie 1947 i 1948 r.23 Zdarzały się także samobójstwa, np. rzucenie się na ogrodzenie 
z drutu kolczastego pod napięciem. Odnotowano przynajmniej dwa takie zdarzenia. Ich 
ofiarami były młode kobiety. Jedna z nich została postrzelona przez strażnika po przekro-
czeniu „strefy śmierci”, która oddzielała teren obozu od ogrodzenia24.

Zwolnienia z obozu rozpoczęły się jeszcze w sierpniu lub wrześniu 1947 r., kiedy to 
z polecenia płk. Różańskiego uwolniono 28 osób (matki z dziećmi). Przez Oświęcim, 
specjalnymi transportami pod eskortą żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, przewieziono je na ziemie zachodnie25. Według danych WPR, w Krakowie do 
20 września 1947 r. grupa ppor. Bika przygotowała ponad 2 tys. postanowień o umorze-
niu dochodzeń i zwolnieniu podejrzanych. Miało ono nastąpić po uporządkowaniu akt 
śledczych osób przeznaczonych do zwolnienia. Kierownik grupy śledczej czekał tylko na 
stosowny rozkaz z „góry”, którego jednak nie wydawano. Mimo monitów ppłk. Karline-
ra u władz zwierzchnich oraz rozmów z najwyższymi funkcjonariuszami MBP, a także 
składanych podczas nich obietnic sprawa zwolnień większości osadzonych w podobozie 
ukraińskim od jesieni 1947 r. stała w miejscu. Czczą okazała się obietnica gen. Romkow-
skiego o zwolnieniu najpierw w październiku, a później w listopadzie 1947 r. około tysią-
ca osób. Najprawdopodobniej chodziło o wszystkich przetrzymywanych w obozie bez 
sankcji prokuratorskiej26.

W końcu września 1947 r. ppor. Józefa Bika na stanowisku kierownika Grupy Śledczej 
MBP przy COP w Jaworznie zastąpił ppor. Jan Goc27. Grupa śledcza pod jego kierowni-
ctwem – jak czytamy w piśmie szefa WPR w Krakowie do dowódcy Krakowskiego Okrę-
gu Wojskowego nr V z grudnia 1947 r. – „dosłownie [...] niczego nie zdziałała, albowiem 
skierowanie w okresie blisko dwumiesięcznym ośmiu spraw do prokuratury w stosunku do 
osób, które dawały bandom UPA żywność, nie stoi w żadnej proporcji do liczby 3000 osób 
aresztowanych”28.

Charakterystyka pracy operacyjno-śledczej funkcjonariuszy MBP 
w podobozie ukraińskim

Pierwsi Ukraińcy znaleźli się w Jaworznie 9 maja 1947 r.29 12 maja do obozu przybyła 
siedemnastoosobowa grupa kursantów oddelegowana z Centralnej Szkoły MBP w Legio-
nowie w celu „rozpracowania elementu ukraińskiego przysyłanego systematycznie 

23 AIPN, 00231/92, t. 81, Sprawozdanie z pracy GO MBP przy COP w Jaworznie, 23 VI 1949 r., k. 214; 
E. Misiło, Ukraińcy w obozie..., s. 69; Ł. Kamiński, Ukraińcy w COP Jaworzno..., s. 75–76, 79. Zob. też 
A. Dziurok, Śledztwa...

24 E. Misiło, Ukraińcy w obozie..., s. 69.
25 AIPN, 00231/92, t. 81, Sprawozdanie z pracy GO MBP przy COP w Jaworznie, 23 VI 1949 r., k. 214.
26 Ł. Kamiński, Ukraińcy w COP Jaworzno..., s. 78–79.
27 Akcja „Wisła”. Dokumenty i materiały..., s. 156, 1151–1152.
28 Za: Ł. Kamiński, Ukraińcy w COP Jaworzno..., s. 78; E. Misiło, Ukraińcy w obozie..., s. 70.
29 E. Misiło, Ukraińcy w obozie..., s. 69.
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z terenu akcji [»Wisła«]”30. Wkrótce wskutek wzmożonego napływu transportów 
z „podejrzanymi” przesiedleńcami Grupa Śledcza MBP przy COP w Jaworznie okaza-
ła się zbyt mała. Do pomocy skierowano następnych dwudziestu kursantów, a w sierp-
niu 1947 r. „dzięki interwencji płk. Różańskiego”31 z Centralnej Szkoły MBP oddelego-
wano kolejnych trzydziestu oficerów śledczych; stan grupy wzrósł do 67 pracowników 
operacyjno-śledczych32. W końcu września został jednak zredukowany do 22 pracow-
ników operacyjno-śledczych i trzech maszynistek (dwie z WUBP w Katowicach i jedna 
z WUBP w Krakowie), które „z nałożonych [...] obowiązków wywiązywały się dobrze”33. 
Redukcja była wynikiem „wyczerpania się pracy w COP Jaworzno”34 oraz systematyczne-
go przekazywania poszczególnych kursantów do dyspozycji dyrektora Centralnej Szkoły 
MBP – po uprzednim zaznajomieniu się z ich możliwościami.

Z chwilą powołania grupa śledcza ppor. Bika została podzielona na trzy podgrupy. 
Każdej z nich powierzono odrębne zadania: pracę operacyjną, operacyjno-śledczą i śled-
czą. Do zadań podgrupy operacyjnej, liczącej ośmiu słuchaczy Centralnej Szkoły MBP, 
należała praca z siatką agenturalną zmontowaną w obozie, a także werbowanie i typo-
wanie tajnych współpracowników spośród osadzonych z przeznaczeniem do ewentual-
nej pracy agenturalnej poza COP, czyli w rejonie rozmieszczenia ludności przesiedlonej 
podczas akcji „Wisła”. Według sprawozdania Bika w końcu września 1947 r. na ogólną 
liczbę ponad 3,6 tys. więźniów podobozu ukraińskiego zwerbowano do współpracy 402 
„agentów celnych” (osób osadzonych z pozostałymi więźniami w barakach)35. Celem tej 
kategorii agentów było „planowe rozpracowanie osób i systematyczne pogłębianie każde-
go rozpracowania” według planu przygotowanego przez oficera prowadzącego z UB. Aby 
zmotywować członków siatki agenturalnej do efektywniejszej pracy, dawano im żywność 
(np. chleb, konserwy), którą mogli spożywać w trakcie przesłuchania, oraz papierosy 36.

Każdy z pracowników podgrupy operacyjnej miał „na kontakcie” po kilkudziesięciu 
agentów celnych pochodzących z tego samego terenu, najpewniej według podziału tery-
torialnego struktury OUN-B w Polsce (okręgi I–III). Z tego powodu oficerowi UB nie 
wolno było kontaktować się z agenturą spoza obszaru jego zainteresowań37. Ponieważ tyl-
ko wąska grupa pracowników operacyjnych Grupy Śledczej MBP przy COP w Jaworznie 
była wtajemniczona w zagadnienia pracy z agenturą, mieli oni zakaz opowiadania pozo-
stałym oficerom UB z grupy ppor. Bika o specyfice swojej pracy38.

Dużym mankamentem siatki agenturalnej był przeważnie niski poziom intelektualny 
jej członków, który ograniczał możliwości opanowania odpowiednich metod i technik 

30 AIPN, 00231/92, t. 81, Sprawozdanie z pracy GO MBP przy COP w Jaworznie, 23 VI 1949 r., k. 209.
31 Ibidem.
32 Według Eugeniusza Misiły, w szczytowej fazie Grupa Śledcza MBP przy COP w Jaworznie liczyła 76 pra-

cowników (Akcja „Wisła”. Dokumenty i materiały..., s. 156).
33 AIPN, 00231/92, t. 81, Sprawozdanie z pracy GO MBP przy COP w Jaworznie, 23 VI 1949 r., k. 211.
34 Ibidem.
35 Ibidem, k. 216.
36 Ibidem, k. 211.
37 Ibidem.
38 Ibidem, k. 212.
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pracy operacyjnej, tak by przynosiła ona pożądane wyniki. Do zadań specjalnych poza 
drutami obozu zdołano wyselekcjonować 58 osób, z czego 23 wysłano 5 lipca 1947 r. 
do województwa olsztyńskiego, 21 skierowano 17 lipca do województwa szczecińskie-
go, dwanaście 30 sierpnia do województwa gdańskiego. Dwie pozostałe osoby przerzu-
cono do województwa rzeszowskiego; w przywołanym dokumencie nie podano kie-
dy39. Ppor. Bik pisał: „Agentura wyrzucona w teren składa się z osób, które na terenie 
COP-u najlepiej wywiązały się z nałożonych zadań, posiadały zdolności do pracy w tym 
kierunku z powodu szerokich znajomości i orientacji w organizacji, mogły dawać w pra-
cy wewnętrznej odpowiednie materiały. Osoby te zostały wypróbowane i skontrolowane 
w pracy na terenie COP-u przed wyrzuceniem”40.

Ponadto w luźnym kontakcie z pracownikami podgrupy operacyjnej pozostawało 
kilkudziesięciu „agentów sygnalizacyjnych”. Każdy oficer UB miał kilku takich współ-
pracowników. Ich zadaniem było przede wszystkim informowanie o nastrojach panują-
cych w podobozie ukraińskim (o wypowiedziach na temat warunków bytowych), tak by 
zapobiec ewentualnym buntom lub innym niepożądanym wypadkom (takim jak ukry-
wanie pieniędzy, kontakty i handel między poszczególnymi więźniami, np. zakup pod-
czas kąpieli w łaźni tytoniu i papierosów od jeńców niemieckich z zewnętrznej części 
obozu itp.)41.

Rola agentów sygnalizacyjnych polegała również na kreowaniu nastrojów wśród 
więźniów. Rozsiewali oni rozmaite legendy, które w zależności od potrzeb i sytuacji mia-
ły „odstraszyć lub też pocieszyć”, głównie jednak zasiać zwątpienie w możliwość poprawy 
losu i w ten sposób wprowadzić w stan głębokiego przygnębienia. Rozpuszczano wśród 
więźniów informacje o przenosinach do innego obozu lub oddawaniu pod sąd, często 
przenoszono ich z jednego baraku do drugiego, co – jak czytamy w sprawozdaniu Grupy 
Śledczej MBP – wprawiało osadzonych w „niemałe kłopoty”42. A dotyczyło to wszystko 
ludzi zupełnie zdezorientowanych, niezdających sobie sprawy, dlaczego zostali skiero-
wani do obozu. Do rygoru obozowego, częstych przesłuchań połączonych z torturami 
fizycznymi, wreszcie fatalnych warunków bytowych i chorób zakaźnych dochodziły także 
tortury psychiczne stosowane wobec osób rozpracowywanych.

Dane ilustrujące stopień inwigilacji więźniów są szokujące. W ciągu czterech miesięcy 
funkcjonowania obozu podgrupa operacyjna uzyskała 7210 doniesień, które „następnie 
były odpowiednio rozpracowywane i wykorzystywane w śledztwie”43. Dzięki nim otrzy-
mano „materiały kompromitujące” przeciwko blisko sześciuset osobom, m.in. partyzan-
tom UPA, członkom siatki terenowej OUN-B i ich współpracownikom oraz byłym żoł-
nierzom Dywizji SS „Galizien”. 

Nie wszyscy rozpracowani Ukraińcy byli jednak więźniami obozu w Jaworz-
nie. Niektórzy nadal przebywali na terenach objętych operacją „Wisła”. Do bardziej 

39 Ibidem, k. 216–218.
40 Ibidem, k. 218.
41 Ibidem, k. 211.
42 Ibidem, k. 214.
43 Ibidem, k. 218.
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spektakularnych rozpracowań należała sprawa referenta propagandy w 5 Rejonie Okrę-
gu II OUN-B, Michała Nestoraka „Kanaroka”. Jak pisano: „dzięki odpowiednim kombi-
nacjom zdołano ustalić 140 osób z tegoż rejonu, w tym członków band, siatki cywilnej, 
SB [OUN-B] i [W]PŻ [w oddziałach UPA – M.Z.]”44. Przed sądem stanęły także 54 oso-
by spośród agentów pozyskanych przez podgrupę operacyjną Grupy Śledczej MBP przy 
COP w Jaworznie, w większości przypadków byli to niedawni członkowie ukraińskiego 
podziemia.

W świetle przywołanego sprawozdania praca grupy ppor. Bika opierała się na śledz-
twach. Prowadziły je podgrupy: operacyjno-śledcza i śledcza. Do 20 września 1947 r. 
przesłuchano (po kilka razy) ogółem około 3,6 tys. podejrzanych. Na podstawie protoko-
łów przesłuchań pracownicy podgrupy operacyjno-śledczej przygotowali około 3850 wy- 
ciągów „na osoby skompromitowane” przynależnością lub sympatyzowaniem z OUN-B 
i UPA (zarówno więźniów Jaworzna, jak i osoby przebywające na wolności, o których 
nielegalnej działalności uzyskano informacje w trakcie przesłuchań prowadzonych przez 
pracowników Grupy Śledczej MBP). Wyciągów było więcej niż „osób skompromitowa-
nych”, ponieważ w wielu wypadkach jednej osoby dotyczyło kilka, niekiedy nawet kilka-
naście. Na każdą z nich robiono wyciągi w trzech egzemplarzach. Jeden był przechowy-
wany w archiwum GO MBP „Jaworzno”. Natomiast dwa pozostałe egzemplarze wysyłano 
do aktualnego miejsca przebywania osoby podejrzanej i dowództwa GO „Wisła” (po 
zakończeniu operacji, od sierpnia 1947 r., do WUBP w Rzeszowie). By uporządkować 
pracę śledczą, zorganizowano sekretariat, w którym znajdowały się skorowidze, rejestry 
oraz teczki śledcze. W tych ostatnich gromadzono wszelkie materiały dotyczące danej 
osoby lub grupy osób (5–6, niekiedy więcej). Każdy z podejrzanych został zarejestrowany 
pod odpowiednim numerem45.

Różnica w technice pracy obu podgrup polegała na tym, że grupa operacyjno-śledcza 
typowała osoby nadające się do dalszego śledztwa i głębszego rozpracowania. Czyniła 
to na podstawie danych agenturalnych oraz materiałów zgromadzonych w czasie pro-
wadzonych przez nią przesłuchań pod kątem operacyjnym. Przesłuchiwano wszystkich 
osadzonych w podobozie ukraińskim. „W czasie całej pracy na terenie COP Jaworzno 
– czytamy w sprawozdaniu – starano się każdą sprawę umacniać w ten sposób, że do 
każdej sprawy przesłuchiwano świadków mogących cokolwiek zeznać w sprawie podej-
rzanego. Możliwości te były bardzo wielkie, a to z tego powodu, że z każdej wsi było po 
kilkanaście, a nawet po kilkadziesiąt osób, i wszyscy nawzajem się znali [...]. W śledztwie 
kierowano się zawsze jak najlepszym rozpracowaniem podejrzanych, wyciągnięciem jak 
najwięcej materiałów”46. Pod tym eufemistycznym stwierdzeniem bardzo często kryły się 
okrutne metody przesłuchania.

O przygotowaniu kursantów do pracy śledczej oraz jej poziomie ppor. Bik pisał: 
„większość z nich nigdy nic wspólnego ze śledztwem nie miała i niechętnie garnęła się do 

44 Ibidem, k. 218, 220.
45 Ibidem, k. 212, 218–219.
46 Ibidem, k. 219.
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śledztwa, tłumacząc się zawsze tym, że nie umieją bądź też są pracownikami operatyw-
nymi”. Niemniej znalazło się siedemnastu oficerów śledczych, którzy zasłużyli na wyróż-
nienie. Czuli oni „przywiązanie i zamiłowanie” do pracy śledczej lub opanowali metody 
prowadzenia śledztwa – mimo że nie mieli żadnych podstaw, a jedynie „dobre chęci”. 
W każdym razie ich praca – jak podkreślano – przyniosła bardzo dobre wyniki; kursanci 
„nie liczyli się z czasem pracy, wykonywali z uporem w ciężkich warunkach nałożone na 
nich obowiązki, radząc się [dowódcy] we wszelkich zawiłych wypadkach, chcąc jak naj-
lepiej sprostać zadaniom”47.

Dalsze czynności należały do pracowników podgrupy śledczej. Kontynuowali oni 
drobiazgowe dochodzenie w sprawach przekazanych przez kolegów z podgrupy opera-
cyjnej i operacyjno-śledczej. Dzięki temu wytypowaną osobę lub grupę osób szczególnie 
podejrzanych poddawano dogłębnemu rozpracowaniu. Po zgromadzeniu dostatecznej 
liczby dowodów oraz przesłuchaniu świadków sporządzano akty oskarżenia i kierowano 
je do WPR w Krakowie. Ta zaś przekazywała je do rozpatrzenia odpowiednim sądom. 
„Aresztowani nie wiedzieli o tym, że sprawy ich zostaną przekazane do sądu, a to z tego 
powodu, że mogło to popsuć nastroje na terenie obozu, mogłyby powstać pewne trudno-
ści w rozpracowaniu podejrzanych, przeto też zaznajamiano ich z materiałami śledztwa 
już po wywiezieniu [...] do więzienia w Krakowie”48.

Zakończone sprawy w terminologii pracowników Grupy Śledczej MBP były określa-
ne jako „nienadające się do śledztwa”. Wszelkie materiały pochodzące z tych spraw wraz 
z aresztowanymi przewożono samochodami do Centralnego Więzienia Montelupich 
w Krakowie, gdzie następnie odbywały się rozprawy sądowe. Do 20 września zakończono 
526 spraw. Na tej podstawie oddano pod sąd 468 Ukraińców i 58 Polaków, w tej liczbie 
m.in. 185 partyzantów UPA, przeważnie z kureni „Rena” i „Bajdy” działających na tere-
nie odcinka taktycznego „Łemko” (wschodnia część Beskidu Niskiego, Bieszczady, Pogó-
rze Przemyskie), 29 członków SB OUN-B i WPŻ, 192 członków siatki terenowej OUN-B, 
47 łączników „między poszczególnymi rejonami i sotniami” oraz 73 współpracowników 
ukraińskiego podziemia. Do 20 września rozpatrzono mniej niż połowę spraw przekaza-
nych do sądów. Do tego czasu wydano 95 wyroków śmierci49.

* * *

Po zakończeniu dużej części prac przez grupę ppor. Bika, tzn. zamknięciu większości 
śledztw, sporządzeniu spisów wszystkich osadzonych, w tym przedstawicieli ukraińskiej 
inteligencji, i posegregowaniu spraw w ten sposób, że „w każdej chwili w zależności od 
otrzymanego rozkazu obóz może być likwidowany lub też wszelkie sprawy przekazane 
celem dalszej pracy z pozostałymi aresztowanymi”50, możliwości dalszego rozpracowania 
podejrzanych oceniano jako bardzo małe, szacowano na nie więcej niż 2 proc. Ostatecznie 

47 Ibidem, k. 209.
48 Ibidem, k. 219.
49 Ibidem, k. 219, 222.
50 Ibidem, k. 222.
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były one prawie dwukrotnie wyższe, bo pod sąd oddano 547 osób, w tym około 90 
kobiet51.

Puentę ilustrującą tragiczny los większości osadzonych w ukraińskim podobozie COP 
w Jaworznie zawarł ppłk Karliner w meldunku do naczelnego prokuratora WP z 5 paź-
dziernika 1947 r.: „obawiam się, że zagadnienie »Jaworzna« stało się wstydliwym tema-
tem, o którym nie można mówić bez narażenia się na podejrzenie pobłażliwości czy też 
wyrozumiałości dla członków UPA. Należy jednak rozgraniczyć zagadnienie represji od 
przypadkowego przytrzymania i jak najszybciej przystąpić do zwalniania przypadko-
wych mieszkańców »Jaworzna«”52. Na podstawie zarządzenia ministra bezpieczeństwa 
publicznego nr 56 w grudniu 1947 r. nastąpiły grupowe zwolnienia. Do marca 1948 r. 
odzyskało wolność około 3 tys. przetrzymywanych w COP. Ostatnia grupa więźniów 
(księża greckokatoliccy) wyszła na wolność rok później53.

The Ukrainian sub-camp in the Central Labour Camp in Jaworzno in the 
light of the report of the MBP Investigation Squad commanded by the 
second lieutenant Józef Bik (May–September 1947)

Forced resettlement of the Ukrainian population during the operation “Vistula” 
(spring – summer 1947) from the then Lubelskie Voivodeship, Rzeszowskie Voivodes-
hip and Krakowskie Voivodeship to the so-called post-German lands, i.e. to the northern 
and western parts of today’s Poland, and in particular the establishment and operation of 
a temporary camp for “suspicious Ukrainians” in Jaworzno, are the most traumatic events 
in the collective memory of older members of the Ukrainian minority in Poland.

This paper focuses on the functioning of the “Ukrainian” sub-camp in the Jaworzno 
Central Labour Camp in the initial period of its existence (from May to September 1947), 
when repressions against people imprisoned there took the most extreme form. It is an 
unusual account of events as it is mostly came from the other side – perpetrators of com-
munist crimes, i.e. in this specific case by the MBP  Investigation Squad commanded by 
the second lieutenant Józef Bik.

The paper also provides information on the living conditions in the “Ukrainian” sub-
camp, and on the scale of communist repressions used against the captives based on the 
principle of collective responsibility. The prisoners were mainly peasants selected from 
among the expellees from the areas where the Operational Group “Vistula” operated, 
but also members of the Ukrainian intelligentsia. The paper reveals methods used to 
expose persons who actually collaborated with OUN-B and UPA but mostly those who 
were only suspected of sympathising with those organisations. Many captives (including 

51 Ibidem, k. 212, 218–219, 222; G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej..., s. 430–431. Według Eugeniusza Misiły, 
w okresie od czerwca do września 1948 r. na karę śmierci – z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Kra-
kowie – zostało skazanych 93 Ukraińców; ponad 450 otrzymało wyroki więzienia, przeważnie za współpra-
cę z OUN-B i UPA; uniewinnionych zostało tylko kilka osób (E. Misiło, Ukraińcy w obozie..., s. 71).

52 Za: Ł. Kamiński, Ukraińcy w COP Jaworzno..., s. 79.
53 E. Misiło, Ukraińcy w obozie..., s. 69; G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej..., s. 431–432.
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the elderly, women and children) were imprisoned without a prosecutor’s order, which 
was illegal even at the time. The paper also presents some data on the work of the MBP 
operational-investigational group commanded by the second lieutenant Bik (such as the 
number of interrogations, the number of people found guilty, the size of the network of 
agents both within the sub-camp and in the areas where the remaining operation “Vistu-
la” expellees were resettled). Without any doubt, in the end the group’s operations had 
significant impact on the number of victims (including fatal ones) of this specific crime, 
committed by the communist regime against fellow citizens of Ukrainian nationality in 
post-war Poland.
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Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dwadzieścia lat po akcji „Wisła”. Stanowisko Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR w kwestii cerkwi greckokatolickich w województwie 
rzeszowskim z 1968 roku

W Polsce Ludowej jednym z problemów dla władz państwowych i partyjnych róż-
nego szczebla były pozostałe po ludności ukraińskiej cerkwie, świadczące o kulturo-
wej przeszłości ziem południowo-wschodniej Polski. Czystki etniczne przeprowadzone 
w pierwszych latach po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej nieodwracalnie zmie-
niły strukturę narodowościową tych terenów. W latach 1944–1946 według oficjalnych 
danych z województw: rzeszowskiego, krakowskiego i lubelskiego przesiedlono do ZSRR 
480 893 osób narodowości ukraińskiej. Z pierwszego województwa wysiedlono 267 380 
osób, z drugiego – 20 093, a z trzeciego – 193 4201. Zakończenie repatriacji do ZSRR nie 
oznaczało końca dramatów ludzkich. W 1947 r. pozostałą ludność narodowości ukraiń-
skiej w ramach akcji „Wisła” przymusowo przesiedlono na ziemie poniemieckie. Szacuje 
się, że deportowano wówczas około 150 000 osób2.

W województwach rzeszowskim i krakowskim wśród ludności ukraińskiej dominowa-
li grekokatolicy, a w lubelskim – prawosławni. Po wysiedlonych pozostały: domy, gospo-
darstwa, cerkwie i cmentarze. Opuszczone świątynie, podobnie jak mienie wysiedleńców, 
przeszły na własność państwa3. Podstawę prawną stanowił art. 1 dekretu z 5 września 
1947 r. o przejęciu na własność państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych 
do ZSRR4 w brzmieniu nadanym nowelą z 28 września 1949 r.: „Na własność Skarbu 
Państwa przechodzi również mienie osób prawnych, których istnienie lub działalność 
wskutek przesiedlenia do ZSRR ich członków lub osób tą działalnością objętych stała się 
bezprzedmiotowa”5. Mimo że dekrety te pozwalały na zajęcie mienia tylko osób prze-
siedlonych do ZSRR, to powoływano się na nie również w przypadkach niespełniających 

1 Rocznik Statystyczny 1947, Warszawa 1947, s. 30; Rocznik Statystyczny 1948, Warszawa 1948, s. 29.
2 R. Drozd, B. Halczak, Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921–1989, Warszawa 2010, s. 140.
3 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), UdsW, 67/3, Pismo Urzędu ds. Wyznań do Wydziału ds. Wyznań 

w Lublinie, 14 V 1963 r., k. 127–128.
4 DzU 1947, nr 59, poz. 318.
5 DzU 1949, nr 53, poz. 404.
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tego wymogu. Po odebraniu grekokatolikom w 1961 r. cerkwi w Komańczy władze uza-
sadniały swoje działania postanowieniami dekretu z 28 września 1949 r.6 Komańcza 
w skali całego terytorium zamieszkałego przez ludność ukraińską stanowiła przypadek 
szczególny, ponieważ w czasie akcji „Wisła” nie wysiedlono z niej części mieszkańców7. 
Cerkwi w tej miejscowości, czynnej przez cały czas, nie można więc było uważać za mie-
nie opuszczone. Tego argumentu w korespondencji z władzami w sprawie anulowania 
decyzji o odebraniu grekokatolikom cerkwi w Komańczy używali zarówno bp Wojciech 
Tomaka, sufragan rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej8, jak i prymas Stefan Wyszyń-
ski9. W myśl jednak wskazanego dekretu to władza właściwa do sprawowania nadzoru 
państwowego nad daną kategorią osób prawnych określała, czy ich działalność wskutek 
przesiedleń stała się „bezprzedmiotowa”10. Po utworzeniu 19 kwietnia 1950 r. Urzędu do 
spraw Wyznań11 orzeczenie o przejściu majątku cerkiewnego na własność państwa nale-
żało wyłącznie do jego kompetencji12.

Województwo rzeszowskie zostało utworzone 7 lipca 1945 r. z trzynastu powia-
tów byłego województwa lwowskiego (brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskie-
go, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przemyskiego, 
przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego) i czterech powiatów woje-
wództwa krakowskiego (dębickiego, gorlickiego, jasielskiego i mieleckiego)13. W 1951 r., 
w związku z polsko-radzieckim porozumieniem dotyczącym korekty granicy państwo-
wej, obszar województwa, został powiększony o ziemie wokół Ustrzyk Dolnych14. W 1968 
r. terytorium województwa liczyło 18 636 km kw., co stanowiło 5,96 proc. powierzchni 
kraju. Zamieszkałe było przez 1 747 400 mieszkańców15. Pod koniec lat sześćdziesią-
tych XX w. szacowano, że na skutek powrotów, które nastąpiły wraz z liberalizacją syste-
mu politycznego, liczba ludności ukraińskiej w województwie wynosiła około 30 tys. 
osób16.

Według ustaleń Ryszarda Brykowskiego we wrześniu 1939 r. na obszarze przyszłego 
województwa rzeszowskiego było 548 cerkwi greckokatolickich. W 1997 r., czyli pięć-
dziesiąt lat po akcji „Wisła”, nie istniało już 241 z nich. Z pozostałych część znajdowała się 

6 AAN, UdsW, 41/12, Pismo Wydziału ds. Wyznań w Rzeszowie do Kurii Biskupiej w Przemyślu, 27 VII 
1961 r., k. 3; ibidem, Decyzja Urzędu ds. Wyznań, 26 IX 1961 r., k. 8.

7 Z. Wojewoda, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944–1989, Kraków 1994, s. 35.
8 AAN, UdsW, 41/12, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Urzędu ds. Wyznań, 1 VIII 1961 r., k. 5.
9 Ibidem, 131/283, Pismo prymasa Polski do Urzędu ds. Wyznań, 8 VII 1963 r., k. 112.
10 DzU 1949, nr 53, poz. 404.
11 DzU 1950, nr 19, poz. 156.
12 AAN, UdsW, 25/718, Pismo Ministerstwa Finansów do wydziałów finansowych prezydiów wojewódzkich 

rad narodowych w Krakowie i Rzeszowie, 31 VII 1953 r., k. 5.
13 DzU 1945, nr 27, poz. 168.
14 Z.K. Wójcik, Zmiana granicy wschodniej Polski Ludowej w 1951 r. (zarys problematyki) [w:] Bieszczady 

w Polsce Ludowej 1944–1989, red. J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2009, s. 129– 
–130.

15 Rocznik Statystyczny 1969, Warszawa 1969, s. 32.
16 AAN, UdsW, 131/286, Ukraińcy w województwie rzeszowskim, listopad 1969 r., k. 253.
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w złym stanie, wręcz w ruinie17. Były to skutki wieloletniej polityki, polegającej na celo-
wym narażaniu obiektów sakralnych na dewastację. Zniszczenia pozwalały uzasadnić 
rozbiórkę cerkwi, a pozyskany z nich materiał wykorzystywać do innych celów. W nowej 
rzeczywistości politycznej, która nastała wraz z liberalizacją systemu, władze starały się 
uzasadniać prowadzone przez siebie działania jako racjonalne i niezbędne. Wydział do 
spraw Wyznań w Rzeszowie w piśmie z 8 marca 1963 r., skierowanym do Urzędu do 
spraw Wyznań, w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę wybudowanej w 1905 r.18 cer-
kwi w Wołodzi (powiat Brzozów), potrzebę jej przeprowadzenia tłumaczył zdewasto-
waniem obiektu. Cerkiew z braku dachu uległa znacznemu zniszczeniu, część murów 
już wcześniej została rozebrana, a pozostałe były mocno zawilgocone. Prezydium Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Siedliskach materiał pozyskany z rozbiórki chciało wyko-
rzystać na rozbudowę Domu Ludowego19. Zaledwie pięć dni później urząd wyraził na to 
zgodę20. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie uchwałą z 20 czerwca 
1963 r. zezwoliło na przeprowadzenie rozbiórki21. W rzeczywistości była to zgoda na jej 
dokończenie, ponieważ burzenie obiektu, rozpoczęte w 1956 r. przez Spółdzielnię Pracy 
w Temeszowie, przerwano na skutek protestów Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego22. Powszechnie konieczność prowadzania akcji rozbiórkowej tłumaczono 
złym stanem obiektów cerkiewnych. Tak było również w wypadku nieczynnych cerkwi 
z powiatu ustrzyckiego, których rozbiórkę wojewódzkie władze wyznaniowe postulo-
wały w skierowanym do Urzędu do spraw Wyznań piśmie z 25 maja 1963 r. Rzeczy-
wistym powodem zgłoszenia takiego wniosku była obawa, że Kościół rzymskokatoli-
cki może zająć nieczynne cerkwie na potrzeby kultu23. W uchwale z 17 sierpnia 1964 
r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, wydając zgodę na rozbiór-
kę murowanych cerkwi w Myczkowie (powiat leski), Dubiecku, Iskaniu, Orzechowcach, 
Żurawicy i Ujkowicach (powiat przemyski), swoją decyzję uzasadniało tym, że „obiek-
ty cerkiewne od 1947 r. nie są przez nikogo użytkowane i na skutek braku opieki nad 
nimi, opadów atmosferycznych oraz dewastacji przez miejscową ludność i turystów ule-
gają szybkiemu niszczeniu”24. Wspomniane obiekty, za wyjątkiem pochodzącej z dru-
giej połowy XIX w. cerkwi w Żurawicy, zostały na potrzeby kultu wzniesione w XX w.25 
Władze lokalne przeprowadziły jednak rozbiórkę tylko cerkwi: iskańskiej, orzechowskiej 

17 R. Brykowski, Wykaz dotyczący losów unickich cerkwi na obszarze byłego województwa rzeszowskiego 
w latach 1939–1997 [w:] Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, red. A. Marek i in., Rzeszów 1997, s. 297–339.

18 D. Blazejowskyj, Historical šematism of The Eparchy of Peremyšl including The Apostolic Administration of 
Lemkivščyna (1828–1939), Lviv 1995, s. 544. 

19 AAN, UdsW, 67/46, Pismo Wydziału ds. Wyznań w Rzeszowie do Urzędu ds. Wyznań, 3 III 1963 r., k. 10.
20 Ibidem, Pismo Urzędu ds. Wyznań do Wydziału ds. Wyznań w Rzeszowie, 13 III 1963 r., k. 8.
21 Ibidem, Uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie nr 154/63, 20 VI 1963 r., k. 9.
22 Ibidem, 25/721, Pismo Wydziału ds. Wyznań w Rzeszowie do Urzędu ds. Wyznań, 21 III 1957 r., k. 3.
23 Ibidem, 67/46, Pismo Wydziału ds. Wyznań w Rzeszowie do Urzędu ds. Wyznań dotyczące cerkwi po 

byłym Kościele greckokatolickim, 25 V 1963 r., k. 13.
24 Ibidem, 68/39, Uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie nr 217/64 w sprawie 

przekazania cerkwi po byłym Kościele greckokatolickim na cele gospodarcze, 17 VII 1964 r., k. 21–23.
25 R. Brykowski, Wykaz dotyczący losów..., s. 308, 315, 317, 319.
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i żurawickiej26. W 1977 r. cerkiew myczkowską, decyzją wojewody krośnieńskiego, prze-
kazano parafii rzymskokatolickiej w Polańczyku27. W sprawozdaniu z 1980 r. odno-
towano, że cerkwie dubiecka i ujkowicka służyły jako magazyny28. Dewastacje cerkwi 
następowały często wskutek wykorzystywania wielu obiektów do celów gospodarczych. 
W latach 1955–1957 w 59 cerkwiach mieściły się magazyny różnych instytucji spółdziel-
czych i państwowych29. W tym czasie pochodząca z początku XX w. drewniana cerkiew 
w Wolicy (powiat Ustrzyki Dolne) służyła jako kino30. Na potrzeby kinematografii zosta-
ła zaadaptowana przez emigrantów greckich. Kino to nosiło nazwę „Partyzant”. W latach 
siedemdziesiątych XX w. trójdzielna cerkiew wolicka została jednak rozebrana31. Opieka 
państwa nad cerkwiami greckokatolickimi w ocenie Ryszarda Brykowskiego polegała „na 
ich bezczeszczeniu, dewastowaniu i rozbieraniu, w najlepszym wypadku zmienianiu na 
magazyn, co też świątyń nie ratowało. Były bowiem przez lata niewłaściwie eksploatowa-
ne (np. jako magazyny nawozów sztucznych czy zagrody dla owiec) i nieremontowane, 
a doprowadzane do ruiny, opuszczane i rozbierane”32.

Znaczna liczba obiektów cerkiewnych, szczególnie w początkowym okresie, została 
przekazana w użytkowanie Kościołowi rzymskokatolickiemu, ale bez przeniesienia pra-
wa własności33. W 1968 r. na 342 cerkwie w województwie rzeszowskim 177 było użyt-
kowanych przez Kościół rzymskokatolicki, z tego większość z nich została zajęta bez 
zgody władz państwowych34. W tym czasie Kościół tylko 41 cerkwi użytkował oficjalnie 
przekazanych w zarząd35. W 1972 r. liczba cerkwi znajdujących się w posiadaniu łacin-
ników wynosiła już 20636. Zajmowanie obiektów cerkiewnych na cele kultu następowało 
wraz z postępem osadnictwa na Podkarpaciu. W tym czasie władze wojewódzkie roz-
ważały nawet możliwość przekazywania Kościołowi rzymskokatolickiemu cerkwi, ale 

26 Ibidem, s. 315–319; AAN, UdsW, 131/288, Wydział ds. Wyznań w Przemyślu. Wykaz nr 3 obiektów cer-
kiewnych znajdujących się w użytkowaniu jednostek państwowych i uspołecznionych (województwo prze-
myskie), 21 VII 1980 r., k. 106; ibidem, Wydział ds. Wyznań w Krośnie. Wykaz byłych obiektów pocerkiew-
nych (greckokatolickich) na terenie województwa krośnieńskiego, 28 IV 1980 r., k. 114.

27 Ibidem, Wydział ds. Wyznań w Krośnie. Wykaz byłych obiektów pocerkiewnych (greckokatolickich) na 
terenie województwa krośnieńskiego, 28 IV 1980 r., k. 114.

28 Ibidem, Wydział ds. Wyznań w Przemyślu. Wykaz nr 3 obiektów cerkiewnych znajdujących się w użytko-
waniu jednostek państwowych i uspołecznionych (województwo przemyskie), 21 VII 1980 r., k. 106.

29 R. Brykowski, Wykaz dotyczący losów..., s. 297–339.
30 Ibidem, k. 339; S. Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach, Pruszków 2005, s. 232.
31 S. Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach..., s. 232.
32 R. Brykowski, W sprawie architektury cerkiewnej województwa rzeszowskiego po 33 latach [w:] Losy cerkwi 

w Polsce..., s. 146–147.
33 AAN, UdsW, 25/718, Pismo Centralnego Zarządu Urządzeń Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa do Urzę-

du ds. Wyznań, 12 I 1957 r., k. 3.
34 Ibidem, KC PZPR, LI/226, Wydział Administracyjny KW PZPR w Rzeszowie. Informacja dotycząca obiek-

tów sakralnych (cerkwi) po byłym Kościele greckokatolickim, znajdujących się na terenie województwa 
rzeszowskiego wraz z wnioskami, 23 III 1968 r., k. 162.

35 Archiwum PAnstwowe w Rzeszowie (dalej: APRz), PWRN w Rzeszowie, 21 355, Wykaz cerkwi greckoka-
tolickich przekazanych protokołami Kościołowi rzymskokatolickiemu w zarząd i użytkowanie, luty 1968 r., 
k. 31–33.

36 AAN, UdsW, 132/164, Notatka w sprawie obiektów cerkiewnych rozmieszczonych na terenie województw 
południowo-wschodnich, wrzesień 1972 r., k. 90.
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pod warunkiem likwidacji placówek greckokatolickich funkcjonujących przy parafiach 
rzymskokatolickich i niewspierania w przyszłości działalności księży obrządku wschod-
niego37. Kościół rzymskokatolicki swoje prawa do majątku pozostałego po Cerkwi gre-
ckokatolickiej uzasadniał tym, że majątek ten jest własnością Kościoła katolickiego, 
którego część stanowi również Cerkiew greckokatolicka38. Takie stanowisko zajmował 
zarówno bp Franciszek Barda, ordynariusz przemyski39, jak i jego następca bp Ignacy 
Tokarczuk. Ten ostatni w piśmie z 25 kwietnia 1968 r. skierowanym do premiera Józefa 
Cyrankiewicza oprócz przytoczonych argumentów dodawał jeszcze, że „działalność Koś-
cioła katolickiego obrządku greckiego mimo przesiedlenia jego wyznawców nie stała się 
»bezprzedmiotowa«, przeciwnie, nadal jest bardzo żywa, gromadząc licznych katolików 
obrządku wschodniego szczególnie w województwie rzeszowskim, krakowskim i na zie-
miach zachodnich Polski”40. Cerkwie użytkowane przez Kościół rzymskokatolicki nadal 
pełniły funkcje sakralne, ale z powodu dostosowywania wnętrza do potrzeb liturgicznych 
często ulegały zmianie wystrój, a nawet bryła świątyni41.

Liberalizacja systemu politycznego w wypadku grekokatolików oznaczała nie tylko 
możliwość powrotów w rodzinne strony, ale również organizacji duszpasterstwa. Władze 
państwowe, niechętne reaktywowaniu struktur Cerkwi greckokatolickiej, zaczęły wspie-
rać misje prawosławne, prowadzone wśród grekokatolików zamieszkałych w wojewódz-
twach rzeszowskim i krakowskim42, czyli na terenie dawnej greckokatolickiej diecezji 
przemyskiej i Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny43. Na ziemiach zachodnich 
działalność Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w środowiskach grecko-
katolickich wspierano od czasu przyjęcia przez Biuro Polityczne Komitetu Centralnego 
PZPR w kwietniu 1952 r. uchwały w sprawie środków zmierzających do poprawy sytuacji 
gospodarczej ludności ukraińskiej w Polsce i do wzmożenia wśród niej pracy politycznej44. 
W 1958 r. Cerkiew prawosławna w celu skuteczniejszego pozyskiwania nowych wiernych 

37 Ibidem, k. 92.
38 A. Nałęcz, Cerkwie greckokatolickie w diecezji przemyskiej po roku 1945. Zarys problematyki, Przemyśl 1988, 

s. 17–21.
39 Ibidem, s. 20–21.
40 AAN, UdsW 131/290, Pismo biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka do prezesa Rady Ministrów 

Józefa Cyrankiewicza, 25 IV 1968 r., k. 9.
41 Ibidem, 132/164, Stan zabytków sztuki cerkiewnej użytkowanych przez parafie rzymskokatolickie na tere-

nach południowo-wschodnich województw Polski, 22 V 1986 r., k. 98–108; M. Kornecki, Losy cerkwi 
i zabytków sztuki cerkiewnej w dawnym województwie krakowskim 1945–1975 (Przyczynek do dziejów sztu-
ki zachodniej Łemkowszczyzny) [w:] Losy cerkwi w Polsce..., s. 107, 108.

42 R. Drozd, Akcja misyjna Kościoła prawosławnego wśród grekokatolików w Polsce w latach 1951–1989, 
„Dzieje Najnowsze” 2003,  t. 35, nr 4, s. 80–83; Źródła do dziejów Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej 
w Polsce w latach 1944–1989, oprac. B. Huk, t. 1, Przemyśl 2007, s. 219–221; Odnowienie duszpasterstwa 
greckokatolickiego w Polsce 1956–1957 (dokumenty), oprac. I. Hałagida, „Bazyliańskie Studia Historyczne” 
2011,  t. 1, s. 180–182.

43 Z. Wojewoda, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego..., s. 11–15; M. Ryńca, Administracja Apostolska 
Łemkowszczyzny w latach 1945–1947, Kraków 2001, s. 11–19.

44 AAN, UdsW, 25/730, Uchwała Biura Politycznego KC PZPR w sprawie środków zmierzających do popra-
wy sytuacji gospodarczej ludności ukraińskiej w Polsce i do wzmożenia wśród niej pracy politycznej, kwie-
cień 1952 r., k. 13–16.
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powołała Metropolitarny Komitet Misyjny. W następnym roku w ramach diecezji metro-
politarnej utworzono dekanat rzeszowski45. Pierwszym dziekanem został ks. Jan Lewiarz. 
W 1966 r. na tym stanowisku, w skutek konfliktu z metropolitą Stefanem (Rudykiem), 
zastąpił go ks. Aleksander Dubec46, który po utworzeniu w 1983 r. diecezji przemysko
-nowosądeckiej z siedzibą w Sanoku został wyniesiony do godności biskupiej i przyjął 
imię Adam47. W 1968 r. Cerkiew prawosławna w województwie rzeszowskim miała 30 
świątyń. Parafii w tym czasie jednak było tylko trzynaście (Sanok, Morochów, Hłomcza, 
Komańcza, Wysowa, Bielanka, Bartne, Zdynia, Polany, Pielgrzymka, Zapałów, Kalinków, 
Kłokowice)48. W 1969 r., według danych wojewódzkich władz wyznaniowych, było 3039 
wiernych. Oznaczało to, że prawosławni stanowili zaledwie 10 proc. ogółu ludności ukra-
ińskiej zamieszkałej w województwie49. Działalność Cerkwi prawosławnej w Polsce połu-
dniowo-wschodniej napotykała jednak utrudnienia ze strony władz lokalnych, które czy-
niły przeszkody przy przekazywaniu świątyń i plebanii50. W latach sześćdziesiątych XX w. 
Wydział do spraw Wyznań w Rzeszowie bez uzgodnienia z Urzędem do spraw Wyznań 
wyraził zgodę na rozbiórkę pochodzącej z pierwszej połowy XIX w. murowanej cerkwi 
w Lesku51, o której przekazanie zabiegali prawosławni52. W 1966 r. politykę prowadzoną 
wobec prawosławia w województwie rzeszowskim skrytykował Wydział Administracyj-
ny Komitetu Centralnego PZPR, który zarzucał władzom lokalnym długie rozpatrywa-
nie wniosków złożonych w celu uzyskania zgody na utworzenie nowych parafii lub przy-
dział wolnych cerkwi. Jednocześnie w ocenie przygotowanej przez wydział obwiniano 
administrację szczebla powiatowego o to, że niejednokrotnie obciąża ona duchownych 
prawosławnych nadmiernymi zobowiązaniami finansowymi. Takie postępowanie tłuma-
czono tym, że władze lokalne w działalności misyjnej Cerkwi prawosławnej postrzegały 
niebezpieczeństwo „odradzania się nacjonalizmu ukraińskiego”53. Stanowisko to nie było 
odosobnione. Na spotkaniu pracowników Urzędu do spraw Wyznań, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie z zespołem do spraw kleru 
z powiatu przemyskiego, które odbyło się 24 lutego 1968 r., stwierdzono, że „władze gro-
madzkie bronią się przed rozszerzeniem działalności Kościoła prawosławnego, obawiając 

45 K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970 (Rys historyczny), Kraków 1996, s. 178.
46 AAN, UdsW, 139/31, Charakterystyka ks. Jana Lewiarza, 28 IX 1966 r., k. 28; ibidem, 131/398, Notatka. 

Sytuacja prawosławia na Rzeszowszczyźnie, 25 IV 1969 r., k. 130–131; AP Rzeszów, PWRN w Rzeszowie, 
21 354, Charakterystyka ks. Aleksandra Dubca, 15 VII 1969 r., k. 20.

47 A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok 2005, s. 289.
48 AAN, KC PZPR, LI/226, Wydział Administracyjny KW PZPR w Rzeszowie. Informacja dotycząca obiek-

tów sakralnych (cerkwi) po byłym Kościele greckokatolickim, znajdujących się na terenie województwa 
rzeszowskiego wraz z wnioskami, 23 III 1968 r., k. 162.

49 AAN, UdsW, 131/286, Wydział ds. Wyznań w Rzeszowie. Informacja o aktualnej sytuacji w Kościele pra-
wosławnym na terenie województwa rzeszowskiego, 22 IV 1969 r., k. 138.

50 R. Drozd, Akcja misyjna..., s. 83.
51 S. Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach..., s. 89–90.
52 AAN, UdsW, 131/395, Urząd ds. Wyznań. Notatka w sprawie działalności Kościoła prawosławnego w woje-

wództwie rzeszowskim, 20 III 1967 r., k. 68.
53 Ibidem, 131/284, Wydział Administracyjny KC PZPR. Ocena aktualnej sytuacji wśród wyznawców i kleru 

byłego Kościoła greckokatolickiego w Polsce, marzec 1966 r., k. 70.
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się wzrostu nastrojów nacjonalistycznych”54. Centralne władze wyznaniowe zarzucały, że 
w tym powiecie przekazano prawosławnym obiekty sakralne w miejscowościach, w któ-
rych mieszkała mała grupa wiernych lub w ogóle ich nie było. Natomiast nie przekazano 
im świątyń tam, gdzie wyznawcy stanowili znaczny odsetek ludności55. We wnioskach 
z wizytacji zarzucono władzom wojewódzkim „brak pracy z duchowieństwem prawo-
sławnym, które jest często lekceważąco traktowane”56. Na przyszłość władzom lokalnym 
polecono udzielanie pomocy Cerkwi prawosławnej57.

W Polsce Ludowej politykę narodowościową i wyznaniową kształtowała Polska Zjed-
noczona Partia Robotnicza. W przypadku ludności ukraińskiej kwestia narodowościowa 
nierozerwalnie wiązała się z zagadnieniami konfesyjnymi. W ocenie Wydziału Admi-
nistracyjnego Komitetu Centralnego PZPR, pochodzącej z marca 1966 r., działalność 
duchowieństwa greckokatolickiego osłabiała proces asymilacji i społecznej integracji 
ludności ukraińskiej oraz podtrzymywała nacjonalizm ukraiński58. Szczególną uwagę na 
problematykę ukraińską zwracano w województwie rzeszowskim. Czystki etniczne roz-
poczęły proces systematycznego niszczenia dziedzictwa kulturowego tego regionu. Niero-
zerwalnym elementem, wpisanym w krajobraz południowo-wschodniej Polski, były cer-
kwie. Niszczenie świątyń obrządku wschodniego spowodowało zanikanie całej warstwy 
kulturowej. W kształtowaniu polityki wyznaniowej i narodowościowej w województwie 
rzeszowskim decydujący głos z racji zajmowanego stanowiska miał Władysław Kruczek, 
w latach 1956–1971 I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie, nazwa-
ny przez Mieczysława Rakowskiego „obłędnie głupim facetem”59. W 1968 r. był współ-
odpowiedzialny za nagonkę antysemicką60. Krążył o nim dowcip: „Jaki pies ma w Pol-
sce najdłuższy łańcuch? Kruczek. Bo budę ma w Rzeszowie, a szczeka w Warszawie”61. 
Władysław Kruczek w latach 1954–1981 był członkiem Komitetu Centralnego PZPR, 
a od listopada 1968 r. przez dwanaście lat wchodził w skład Biura Politycznego Komite-
tu Centralnego PZPR. Po odejściu ze stanowiska I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Rzeszowie przez dziewięć lat był przewodniczącym Centralnej Rady Związków 

54 Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu, Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu, 593, 
Notatka w sprawie posiedzeń zespołów powiatowych do spraw kleru w powiecie Sanok i Gorlice oraz 
Przemyśl, 23 II 1968 r., k. 175; AAN, UdsW, 131/398, Informacja o pobycie w województwie rzeszowskim 
delegacji Urzędu ds. Wyznań (22–24 II 1968 r.), 4 III 1968 r., k. 196.

55 AAN, UdsW, 131/398, Informacja o pobycie w województwie rzeszowskim delegacji Urzędu ds. Wyznań 
(22–24 II 1968 r.), 4 III 1968 r., k. 199–200.

56 Ibidem, k. 202.
57 Ibidem, k. 201.
58 Ibidem, 131/284, Wydział Administracyjny KC PZPR. Ocena aktualnej sytuacji wśród wyznawców i kleru 

byłego Kościoła greckokatolickiego w Polsce, marzec 1966 r., k. 69.
59 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1963–1966, Warszawa 1999, s. 92.
60 P. Osęka, Marzec’68, Kraków 2008, s. 273; W. Mędykowski, Echa kampanii »antysyjonistycznej« w Polsce na 

łamach prasy izraelskiej z lat 1967–1968 [w:] Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 
1967–1968 i po niej, red. G. Berendt, Warszawa 2009, s. 92; M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1967–1968, 
Warszawa 1999, s. 380.

61 Dowcip zapamiętany przez Mariusza Podporę pochodzącego z Jarocina w województwie rzeszowskim, 
zanotowany w sierpniu 2012 r.

Między ideologią.indd   218 2/19/14   10:04:38 AM



Dwadzieścia lat po akcji „Wisła” 219

Zawodowych. W latach 1972–1980 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady 
Państwa, a w latach 1980–1982 był jej członkiem. Poseł na Sejm PRL III–VIII kadencji 
(1961–1985), wybierany z okręgu tarnobrzeskiego.

Wydział ds. Wyznań podlegał Mieczysławowi Kaczorowi, wiceprzewodniczącemu 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z ramienia PZPR62, który pełnił 
tę funkcję w latach 1950–1969. Politykę wyznaniową w województwie kształtował zespół 
w składzie: kierownik Wydziału Administracyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 
komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej, zastępca komendanta wojewódzkiego 
ds. Bezpieczeństwa, kierownik Wydziału ds. Wyznań PWRN, prokurator wojewódzki, 
prezes Sądu Wojewódzkiego, kierownik Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN, kierow-
nik Wydziału Finansowego PWRN, kurator Okręgu Szkolnego i wiceprzewodniczący 
PWRN, któremu podlegały sprawy wyznaniowe. Czterech pierwszych tworzyło ścisły 
zespół, odpowiedzialny za ustalanie bieżących założeń polityki wyznaniowej. W 1968 r. 
kierownikiem Wydziału Administracyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR był Woj-
ciech Krząstek, komendantem wojewódzkim Milicji Obywatelskiej – płk Jan Niedbała, 
zastępcą komendanta wojewódzkiego ds. Bezpieczeństwa – płk Mikołaj Maszara, a kie-
rownikiem Wydziału ds. Wyznań – Józef Chwistek63.

W zespole Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, znajdu-
jącym się w Archiwum Akt Nowych, zachował się dokument zatytułowany „Informacje 
dotyczące obiektów sakralnych (cerkwi) po byłym Kościele greckokatolickim, znajdu-
jących się na terenie województwa rzeszowskiego wraz z wnioskami”, który opracował 
Wydział Administracyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie z datą 23 marca 
1968 r.64 Informacje i wnioski zawarte w piśmie zostały dwukrotnie omówione na robo-
czym zespole do spraw kleru, funkcjonującym przy Komitecie Wojewódzkim65. Podsu-
mowując zestawienie liczboowe cerkwi, sporządzone według powiatów, stwierdzono, „że 
zbyt duża ilość obiektów po byłym Kościele greckokatolickim zakwalifikowana została 
jako obiekty zabytkowe, bez odpowiedniego uzasadnienia przedmiotowego i określonej 
potrzeby w sensie kulturowym i społecznym”66. Tłumaczono, że brak środków finanso-
wych na utrzymanie obiektów w należytym stanie prowadzi do ich niszczenia, co z kolei 
wywołuje nieprzychylne komentarze ze strony księży, chcących przeciwstawić ludność 
ukraińską władzy ludowej. Obawiano się, że nieużytkowane cerkwie w przypadku zaję-
cia ich przez Kościół rzymskokatolicki na cele kultu mogą być wykorzystywane również 
na potrzeby duszpasterstwa greckokatolickiego. W tym celu proponowano zabezpieczyć 

62 AAN, UdsW, 131/398, Sprawozdanie z kontroli Wydziału ds. Wyznań PWRN w Rzeszowie przeprowadzo-
nej 24–27 IV 1967 r., k. 212.

63 Ibidem, k. 210, 213; AAN, UdsW, 131/398, Informacja o pobycie w województwie rzeszowskim delegacji 
Urzędu ds. Wyznań (22–24 II 1968 r.), 4 III 1968 r., k. 196; Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierow-
nicza, t. 2: 1956–1975, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006, s. 134.

64 AAN, KC PZPR, LI/226, Wydział Administracyjny KW PZPR w Rzeszowie. Informacja dotycząca obiek-
tów sakralnych (cerkwi) po byłym Kościele greckokatolickim, znajdujących się na terenie województwa 
rzeszowskiego wraz z wnioskami, 23 III 1968 r., k. 161–169.

65 Ibidem, k. 169.
66 Ibidem, k. 166.
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świątynie przez: organa administracji państwowej, Milicję Obywatelską i Służbę Bez-
pieczeństwa przed samowolnym ich przejmowaniem. Równocześnie zamierzano podjąć 
kroki zmierzające do zmniejszenia liczby cerkwi przez rozbiórki niezagospodarowanych 
obiektów. W tym celu proponowano dokonanie rewizji kwalifikacji przyznanych grup 
zabytkowych. W cerkwiach, które były użytkowane jako obiekty gospodarcze, miano 
zatrzeć ich cechy sakralne. Na drodze sądowej zamierzano rewindykować cerkwie zajęte 
przez Kościół rzymskokatolicki. Świątynie w przyszłości mogłyby być nadal użytkowa-
ne, ale na zasadzie podpisywania umów na odpłatne dzierżawienie ich przez okres jed-
nego roku. Miało to służyć wywieraniu presji na Kościół. Świątynie zabytkowe planowa-
no przeznaczyć na potrzeby Cerkwi prawosławnej. Proponowano również zgromadzić 
wybrane cerkwie w skansenie67. W zespole Urzędu do Spraw Wyznań, przechowywanym 
także w tym archiwum, zachowały się „Uwagi do wniosków Wydziału Administracyjne-
go KW PZPR w Rzeszowie, dotyczących cerkwi po byłym Kościele greckokatolickim”, 
opracowane przez Sektor Społeczno-Polityczny Komitetu Centralnego PZPR z datą 
12 czerwca 1969 r.68 Proponowano w nich, aby świątynie niezagospodarowane zamie-
nić czasowo na składnice różnego rodzaju materiałów, ponieważ w razie próby zajęcia 
obiektu ulegnie zmianie kwalifikacja prawna. Okres dzierżawy postulowano wydłużyć 
do trzech lat. Projekt utworzenia skansenu, ze względu na wysokie koszty jego realiza-
cji, odrzucono. W sprawie dokonania rewizji kwalifikacji dotychczasowych grup zabyt-
kowych proponowano zwrócić się do Wydziału Kultury Komitetu Centralnego PZPR, 
„aby zobowiązał on Ministerstwo Kultury do natychmiastowego podjęcia prac w tym 
zakresie”69.

Na początku lat siedemdziesiątych XX w., wraz ze złagodzeniem polityki państwa 
wobec Kościoła rzymskokatolickiego po przejęciu władzy przez Edwarda Gierka70, pro-
pozycje zgłoszone przez Wydział Administracyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR stały 
się w znacznym stopniu nieaktualne. Wydział do spraw Wyznań w Rzeszowie, w piśmie 
z 10 marca 1972 r., skierowanym do Urzędu do spraw Wyznań, postulował przekazy-
wanie cerkwi na cele kultu katolikom obrządku zachodniego w miejscowościach, gdzie 
oni tego się domagają, co rozładowywałoby napięcie między ludnością a władzami. Spo-
wodowałoby to również ograniczenie nielegalnego budownictwa sakralnego. Na Kościół 
rzymskokatolicki miał zostać przerzucony obowiązek konserwacji zabytkowych cerkwi. 
Proponowano nadal prowadzić rozbiórki cerkwi, ale pod warunkiem niewchodzenia 
w konflikt z miejscową ludnością71. Już 24 kwietnia 1972 r. Wydział do spraw Wyznań 

67 Ibidem, k. 161–169.
68 Ibidem, UdsW, 131/286, Sektor Społeczno-Polityczny. Uwagi do wniosków Wydziału Administracyj-

nego KW PZPR w Rzeszowie, dotyczących Cerkwi po byłym Kościele greckokatolickim, 12 VI 1969 r., 
k. 165–166.

69 Ibidem.
70 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 279–295.
71 AAN, UdsW, 131/288, Pismo Wydziału ds. Wyznań w Rzeszowie do Urzędu ds. Wyznań, 10 III 1972 r., 

k. 82.
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przedstawił wykaz 47 cerkwi proponowanych do zdjęcia z ewidencji zabytków72. Niszcze-
nie cerkwi miało postępować nadal, ale w bardziej zawoalowany sposób.

Jako podsumowanie polityki państwa prowadzonej wobec dziedzictwa kulturowego 
warto przytoczyć opinię Jana Pruszyńskiego: „Ponieważ usiłowano przedstawić Polskę 
jako państwo etniczne i klasowo jednolite, miast historii Polski uczono okaleczonej histo-
rii narodu polskiego, pomijając wszystko, co składało się na bogactwo kultury dawnej 
Rzeczypospolitej wielu narodów. Dlatego to, co dowodziło tej dialektycznie niewygod-
nej prawdy, musiało ulec anihilacji. Politycznym nakazem, skrupulatnie wypełnianym 
przez administrację, stało się niszczenie świątyń wszystkich wyznań, od kościołów, przez 
cerkwie południowo-wschodniej Polski, po synagogi i cmentarze, dewastację siedzib 
»byłych klas posiadających«, doprowadzenie do ruiny miast i miasteczek”73.

ANEKS

Nr 1

1968 marzec 23, Rzeszów – Informacja dotycząca obiektów sakralnych po byłym Kościele 
greckokatolickim (cerkwi), znajdujących się na terenie województwa rzeszowskiego wraz 
z wnioskami

Południowo-wschodnia część terenów województwa rzeszowskiego była zamieszki-
wana m.in. przez ludność narodowości ukraińskiej. W pierwszych latach po wyzwoleniu 
część tej ludności została przesiedlona na teren Związku Radzieckiego, a część w ramach 
akcji „W” na teren innych województw w kraju.

Majątek nieruchomy po ludności ukraińskiej, w tym także obiekty cerkiewne po Koś-
ciele greckokatolickim, na mocy dekretu z dnia 5 września 1947 r., przeszły na własność 
Skarbu Państwa.

Tak w okresie przesiedlenia, jak i w późniejszym czasie władze terenowe (byłe sta-
rostwa) zlecały niektórym proboszczom i administratorom parafii rzymskokatolickich 
sprawowanie opieki nad opuszczonym mieniem po byłym Kościele, a szczególnie nad 
cerkwiami. Przekazywanie tych obiektów odbywało się na piśmie za podpisem obu stron 
lub ustnie. Wiele innych zajęto wówczas samowolnie, tłumacząc dzisiaj, że przekaza-
ne im zostały przez przedstawicieli władzy. W ten sposób kler rzymskokatolicki wszedł 
w posiadanie 164 obiektów cerkiewnych, przy czym 41 z nich zostało przekazanych for-
malnie na podstawie protokołu.

72 Ibidem, Wydział ds. Wyznań w Rzeszowie. Wykaz cerkwi zabytkowych po byłym Kościele greckokatoli-
ckim, proponowanych do zdjęcia z ewidencji zabytków, 24 IV 1972 r., k. 56–58.

73 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 2, Kraków 2001, s. 41.
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Do chwili obecnej kler rzymskokatolicki na terenie województwa rzeszowskiego zor-
ganizował w tych obiektach pocerkiewnych 18 nowych parafii i 62 wikariaty eksponowa-
ne. Niezależnie od tego i w chwili obecnej kler rzymskokatolicki zajmuje obiekty pocer-
kiewne, w których organizuje placówki Kościoła rzymskokatolickiego. W ten sposób kler 
rzymskokatolicki posiada łącznie w chwili obecnej 177 obiektów pocerkiewnych, w któ-
rych zorganizowano ponad 80 czynnych placówek kościelnych.

Z ogólnej ilości 342 cerkwi będących na naszym terenie są one zagospodarowane 
w sposób jak w tabeli poniżej.

Lp. Nazwa powiatu
Ogółem 
cerkwi

Kościół 
rzymskoka-

tolicki

Kościół pra-
wosławny

Instytucje 
państwowe

Nieużytkowane 
(wolno stojące)

1. Brzozów 10 4 – 1 5

2. Gorlice 45 26 12 1 6

3. Jarosław 33 26 1 2 4

4. Nisko 1 1 – – –

5. Ustrzyki Dolne 36 1 – – 35

6. Sanok 46 29 8 2 7

7. Strzyżów 4 4 – – –

8. Przeworsk 4 3 – 1 –

9. Lubaczów 40 23 – 8 9

10. Lesko 23 11 1 4 7

11. Leżajsk 6 3 1 2 –

12. Krosno 11 10 1 – –

13. Jasło 6 4 1 – 1

14. Rzeszów (powiat) 1 1 – – –

15. Przemyśl 76 31 5 11 29

Ogółem 342 177 30 32 103

Należy tu mieć na uwadze, że kuria biskupia w Przemyślu kładzie bardzo mocny 
nacisk, aby poprzez kler parafialny zajmować dalsze cerkwie i organizować nowe pla-
cówki kościelne. Szczególną aktywność w tym zakresie wykazuje kuria w odniesieniu do 
Bieszczadów, gdzie rozwija się wzmożony ruch turystyczny, a według oceny kurii w rejo-
nach tych nie jest należycie rozbudowana sieć placówek duszpasterskich.

Wyrazem tej aktywności ze strony kurii jest fakt, iż biskup Tokarczuk pisemnie zwró-
cił się do Ministerstwa Kultury i Sztuki (odpis pisma w załączeniu)74 z prośbą o przeka-
zanie kurii dla celów kultu religijnego nieużytkowanych cerkwi. W piśmie tym wskazuje 
się na niszczenie tych obiektów, podkreślając, że tylko Kościół jest w stanie dać właściwe 
zabezpieczenie tym obiektom.

74 Zob. Aneks, Dokument nr 2.
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Z ogólnej ilości 342 cerkwi ewidencją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków są 
objęte 243 cerkwie, którym nadano określone grupy zabytkowe. Obrazuje to zestawienie 
jak niżej, z uwzględnieniem podziału na powiaty.

Lp. Nazwa powiatu
grupa zabytków

Razem Uwagi
I II III IV

1. Brzozów 1 3 1 4 9

2. Gorlice 7 11 11 11 40

3. Jarosław 1 7 6 3 17

4. Jasło 3 2 – 1 6

5. Krosno – – 3 1 4

6. Lesko – 2 9 10 21

7. Leżajsk – – 1 – 1

8. Lubaczów 1 5 12 9 27

9. Łańcut – – 1 – 1

10. Nisko – 1 – – 1

11. Przemyśl 3 3 14 12 32

12. Przeworsk – 1 – 2 3

13. Sanok 4 3 12 22 41

14. Strzyżów – – 2 1 3

15. Ustrzyki Dolne 4 7 13 13 37

Ogółem 24 45 85 89 243

W pierwszej tablicy (ogólnego zestawienia cerkwi) wykazano 103 obiekty cerkiewne 
nieużytkowane – wolno stojące. Kwalifikacja tych cerkwi według poszczególnych grup 
zabytkowych i w rozbiciu na poszczególne powiaty kształtuje się następująco:

Lp. Nazwa powiatu
grupa zabytków Nie stanowi 

zabytku
Razem Uwagi

I II III IV

1. Brzozów – 1 2 2 – 5

2. Gorlice 2 – 2 1 1 6

3. Jarosław – 1 1 1 1 4

4. Jasło 1 – – – – 1

5. Krosno – – – – – –

6. Lesko – 1 5 – 1 7

7. Leżajsk – – – – – –

8. Lubaczów – 1 3 3 2 9

9. Łańcut – – – – – –
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10. Nisko – – – – – –

11. Przemyśl 1 3 12 5 8 29

12. Przeworsk – – – – – –

13. Sanok – – 1 5 1 7

14. Strzyżów – – – – – –

15. Ustrzyki Dolne 3 6 12 14a – 35

Ogółem 7 13 38 31 14 103
a Dopisano ołówkiem w poprzedniej tablicy tylko 13!

Kościół rzymskokatolicki jest w łącznym posiadaniu 178 cerkwi75. Zabytkowość tych 
cerkwi z uwzględnieniem poszczególnych grup i ich rozmieszczenia w powiatach kształ-
tuje się jak niżej.

Lp. Powiat
Cerkwie użytkowane 
przez kler rzymsko-

katolicki

Grupy zabytkowe Ogółem cerkwi 
zabytkowychI II III IV

1. Brzozów 4 – – – 1 1

2. Gorlice 26 4 6 7 5 22

3. Jarosław 26 1 4 4 2 11

4. Nisko 1 – – – – –

5. Ustrzyki Dolne 1 – 1 – – 1

6. Sanok 29 1 1 8 17 27

7. Strzyżów 4 – – 2 1 3

8. Przeworsk 3 – – – – –

9. Lubaczów 23 1 3 8 5 17

10. Lesko 11 – 1 3 5 9

11. Leżajsk 3 – – – – –

12. Krosno 10 – – 4 1 5

13. Jasło 4 3 1 – – 4

14.
Rzeszów 
(powiat)

1 – – – – –

15. Przemyśl 31 2 – 3 1 6

Ogółem 177 12 17 39 38 106

Ponadto należy wspomnieć, że spośród 30 cerkwi użytkowanych przez Kościół pra-
wosławny 16 jest zaliczonych do poszczególnych grup zabytkowych.

Z analizy dokonanej powyżej wynika, że z ogólnej ilości 342 cerkwi – 243 zakwalifi-
kowano jako obiekty zabytkowe.

75 W pozostałej części tekstu podawana jest liczba 177.
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Z liczby tej to jest 342 cerkwie – jeszcze 103 obiekty (cerkwie) są zamknięte i przez 
nikogo nieużytkowane, natomiast 177 zajmuje Kościół rzymskokatolicki, 30 Kościół pra-
wosławny i 32 cerkwie są użytkowane przez instytucje społeczne z przeznaczeniem na 
potrzeby świeckie.

Należy stwierdzić, że zbyt duża ilość obiektów po byłym Kościele greckokatolickim 
została zakwalifikowana jako obiekty zabytkowe, bez odpowiedniego uzasadnienia 
przedmiotowego i określonej potrzeby w sensie kulturalnym i społecznym.

W wyniku powyższego, chcąc zabezpieczać te obiekty w sensie ochrony ogólnej, 
zwłaszcza zaś przez bieżące konserwacje i remonty, trzeba by wydatkować w ciągu każ-
dego roku ogromne nakłady finansowe. W związku z tym duża część tych obiektów nie 
jest objęta konserwacją i remontami, w efekcie czego niszczeje, staje się często powodem 
złośliwych komentarzy zwłaszcza kleru, który występuje w podwójnej roli – obrońców 
Kościoła i kultury. Stan ten często bywa podnoszony przez określone elementy wobec 
pozostałej tam jeszcze ludności ukraińskiej jako pożywka nacjonalistyczna i próba prze-
ciwstawiania ich władzy ludowej.

Druga sprawa, wynikająca z tego, to ciągłe zagrożenie przejmowania tych obiektów 
przez kler rzymskokatolicki na potrzeby Kościoła, aby tą drogą poszerzać bazę obiek-
tów sakralnych Kościoła rzymskokatolickiego. Hierarchia Kościoła, zwłaszcza zaś kuria 
biskupia w Przemyślu, w sposób zadaniowy stawia przed klerem dołowym dalszego zaj-
mowania i zagospodarowywania wolno stojących cerkwi, zwłaszcza w terenie Bieszcza-
dów, mając na uwadze ich perspektywy rozwojowe szczególnie w zakresie ruchu tury-
stycznego. Nie bez znaczenia jest tu również fakt, że kler rzymskokatolicki poprzez ścisłe 
współdziałanie z klerem greckokatolickim chce zapewnić sobie wpływy i pozyskać spo-
rą liczbę wiernych spośród ludności narodowości ukraińskiej. Zagrożenie takie dotyczy 
przede wszystkim 103 obiektów wolno stojących, a w pewnym stopniu także 30 obiektów 
przekazanych, a dotąd słabo zagospodarowanych przez Kościół prawosławny.

W związku z powyższym proponujemy następujące wnioski i przedsięwzięcia:
1. Poprzez organa administracji państwowej stopnia powiatowego i gromadzkiego 

(Prezydia Rad Narodowych), oraz organa ścigania – MO i Służbę Bezpieczeństwa, odpo-
wiednio zabezpieczyć niezagospodarowane jeszcze przed dalszym samowolnym przej-
mowaniem ich przez kler na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego.

2. Cerkwie zaliczone do IV grupy zabytkowej, a jest ich najwięcej, bo 89 (na ogól-
ny stan 243 zabytkowych), są w gestii kwalifikacyjnej konserwatora wojewódzkiego. 
W związku z powyższym proponujemy dokonania rewizji kwalifikacyjnej i, o ile to jest 
możliwe, grupę tę ograniczyć do kilku niezbędnych obiektów, a pozostałą część uwolnić 
z grupy zabytkowej.

Po uzgodnieniu z konserwatorem wojewódzkim przygotować odpowiednie wnioski 
i uzasadnienia do Ministerstwa Kultury i Sztuki celem dokonania rewizji kwalifikacyj-
nej obiektów cerkiewnych, zaliczonych do I, II i III grupy zabytków, celem ograniczenia 
do niezbędnego minimum ogólnej ich ilości, jak i przesunięć wewnątrz poszczególnych 
grup. Wnioskujemy aby w przypadkach powtarzania się po kilka podobnych egzempla-
rzy (w sensie zabytkowym) przyjmować orientację na pozostawienie tego obiektu, który 
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znajduje się od dawna w użytkowaniu Kościoła rzymskokatolickiego. Pozostałe obiekty, 
ze względu na podobne czy identyczne walory zabytkowe, z przyczyn podanych poprzed-
nio wycofać z grupy zabytkowej.

3. Wnioskujemy o dokonanie rozbiórki niektórych cerkwi i tak:
a) w grupie 103 cerkwi, które są dotąd zamknięte i przez nikogo nie użytkowane, znaj-

duje się 14 obiektów niezaliczonych do żadnej grupy zabytkowej, a ich stan techniczny 
grozi zawaleniem. Cerkwie te po odpowiednim udokumentowaniu (prawnym i technicz-
nym) rozebrać w pierwszej kolejności,

b) według dotychczasowej kwalifikacji 99 cerkwi nie jest zaliczonych do żadnej grupy 
zabytkowej, są one z reguły zajęte (włączając 14 niezagospodarowanych) przez Kościół 
rzymskokatolicki. Znajduje się wśród nich kilka cerkwi w miejscowościach słabo zalud-
nionych, które są użytkowane zaledwie kilka razy w ciągu roku, a ich stan techniczny sta-
nowi poważne zagrożenie. W związku z tym cerkwie te zamknąć dla użytku publicznego, 
przygotowując dalsze czynności zmierzające do ich rozbiórki,

c) w stosunku do cerkwi, które w wyniku rewizji zostaną uwolnione z zabytkowych, 
a ich stan techniczny stanowi poważne zagrożenie, a remont ich jest nieopłacalny ze 
względu na małą przydatność użytkową, po odpowiednim udokumentowaniu wystąpić 
z wnioskami celem dokonania rozbiórki. Inne cerkwie z tej grupy niewymagające remon-
tu, znajdujące się w miejscowościach słabo zaludnionych, a nadające się po odpowied-
niej adaptacji na wykorzystanie dla potrzeb gospodarczych względnie innych, przekazać 
odpowiednim jednostkom gospodarczym, jak P[aństwowe] G[ospodarstwo] R[olne], 
G[minna] S[półdzielnia] itp.

d) w zależności od potrzeb i możliwości odpowiedniego zagospodarowania część cer-
kwi, zwłaszcza z grupy zabytkowej, będziemy przekazywać na rzecz Kościoła prawosław-
nego.

e) W obiektach pocerkiewnych, które przeznaczone zostały na potrzeby gospodarcze 
(jest ich 32), poprzez zobowiązanie ich właścicieli względnie użytkowników przeprowa-
dzić niezbędne czynności mające na celu zatarcie ich sakralności. W drodze niezbędnych 
remontów wykonać tam czynności adaptacyjne, które doprowadzają do tego, że obiekt 
ten nawet po zmianie użytkownika nie może przybrać cech sakralnych. Wyjątek stanowić 
mogą obiekty zaliczone do jednej z grup zabytkowych.

4. Wydział do spraw Wyznań wspólnie z Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa Prezy-
dium WRN wystąpią do sądów z wnioskami o rewindykacje tych wszystkich (177) cer-
kwi będących w użytkowaniu i posiadaniu Kościoła rzymskokatolickiego.

Po uprawomocnieniu się orzeczeń sądowych w odniesieniu do tych cerkwi, gdzie 
Kościół rzymskokatolicki ma już zorganizowane placówki kościelne i zachodzi uzasad-
niona potrzeba dalszego ich istnienia, zostaną zawarte odpowiednie umowy na określone 
ich użytkowanie. W umowach tych zostanie określony czasokres użytkowania i warunki, 
w tym także warunki odpłatności. Umowy te zawierać się będzie na okres jednego roku 
po to, aby w odpowiedniej chwili można tym instrumentem właściwie przeciwdziałać. 
W stosunku do pozostałych obiektów, gdzie nie ma jeszcze zorganizowanych placówek 
kościelnych, znajdzie zastosowanie postanowień jak w punktach 2 i 3.
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5. Zupełnie innym rozwiązaniem może być budowa skansenu. Proponujemy w związ-
ku z tym wybrać odpowiednią ilość cerkwi i miejsce lokalizacji samego skansenu. Pozo-
stałe obiekty cerkiewne (z wyłączeniem tych, które z uzasadnionych przyczyn użytkuje 
Kościół rzymskokatolicki lub przeznaczone są na potrzeby świeckie) rozebrać. W wypad-
ku realizacji tej koncepcji zachodzi potrzeba wydzielenia odpowiednich środków finan-
sowych z dotacji centralnych.

Informacja niniejsza i wnioski w niej zawarte zostały omówione dwukrotnie na robo-
czym zespole do spraw kleru przy KW PZPR w Rzeszowie.

Rzeszów, dnia 23 marca 1968 r.
Wydział Administracyjny
KW PZPR w Rzeszowie

Źródło: AAN, KC PZPR, LI/226, k. 161–169.

Nr 2

1966 czerwiec 6, Przemyśl – List biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka do Minister-
stwa Kultury i Sztuki

Biskup Przemyski
Nr 1925/66
Przemyśl, dnia 6 czerwca 1966 r.

Do
Ministerstwa Kultury i Sztuki
w Warszawie

„Życie Warszawy” z dnia 27 maja 1966 r. nr 127 A umieściło na stronie 4 artykuł pt. 
Ratujmy cerkiewki. Z artykułu wynika, że w Bieszczadach znajdują się jeszcze 174 cer-
kiewki zabytkowe, z czego 80 jest w stanie zupełnego opuszczenia.

Nawiązując do tej wiadomości, Kuria Biskupia w Przemyślu zwraca się z uprzejmą 
prośbą o oddanie jej w używanie na cele kultu pewnej liczby wyżej wymienionych cerkie-
wek w miejscowościach zasiedlonych lub będących w planie zasiedlenia w przyszłości.

Cerkwie przekazane na cele kultu zachowują się lepiej i dłużej w dobrym stanie ani-
żeli te, które są nieużywane. Ludzie, którzy korzystają z danej cerkwi, otaczają ją opie-
ką, dbają o jej wygląd i konserwację. Jako używane cerkwie te są stale przewietrzane, 
w zimie ogrzewane w czasie mrozów i chronione od niekulturalnych napisów na ścianach 
wewnątrz i zewnątrz, co bardzo razi zwiedzających dany obiekt.
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Oddanie tych cerkiewek na cele kultu nie tylko zapewniłoby ich konserwację, ale 
ponadto przyczyniłoby się do prędszego zasiedlenia Bieszczadów. Wiadomo bowiem, że 
ludzi od przeniesienia się w Bieszczady odstrasza między innymi również brak w pobliżu 
kościoła czy kaplicy. W Bieszczadach są miejscowości oddalone od najbliższego kościoła 
o 20, a nawet o 30 km. Utworzenie przy tych cerkwiach nowych ośrodków duszpaster-
skich usunęłoby tę lukę.

Dotychczasowa praktyka wykazuje, że z konserwacją cerkwi oddanych uprzednio 
Kościołowi władze państwowe nie mają kłopotów.

Przedkładając niniejszą prośbę Ministerstwu Kultury i Sztuki, Kuria Biskupia uprzej-
mie prosi o pomyślne załatwienie poruszonej sprawy.

76aKuria Biskupia w Przemyślua

Ignacy Tokarczuk
Bp przemyski

Do wiadomości:
1. Prezydium WRN w Rzeszowie
2. Redakcja „Życia Warszawy”

Źródło: AAN, KC PZPR, LI/226, k. 170.

Nr 3

1969 czerwiec 12, Warszawa – Uwagi do wniosku Wydziału Administracyjnego KW PZPR 
w Rzeszowie, dotyczącego cerkwi po byłym kościele greckokatolickim

Przedstawione w notatce KW wnioski są kierunkowo słuszne. Niektóre z nich wyma-
gają jednak rozwinięcia i uzupełnienie oraz pewnej korekty, a mianowicie:

Wniosek 1, str. 7 – zabezpieczenie niezagospodarowanych dotąd obiektów powin-
no mieć charakter ciągły i trwały. Należy zobowiązać miejscowe posterunki MO, Prezy-
dia Gromadzkich Rad Narodowych do śledzenia poczynań kleru rzymskokatolickiego, 
zmierzających do przejęcia tych obiektów. Z osobami angażującymi się na rzecz samo-
wolnych przejęć przeprowadzać rozmowy profilaktyczne. Do obiektów wolno stojących 
złożyć czasowo niektóre materiały lub towary, jak: tarcica, materiały budowlane, zużyty 
park maszynowy itp. Po złożeniu takich czy tym podobnych materiałów samowolne wej-
ście może być znacznie utrudnione z uwagi na konsekwencje prawne.

76 a–a Pieczęć okrągła. 
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Wniosek 2, str. 7 – słusznym jest postulat, zmierzający do przeprowadzenia weryfika-
cji niektórych obiektów zakwalifikowanych jako zabytki, stosownie do postulatów zawar-
tych we wnioskach.

W związku z tym zwrócić się do Wydziału Kultury KC, aby zobowiązał on Minister-
stwo Kultury do natychmiastowego podjęcia prac w tym zakresie.

Wniosek 3, str. 8 – wyrazić zgodę na dokonanie rozbiórki tych obiektów, których stan 
techniczny grozi zawaleniem, a które nie są użytkowane.

Wniosek 4, str. 8 – porządkując stan prawny własności obiektów po byłym Kościele 
greckokatolickim, będącym we władaniu Kościoła rzymskokatolickiego, w tych przypad-
kach gdzie nie ma realnych szans na przejęcie ich z uwagi na zasiedlenie Kościoła rzym-
skiego – umowy o najem tych obiektów zawierać nie na okres 1 roku, a na co najmniej 
okres 3 lat. Takie stanowisko uzasadnia się tym, że umowa na 1 rok nie znajduje logiczne-
go uzasadnienia i takie propozycje mogą spotykać się z odmową ze strony księży, którzy 
są użytkownikami tych obiektów.

Wniosek 5, str. 9 – przyjmując za słuszny wniosek, aby w uzasadnionych przypadkach 
niektóre obiekty przekazać na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego lub prawosławnego – 
zalecić, aby władze wojewódzkie przedstawiły konkretne wnioski, obejmujące zestawie-
nie obiektów z odpowiednim uzasadnieniem. Przekazywanie tych obiektów może nastą-
pić dopiero po decyzjach władz centralnych.

Wniosek 6, str. 9 – wniosek dotyczący budowy skansenu sugeruje z punktu widze-
nia ochrony zabytków rozwiązanie słuszne, jednak mało realne, a to z uwagi na bardzo 
wysoki koszt tego przedsięwzięcia. Wobec powyższego proponujemy nie akceptować 
tego wniosku.

Sektor Społeczno-Polityczny

Warszawa, dnia 12 czerwca 1969 r.

Źródło: AAN, UdsW, 131/286, k. 165−166.

Twenty years after the operation „Vistula”. Position of the Voivodeship 
committee of the Polish United Workers’ Party on Greek Catholic 
churches in the Rzeszowskie Voivodeship in 196

In the times of the People’s Republic of Poland, the issue of Greek Catholic churches 
left by the resettled Ukrainian population constituted a political problem for the authori-
ties. Ethnic cleansing started the process of systematic destruction of the cultural heritage 
in south-eastern areas of Poland. Greek Catholic churches constituted an integral part of 
the landscape there. When they were destroyed, the entire cultural setting disappeared. 
The largest number of Greek Catholic churches within post-war boundaries of Poland 
could be found in the Rzeszowskie Voivodeship. Within half a century after the opera-
tion “Vistula”, over 240 of these churches ceased to exist. Many other churches fell into 
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ruin. A large number of Greek Catholic churches were transferred to the Roman Catho-
lic Church and their interiors were altered to suit its liturgical purposes. Some were used 
as warehouses. In 1968, the Voivodeship Committee of the Polish United Workers’ Party 
drew up a plan to demolish many of the remaining Greek Catholic churches. Fortunately, 
the political climate changed and the plan was not fully put into effect. However, it did 
not prevent many churches from falling into disrepair.
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Stosunek ludności ukraińskiej do przełomów politycznych 
w Polsce po 1947 roku

W 1947 r. komunistyczne władze Polski przeprowadziły akcję „Wisła”. Oficjalnie 
usprawiedliwiano ją potrzebą walki z Ukraińską Powstańczą Armią, której działalność 
miała zagrażać Polakom i integralności terytorialnej Polski. Podziemie ukraińskie wal-
czyło o niepodległą Ukrainę, ale w 1947 r. był to cel nierealny, z czego kierownictwo UPA 
zdawało sobie sprawę. W 1947 r. UPA nie stanowiła większego zagrożenia, co nie ozna-
cza, że nie należało jej zwalczyć, ale na pewno nie przy zastosowaniu odpowiedzialności 
zbiorowej. Śmierć wiceministra obrony narodowej gen. Karola Świerczewskiego w Biesz-
czadach propagandowo wykorzystano do – jak to stwierdzono w protokole z posiedzenia 
Biura Politycznego Polskiej Partii Robotniczej – przeprowadzenia „w ramach akcji repre-
syjnej wobec ludności ukraińskiej” jej deportacji i osiedlenia w rozproszeniu na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych Polski1. Charakterystyczne jest to, że nie mówiło się o UPA, 
a całej ludności ukraińskiej, co wynikało zapewne z zamiaru całkowitego rozwiązania 
problemu ukraińskiego, zgodnie z ówczesną polityką narodowościową. Tylko tym można 
wytłumaczyć fakt, że wysiedleniem objęto wszystkich Ukraińców oraz rodziny mieszane 
bez względu na stopień lojalności wobec państwa polskiego, a także Romów wyznania 
greckokatolickiego oraz niewygodne dla władzy osoby narodowości polskiej. Przesied-
lenie nie ominęło byłych partyzantów i bojowników antynazistowskich, zdemobilizowa-
nych żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego. Objęto nim także członków aparatu 
władzy ludowej, członków PPR oraz ludność wsi, w których nie było podziemia. Komitet 
Wojewódzki PPR w Lublinie domagał się nawet przesiedlenia funkcjonariuszy Powiato-
wego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego narodowości ukraińskiej2. Dlatego słuszne jest 
stwierdzenie, że akcji „Wisła” przyświecały dwa cele. Pierwszy doraźny – czyli rozbicie 
ukraińskiego podziemia, a drugi perspektywiczny – czyli asymilacja ludności ukraińskiej 

1 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), KC PPR, 295/V-3, Protokół nr 3 z posiedzenia Biura Politycznego 
KC PPR, 29 III 1947 r.

2 Archiwum Panstwowe w Lublinie (dalej: APL), KW PPR, 1/V/35, Sprawozdanie KW PPR w Lublinie dla 
KC PPR za okres od 15 V do 15 VI 1947 r. [b.d.].
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w nowym miejscu osiedlenia, co z kolei wynikało z ówczesnej polityki narodowościowej. 
W takim też duchu przygotowano plany i instrukcje wysiedleńcze i osiedleńcze.

W ciągu trzech miesięcy, czyli od maja do końca lipca 1947 r., deportowano ponad 140 
tys. osób. Wysiedlenie realizowano nieregularnie także w następnych miesiącach. Po 1947 
r. wysiedlano głównie rodziny i osoby, które powróciły do swych siedzib. Latem wysiedlo-
no najbliższe rodziny osób objętych akcją „Wisła” z powiatów: bialskiego, hrubieszowskie-
go, tomaszowskiego i włodawskiego. 12 sierpnia 1950 r. deportowano z pow. chełmskiego 
96 osób, w tym nieobjęte wcześniej akcją „Wisła”, a 27 rodzin wysiedlono na podstawie 
decyzji terenowych organów MO, które przeprowadzały akcję3. Mając powyższe na uwa-
dze oraz znając liczbę osób osadzonych w Jaworznie, można przyjąć, że w ramach akcji 
„Wisła” na Ziemie Zachodnie i Północne Polski deportowano około 150 tys. osób4.

Osiedlono ich w dużym rozproszeniu niemal po całych ziemiach poniemieckich, nazy-
wanych Ziemiami Odzyskanymi. Rozproszenie nie wynikało z potrzeby zapobieżenia 
odrodzeniu się podziemia ukraińskiego, lecz z potrzeby asymilacji ludności. W instrukcji 
Ministerstwa Ziem Odzyskanych z listopada 1947 r. stwierdzono wprost: „Zasadniczym 
celem przesiedlenia osadników »W« jest ich asymilacja w nowym środowisku polskim, 
dołożyć należy wszelkich wysiłków, aby cel ten był osiągnięty. Nie używać w stosunku do 
tych osadników określenia »ukrainiec« [sic!]. W wypadku przedostania się z osadnika-
mi na Ziemie Odzyskane elementu inteligenckiego, należy taki bezwzględnie umieszczać 
osobno i z dala od gromad, gdzie zamieszkują osadnicy z akcji »Wisła«”5. W tej sytua-
cji pogląd, że rozmieszczono ludność ukraińską w tak znacznym rozproszeniu, aby nie 
odrodziła się UPA, należy uznać za pozbawiony potwierdzenia w źródłach. Odrodzenie 
UPA na Ziemiach Zachodnich i Północnych było nierealne. Przeciwko komu i o co mia-
łaby walczyć? Przecież nie o państwo ukraińskie na ziemiach poniemieckich.

Osiedlenie w nowym miejscu ludność traktowała jako stan tymczasowy. Cały czas 
myślała o powrocie w rodzinne strony. Świadczą o tym podejmowane próby legalne-
go i nielegalnego wyjazdu do dawnego miejsca zamieszkania. Był to ówcześnie główny 
cel społeczności ukraińskiej. Uważano, że powrót automatycznie przywróci stan sprzed 
wysiedlenia. Postulat ten wyraźnie wyrażono 16–18 czerwca 1956 r. podczas zjazdu zało-
życielskiego Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Jego powstanie było 
wynikiem łagodzenia polityki wobec ludności ukraińskiej, zapoczątkowanego uchwałą 

3 AAN, URM, 18/43, Sprawozdanie PWRN w Lublinie dla Prezydium Rady Ministrów w sprawie przesied-
lenia rodzin z akcji „Wisła”, 10 X 1950 r.; APL, PWRN w Lublinie (USW-I), 35, Wykaz rodzin ukraińskich 
przeznaczonych do wysiedlenia w 1952 r. Zob. także: I. Hałagida, Wysiedlenie ludności ukraińskiej i polskiej 
z powiatu chełmskiego – nieznana karta historii [w:] Ukraina–Polska. Kultura, wartości, zmagania duchowe, 
red. R. Drozd, R. Skeczkowski, M. Zymomria, Koszalin 1999, s. 197–213; J. Wysocki, Ukraińcy na Lubel-
szczyźnie 1944–1989, Lublin 2011, s. 94–96.

4 O losach ludności ukraińskiej w nowym miejscu osiedlenia zob. A. Korzeniewska-Lasota, Ukraińcy na 
Warmii i Mazurach w latach 1947–1970, Olsztyn 2007; J. Syrnyk, Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku 
(1945–1989), Wrocław 2007; I. Hałagida, Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski 1947–1957, 
Warszawa 2002; W. Cyba, Ludność ukraińska na Pomorzu Zachodnim w latach 1947−1989, Słupsk 2010 
(maszynopis rozprawy doktorskiej).

5 AAN, MZO, 784. Instrukcja MZO w sprawie zasad rozmieszczenia ludności ukraińskiej, 10 XI 1947 r.
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kwietniową 1952 r. Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej, nakazującej władzom terenowym aktywizację społeczną i kulturalną spo-
łeczności ukraińskiej w celu stabilizowania jej pobytu na ziemiach zachodnich i północ-
nych. Wyjątkiem był jeszcze Kościół greckokatolicki, który kategorycznie nakazywano 
zwalczać.

Powstanie UTSK zbiegło się z wydarzeniami politycznymi w Polsce 1956 r. Z wcześ-
niejszych sprawozdań władz terenowych wynikało, że ludność ukraińska przyjęła wobec 
zmian zachodzących w Polsce postawę bierną i zamknęła się w swoim środowisku, co 
przez badaczy zostało określone mianem izolacjonizmu, a potocznie „gettem ukraiń-
skim”. Dlatego można założyć, że Ukraińcy traktowali kryzysy polityczne jako wewnętrz-
ną sprawę Polaków, przejawiło się to w nieuczestniczeniu w protestach organizowanych 
przez społeczność polską. Być może brali w nich udział jacyś Ukraińcy, ale nie można 
mówić o ich widocznym udziale. Niemniej wyraźnie widać wśród społeczności ukra-
ińskiej osoby aktywne, popierające zmiany i liczące na poprawę swego położenia, czyli 
realizację zgłaszanych postulatów narodowościowych, ale własnymi siłami. Nie szuka-
no sojuszników w społeczeństwie polskim, co najwyżej w strukturach władzy. Podczas 
wspomnianego zjazdu UTSK delegaci z województwa wrocławskiego i zielonogórskiego 
zgłosili 12 postulatów, które określam mianem ówczesnego programu ludności ukraiń-
skiej. Sprowadzał się on do umożliwienia powrotu w rodzinne strony, rozwoju szkol-
nictwa ukraińskiego stopnia podstawowego i średniego oraz otoczenia opieką filolo-
gii ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim i umożliwienia studiowania młodzieży 
ukraińskiej na uczelniach w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Domaga-
no się także przywrócenia praw i swobody wykonywania praktyk religijnych w obrząd-
ku greckokatolickim zgodnie z art. 70 Konstytucji PRL, wydawania codziennej gazety 
w języku ukraińskim i nadawania raz w tygodniu w I programie Polskiego Radia audycji 
w języku ukraińskim oraz prowadzenia w polskich mass mediach systematycznej pra-
cy na rzecz kształtowania w społeczeństwie polskim pozytywnego wizerunku działalno-
ści UTSK (czytaj: Ukraińców). Domagano się także praw politycznych, co znalazło swój 
wyraz w żądaniu zapewnienia społeczności ukraińskiej proporcjonalnej liczby manda-
tów poselskich do liczby Ukraińców w Polsce6.

Postulaty te nie tylko sformułowano, ale starano się je zrealizować w latach następ-
nych. Sprzyjała temu ogólnopolska fala ożywienia społecznego i głoszona przez władze 
teza o odnowie życia politycznego. Dzięki temu zwiększyła się liczba punktów nauczania 
języka ukraińskiego, powstały pierwsze szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące, na 
masową skalę rozwinął się amatorski ruch artystyczny. Wymuszono powstanie placówek 
Kościoła greckokatolickiego w ramach Kościoła rzymskokatolickiego. Nie udało się jed-
nak zrealizować podstawowego postulatu, czyli uzyskać zgody na powrót do dawnych 
miejsc zamieszkania. Stosowano przy tym różne formy nacisku na władze. 18 lipca 1956 r. 
ZG UTSK przesłał do Sekretariatu KC PZPR i premiera Józefa Cyrankiewicza postulaty 

6 R. Drozd, I. Hałagida, Ukraińcy w Polsce 1944–1989. W walce o tożsamość (Dokumenty i materiały), War-
szawa 1999, s. 79–81.
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zgłoszone na zjeździe UTSK. Pismo przewodnie zawierało również prośbę o spotkanie 
w celu omówienia „całokształtu spraw dotyczących ludności ukraińskiej”7. Do spotka-
nia jednak nie doszło. 4 listopada 1956 r. konferencja wojewódzka UTSK we Wrocła-
wiu wystosowała list do Biura Politycznego KC PZPR, w którym domagano się uznania 
deportacji ludności ukraińskiej w 1947 r., przy zastosowaniu zasady zbiorowej odpowie-
dzialności, za niezgodną z „leninowskimi zasadami polityki narodowościowej”, umoż-
liwienia powrotu rodzinom ukraińskim i udzielenia im pomocy w zagospodarowaniu 
się, urzeczywistnia zagwarantowanego konstytucją prawa do swobodnego wykonywania 
praktyk religijnych, w tym w obrządku greckokatolickim, oraz zapewnienia przedstawi-
cielstwa ludności ukraińskiej w sejmie, Radzie Ministrów oraz w radach narodowych 
wszystkich szczebli8. 14 grudnia 1956 r. delegacja ludności ukraińskiej z województwa 
wrocławskiego na spotkaniu z sekretarzem KC PZPR Jerzym Albrechtem przedstawiła na 
piśmie swe postulaty, z prośbą o przekazanie ich Władysławowi Gomułce9.

30 grudnia 1956 r. odbyło się II poszerzone plenum Zarządu Wojewódzkiego UTSK 
w Zielonej Górze. Jego uczestnicy domagali się od władz zmiany dekretu z 27 lipca 1949 
r., na mocy którego państwo przejęło mienie ludności ukraińskiej, tak, aby umożliwić 
jej powrót w rodzinne strony. Motywowali to tym, że rozproszenie społeczności ukraiń-
skiej na ziemiach zachodnich nie dawało możliwości poważnego i efektywnego prowa-
dzenia działalności kulturalno-oświatowej, uniemożliwiało nauczanie języka ojczystego 
oraz stwarzało szerokie możliwości dyskryminacji ze strony „szowinistycznych i chu-
ligańskich elementów wśród ludności polskiej”, co hamowało społeczną i gospodarczą 
aktywizację ludności ukraińskiej w Polsce. Zauważono także, że jej powrót na poprzed-
nie miejsce zamieszkania zapewniłby pełną aktywizację gospodarczą tych ziem oraz pod-
niósłby efekt ekonomiczny gospodarki państwowej10. Powyższe żądanie zostało zawarte 
także w petycji przedstawicieli ukraińskich wyborców z województwa zielonogórskiego 
do posłów ze stycznia 1957 r.11

Masowość zgłaszanych postulatów oraz uniezależnianie się towarzystw mniejszości 
narodowych powodowało konieczność powołania ciała, które zajęłoby się koordynowa-
niem działań władz w stosunku do mniejszości narodowych. W styczniu 1957 r. utworzono 
Komisję KC PZPR do spraw Narodowościowych. Jej przewodniczącym został Jerzy Szta-
chelski, a sekretarzem Aleksander Sław. W skład weszli także przedstawiciele KC PZPR, 
MSW i towarzystw mniejszości narodowych. Z ramienia UTSK w jej pracach uczestniczy-
li sprawdzeni działacze partyjni, Mikołaj Korolko i Mikołaj Szczyrba. Analogiczne komisje 
utworzono przy komitetach wojewódzkich w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, Olsztynie, 

7 Archwum Związku Ukraińców w Polsce (dalej: AZUwP), ZG UTSK (zespół nieuporządkowany). Pisma 
ZG UTSK do Sekretariatu KC PZPR oraz premiera Józefa Cyrankiewicza w sprawie postulatów zgłoszo-
nych na I zjeździe UTSK, 18 VII 1956 r.

8 „Nasze Słowo”, 11 i 25 XI 1956. 
9 AAN, KC PZPR, 237/XIV-97, Pismo Aleksandra Sława do Sekretariatu KC PZPR w sprawie spotkania 

delegacji ludności ukraińskiej z województwa wrocławskiego z tow. Albrechtem, 15 XII 1956 r.
10 „Nasze Słowo”, 24 II 1957.
11 „Nasze Słowo”, 10 III 1957.
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Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu i Krakowie12. Z czasem jed-
nak rola komisji ograniczyła się do narzucania tym towarzystwom realizacji linii partii 
w polityce narodowościowej, a oddolne inicjatywy mniejszości narodowych, zwłaszcza 
jeżeli nie były zgłaszane przez zarządy główne towarzystw, blokowano.

7 kwietnia 1957 r. z rezolucją do Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego wystąpił ZW 
UTSK w Szczecinie. „My, uczestnicy plenum – czytamy w niej – zwracamy się z proś-
bą do naszych posłów ziemi szczecińskiej, by na najbliższej sesji sejmowej wstawili do 
porządku dziennego obrad sejmowych sprawę powrotu ludności ukraińskiej na swoje 
gospodarstwa we wschodnich województwach, z których to w roku 1947 byli wysiedleni 
na ziemie zachodnie w ramach akcji »W«. Żądamy, by na sesji uchwalić ustawę anulu-
jącą dekret z dnia 27 VII 1949 r. w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa nie-
ruchomości, niebędących w faktycznym i prawnym posiadaniu właścicieli narodowo-
ści ukraińskiej – jako akt [podkreślenie w dokumencie] hańbiący rzeczywistość Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Stwierdzamy z całą stanowczością, że utrzymywanie w mocy 
ww. dekretu jest prawnym sankcjonowaniem szowinizmu i nacjonalizmu zmierzającego 
do ekonomicznego wyniszczenia ludności ukraińskiej. Ponieważ w przytłaczającej więk-
szości ludność objęta akcją »W« jest rolniczą, dlatego okres wiosennych prac nakazu-
je sprawę uchylenia wspomnianego dekretu o wywłaszczeniu traktować jak pilną i nie-
cierpiącą zwłoki. Żądamy również rehabilitacji osób narodowości ukraińskiej, niewinnie 
i bezpodstawnie zasądzonych w okresie poprzednim i do chwili obecnej jeszcze więzio-
nych. Powyższe nasze żądania są żądaniem ludu, wypływają z woli całej ludności ukra-
ińskiej zamieszkałej w Polsce, która nas powołała do obrony swoich słusznych intere-
sów społecznych”13. Rezolucja ta spowodowała interwencję Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Szczecinie. W skierowanym do ZW UTSK piśmie stwierdzono, że jest ona 
sprzeczna z założeniami statutu UTSK oraz „zagraża spokojowi i porządkowi publicz-
nemu”. Nakazano jej uchylenie do dnia 14 czerwca 1957 r. „pod rygorem zastosowania 
sankcji przewidzianych [...] prawem o stowarzyszeniach”14. Nie ma jednak informacji, 
czy rezolucja została wycofana.

Władze centralne znalazły się w trudnym położeniu. Z jednej strony stały przed 
żądaniem struktur terenowych i miejscowej ludności polskiej, by wydać zakaz powro-
tu, a z drugiej docierały do nich żądania ludności ukraińskiej, by ten powrót umożliwić. 
W konsekwencji wymuszało to na centrali konieczność znalezienia rozwiązania kom-
promisowego. Przy czym było rzeczą wiadomą, że władze centralne będą raczej wsłu-
chiwać się w głosy polskie niż ukraińskie. Dlatego w przyjętej w kwietniu 1957 r. przez 
Sekretariat KC PZPR uchwale zwracano uwagę głównie na stabilizację ludności niż 

12 AAN, KC PZPR, 237/XIV-137, Pismo Biura Sekretariatu KC PZPR w sprawie powołania Komisji KC PZPR 
do spraw Narodowościowych, 2 II 1957 r.

13 Ibidem, Rezolucja plenum ZW UTSK w Szczecinie, 7 IV 1957 r.
14 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: APSz), Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczeci-

nie, 13648, Pismo Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie do ZW UTSK w Szczecinie nakazu-
jące uchylenie rezolucji z 7 IV 1957 r., 30 V 1957 r.
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umożliwienie powrotu15. Pomocą materialną na zagospodarowanie się miały być objęte 
tylko te rodziny, które chciały pozostać. Pod takim też warunkiem przewidywano udzie-
lenie rekompensaty osobom, które nic nie otrzymały za pozostawione mienie. Natomiast 
w sprawie powrotów zapowiadano powołanie komisji, która miała wypracować ich zasa-
dy. W zasadzie godzono się na natychmiastowe przesiedlenie, jeżeli dane gospodarstwo 
i zabudowania były wolne. Termin zakończenia akcji udzielenia pomocy materialnej oraz 
uregulowanie powrotów przewidziano na koniec 1960 r.16 O prawdziwej intencji władz 
świadczył także fakt, że w uchwale zalecano wyjaśnić ludności ukraińskiej konieczność 
przeprowadzenia akcji „Wisła” oraz nierealność anulowania dekretu z 27 lipca 1949 r., 
który pozbawiał ją prawa własności gospodarstw oraz pozostawionego mienia17. Dlate-
go też prace powołanej 30 kwietnia 1957 r. przez premiera Józefa Cyrankiewicza tzw. 
komisji Tkaczowa (od nazwiska pełnomocnika rządu Stanisława Tkaczowa) szły w kie-
runku ograniczenia możliwości powrotu ludności ukraińskiej18, mimo nadsyłania do 
niej podań o zgodę na przesiedlenie19. W tym też kierunku działały władze terenowe. 
22 listopada 1957 r. prezydia WRN w Krakowie i Rzeszowie na połączonym posiedzeniu 
przyjęły uchwałę o osiedleniu ponad 2,5 tys. rodzin górali z województwa krakowskiego 
na południowo-wschodnich terenach Rzeszowszczyzny. Do tego celu zamierzały wyko-
rzystać przyznaną w 1958 r. przez rząd na osadnictwo w Bieszczadach kwotę 90 mln 
zł20. Decyzja ta oburzyła ludność ukraińską. Zarząd Wojewódzki UTSK we Wrocławiu 
w piśmie do KC PZPR uznał za konieczne „wyrazić jak najbardziej stanowczy protest 
przeciwko tego rodzaju decyzjom i praktykom dyskryminującym ludność ukraińską i tak 
już mocno pokrzywdzoną przez akcję »W«i jej następstwa”21. Dodajmy, że swoją decyzją 
władze zaprzeczały wcześniejszym stwierdzeniom o braku możliwości osadniczych na 
tym terenie.

W lutym 1958 r. ZW UTSK we Wrocławiu użył innej formy nacisku na władze, by 
wyraziły zgodę na masowy powrót. Z inicjatywy jego przewodniczącego Bazylego Szosta 
odbył się we Wrocławiu zjazd Ukraińców – byłych żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska 

15 APSz, Komitet Wojewódzki PZPR w Szczecinie, 1245, Uchwała Sekretariatu KC PZPR w sprawie ukraiń-
skiej mniejszości narodowej w PRL z kwietnia 1957 r.; Archiwum Panstwowe w Krakowie (dalej: APKr), 
Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie, 26/IV/128, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 21 III 
1958 r.

16 Archiwum Panstwowe w Olsztynie (dalej: APO), Komitet Wojewódzki PZPR w Olsztynie, 1141/2935, 
Wykaz orientacyjnego wykorzystania kredytów umarzalnych za lata 1959–1960 na terenie woj. olsztyń-
skiego [b.d.].

17 APSz, KW PZPR w Szczecinie, 1245, Uchwała Sekretariatu KC PZPR w sprawie ukraińskiej mniejszości 
narodowej w PRL, kwiecień 1957 r.

18 S. Zabrowarny, Geneza i początki działalności Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, „Zeszyty 
Naukowe INP” 1989, nr 16, s. 140–141.

19 Archiwum Panstwowe w Przemyślu (dalej: APPrz), Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jarosławiu, 
1206, Pismo byłych mieszkańców Radawy do S. Tkaczowa w sprawie powrotu, 2 XII 1957 r.

20 „Dziennik Polski”, 24 IX 1957; „Trybuna Ludu”, 24 XI 1957.
21 AAN, KC PZPR, 237/XIV-146, Pismo ZW UTSK we Wrocławiu do KC PZPR w sprawie anulowania 

uchwały połączonych prezydiów WRN w Krakowie i Rzeszowie XII 1957 r. Protest wystosował także 27 XI 
1957 r. ZW UTSK w Zielonej Górze (ibidem).
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Polskiego. Zjazd ten, na który przybyło około 350 osób z całej Polski, przekształcił się 
w trybunę powszechnego żądania powrotu22. Zjazd wysłał telegramy z takim postulatem 
do centralnych władz polskich oraz do marszałka Iwana Koniewa i ministra obrony naro-
dowej ZSRR Rodiona Malinowskiego, z podkreśleniem przymusowego i bezprawnego 
deportowania Ukraińców w ramach akcji „Wisła”23. Za zorganizowanie tego zjazdu oraz 
za działalność na rzecz powrotów w lipcu 1958 r. Szosta odwołano z funkcji przewodni-
czącego. Zwolniono go także z pracy w Komendzie Wojewódzkiej MO we Wrocławiu. 
Zwolniono również z pracy w MSW płk. Stanisława Sosnę-Sarno za sprzyjanie powrotom 
ludności ukraińskiej24.

Ostateczne rozwiązanie sprawy powrotów nastąpiło 12 marca 1958 r., kiedy sejm 
uchwalił ustawę o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. Na jej mocy rodziny 
ukraińskie mogły powrócić pod warunkiem kupienia od skarbu państwa opuszczonego 
gospodarstwa. Dla ubogiej finansowo ludności ukraińskiej była to bariera bardzo trud-
na do pokonania25. Tym samym potwierdziły się obawy Ukraińców, że władze dążą do 
zahamowania powrotów. Byli jednak zbyt słabi, aby się temu sprzeciwić. Ogółem, według 
danych komisji Tkaczowa, od 1 kwietnia 1957 r. do 1 lipca 1958 r. powróciło na dawne 
ziemie około 20 tys. osób26. Do powrotów dochodziło także w latach następnych, lecz były 
to przypadki jednostkowe. Na wyjazd na dawny teren zamieszkiwania było stać tylko te 
rodziny, które zgromadziły odpowiednie fundusze i kupiły sobie gospodarstwo. Władze 
lokalne z niepokojem patrzyły na takie przypadki i starały się im zapobiec27. Wracano 
także do miast, głównie do Przemyśla, do którego do 1989 r. powróciło według danych 
szacunkowych 2 tys. osób28. Można zgodzić się z Mirosławem Truchanem, który przyj-
muje, że ogółem powróciło około 20 proc. Ukraińców deportowanych w ramach akcji 
„Wisła”. Z kolei Jarosław Syrnyk podaje liczbę 30–35 tys. osób29.

22 M. Kozubel, J. Syrnyk, Kwestia łemkowska w Polsce Ludowej – dokumenty, „Litopys. Studia i Materiały 
Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce” 2012, nr 1, s. 111–114.

23 AAN, KC PZPR, 237/XIV-147, Notatka o przewodniczącym ZW UTSK we Wrocławiu Bazylim Szoście, 
kwiecień 1958 r.

24 W. Szost, Łemky ne chotiły myrytysia z nacjonalnym nebuttiam [w:] Ukrajinśkyj Almanach 1996, Warszawa 
1996, s. 69.

25 APPrz, PPRN w Radymnie, 272, Pismo PPRN w Radymnie do PWRN w Rzeszowie w sprawie sytuacji 
politycznej i gospodarczej ludności ukraińskiej, 16 II 1959 r.

26 „Nasze Słowo”, 20 VII 1958 r.
27 APPrz, PPRN w Przemyślu, 1157, Pismo okólne PWRN w Rzeszowie do prezydiów powiatowych i miej-

skich rad narodowych w sprawie opracowania szczegółowej informacji dotyczącej środowiska ukraińskie-
go, 7 VIII 1963 r.; zob. R. Drozd, Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944–1989, 
Warszawa 2001, s. 180.

28 APR, PWRN, 10200, Pismo PWRN w Rzeszowie do prezydiów rad powiatowych w: Jarosławiu, Przemyślu, 
Lubaczowie, Sanoku, Lesku i Gorlicach oraz miasta Przemyśla w sprawie powrotów ludności ukraińskiej, 
29 X 1962 r.; M. Rusakiewicz, Przyczyny i skutki procesu reemigracji Ukraińców na tereny południowo-
wschodniej Polski (ze szczególnym uwzględnieniem miasta Przemyśla), „Obóz” 1990, nr 17, s. 115.

29 M. Truchan, Ukrajinci w Polszczi pisla druhoji switowoji wijny 1944–1984, New York–Paris–Sydney–To-
ronto 1990, s. 61; J. Syrnyk, Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1990), Wrocław 2008, s. 
273–278.
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Po 1956 r. uaktywnili się studenci ukraińscy. Bez zgody władz 4 maja 1957 r. odbył 
się w Szczecinie wieczorek taneczny, a następnego dnia spotkanie studentów z Gdańska, 
Koszalina, Krakowa, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia, na którym 
postanowiono powołać do życia koła komisji kultury ukraińskiej w Gdańsku, Krako-
wie, Olsztynie i Szczecinie, obejmujące swym zasięgiem także sąsiednie województwa. 
Koła miały być podporządkowane komisji kultury przy ZG UTSK. Planowano wyda-
wać w Krakowie lub Warszawie miesięcznik popularnonaukowy, skupiający studentów 
oraz naukowców, a także nawiązać kontakty z Ukrainą i diasporą ukraińską. Postulo-
wano również otwarcie biblioteki centralnej w Warszawie i muzeum w Przemyślu oraz 
stworzenie funduszu dla ubogich studentów. Zapowiedziano na lipiec zorganizowanie 
rajdu po południowo-wschodniej Polsce. Spotkanie to wzbudziło natychmiastowe zain-
teresowanie Służby Bezpieczeństwa. 9 maja został złożony stosowny meldunek do MSW, 
a 17 maja sprawę poruszono nawet na kolegium MSW30. Z kolei Służba Bezpieczeństwa 
założyła sprawę obiektową pod kryptonimem „Spółka”31. W tych okolicznościach próba 
zorganizowania się studentów ukraińskich nie mogła się powieść.

Powstanie UTSK umożliwiło ludności ukraińskiej nie tylko zgłaszanie postulatów 
kulturalno-oświatowych, dotyczących powrotów i religijnych, ale także domaganie się 
obiektywnej oceny akcji „Wisła”. Władze zdawały sobie z tego sprawę jeszcze przed powo-
łaniem towarzystwa. Na fali odnowy życia politycznego po XX Zjeździe KPZR część dzia-
łaczy partyjnych i państwowych widziała konieczność zmiany dotychczasowej oceny akcji 
„Wisła”. W maju 1956 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych została opracowana pouf-
na informacja w sprawie ludności ukraińskiej. Stwierdzono w niej, że „zachodzi koniecz-
ność dokonania krytycznej oceny akcji »W«. Zdaniem MSW przeprowadzenie akcji »W« 
było niesłuszne i wyrządziło niepowetowane szkody. [...] przyniosło w efekcie, poza szko-
dami gospodarczymi (utrata i dewastacja mienia wysiedlonych) poważną, nienaprawio-
ną po dziś dzień szkodę polityczną, a mianowicie głęboki żal u wysiedlonych oraz wzrost 
nastrojów nacjonalistycznych zarówno wśród wysiedlonych, jak i wśród otoczenia pol-
skiego. Utrwaleniu tego stanu rzeczy sprzyjała nieprzezwyciężona po dziś dzień dyskry-
minacja w różnych dziedzinach życia”32. Informacja ta stała się następnie przedmiotem 
dyskusji na posiedzeniu Kolegium MSW 5 czerwca 1956 r., czyli na dziesięć dni przed 
zjazdem założycielskim UTSK. Wszyscy jej uczestnicy byli zgodni w kwestii udzielenia 
pomocy materialnej ludności ukraińskiej na zagospodarowanie się, lecz różnili się w oce-
nie akcji „Wisła”. Wymowne było stanowisko dowódcy KBW Juliusza Hübnera, byłego 
członka ścisłego kierownictwa Grupy Operacyjnej „Wisła”, który ocenił negatywnie całą 
politykę wobec Ukraińców. Przyznał, że „popełniliśmy ogromny błąd w stosunku do 
ludności ukraińskiej, stosując przeciwko niej ostre represje. Akcja »W« była ostatecz-
nym wynikiem tego błędu. Oceniamy nasze stanowisko w tych sprawach jako niesłusz-
ne i niesprawiedliwe, niezgodne z naszą ideologią, ale sama ocena nie usprawiedliwia 

30 AIPN, MSW II, 921, Meldunek zastępcy komendanta wojewódzkiego MO w Szczecinie do MSW w spra-
wie spotkania studentów ukraińskich, 9 V 1957 r.

31 A. Słabig, Kryptonim „Spółka” – sprawa ahenturalnoji perewirky, „Nasze Słowo”, 28 I 2006.
32 AIPN, MSW-I, 9, Informacja w sprawie ludności ukraińskiej, maj 1956 r.
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naszych potwornych błędów. Konieczna jest pełna rehabilitacja i zdanie rachunku z tego, 
co było. Wniosek dokonania krytycznej oceny akcji »W« uważam za słuszny”. Przewa-
żył jednak pogląd, aby ze względów politycznych nie dokonywać krytycznej oceny akcji 
„Wisła”, a jedynie przyznać się do popełnienia pewnych błędów33. Uczestniczący w I Zjeź-
dzie UTSK minister oświaty i sekretarz KC PZPR Witold Jarosiński w swoim wystą-
pieniu nie wyszedł poza obowiązującą ocenę, że akcja „Wisła” była wynikiem działalno-
ści UPA, ale wypowiedział znamienne słowa: „Względy te [walka z UPA] żadną miarą 
nie mogą usprawiedliwić metod i form, w jakich przesiedlenie zostało dokonane. Żadną 
miarą nie można usprawiedliwić krzywd wyrządzonych niewinnej ludności w toku tej 
akcji”34. Mimo że społeczeństwo polskie nie poinformowano w pełni o tych słowach, to 
jednak dawały one Ukraińcom nadzieję i argument w dalszym domaganiu się uznania 
akcji „Wisła” za wyrządzoną im krzywdę. Co ciekawe, jednym z wniosków przyjętych 
przez zjazd UTSK, a zgłoszonym przez władze, był zakaz mówienia o akcji „Wisła” jako 
o symbolu dyskryminacji Ukraińców35. Oznaczało to, że władze nie będą godzić się na 
rewizję dotychczasowej oceny akcji „Wisła”. 

Ludności ukraińskiej nie udało się osiągnąć wszystkich zamierzonych celów. Niemniej 
możliwość działania UTSK, czyli rozwój szkolnictwa ukraińskiego i amatorskiej działal-
ności artystycznej, a także powstanie pierwszych placówek, a następnie parafii greckoka-
tolickich pozwolił ludności ukraińskiej przetrwać kolejne trudne czasy, mimo ograniczeń 
stosowanych przez władze.

W okresie wydarzeń marcowych wśród ludności ukraińskiej zauważalne są różne 
postawy wobec sytuacji politycznej w Polsce. 16 marca 1968 r. pracownicy ZG UTSK 
i redakcji „Naszego Słowa” przyjęli rezolucję, w której czytamy: „jak najostrzej zasądzamy 
inspiratorów, kierowników i organizatorów szkodliwych i żałosnych incydentów, związa-
nych z Uniwersytetem Warszawskim, które zachwiały normalny tok życia w szkołach wyż-
szych, na ulicach miasta, instytucjach i doprowadziły do starć grup młodzieży z milicją. 
[...] Uważamy, że należy nasilić walkę z syjonizmem, antysemityzmem i nacjonalizmem 
wszelkiej maści, a także z wszelkimi innymi przejawami obcej reakcyjnej antysocjalistycz-
nej ideologii i propagandy, jaką rozsiewają zagraniczne ośrodki dywersyjne”36. Jednak 
zdecydowana większość ludności ukraińskiej oraz struktur terenowych UTSK zachowała 
bierność wobec wydarzeń marcowych, uznając je za wewnętrzną sprawę Polaków i Żydów, 
co było konsekwencją utrzymującego się wśród Ukraińców izolacjonizmu społecznego. 
Prezydium ZG UTSK zwracało się nawet do podległych struktur z propozycją organizo-
wania wieców poparcia dla Władysława Gomułki. Zarządy terenowe nie zdecydowały się 
jednak na zwołanie specjalnych zebrań, obawiając się marginalnego uczestnictwa w nich 
Ukraińców. Zarząd Powiatowy UTSK w Gołdapi w celu przyjęcia rezolucji popierają-
cej Gomułkę wykorzystał akademię poświęconą życiu i twórczości Tarasa Szewczenki 

33 Ibidem, Protokół z posiedzenia kolegium MSW, 5 VI 1956 r.
34 AAN, KC PZPR, 237/XIV-97, Przemówienie Witolda Jarosińskiego wygłoszone na I Zjeździe UTSK, 

16 VI 1956 r.
35 AZUwP, ZG UTSK, Protokół z I Zjazdu UTSK, 16–18 VI 1956 r.
36 „Nasze Słowo”, 31 III 1968.
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w Baniach Mazurskich i Lisach. Rezolucję odczytano, a następnie przesłano na ręce 
I sekretarza KC PZPR37. Rezolucję popierającą politykę partii, nakreśloną 19 marca 1968 r. 
w wystąpieniu Gomułki na spotkaniu z aktywem partyjnym Warszawy, przyjęło koło 
UTSK w Lublinie38. 28 kwietnia podobną rezolucję przyjęła grupa partyjna przy ZG 
UTSK39, a 11 maja nauczyciele języka ukraińskiego uczestniczący w metodycznej kon-
ferencji w Olsztynie40. Obecnie postawy te są tłumaczone przez byłych działaczy UTSK 
koniecznością, gdyż obawiano się ówcześnie likwidacji towarzystwa ukraińskiego.

Kryzys polityczny w 1968 r., podobnie jak w październiku 1956 r., społeczność ukraiń-
ska wykorzystała do zgłoszenia niewygodnych dla władz, a dotychczas niezrealizowanych 
postulatów. Organizowane przez UTSK dyskusje nad „Tezami KC PZPR na V Zjazd Par-
tii” stały się okazją do zaprezentowania przez działaczy terenowych swoich postulatów, 
a także odniesienia się do dotychczasowej polityki narodowościowej władz. 24 paździer-
nika 1968 r. grupa partyjna przy ZW UTSK we Wrocławiu opracowała „Wnioski i zadania 
ZW UTSK we Wrocławiu i jego grupy partyjnej w świetle tez na V Zjazd PZPR”. Autorzy 
tego dokumentu stwierdzali, że „UTSK jest transmisją partii do szerokich mas mniejszości 
ukraińskiej, ale równocześnie jest retransmisją problemów i spraw nurtujących tę grupę 
ludności naszego państwa do partii”. Następnie na podstawie tez dokumentu partyjnego 
domagali się m.in.: szerokiego propagowania kultury ukraińskiej, zaspokojenia potrzeb 
ludności w zakresie szkolnictwa ukraińskiego, wzmożenia odpowiedniej pracy propagan-
dowo-uświadamiającej wśród społeczeństwa polskiego, zwłaszcza w środowiskach pol-
sko-ukraińskich, oraz ukazania udziału ludności ukraińskiej w walce z nazistami, nawią-
zania bliższych kontaktów młodzieży ukraińskiej z rówieśnikami z Ukrainy Radzieckiej, 
zwiększenia liczby przedstawicieli ludności ukraińskiej w radach narodowych wszystkich 
szczebli, udzielenia szerokiej pomocy w działalności kulturalno-oświatowej i utworzenia 
zawodowego teatru, zespołu pieśni i tańca oraz zespołu estradowego, a także nadawania 
przez Polskie Radio we Wrocławiu audycji ukraińskich41. Powołano przy ZW sekcję histo-
ryczną. Jednak pod naciskiem władz została ona rozwiązana, a ze składu ZW odwołano 
Szosta, sygnatariusza powyższych wniosków42. Z kolei Zarząd Miejski UTSK w Zielonej 
Górze domagał się m.in.: radiowych ogólnopolskich audycji ukraińskich, stworzenia naj-
dogodniejszych warunków lokalowych i finansowych dla działalności kulturalnej, zaopie-
kowania się szkolnictwem ukraińskim oraz zaprzestania publikacji i rozpowszechniania 
artykułów, książek i filmów godzących w uczucia narodowe Ukraińców43.

37 AZUwP, ZG UTSK, Odpisy rezolucji popierających Władysława Gomułkę przesłane do ZG UTSK przez 
ZP UTSK w Gołdapi, 16 IV 1968 r.

38 „Nasze Słowo”, 28 IV 1968.
39 „Nasze Słowo”, 5 V 1968.
40 „Nasze Słowo”, 19 V 1968.
41 AZUwP, ZG UTSK, Wnioski i zadania ZW UTSK we Wrocławiu i jego grupy partyjnej w świetle „Tez KC 

PZPR na V Zjazd Partii”, 24 X 1968 r.
42 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: APWr), Komitet Wojewódzki PZPR we Wrocławiu, 74/XIV-

18, Protokół z posiedzenia Komisji ds. Narodowościowych przy KW PZPR we Wrocławiu, 3 X 1969 r.
43 AZUwP, ZG UTSK, Informacja w sprawie postulatów ZM UTSK w Zielonej Górze w związku z V Zjazdem 

PZPR, 9 XI 1968 r.
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2 listopada 1968 r. do komisji wniosków V Zjazdu PZPR, delegaci ukraińscy – byli 
partyzanci Gwardii Ludowej – Armii Ludowej oraz ochotnicy Armii Czerwonej i „ludo-
wego” Wojska Polskiego z Łemkowszczyzny (Michał Doński, Teodor Gocz, Konstan-
ty Cekłyniak, Stefan Wanca) złożyli petycję z żądaniem naprawienia krzywd moral-
nych i materialnych wynikających z zastosowania zbiorowej odpowiedzialności w czasie 
akcji „Wisła”, uchylenia ustawy z 12 marca 1958 r., która blokowała możliwość powrotu 
w ojczyste strony, a także uznania zasług Łemków w walce z nazizmem44. Oczywiście 
postulaty te nie zostały zrealizowane, a wobec sygnatariuszy zastosowano represje.

Następna okazja do zgłoszenia niewygodnych dla władz żądań przyszła wraz ze zmia-
ną ekipy rządzącej po kryzysie politycznym i wystąpieniach robotników na wybrzeżu 
w 1970 r. Wystąpienia I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka stwarzały wrażenie odnowy 
polityki państwowo-partyjnej, w tym również w kwestiach narodowościowych. 15 stycz-
nia 1971 r. Konstanty Cekłyniak z Kunkowej, Andrzej Kołtko z Wapiennego, Stefan Wan-
ca z Rozdziela (wszyscy z pow. gorlickiego) oraz Teodor Gocz z Zyndranowej (pow. kroś-
nieński), a także Stefan Halko z Wrocławia wystąpili z pismem do wszystkich członków 
Biura Politycznego i sekretarzy KC PZPR, w którym zwrócili uwagę na potrzebę zmiany 
polityki władz wobec Ukraińców i realizację postulatów zgłoszonych w 1956 i 196845. 
W tym też roku na konferencji powiatowej UTSK w Gorlicach opowiedzieli się za zwro-
tem na rzecz towarzystwa byłej własności łemkowskiej, budynku „Ruskiej Bursy” w Gor-
licach46. W sierpniu 1971 r. ZP UTSK w Gorlicach i podległe mu zarządy kół oraz ZP 
UTSK w Sanoku wystąpiły do komisji wniosków VI Zjazdu PZPR z pismem, w którym 
m.in. akcję „Wisła” przedstawiono jako metodę wynaradawiania ludności ukraińskiej 
i skrytykowano politykę narodowościową władz. Podtrzymano także postulaty i wnio-
ski kombatantów z Łemkowszczyzny, skierowane do komisji wniosków V Zjazdu PZPR 
z 2 listopada 1968 r., oraz opowiedziano się za powrotem ludności ukraińskiej, zwrotem 
własności, zwłaszcza lasów. Pismo to wysłano również do: I sekretarza KC PZPR Edwar-
da Gierka, premiera Piotra Jaroszewicza oraz ministrów: kultury i sztuki, oświaty i szkol-
nictwa wyższego, spraw wewnętrznych, a także do Komisji Spraw Wewnętrznych oraz 
Komisji Kultury i Oświaty Sejmu PRL, I sekretarza KW PZPR w Rzeszowie, ZG UTSK 
i Ambasady ZSRR w Warszawie47. Pismo wywołało represyjne działania władz wobec 
jego sygnatariuszy. Starano się ich zastraszyć, a nawet grożono ponownym wysiedleniem. 
Jednak kroki te nie odniosły oczekiwanego skutku. Mało tego, ZP UTSK w Gorlicach 
nie tylko podtrzymał swoje stanowisko, ale także poskarżył się KC PZPR na stosowanie 

44 Ibidem, Petycja delegacji kombatantów z Łemkowszczyzny do Komisji Wniosków V Zjazdu PZPR, 2 XI 
1968 r.

45 AZUwP, ZG UTSK, Pismo przedstawicieli ludności ukraińskiej do Biura Politycznego I Sekretariatu 
KC PZPR w sprawie położenia mniejszości ukraińskiej w Polsce, 15 I 1971 r.

46 APRz, Prezydium WRN w Rzeszowie, 10019, Informacja PWRN w Rzeszowie z przebiegu kampanii spra-
wozdawczo-wyborczej UTSK, 14 V 1971 r.

47 AZUwP, ZG UTSK. Pismo zarządów terenowych UTSK do Komisji Wniosków VI zjazdu PZPR w sprawie 
położenia ludności ukraińskiej w PRL i nierealizowania wytycznych PZPR przez urzędników rad narodo-
wych różnych szczebli i Zarząd Główny UTSK w dziedzinie polityki narodowościowej, listopad 1971 r.
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wobec sygnatariuszy gróźb ponownego wysiedlenia48. Pismo oczywiście nie odniosło 
skutku poza tym, że głównych jego autorów wyrzucono z UTSK, a Zarząd Powiatowy 
UTSK w Gorlicach został rozwiązany.

Ożywienie nastąpiło również w niektórych kręgach greckokatolickich. 21 września 
1968 r. grekokatolicy z Przemyśla wystosowali petycję do najwyższych władz państwo-
wych i wojewódzkich, w której domagali się zwrotu oo. bazylianom cerkwi na Zasa-
niu, będącej siedzibą miejscowego archiwum. Sygnatariusze proponowali jednocześnie, 
aby do czasu przeniesienia archiwum przekazać im nieużywaną cerkiewkę na Błoniach 
w Przemyślu49. W 1969 r. z inspiracji ks. Władysława Pyrczaka w Konikowie k. Koszali-
na i okolicach grekokatolicy rozpoczęli zbieranie podpisów w sprawie uruchomienia tam 
parafii greckokatolickiej50. Starania te zakończyły się niepowodzeniem, gdyż władze były 
przeciwne umacnianiu się grekokatolicyzmu. Wydział do spraw Wyznań PWRN w Rze-
szowie proponował wręcz, aby „odizolować nawet przy pomocy środków administra-
cyjnych księży greckokatolickich od województwa rzeszowskiego”51. Tym samym po raz 
kolejny władze pokazały ludności ukraińskiej, że nie godzą się na wysuwanie „nacjo-
nalistycznych” postulatów i krytykowania ich polityki narodowościowej52. Nie oznacza-
ło to jednak wycofania się Ukraińców z tych postulatów. Niemniej w okresie kryzysu 
politycznego 1970 r., strajków robotniczych na Wybrzeżu, nie znajdujemy informacji na 
ten temat. Autorowi znane są przypadki udziału Ukraińców, jako pracowników stoczni, 
w strajkach, ale brak wiadomości o stosunku społeczności ukraińskiej do tych wydarzeń. 
Sprawa wymaga dalszych badań.

Kolejną okazją do przypomnienia władzom o swym niezadowoleniu z polityki władz 
były lata osiemdziesiąte XX w. Powstanie „Solidarności”, przełamanie strachu przez spo-
łeczeństwo polskie rzutowało na postawy Ukraińców i znacznej ich części dawało nadzie-
ję na poprawę położenia, odejścia przez władze od dotychczasowej polityki asymilacyj-
nej. Na zebraniach UTSK w terenie opracowywano postulaty, które następnie wysyłano 
do władz lub ZG UTSK. Z zawartych w „Naszym Słowie” informacji wynika, że koła 
wysunęły pod adresem władz i ZG UTSK niemal identyczne w treści żądania53. Najpeł-
niejszy ich zestaw znalazł się w petycji Koła Miejskiego UTSK w Szczecinie wystosowa-
nej do sejmu, Rady Państwa i Rady Ministrów PRL. Oprócz deklaracji, że „my, obywatele 
Polski narodowości ukraińskiej, razem z całym narodem polskim gorąco witamy proces 

48 Ibidem, Pismo ZP UTSK w Gorlicach do KC PZPR w sprawie pisma do VI Zjazdu PZPR, 15 XII 1971 r.
49 AAN, UdsW, 131/286, Petycja grekokatolików z Przemyśla do najwyższych władz państwowych i woje-

wódzkich, 21 IX 1968 r.
50 Archiwum Państwowe w Koszalinie (dalej: APKosz), Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kosza-

linie, 4598, Informacja PPRN w Koszalinie dotycząca ludności ukraińskiej za 1969 r., 20 XII 1969 r.; 
APKosz, Urząd Wojewódzki w Koszalinie (Wydział ds. Wyznań), spis 2, poz. 19, Petycja grekokatolików 
z Konikowa w sprawie nabożeństw greckokatolickich, 23 IV 1969 r.

51 AAN, UdsW, 131/286, Informacja PWRN w Rzeszowie o aktualnej sytuacji w Kościele prawosławnym na 
terenie województwa rzeszowskiego, 22 IV 1969 r.

52 Ibidem, Sprawozdanie komisji powołanej przez Prezydium ZG UTSK do zbadania działalności Pawła Ste-
fanowskiego, Teodora Gocza i Michała Dońskiego, 22 I 1972 r.

53 „Nasze Słowo”, 21 XII 1980.
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odnowy w życiu społecznym i politycznym naszego kraju”, wyrażono nadzieję, iż „pro-
ces ten obejmie również stosunek władz i organów administracji państwowej do kwestii 
mniejszości narodowych w Polsce, ich potrzeb społecznych i kulturalnych”54. Następnie 
wymieniono kilkadziesiąt postulatów obejmujących wszystkie sfery życia społeczności 
ukraińskiej w Polsce. Wśród nich znalazły się żądania zmiany dotychczasowej polity-
ki informacyjnej o ludności ukraińskiej, zwłaszcza wycofania ze szkół jako obowiązko-
wej lektury antyukraińskiej powieści Łuny w Bieszczadach Jana Gerharda, a zwiększenia 
nakładu książek i innych wydawnictw ukazujących współpracę polsko-ukraińską, a tak-
że umożliwienia UTSK dostępu do centralnych ośrodków radia i telewizji oraz poru-
szania aktualnej problematyki dotyczącej ludności ukraińskiej i pozostałych mniejszości 
narodowych w środkach masowego przekazu. Wyraźnie widać, że społeczność ukraiń-
ska nie zgadzała się z dotychczasowym ukazywaniem relacji polsko-ukraińskich i poli-
tyką informacyjną jej dotyczącą. Zmiana polityki informacyjnej państwa w tym zakre-
sie poprawiłaby relacje polsko-ukraińskie i skutkowałaby zdjęciem z Ukraińców „łatki 
nacjonalistów”, co w konsekwencji podważałoby argumentację władz o konieczności 
przeprowadzenia akcji „Wisła”. Przedstawione postulaty wyraźnie świadczą o dążeniu 
ludności ukraińskiej do przekreślenia następstw akcji „Wisła”. Przy czym nie wysunięto 
żądania zgody na masowe powroty, co świadczyło o znacznym stopniu stabilizacji Ukra-
ińców na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski55. Dlatego domagano się zaniecha-
nia szykan wobec osób pragnących powrócić i nieutrudniania im kupna nieruchomości 
bądź uzyskania zameldowania56.

Deklaracje te oraz otwartość na mniejszości narodowe przy powszechnym ożywieniu 
politycznym społeczeństwa polskiego rzutowały także na postawy Ukraińców. W okre-
sie przełomów politycznych w przeszłości zachowywano w większości bierną postawę 
polityczną. Uznano, że jest to sprawa Polaków, ograniczając się jedynie do walki o reali-
zację zgłaszanych postulatów. Teraz nastąpiła widoczna zmiana. Jedni, zwłaszcza młodzi 
i inteligencja, włączyli się w działalność opozycyjną, drudzy widzieli możliwość poprawy 
swego położenia w opowiedzeniu się za programem PZPR, a jeszcze inni przyjęli posta-
wę wyczekującą. Również w łonie UTSK zaczął rysować się podział na konserwatystów 
(zwolenników programu PZPR) i radykałów (zwolenników bardziej stanowczych działań 
w walce Ukraińców o swe prawa). Przy czym podział ten w znacznym stopniu pokrywał 
się z przynależnością do PZPR, większość „towarzyszy” należała bowiem do konserwa-
tystów.

54 AAN, UdsW, 13/288, Petycja Koła Miejskiego UTSK w Szczecinie do sejmu, Rady Państwa i Rządu PRL, 
6 XI 1980 r. Nieco odmienną jej wersję, prawdopodobnie wynikającą z tłumaczenia na język ukraiński, 
podaje T. Kuzio, Między młotem a kowadłem – ukraińska mniejszość narodowa w Polsce, „Kontakt” 1985, 
nr 1, s. 70.

55 R. Drozd, Społeczność ukraińska na ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 1947–2005 [w:] Zie-
mie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne Polski 1945–2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. 
A. Sakson, Poznań 2006, s. 383–404.

56 AAN, UdsW, 13/288, Petycja Koła Miejskiego UTSK w Szczecinie do sejmu, Rady Państwa i Rządu PRL, 6 
XI 1980 r.
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Niemniej pojawił się podatny grunt do nawiązywania kontaktów i współpracy. Już 
10 grudnia 1980 r. przewodniczący koła UTSK w Szczecinie Jan Waśkow zwrócił się do 
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk z prośbą o nawiązanie współpracy z inteli-
genckim środowiskiem ukraińskim. Do spotkania doszło 14 maja 1981 r. Stronę ukra-
ińską reprezentowali: wiceprzewodniczący ZG UTSK Mirosław Werbowy, doc. dr hab. 
Stefan Zabrowarny, doc. dr hab. Stefan Kozak, dr Włodzimierz Mokry, Antoni Seredni-
cki, a polską: prof. dr hab. Piotr Łossowski, prof. dr hab. Czesław Madajczyk, prof. dr hab. 
Zbigniew Wójcik, dr Ryszard Torzecki, dr Jan Zamojski. Omówiono sprawy obiektyw-
nego wyświetlania stosunków polsko-ukraińskich i przedstawiania ich szerokiej opinii 
publicznej. Obie strony zgodziły się co do potrzeby powołania seminarium lub gremium 
dyskusyjno-badawczego stosunków polsko-ukraińskich, do którego weszliby na zasadzie 
dobrowolnej współpracy pracownicy naukowi, doktoranci i inne osoby, w tym z kręgu 
UTSK57. Uściślenie zakresu tematyki badawczej miało nastąpić na kolejnym spotkaniu 
pod koniec 1981 r.; spotkanie jednak nie odbyło się ze względu na wprowadzenie stanu 
wojennego.

1 maja 1981 r. studenci narodowości ukraińskiej proklamowali utworzenie Zrzesze-
nia Studentów Ukraińskich w Polsce, którego przewodniczącym został Eugeniusz Misiło. 
Przy pomocy prawników z „Solidarności” zredagowano statut i zwrócono się do Mini-
sterstwa Szkolnictwa Wyższego o zarejestrowanie organizacji. W statucie stwierdzono, 
że zrzeszenie działa zgodnie z Konstytucją PRL, ma prawo do nawiązywania kontaktów 
z ukraińskimi organizacjami w Polsce i za granicą, jest niezależne od władz akademi-
ckich, instytucji państwowych oraz organizacji politycznych i społecznych. Odpowiedź 
była jednak odmowna. Ministerstwo uznało bowiem, że studenci ukraińscy mogą reali-
zować swoje aspiracje w ramach już działających organizacji studenckich i towarzystw 
społeczno-kulturalnych58.

Uaktywnienie się społeczności ukraińskiej, łącznie ze wstępowaniem do „Solidarno-
ści” i działaniem w związku, oraz samodzielne działania UTSK nie podobały się wła-
dzom. Ponownie wytoczono przeciwko Ukraińcom najcięższe działa, posądzając ich 
o nacjonalizm. W listopadzie 1980 r. w przemówieniu sejmowym gen. Włodzimierz Oli-
wa stwierdził, że rozpowszechniane są antypolskie „ulotki spod znaku nacjonalistyczne-
go ukraińskiego tryzuba”59, co przez społeczność ukraińską zostało odebrane jako pro-
wokacja ze strony władz. Tak samo jak aresztowanie w 1981 r. amerykańskiego socjolo-
ga pochodzenia ukraińskiego, Romana Łaby, zbierającego informacje do pracy naukowej 
na temat polskich robotników. W prasie i telewizji został przedstawiony jak szpieg Sta-
nów Zjednoczonych, lecz następnego dnia został zwolniony i powrócił do USA. Jednak 
szerokiej opinii publicznej o tym już nie poinformowano. Z kolei, gdy w sierpniu 1981 r. 

57 AZUwP, ZG UTSK. Sprawozdanie ze spotkania pracowników IH PAN z przedstawicielami UTSK w dniu 
14 V 1981 r., 23 VII 1981 r.

58 Ibidem, Pismo Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Techniki w sprawie odmowy rejestracji ukraińskiej 
organizacji studenckiej, 29 VII 1981 r. Brak jest jednak informacji o innych kontaktach przedstawicieli 
społeczności ukraińskiej z opozycją w tym czasie.

59 „Trybuna Ludu”, 23 XI 1980; M. Truchan, Ukrajinci w Polszczi..., s. 206.
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kierownictwo UTSK, bez wiedzy polskich władz spotkało się z ambasadorem radzieckim 
w Warszawie, który miał obiecać UTSK pomoc w realizacji niektórych zadań60, członek 
Biura Politycznego Albin Siwak na II Plenum KC PZPR nazwał działania mniejszości 
narodowych tworzeniem „piątej kolumny”61. Przeciwko takim stwierdzeniom wystąpili 
nawet partyjni działacze UTSK w otwartym liście do Siwaka, a także „Tygodnik Solidar-
ność” i „Tygodnik Powszechny”62. Zostało to pozytywnie odebrane przez społeczność 
ukraińską, co dobrze wróżyło polsko-ukraińskiemu zbliżeniu.

Kontakty zostały jednak przerwane wprowadzeniem stanu wojennego. Wśród inter-
nowanych znalazło się kilku działaczy ukraińskich (m.in. Roman Kryk, Jerzy Stabi-
szewski). Jednak rozbudzone zainteresowanie mniejszościami narodowymi nie malało. 
W wydawnictwach opozycyjnych często pisano w duchu pojednania z Ukraińcami, sta-
rając się zwrócić czytelnikom uwagę na ich dyskryminację w Polsce Ludowej, ukazać, na 
ile było to możliwe, obiektywne przyczyny konfliktu polsko-ukraińskiego63. Duże zasługi 
miały tutaj takie pisma jak: „Spotkania”, „Obóz”, „Nowa Koalicja”, „ABC”, „Międzymorze” 
oraz legalne pisma katolickie: „Tygodnik Powszechny”, „Znak”, „Więź”, a także nieocenio-
na paryska „Kultura”. Szczególną rolę odegrała książka Bohdana Skaradzińskiego (Kazi-
mierza Podlaskiego) Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Nasi wrogowie – czy bracia?, w której 
uświadamiano Polakom konieczność zmiany dotychczasowego podejścia do mniejszości 
narodowych64. Odpowiedzią władz na te publikacje były wydawane w masowych nakła-
dach książki autorstwa Edwarda Prusa i Artura Baty. Coraz większe zainteresowanie 
problematyką ukraińską przejawiały ośrodki akademickie. Organizowano imprezy kul-
turalne i sesje naukowe, zwłaszcza w Gdańsku, Krakowie i Lublinie65.

Także inteligencja ukraińska i studenci działali w kierunku dalszego prowadzenia dia-
logu. W lipcu 1983 r. powstała organizacja laikatu greckokatolickiego – Bractwo Cerkiew-
ne św. Włodzimierza, a w grudniu 1983 r. pojawił się w „drugim obiegu” pierwszy numer 
gazetki „Łystok Myrjan”, omawiający życie religijne Ukraińców w Polsce. Przy Zrzesze-
niu Studentów Polskich utworzono Ogólnopolską Radę Kultury Studentów Mniejszości 
Narodowych, z silną Sekcją Kultury Ukraińskiej, wydającą własne pismo pt. „Zustriczi”, 
w którym poruszano najistotniejsze problemy dotyczące życia studentów ukraińskich 
oraz relacji z polskimi rówieśnikami. Organizowano imprezy kulturalne, zwłaszcza prze-
glądy twórczości studenckiej mniejszości narodowych, sesje popularnonaukowe oraz 
warsztaty artystyczne.

Sprzyjało temu także zbliżenie miedzy Kościołem rzymskokatolickim i greckoka-
tolickim. Złożyła się na to przychylność papieża Jana Pawła II, którą zawsze okazywał 

60 W. Drobnyk, Ukrajinśka menszist’ u pislawojennij Polszczi, „Suczastnist`” 1986, nr 10, s. 77.
61 „Trybuna Ludu”, 12 VIII 1981.
62 „Tygodnik Solidarność”, 11 IX 1981.; W. Drobnyk, Ukrajinśka menszist’..., s. 77.
63 Szerzej: T. Kuzio, Opozycja polska a kwestia ukraińska (1982–1987), „Suczastnist`” 1989, nr 3–4, s. 265–

302.
64 M. Czech, Kwestia ukraińska w III Rzeczypospolitej [w:] Ukraińcy w Polsce 1989–1993. Kalendarium. Doku-

menty. Informacje, red. M. Czech, Warszawa 1993, s. 269–270.
65 P. Tyma, „Nowa” kultura ukraińska w Polsce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych [w:] Polska

–Ukraina. Spotkanie kultur, red. T. Stegner, Gdańsk 1997, s. 126–135.
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podczas pielgrzymek do Polski, spotykając się z grekokatolikami, jak również zmiany 
zachodzące w ZSRR, wyrażające się również w złagodzeniu polityki wobec nielegalnie 
działającego tam Kościoła greckokatolickiego, co z kolei rzutowało na postawę władz 
polskich. Równie ważną rolę odegrała postępująca przychylność wobec grekokatolików 
wśród biskupów polskich, jak również pozostałego duchowieństwa i wiernych. Ich wyra-
zem były, odbywające się od 1982 r., coroczne pielgrzymki grekokatolików na Jasną Górę 
oraz msza pojednania z udziałem duchownych i wiernych obu obrządków, która odbyła 
się 3 czerwca 1984 r. w Leśnej Podkowie. 8 i 17 października 1987 r. miały miejsce rzym-
skie spotkania biskupów polskich i ukraińskich, na których zwierzchnik grekokatolików 
kard. Myrosław Iwan Lubacziwśki i prymas Józef Glemp w ramach pojednania wypowie-
dzieli słowa: „wybaczamy i prosimy o wybaczenie”66. Prawdziwym przełomem stały się 
obchody Tysiąclecia Chrztu Rusi-Ukrainy w 1988 r. na Jasnej Górze z udziałem hierarchii 
greckokatolickiej z Zachodu i Ukrainy na czele z kardynałem Mirosławem Lubacziwśkym 
oraz episkopatu Polski pod przewodnictwem prymasa Józefa Glempa. Większość greko-
katolików sądziła, że z tej okazji papież mianuje dla nich biskupa. Dopiero jednak zmia-
ny, jakie nastąpiły w Polsce w 1989 r., pozwoliły na spełnienie ich oczekiwań.

W październiku 1988 r. grupa intelektualistów reprezentujących mniejszości narodo-
we: prof. Michał Łesiów, dr Włodzimierz Mokry, doc. Stefan Kozak (strona ukraińska), 
dr Jerzy Turonek (strona białoruska) i dr Bronisław Makowski (strona litewska), wysto-
sowała list do Lecha Wałęsy z prośbą o wprowadzenie do dyskusji przy Okrągłym Stole 
problematyki mniejszości narodowych. Znalazł się tam m.in. postulat zmiany sposobu 
ukazywania mniejszości narodowych, ich kultury i historii w polskich środkach maso-
wego przekazu, który dotąd bazował na negatywnych stereotypach67. 18 grudnia 1988 r. 
w Warszawie, w kościele Miłosierdzia Bożego, odbyło się spotkanie grupy niezależnych 
intelektualistów i działaczy „Solidarności” zaproszonych przez Lecha Wałęsę. Powołano 
wówczas Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, w ramach 
którego utworzono 15 komisji, w tym Komisję Współpracy z Mniejszościami Narodowy-
mi pod przewodnictwem dr. Marka Edelmana. 15 stycznia 1989 r. w jej inauguracyjnym 
posiedzeniu stronę białoruską reprezentowali Sokrat Janowicz i Eugeniusz Wappa, litew-
ską – Bronisław Makowski, a ukraińską – Włodzimierz Mokry68. 27 stycznia komisja ta 
opracowała projekt stanowiska Komitetu Obywatelskiego pt. „O potrzebach mniejszości 
narodowych w Polsce”, w którym opowiedziała się za szerokimi prawami dla mniejszości 
narodowych oraz postulowała wprowadzenie do programów nauczania w szkołach wie-
dzy o kulturze i historii Białorusinów, Litwinów, Ukraińców i Żydów oraz rozwinięcie 
przez środki masowego przekazu szerokiej akcji zaznajamiającej Polaków z kulturą tych 
narodów. Komisja postulowała także, aby władze PRL uznały za bezprawne wysiedlenie 
ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła”, jak również nie stawiały „żadnych przeszkód 
ewentualnemu powrotowi osób wysiedlonych i ich rodzin na dawne ziemie ojczyste, 

66 „Znak” 1988, nr 4, s. 29–37.
67 Ukraińcy w Polsce 1989–1993..., s. 73, 74, dok. 1: List grupy intelektualistów reprezentujących mniejszości 

narodowe do Lecha Wałęsy z października 1988 r.
68 Ibidem, s. 8, 9 (wstęp).
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ani też dochodzeniu uzasadnionych roszczeń materialnych na zasadach ogólnych”69. 
Również UTSK opracowało raport o położeniu ludności ukraińskiej w Polsce. Oprócz 
charakterystyki stanu społeczności ukraińskiej wysunięto szereg postulatów dotyczą-
cych wszystkich dziedzin jej życia oraz żądano potępienia akcji „Wisła” przez sejm lub 
Radę Państwa70. Sejm jednak, wychodząc z założenia, że wszystkie potrzeby Ukraińców 
są zaspokajane, raport odrzucił71.

27 kwietnia 1989 r. przewodniczący NSZZ „Solidarność” Lech Wałęsa wystosował 
list do wyborców w sprawie mniejszości narodowych i wyznaniowych. Wzywał w nim 
wyborców do poszanowania praw mniejszości narodowych oraz wskazywał, że żyją one 
wśród Polaków „najczęściej z dziada pradziada, dźwigają te same ciężary. Mają podob-
ne do naszych lęki i nadzieje. Z tym tylko, że im dochodzą specyficzne zmartwienia: 
o zachowanie w polskim otoczeniu własnej tożsamości religijnej i narodowej, o swoją 
kulturę szkoły i świątynie. O swoją godność bez »przebierania się« za Polaków, o wycho-
waniu dla własnej nacji i kościołów swoich dzieci”. Apelował także: „Było w naszej wspól-
nej historii wiele konfliktów i wzajemnych krzywd. Żyją one niestety i do dzisiaj. Nie 
pozwólmy jednak, by wzięły te uczucia i »racje« górę nad pojednaniem – w tak ważnej 
chwili. Nie pozwólmy też nikomu na tym grać!”72. 

Ogólne ożywienie sprzyjało aktywności społeczności ukraińskiej. W lutym 1989 r. 
w Bielance koło Gorlic Paweł Stefanowski rozpoczął tworzenie Obywatelskiego Kręgu 
Łemków „Hospodar”, którego głównym zadaniem było działanie na rzecz zwrotu Łem-
kom własności utraconej w następstwie akcji „Wisła”. W kwietniu pod przewodnictwem 
Stefana Hładyka grupa działaczy łemkowskich powołała w Gorlicach Komitet Łemkow-
ski, stawiający sobie za cel obronę praw Łemków, likwidację następstw akcji „Wisła” oraz 
wstrzymanie wycinki lasów łemkowskich73. 26 maja komitet wysłał list do kandydatów na 
posłów i senatorów z województwa nowosądeckiego, startujących z listy Komitetu Oby-
watelskiego, w którym domagał się „naprawienia krzywd moralnych i materialnych wyni-
kających z zastosowania odpowiedzialności zbiorowej i przeprowadzenia akcji »Wisła«”, 
anulowania dekretu z 5 września 1947 r. i 27 lipca 1949 r. oraz ustawy z 12 marca 1958 
r., zwrotu mienia oraz umożliwienia powrotu ludności ukraińskiej74. Podobnej treści pis-
mo wystosowała do nich, powstała wcześniej przy Zarządzie Oddziału UTSK w Sanoku, 

69 Ibidem, s. 75–76, dok. 2: Projekt stanowiska Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ 
„Solidarność” pt. „O potrzebach mniejszości narodowych w Polsce” opracowany przez Komisję do Spraw 
Mniejszości Narodowych z 27 stycznia 1989 r.

70 AZUwP, ZG UTSK. Raport UTSK „Ukraińcy w Polsce Ludowej”, 26 II 1989 r.
71 Ukraińcy w Polsce 1989–1993..., s. 83, 84, dok. 7: List otwarty grupy inteligencji ukraińskiej do Ukraińców 

w Polsce z 20 maja 1989 r.
72 Ukraińcy w Polsce 1989–1993..., s. 76, 77, dok. 3: List przewodniczącego NSZZ „Solidarność” L. Wałęsy do 

wyborców w sprawie mniejszości narodowych i wyznaniowych z 27 kwietnia 1989 r.
73 Ukraińcy w Polsce 1989–1993…, s. 9–10 i 17 (kalendarium).
74 Archiwum Zjednoczenia Łemków, Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków (zespół nieuporządkowany), 

List Komitetu Łemkowskiego do kandydatów na posłów i senatorów w woj. nowosądeckim z listy Komite-
tu Obywatelskiego, 26 V 1989 r.
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Sekcja ds. Rozwoju Regionalnej Kultury Łemkowskiej75. 21 maja 1989 r. w „Tygodniku 
Powszechnym” ukazał się artykuł Krzysztofa Kozłowskiego pt. Łemkowskie lasy. Spór 
o sprawiedliwość. Autor omówił w niej problem akcji „Wisła” oraz likwidacji jej następstw. 
Uznał, ze niewiele w historii Polski wydarzeń i faktów jest tak zakłamanych jak właśnie 
akcja „Wisła”. Stwierdził także, że „jeśli nawet wersja oficjalnie uzasadniająca przepro-
wadzenie akcji »Wisła« byłaby prawdą, jest to w istocie przyznanie się do drastycznego 
złamania przez Wojsko Polskie wszelkich konwencji i zasad dotyczących sposobu prowa-
dzenia wojny”. „Dopóki bezprawie usankcjonowane dekretem z 1949 roku nie zostanie 
naprawione, wszystkie deklaracje o »wykorzenieniu resztek stalinizmu« brzmieć muszą 
pusto, tak samo pusto, jak wszystkie hasła dotychczasowych »odnów« i »odwilży«”76. 
Artykuł, mimo pewnych błędów i uproszczeń, został bardzo życzliwie przyjęty przez 
społeczność ukraińską. Polecano go znajomym i rozdawano jego kopie. Powstawało wra-
żenie, że akcja „Wisła” będzie nareszcie ukazywana prawdziwie, a wyrządzone krzywdy 
zostaną naprawione.

Ludność ukraińska starała się wykorzystywać kryzysy polityczne w Polsce po II woj-
nie światowej do realizacji własnych postulatów. Sprowadzały się one do żądania zgody 
na powrót na teren południowo-wschodniej Polski swobód religijnych, w tym legalizacji 
Kościoła greckokatolickiego, obiektywnej oceny akcji „Wisła” oraz umożliwienia działal-
ności kulturalno-oświatowej na rzecz zachowania własnej tożsamości narodowej. Charak-
terystyczne jest to, że żądania wysuwano pod adresem władz, nie starając się o uzyskanie 
poparcia ze strony przedstawicieli (poza jednostkowymi przypadkami) społeczności pol-
skiej. Na tym tle wyróżniają się lata osiemdziesiąte XX w. Powstanie „Solidarności”, zain-
teresowanie się opozycjonistów mniejszościami narodowymi, a także życzliwość papie-
ża Jana Pawła II wobec Kościoła greckokatolickiego sprzyjały nawiązaniu wzajemnych 
kontaktów. Ze strony ukraińskiej prym wiedli studenci i młoda inteligencja doskonale 
rozumiejąca realia PRL. Doszło do spotkań i zaangażowania się w działalność opozycyj-
ną. Niemniej zbytnim uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że cała społeczność ukraiń-
ska w Polsce opowiedziała się za programem „Solidarności”. Osoby związane z aparatem 
władzy, członkowie partii komunistycznej w większości popierali hasła głoszone przez 
PZPR, pokładając w niej nadzieję na poprawę położenia ludności ukraińskiej. Między 
tymi stanowiskami można także wyróżnić tych, zwłaszcza ze najstarszego pokolenia, któ-
rzy uznawali toczącą się walkę polityczną za wewnętrzną sprawę Polaków.

Reactions of the Ukrainian population towards political turnarounds in 
Poland after 1947

Political crises in Poland after the Second World War were often used by the Ukrai-
nian population as an occasion to voice their own demands. They wanted to be allowed 

75 Ibidem, Pismo Zarządu Sekcji ds. Rozwoju Regionalnej Kultury Łemkowskiej przy UTSK do kandydatów 
na senatorów i posłów do Senatu i Sejmu PRL kandydujących z woj. nowosądeckiego z ramienia „Solidar-
ności” w sprawie postulatów ludności ukraińskiej, maj 1989 r.

76 „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 21.
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to return to south-eastern Poland from which they had been deported during the “Vistu-
la” operation. They demanded freedom to practice their religion and the legalisation of 
the Greek Catholic Church. They called for an objective assessment of the deportations. 
They wanted to be allowed to engage in cultural and educational activities, which would 
enable them to preserve their national identity. Characteristically, until the end of 1970s, 
Ukrainians addressed their demands to the authorities, without trying to gain support of 
representatives of the Polish society (with the exception of some isolated cases). The aut-
horities never met those demands and approval was only given for some cultural, educa-
tional and religious activities. With the establishment of the “Solidarity” movement in the 
1980s, there was a positive shift in attitudes towards national minorities. The interest of 
opposition activists in the national minorities and the sympathetic consideration expres-
sed by Pope John Paul II, who appreciated the work of the Greek Catholic Church, crea-
ted a more favourable climate for establishing mutual contacts. The most important part 
in these newly established contacts was played by students and young intelligentsia, who 
understood the realities of the People’s Republic of Poland well. Some Ukrainian nationals 
took part in meetings and became involved in the opposition movement. Nonetheless, it 
would be an oversimplification to say that the entire Ukrainian society in Poland suppor-
ted the “Solidarity” movement. Ukrainians involved in the power structure or belonging 
to the communist party preferred to support the ideology of the Polish United Workers’ 
Party, considering it to be a better investment for the future of the Ukrainian population. 
There were also individuals, especially among the oldest generation, who thought that the 
political struggle conducted by the “Solidarity” was an internal affair of Poles. 
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Bricha – organizacja nielegalnej emigracji Żydów z Polski w latach 
1944–1947

Nielegalna emigracja Żydów w pierwszych latach po wojnie była już przedmiotem 
badań historyków, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. W 1970 r. w Stanach Zjednoczo-
nych ukazała się monografia Yechudy Bauera Flight and Rescue: Brichach. The organi-
zed escape of Jewish survivors of Eastern Europe 1944–1948, która do dziś stanowi pod-
stawę badań nad tym zagadnieniem1. O powojennej emigracji Żydów z Polski (legalnej 
i nielegalnej) pisali m.in. Bożena Szaynok, Albert Stankowski, Maciej Pisarski, Grzegorz 
Berendt, Natalia Aleksiun i Dariusz Stola2. Wymienieni badacze przedstawili stosunek 
partii żydowskich oraz polskich władz do tego zjawiska, podali statystyki i omówili jego 
historię. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona praktyczna strona funkcjonowa-
nia nielegalnej emigracji na ziemiach polskich: działalność Koordynacji Syjonistycznej, 

1 Y. Bauer, Flight and Rescue: Brichach. The organized escape of Jewish survivors of Eastern Europe 1944–1948, 
New York 1970. Zob. też: E. Dekel, B’riha. Flight to the Homeland, New York 1973; Z. Veni Hadari, Second 
Exodus. The Full Story of Jewish Illegal Immigration to Palestine 1945–1948, London 1991; M. Naor, Haa-
pala. Clandestine Immigration 1931–1948, Tel Aviv 1987. 

2 B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa 2007, s. 17–119; eadem, 
Nielegalna emigracja Żydów z Polski 1945–1947, „Przegląd Polonijny” 1995, z. 2, s. 31–46; eadem, Lud-
ność żydowska na Dolnym Śląsku 1945–1950, Wrocław 2000, s. 86–100; A. Stankowski, Emigracja 
Żydów z Pomorza Zachodniego w latach 1945–1960 [w:] Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 
1945 roku, red. J. Tomaszewski, Warszawa 1997, s. 83–142 (por. idem, Emigracja ludności żydowskiej 
z Pomorza Zachodniego, mps pracy magisterskiej obronionej w 1997 r. w Instytucie Historii Uniwersyte-
tu Szczecińskiego, kopia w zbiorach AŻIH, 347/193); idem, Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emi-
gracji Żydów z Polski po 1944 roku [w:] Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku, red. G. Berendt, 
A. Grabski, A. Stankowski, Warszawa 2000, s. 103–151; M. Pisarski, Emigracja Żydów z Polski w latach 
1945–1951 [w:] Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce…, s. 13–82; G. Berendt, Emigracja ludno-
ści żydowskiej z Polski w latach 1945–1967 [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, t. 7, Warsza-
wa 2006, s. 25–60; N. Aleksiun, Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944–1950), Warszawa 2002, 
s. 167–175; N. Aleksiun-Mądrzak, Nielegalna emigracja Żydów z Polski w latach 1945–1947, cz. 1, 
„Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1995/1996, nr 2, s. 71–90; cz. 2: ibidem 1996, nr 3, s. 
32–56; M. Stefaniak, Nielegalna emigracja Żydów z Pomorza Zachodniego w latach 1945–1948 [w:] Żydzi 
i ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX–XX w., red. M. Jarosewicz, W. Stępiński, Warszawa 2007; 
D. Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2012, s. 49–65. 
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przeprawy graniczne oraz sylwetki osób zaangażowanych w jej organizację. Drugi wątek 
będzie dotyczył działań aparatu bezpieczeństwa wobec osób zaangażowanych w organi-
zację Brichy.

W dyskusji na temat powojennej żydowskiej emigracji umyka niekiedy kwestia jej 
korzeni. Alija nie była przecież zjawiskiem nowym, choć po wojnie zyskała inny charak-
ter i nowe powody. Masowa emigracja Żydów do Palestyny rozpoczęła się pod koniec 
XIX w., wraz z narodzinami ruchu syjonistycznego. W następnych latach, ze względu na 
ograniczenia imigracyjne nałożone przez Wielką Brytanię na mandat palestyński, syjo-
niści i syjoniści-rewizjoniści organizowali na szeroką skalę nielegalną imigrację (alija-
bet), która stała się podstawową metodą walki tego ruchu o suwerenne państwo żydow-
skie. W latach trzydziestych XX w. do ideowych czynników imigracji, generowanych 
przez agitację partii syjonistycznych, dołączyły także względy bezpieczeństwa związa-
ne z prześladowaniami Żydów w hitlerowskich Niemczech i wzrostem antysemityzmu 
w Europie. Tylko w latach 1933–1939 z Europy do Palestyny wyemigrowało 215 tys. 
Żydów3. Podczas wojny, w niezwykle trudnych warunkach okupacji większej części Sta-
rego Kontynentu, dotarło tam około 40 tys. legalnych uchodźców żydowskich, kolejne 
16 tys. przybyło w ramach nielegalnej emigracji organizowanej m.in. przez koordyno-
waną przez Agencję Żydowską organizację Mossad l’ Alijah Bet, paramilitarną Haganę 
i rewizjonistów4.

Badacze powojennych losów Żydów są zgodni co do tego, że na przyczyny powrotu 
do idei aliji-bet po 1944 r. złożyło się kilka czynników. Należały do nich zarówno aspekt 
psychologiczny (trauma Szoah), jak i ideowy (perspektywa budowy państwa żydowskie-
go w Palestynie). Ważnym powodem emigracji stało się poczucie zagrożenia z powodu 
powojennego antysemityzmu5. W Polsce ten problem stał się szczególnie widoczny po 
pogromie kieleckim (4 lipca 1946 r.)6. Znaczenie miały także zmienione warunki poli-
tyczne, w których znalazła się wschodnia część starego kontynentu po wojnie oraz – tra-
dycyjnie już – palestyńskie limity imigracyjne nakładane przez władze brytyjskie. Wszyst-
ko to sprawiało, że legalne możliwości wyjazdu z Polski, które zapewniały Żydom m.in. 
Biuro Emigracyjne Agencji Żydowskiej (Pal-Amt), Wydział Emigracyjny CKŻP, czy też 
zajmujące się głównie emigracją do Stanów Zjednoczonych placówki Hebrew Immigrant 
Aid Society, okazały się nikłe w stosunku do potrzeb. Dodajmy, że w latach 1945–1947 

3 A. Patek, Żydzi w drodze do Palestyny 1934–1944. Szkice z dziejów aliji-bet, nielegalnej imigracji żydowskiej, 
Kraków 2009, s. 43.

4 Szlaki emigracji wiodły przez Szwajcarię, kraje bałkańskie, Turcję i dalej drogą morską lub też – na 
mniejszą skalę – drogą lądową, przez zieloną granicę od strony Libii i Syrii (ibidem, s. 167, 171; E. Dekel, 
B’riha. Flight to the Homeland…, s. 27; L. Brenner, Zionizm in the age of the dictators, London 1983, 
s. 194 – http://www.vho.org/aaargh/fran/livres/LBzad.pdf, data dostępu: 12 V 2013 r.).

5 We wrześniu 1945 r. główny radziecki doradca przy MBP Nikołaj Seliwanowski raportował Ławrentijowi 
Berii, że od stycznia do września 1945 r. w Polsce z powodów antysemickich życie straciło 291 Żydów 
(GARF, f. P-9401, d. 104, Raport przedstawiciela NKWD ZSRR przy MBP Nikołaja Seliwanowskiego do 
ludowego komisarza spraw wewnętrznych Ławrientija Berii o sytuacji Żydów w Polsce, wrzesień 1945 r., k. 
82–89).

6 B. Szaynok, Nielegalna emigracja Żydów…, s.31–33; M. Pisarski, Emigracja Żydów z Polski…, s. 31.
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z Polski do Palestyny wyemigrowało drogą legalną jedynie około 12 tys. Żydów, podczas 
gdy według szacunków Yehudy Bauera wychodźstwo nielegalne dla tego samego okresu 
objęło około 140 tys. osób7. 

Ruch emigracyjny Żydów przyjął w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie na 
ziemiach polskich, charakter zorganizowany, który określano hebrajskim słowem Bricha, 
tzn. „ucieczka”. Słowo to miało dwa znaczenia. Po pierwsze oznaczało samą ideę emigra-
cji do Palestyny (zarówno legalnej, jak i nielegalnej), po drugie było także nazwą organi-
zacji, która kierowała nielegalnymi przerzutami ludzi przez granicę. Jak wspominał jeden 
z uczestników Bricha Yohanan Cohen: „nie było przewodników, ideologii. Bricha wyszła 
z życia. Była realizacją syjonizmu, spowodowaną Shoah i walką o własne państwo […]. 
Ruchy młodzieżowe zmieniły ucieczkę Żydów z Polski na Bricha i ona stała się ruchem 
całkowitej negacji życia poza Palestyną”8. 

Pierwsze komórki Brichy powstały w 1944 r. w Równem i Wilnie. Tworzyli je żydow-
scy partyzanci wywodzący się głównie z przedwojennych młodzieżowych organizacji 
syjonistycznych Dror i Ha-Szomer Ha-Cair. W Równem do prekursorów Bricha należał 
Elizer Lidowski, przed wojną działacz Droru. Wraz z kilkunastoma osobami Lidowski 
organizował pomoc dla Żydów ocalałych w mieście i okolicach, opanowanych już wów-
czas przez Sowietów. Świadomość życia na gruzach utraconego podczas okupacji nie-
mieckiej świata szybko przywiodła otoczenie Lidowskiego do konstatacji, że dalsza egzy-
stencja na tych terenach jest niemożliwa. Jednocześnie w Wilnie w działalność na rzecz 
żydowskiej emigracji zaangażował się Aba Kowner – przed wojną działacz Ha-Szomer 
Ha-Cair, podczas okupacji niemieckiej ostatni dowódca powstania w wileńskim getcie, 
następnie na czele żydowskiego oddziału partyzanckiego „Mściciel”, działającego m.in. 
w Lasach Rudnickich i współpracującego z partyzantką radziecką9. W Wilnie na bazie 
działaczy młodzieżówek Ha-Szomer Ha-Cair, Betaru i Ha’Noar Ha’Zioni powstała cen-
trala Bricha, tzw. Komitet Koordynacyjny (Koordynacja).

Ośrodek wileński w połowie 1944 r. nawiązał kontakty z żydowskimi emisariuszami 
(shilichim) w Rumunii, którzy pochodzili z palestyńskich kibuców i prowadzili na tych 
terenach propagandę syjonistyczną. Przy ich pomocy organizowano pierwsze przerzu-
ty z ziem zajętych przez Sowietów do rumuńskich portów czarnomorskich, a następnie 
do Palestyny. Punktem zbornym dla organizacji przepraw były Czerniowce, natomiast 
łącznicy Brichy docierali m.in. do syjonistów w Białymstoku, Grodnie i Lwowie. Jak 
się wkrótce okazało, grupa organizująca rumuńskie przeprawy była infiltrowana przez 
NKWD10. 

W grudniu 1944 r., po aresztowaniach łączników w Czerniowcach, centrala Koor-
dynacji przeniosła się do Lublina. Niebawem miasto stało się miejscem docelowym 

7 A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki…, s. 110–111.
8 Cyt. Za: B. Szaynok, Nielegalna emigracja Żydów…, s. 35.
9 Y. Bauer, Flight and Rescue…, s. 4–11; I. Arad, Katastrofa Jewrejew na okkupirowannych tierritorijach 

Sowietskogo Sojuza (1941–1945), Dniepropietrowsk–Moskwa 2007, s. 720–722; G. Rozenblat, Jewrei 
w partizanckom sojedinienii S.A. Kołpaka, Moskwa 1998, s. 42–44.

10 Y. Bauer, Flight and Rescue…, s. 16–19.
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działaczy organizacji z Równego i Wilna. Dołączył do nich również żołnierz Żydowskiej 
Organizacji Bojowej, dowódca plutonu żydowskiego w powstaniu warszawskim, Icchak 
Cukierman „Antek”. Wraz z Armią Czerwoną z ZSRR napływali żydowscy żołnierze 
oraz tzw. repatrianci żydowscy, w tym młodzi syjoniści, którzy nawiązywali współpracę 
z Brichą. W październiku 1944 r. przedstawiciele różnych nurtów politycznych utworzyli 
w Lublinie Tymczasowy Komitet Żydów Polskich, przekształcony następnie w Centralny 
Komitet Żydów Polskich. Jednak z obawy przed reakcją władz komunistycznych oraz tej 
części Żydów, którzy opowiadali się przeciwko propagandzie emigracyjnej i propagowa-
li ideę obudowy jusziwu na terytorium Polski, nie doszło do oficjalnego współdziałania 
między Brichą i CKŻP. Po wkroczeniu Armii Czerwonej zaczęli się ujawniać działacze 
przedwojennych partii żydowskich. Do przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych ich 
działalność w kraju była legalna (poza syjonistami-rewizjonistami oraz niesyjonistycz-
nymi: Agudą i Żydowskim Stronnictwem Demokratycznym). Dzięki działalności partii 
syjonistycznych idea emigracji do Palestyny towarzyszyła odradzającemu się życiu poli-
tycznemu ocalałej ludności żydowskiej, miała także ścisły związek z działaniami Brichy. 
W styczniu 1945 r. w Lublinie wznowiono działania Koordynacji, na której czele stanęli 
kolejno Aba Kowner, Mordechaj Rosman i Mosze Meiri „Ben”. W lubelskich spotkaniach 
organizacji uczestniczyli m.in. Stefan Grajek (Poalej Syjon C.S., Dror), Cywia Lubetkin, 
Icchak Cukierman, Nizam Reznik (Ha’Noar Ha’Zioni) i Chaim Lazar (Betar)11. Miesiąc 
później organizacja przeniosła się do Krakowa, ale pozostawiła w Lublinie swój punkt 
kontaktowy. Według Yehudy Bauera, powodem przenosin była obawa przed dekonspi-
racją12. Niewątpliwie znaczenie miała także łatwiejsza komunikacja z nowymi szlakami 
przerzutowymi, które rozszerzono wówczas na Rumunię, Węgry i Czechosłowację. Za 
punkty zborne służyły Krosno i Sanok, skąd Żydzi wyjeżdżali do Humennego w Cze-
chosłowacji. Centra tranzytowe znajdowały się również w Rzeszowie i Tarnowie. Tę fazę 
emigracji można określić mianem „greckiej”, ponieważ osoby wyruszające w podróż szla-
kami Brichy (pociągami, ciężarówkami lub piechotą) podawały się za Żydów greckich 
uwolnionych z obozów koncentracyjnych13. Działacze Brichy starali się uwiarygodnić 
„grecki bluff ” m.in. przez fałszowanie dokumentów Czerwonego Krzyża. Przerzut odby-
wał się najczęściej małymi, kilkunasto-, kilkudziesięcioosobowymi grupami. „Codzien-
nie dziesiątki ludzi, wysyłanych przez organizację Bricha, udawały się koleją z Lublina 
do Krosna, a stamtąd – różnymi środkami lokomocji do Rumunii przez Czechosłowację 
i Węgry”14 – pisał Stefan Grajek. W kwietniu 1945 r. w Rumunii znajdowało się już około 

11 S. Grajek, Po wojnie i co dalej. Żydzi w Polsce w latach 1945–1949, Warszawa 2003, s. 10–11; D. Lorb-
er, Memoirs of a Commander [w:] Anthology on Armed Jewish Resistance 1939−1945, red. I. Kowalski (I. 
Arad), vol. 2, New York 1992. Szerzej: N. Aleksiun, Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny..., s.107–110; 115–116; 
119–121.

12 Y. Bauer, Flight and Rescue…, s. 28.
13 Ibidem, s. 28. Zob. np. wspomnienia Icchaka Sternberga, Pod przybraną tożsamością, Warszawa 2005, 

s. 144 oraz Icchaka Arada, The Partisan. From the Valley of Death to Mount Zion, New York 1979, 
s. 193.

14 S. Grajek, Po wojnie i co dalej…, s. 19.
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3 tys. Żydów z Polski15. Miesiąc wcześniej tą trasą wyemigrowali inicjatorzy Brichy: Aba 
Kowner i Elizer Lidowski. 

Wraz z końcem II wojny nielegalna emigracja przybrała na sile. W czerwcu 1945 r. 
przedstawiciele Agencji Żydowskiej – instytucji koordynującej po wojnie proces osad-
nictwa Żydów w Palestynie, zwrócili się do rządu Wielkiej Brytanii z prośbą o wyda-
nie 100 tys. certyfikatów osiedleńczych dla Żydów z Europy. Premier Clement Attlee 
wyraził zgodę jedynie na 1500, eskalując tym samym problem nielegalnej emigracji16. 
Powstające obozy dla dipisów (DP) w Niemczech i Austrii umożliwiły łatwiejszy przerzut 
ludzi za zachodnią granicę. Działania Brichy wspierali pracownicy europejskiej sekcji 
Amerykańsko-Żydowskiego Komitetu Rozdzielczego (Joint) kierowanej przez Josepha 
Schwarza, emisariusze Agencji Żydowskiej i Hagany. Od maja 1945 r. trasa Brichy wiod-
ła m.in. przez Słowację do Austrii, gdzie działały obozy przerzutowe oraz emisariusze, 
którzy zajmowali się konwojowaniem uciekinierów do portów włoskich (Triest) i fran-
cuskich, skąd statkami próbowano dopłynąć do Hajfy. Próbowano, ponieważ nie zawsze 
rejsy te kończyły się powodzeniem. Zdarzało się, że palestyńska straż przybrzeżna zmu-
szała statki do powrotu. W takich przypadkach uciekinierów lokowano m.in. w obozie, 
który powstał w tym celu na Cyprze. W organizacji przepraw morskich we Włoszech 
brali udział żołnierze z Brygady Żydowskiej, wchodzącej w skład 8. Armii Brytyjskiej17. 
Od sierpnia 1945 r., z powodu zamknięcia granicy włoskiej, większość emigrantów kie-
rowano do obozów DP w amerykańskiej strefie w Niemczech i Austrii. Ocenia się, że 
w następnych latach (1946–1947) w obozach tych znajdowało się nawet 250 tys. Żydów, 
w tym około 97 tys. z Polski18. 

Po pogromie krakowskim (11 sierpnia 1945 r.) centrala Koordynacji przeniosła się do 
Katowic, a następnie do Łodzi. Nawiązano wówczas kontakty z przedstawicielami syjo-
nistów w miejscowym Wojewódzkim Komitecie Żydów Polskich oraz z emisariuszami 
z Palestyny (shilichim), m.in. z Nesserem Ben Cwi z lewicowej Partii Pracy Ziemi Izraela 
(Mapai), a zarazem reprezentantem Mossad l’Alijah Bet19. Koordynacja przybrała nieofi-
cjalną, zinstytucjonalizowaną formę. W jej skład wchodzili przedstawiciele różnych par-
tii syjonistycznych, shilichim i „ludzie czynu”, najczęściej młodzi działacze syjonistyczni, 
zajmujący się na co dzień organizacją przepraw, łącznością, pozyskiwaniem funduszy 
oraz fałszowaniem dokumentów. W większych polskich miastach, w których funkcjono-
wały komitety żydowskie, działali również przedstawiciele Brichy. Sporządzali listy goto-
wych na wyjazd, pośredniczyli w załatwianiu dokumentów i przygotowaniu transpor-
tów oraz nawiązywali łączność z punktami Brichy przy granicy. Organizacja korzystała 

15 Ibidem, s. 18; Y. Bauer, Flight and Rescue…, s. 31.
16 W. Bereś, K. Burnetko, Bohater z cienia. Losy Kazika Ratajzera, Warszawa 2012, s. 170.
17 E. Dekel, B’riha. Flight to the Homeland…, s. 31.
18 A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki…, s. 111–112. Szerzej zob. S. Rolinek, Jüdische Lebenswelten 

1945–1955: Flüchtlinge in der amerikanischen Zone Österreichs, Innsbruck 2007; A. Königseder, J. Wetzel, 
Waiting for Hope: Jewish Displaced Persons in Post-World War II Germany, Illinois 2001; J. Wetzel, An 
uneasy existence: Jewish survivors in Germany after 1945 [w:] Miracle Years. A cultural history of West Ger-
many 1949–1968, red. H. Schissler, Oxford 2000, s. 131–144.

19 N. Aleksiun, Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny…, s. 150.
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z funduszy Jointu, a także ze składek od osób chcących wyjechać za granicę. Działacze 
Brichy przeważnie nie otrzymywali zapłaty za swoją pracę. Z pozyskiwanych funduszy 
zapewniano im wyżywienie, ubranie i środki niezbędne dla prowadzenia działalności 
(mieszkania, transport). 

Od lipca do grudnia 1945 r. z pomocą Brichy Polskę opuściło około 27 tys. Żydów20. 
Od sierpnia 1945 r. ważnym punktem przerzutowym dla Koordynacji stał się Szczecin21. 
Chaos administracyjny i atmosfera tymczasowości panujące przez pierwsze powojenne 
miesiące na tzw. Ziemiach Odzyskanych sprzyjały organizacji nielegalnych przepraw na 
Zachód. Celem emigrantów wyruszających ze Szczecina był Berlin, skąd przy pomocy 
Jointu próbowano przedostać się do obozów dipisów położonych w amerykańskiej strefie 
okupacyjnej22. W organizacji przerzutów brali udział młodzi syjoniści z kibuców Ichudu 
i Ha-Szomer Ha-Cair23. Aktywność syjonistów nie uszła uwadze władz okupacyjnych. 
Dyrektor generalny UNRRA w Europie, gen. Frederick Morgan na konferencji prasowej 
2 stycznia 1946 r. stwierdził: „Tysiące polskich Żydów przybywa do amerykańskiej stre-
fy okupacyjnej przy pomocy nieznanej, tajnej organizacji żydowskiej”24. Od stycznia do 
marca 1946 r. ze Szczecina przerzucono do Berlina około 8 tys. Żydów25. Sprawę ułatwiał 
ruch wojsk radzieckich stacjonujących nad Odrą, których żołnierze często uczestniczyli 
w szmuglu towarów i ludzi. Zapłatą były pieniądze, zegarki, biżuteria lub przysłowiowa 
„butelka wódki”26. 

Nadal ważną rolę odgrywały odcinki graniczne na południu. Od sierpnia 1945 r. 
przeprawy przez Piwniczną, Krynicę, Czechowice-Dziedzice i Zebrzydowice do Ziliny na 
Słowacji oraz do czeskiego Bogumina organizował oddział Koordynacji w Katowicach. 
Grupy uchodźców zaopatrzone w podrobione „greckie dokumenty” kierowały się następ-
nie do Bratysławy, a stamtąd do Austrii. Pod koniec 1945 r. rosnąca liczba emigrantów 
zmusiła władze czechosłowackie do interwencji. Na apel ministra spraw zagranicznych 

20 A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki…, s. 110.
21 Oddział szczecińskiej Brichy był jednym z najlepiej zorganizowanych w kraju, szerzej zob. idem, 

Emigracja Żydów z Pomorza Zachodniego…, s. 111–114; E. Dekel, B’riha. Flight to the Homeland…, 
s. 192−194.

22 Pismo szefa Polskiej Misji Repatriacyjnej w Berlinie Zdzisława Bobrowskiego do Ministerstwa Admini-
stracji Publicznej w sprawie nielegalnego przekraczania granicy przez obywateli polskich z 13 grudnia 
1945 r. [w:] Polska − Niemcy Wschodnie 1945−1990. Wybór dokumentów, t. 1: Polska wobec Radzieckiej 
Strefy Okupacyjnej Niemiec, maj 1945−październik 1949, red. J. Kochanowski, K. Ziemer, Warszawa 2006, 
s. 80. 

23 H.L. Gitelman, Szczecin. Drenched in the Dew of Childhood, http://www.sztetl.org.pl/m/pl/object/35564/, 
data dostępu: 12 V 2013 r.

24 M. Abramowitz, The View From 82: The Bricha, A Secret Jewish Organization, http://www.jewishfedera-
tions.org/page.aspx?id=77354, data dostępu: 12 V 2013 r.

25 Y. Bauer, Flight and Rescue…, s. 130–137. Szerzej zob. M. Stefaniak, Nielegalna emigracja Żydów z Pomo-
rza…, s. 368–369.

26 Jack Kagan, partyzant z oddziału Tewje Bielskiego, wspominał, że po przyjeździe we wrześniu 1945 r. do 
Szczecina przed dworcem ujrzał ciężarówkę i grupę żołnierzy radzieckich, którym zaoferował wódkę za 
przewiezienie na zachód. „Wódka stała się biletem i bez żadnych problemów przybyliśmy nocą do Berlina” 
(J. Kagan, Kak ja ostałsja w żiwych [w:] J. Kagan, D. Cohen, Holokost i soprotiwlenije na Rodinie Adama 
Mickiewicza, Moskwa 2011, s. 245).
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Jana Masaryka władze udostępniły dziewięć pociągów, które przetransportowały ucieki-
nierów do zachodniej granicy. W następnych miesiącach w Czechosłowacji utworzono 
także sbĕrné tábory, a więc obozy przejściowe, w których emigranci mogli liczyć na posi-
łek i opiekę medyczną. Miejsca takie powstały m.in. w Nachodzie, Broumovie, Pilźnie, 
Hradcu Králové, a także w dzielnicach Pragi: Dablicach i Hloubetinie27.

Należy wspomnieć, że nie wszystkie osoby decydujące się na emigrację korzystały 
ze szlaków Koordynacji. Niektórzy próbowali przejść przez granicę na własną rękę, lub 
angażując w tym celu płatnych, wyspecjalizowanych w szmuglu przewodników. Yehuda 
Bauer szacuje, że do końca 1945 r. liczba osób, które przedostały się do niemieckich stref 
okupacyjnych w ramach „prywatnej Brichy”, mogła wynosić od 10 tys. do 30 tys.28

Rok 1946 okazał się szczytowym okresem nielegalnej emigracji. Pierwszym powodem 
była repatriacja Żydów, którzy przetrwali wojnę w ZSRR. Do końca lipca 1946 r. do Polski 
przybyły 203 transporty z ponad 136 tys. żydowskich repatriantów29. Większość z nich 
została osiedlona na Dolnym i Górnym Śląsku, w Łodzi i w Szczecinie. W połowie 1946 
r. Wydział Ewidencji i Statystyki CKŻP szacował liczbę wszystkich Żydów w kraju na 
243 926 osób30. W sprawozdaniach WKŻP w Szczecinie okres 1946–1947 został nazwa-
ny „czasem walizkowych nastrojów”31. Określenie to dobrze oddaje atmosferę tymczaso-
wości panującą wśród ludności żydowskiej. Zdarzało się bowiem, że nawet osoby, które 
początkowo decydowały się na osiedlenie w kraju, wkrótce ruszały w dalszą podróż.

Legalnie działające partie żydowskie w Polsce (poza Powszechnym Żydowskim Związ-
kiem Robotniczym Bund i Frakcją Żydowską PPR) otwarcie propagowały ideę emigra-
cji do Palestyny i aktywnie włączyły się w przygotowania młodzieży do wyjazdów32. Pod 
auspicjami organizacji i partii syjonistycznych różnych odcieni – od prawego skrzydła 
Poalej Syjon do demokratycznego Hitachdutu – zaczęły powstawać kibuce i spółdzielnie 
produkcyjne, w których młodzi Żydzi odbywali praktyki zawodowe i przeszkolenie, a tak-
że uczyli się hebrajskiego33. Prym w tej działalności wiodła partia Ichud (Zjednoczenie 
Syjonistów Demokratów), która w 1946 r. stała się jednym z głównych organizatorów nie-
legalnej emigracji, a jej kibuce – punktami zbornymi ochotników na wyjazd. W organiza-
cji Brichy partycypowały wszystkie syjonistyczne partie i organizacje żydowskie w kraju: 
Ichud, Poalej Syjon-Lewica, Poalej Syjon C.S., Hitachdut, Ha-Szomer Ha-Cair, religijna 

27 P. Kugler, Československo a poválečná židovská emigracje z Polska, „Almanach Historyczny” 2011, 
t. 13, s. 153.

28 Y. Bauer, Flight and Rescue…, s. 116.
29 J. Adelson, W Polsce zwanej Ludową [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 r.), Warszawa 

1993, s. 397.
30 Ibidem, s. 398. Ze względu na błędy w rejestracji Żydów, wynikające m.in. z kilkukrotnej ewidencji tych 

samych osób zmieniających miejsce pobytu na terenie kraju, Albert Stankowski (a wraz z nim inni bada-
cze) proponuje określić liczbę Żydów realnie na 216 tys. osób (A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statysty-
ki…, s. 109).

31 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (dalej: AŻIH), CKŻP, Wydział Organizacji i Kontroli, 
303/II/109, Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Komitetu Żydów Polskich w Szczecinie za rok 
1948, [1949 r.], k. 2.

32 Szerzej zob. N. Aleksiun, Dokąd dalej?...
33 I. Cukierman, Nadmiar pamięci. (Siedem owych lat). Wspomnienia 1939–1946, Warszawa 2000, s. 417.
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partia Mizrachi, delegując do Wydziału Emigracyjnego Koordynacji Syjonistycznej 
(Machlakat-Alija-Waademerkazit) swoich przedstawicieli. Według relacji kierownika 
szczecińskiej Brichy, Maksa Mittelmana, w skład wydziału wchodzili także przedstawicie-
le syjonistów-rewizjonistów, co miało zapobiec „sabotowaniu akcji emigracyjnej” i orga-
nizowaniu oddzielnych kanałów przerzutowych przez syjonistyczną prawicę34. 

Tam, gdzie odradzało się żydowskie osadnictwo, pojawiali się także emisariusze Bri-
chy. W 1946 r. działacze organizacji coraz większą uwagę przywiązywali do możliwości 
przerzutowych na odcinkach łużyckim (Dolny Śląsk) i morskim (Szczecin). Trasy Brichy 
biegły przez Szczecin, Żary i Tuplice do Berlina, przez Zgorzelec do Drezna, przez Wał-
brzych, Kłodzko i Kudowę do czeskiego Nachodu, a stamtąd dalej do Pragi, Bratysławy 
i Wiednia. We wszystkich większych ośrodkach skupiających ludność żydowską w kraju 
powstały oddziały Brichy, które zapisywały chętnych na wyjazd, następnie kierowały ich 
do punktów zbornych (przeważnie kibuców). Emigranci, czy jak ich nazywano w języ-
ku hebrajskim olim, otrzymywali numery identyfikacyjne, listę rzeczy, które można było 
zabrać ze sobą, opłacali także składkę na podróż. Pieniądze przeznaczano na organizację 
transportu, opłacenie przewodników granicznych, a także żołnierzy radzieckich i funk-
cjonariuszy WOP. Przewodnicy przeprowadzali grupy ludzi przez granicę i przekazywali 
działaczom Brichy po drugiej stronie.

Ocenia się, że do lipca 1946 r. nielegalnie emigrowało z kraju prawie 14,5 tys. Żydów. 
Z miesiąca na miesiąc liczba olim wzrastała. W styczniu 1946 r. były to 452 osoby, 
w czerwcu już między 8 tys. a 11 tys.35 Postępująca aktywność Brichy sprawiła, że nielegal-
ni żydowscy emigranci stali się obiektem zainteresowania służb granicznych oraz Urzę-
du Bezpieczeństwa. Należy jednak podkreślić, że władze państwowe i partyjne zdawały 
sobie sprawę z palącej potrzeby emigracji żydowskiej i – jak zauważył Matthew Brzeziń-
ski – „nie zrobiły nic w celu powstrzymania żydowskich obywateli przed opuszczeniem 
Polski”36. Świadczą o tym m.in. wypowiedzi premiera Rządu Tymczasowego Edwarda 
Osóbki-Morawskiego czy członka KC PPR Edwarda Ochaba37. Informacje o działaniach 
syjonistów docierały m.in. od towarzyszy z Frakcji Żydowskiej PPR. Już w 1945 r. wysłan-
nicy Agencji Żydowskiej rozmawiali z przedstawicielami rządu i MSZ o potrzebie zwięk-
szenia liczby certyfikatów i paszportów na wyjazd38. W tym samym czasie w dokumentach 

34 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), 01236/1041, Protokół przesłuchania Maksa Mit-
telmana, Szczecin, 13 VII 1949 r., k. 135–137. O sporach pomiędzy syjonistyczną prawicą i lewicą na tle 
emigracji zob. T. Segev, Siódmy milion. Izrael – piętno zagłady, Warszawa 2012, s. 133–134.

35 A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki…, s. 110; B. Szaynok, Nielegalna emigracja Żydów…, 
s. 37.

36 M. Brzeziński, Armia Izaaka. Walka i opór polskich Żydów, Kraków 2013, s. 446.
37 B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle…, s. 38–40.
38 Zob. Relacja delegata Agencji Żydowskiej Szymona Halperina ze spotkania z przedstawicielką rządu 

polskiego Maliną Kraszewską w sprawie emigracji z dnia 15 maja 1945 r. [w:] Stosunki polsko-izraelskie 
(1945−1947). Wybór dokumentów, red. Sz. Rudnicki, M. Silber, Warszawa 2009, s. 51−52); Sprawozdanie 
z rozmowy delegata Rządu RP w Palestynie Romualda Gadomskiego z pracownikiem Agencji Żydowskiej 
Icchakiem Kleinbaumem w Jerozolimie w sprawach pomocy Żydom w Polsce i innych z dnia 3 paździer-
nika 1945 r., ibidem, s. 56−58.
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Ministerstwa Administracji Publicznej przedstawiano rozsiane po kraju kibuce jako cen-
tra nielegalnej emigracji39. Temat Żydów z Polski pojawiał się także w raportach Pol-
skiej Misji Wojskowej i Polskiej Misji Repatriacyjnej w Berlinie oraz w dokumentach 
polskiego MSZ. Napływ rzeszy nielegalnych emigrantów do zachodnich stref Niemiec 
powodował problemy ze strony władz okupacyjnych. Przykładowo, w styczniu 1946 r., 
francuskie władze zwróciły się do przedstawicieli Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie 
z notą, jak mają traktować napływających Żydów. Szef PMW, Jakub Prawin, raportował 
do MSZ: „Wyjaśniliśmy, że Rząd Polski nie sprzeciwia się legalnej emigracji Żydów, że 
jednak Żydzi znajdujący się na terenie Berlina dopuścili się przestępstwa nielegalnego 
przekroczenia granicy. Jednak uwzględniając istniejący stan rzeczy, Rząd Polski nie miał-
by nic przeciwko udzieleniu przez władze francuskie wizy wjazdowej, pod warunkiem, 
że przedłożona zostanie lista tych Żydów − obywateli polskich dla stwierdzenia, czy nie 
są oni ścigani przez prawo”40.

 Nieco inna perspektywa panowała z dala od centrum, w wojewódzkich czy powiato-
wych urzędach bezpieczeństwa i na placówkach granicznych. Początkowo uciekinierzy 
byli postrzegani głównie jako jeden z elementów procederu uprawianego przez zorgani-
zowane grupy przemytnicze, zarabiające krocie nie tylko na handlu towarami, ale rów-
nież przemycaniu ludzi z różnych powodów chcących (lub zmuszonych) opuścić kraj. 
W tym okresie granicę zachodnią dużymi grupami przekraczali nielegalnie Niemcy oraz 
niezliczona ilość szmuglerów przewożących walutę, papierosy, materiały krawieckie, 
galanterię, różnego rodzaju sprzęt i żywność. Jak już wspomniano, w przemycie uczest-
niczyli żołnierze radzieccy, a także sami funkcjonariusze WOP. Jednak służby graniczne 
dość szybko zauważyły, że liczba nielegalnie emigrujących Żydów wzrastała z tygodnia 
na tydzień, a grupy próbujące przekroczyć granicę liczyły jednorazowo nawet 80–100 
osób. W obszarach przygranicznych pojawiały się całe rodziny czekające na instrukcje 
przewodników lub okazję do przedostania się na drugą stronę. W maju 1946 r. funkcjo-
nariusze z Przejściowego Punktu Kontrolnego w Kudowie meldowali: „obecnie przebywa 
tu dużo osób narodowości żydowskiej bez specjalnie określonego celu. Za powód przy-
bycia do tego rejonu osoby te podają względy turystyczne. Odnosi się jednak wrażenie, że 
osoby te wyczekują okazji do przejścia za granicę”41.

W tym samym czasie w Biuletynie Dowództwa WOP przyznawano: „95 proc. osób 
narodowości żydowskiej usiłuje przedostać się w kierunku zachodnim. Są to przeważ-
nie spekulanci, giełdziarze, handlarze tracący u nas możliwości nieuczciwych kombinacji 
[…] mamy do czynienia ze zjawiskiem nielegalnej emigracji. Trudno jest podać kon-
kretne przyczyny tego zjawiska. Biorąc jednak ogólnie, przewagę w tej emigracji stanowi 

39 Zob. Notatka Departamentu Politycznego MAP z 1 grudnia 1945 r., za: N. Aleksiun, Dokąd dalej? Ruch 
syjonistyczny…, s. 124.

40 Raport polityczny szefa Polskiej Misji Wojskowej Jakuba Prawina o rozpoczęciu działalności w Berlinie, 
nawiązaniu kontaktów z władzami okupacyjnymi oraz o bieżącej sytuacji politycznej na terenie Niemiec 
z 20 stycznia 1946 r. [w:] Polska − Niemcy Wschodnie 1945−1990. Wybór dokumentów…, s. 88−89.

41 Archiwum Straży Granicznej (dalej: ASG), Dowództwo WOP, 217/99, Biuletyn sprawozdawczy WOP za 
maj 1946 r., k. 108.

Między ideologią.indd   261 2/19/14   10:04:41 AM



262 Magdalena Semczyszyn

element o reakcyjnych poglądach i dążeniach, niezadowolony z obecnych przemian spo-
łecznych w kraju”42. W czerwcu 1946 r. oceniano, że Żydzi stanowili 20 proc. wszystkich 
osób przekraczających granicę w kierunku zachodnim, a więc drugą co do wielkości – po 
wysiedlanych Niemcach – grupę. Dodawano przy tym: „część z nich uchodzi w obawie 
przed terrorem rodzimym band faszystowskich, część (dawni kapitaliści) z powodu nie-
możności robienia interesów finansowych”43.

W ramach Brichy wykorzystywano wszelkie możliwe sposoby przejścia przez grani-
cę: auta, łodzie i barki Armii Czerwonej, pociągi tranzytowe i przede wszystkim trans-
port repatriacyjny i wysiedleńczy44. Sposobem na wyjazd do Niemiec było podawanie się 
za niemieckich Żydów. Dość prosta okazała się ucieczka drogą wodną (w rejonie ujścia 
Odry przez Zatokę Szczecińską) z pomocą przekupionych załóg łodzi radzieckich i patroli 
wodnych. Rejony te były objęte administracją radziecką, a WOP nie miał odpowiedniego 
sprzętu wodnego dla przeprowadzenia ewentualnych pościgów45. Skorumpowanie służb, 
ograniczone możliwości kontroli transportów Armii Czerwonej przez polskich pogra-
niczników46, a także nieustabilizowana sytuacja na granicach przyczyniały się do skutecz-
ności działań Brichy i rosnących statystyk wychodźstwa. Jednak materiały WOP zawie-
rają również informacje o przypadkach zatrzymań żydowskich emigrantów. Szczeciński 
3 Oddział WOP już w styczniu 1946 r. raportował o „wzmożonym nielegalnym ruchu 
Żydów z Polski do Niemiec”47. W kolejnych miesiącach dokonywano regularnych aresz-
towań większych i mniejszych grup nielegalnych emigrantów. Na przykład 10 maja 1946 
r. na PPK w Nowych Linkach (powiat policki) w ciężarówce należącej do Armii Czerwo-
nej funkcjonariusze WOP odkryli dziewięcioro Żydów (w tym troje dzieci) schowanych 
w beczkach przeznaczonych do przewozu benzyny48. 21 maja 1946 r. w rejonie strażni-
cy Neuenkirchen zatrzymano ciężarówkę Armii Czerwonej, w której znajdowało się 70 
nielegalnych emigrantów. Tego samego dnia w Dobrej zatrzymano samochód ciężarowy 
z 22 Żydami49. 26 maja 1946 r. żołnierze radzieccy próbowali przewieźć przez granicę 71 
Żydów. Miesiąc później w Dobrej zatrzymano auto Armii Czerwonej z 20 nielegalnymi 
pasażerami, a na szosie Dołuje–Nowe Linki ujęto kolejnych 17 emigrantów żydowskich 
korzystających z transportu sowieckiej poczty polowej marynarki wojennej w Świnouj-
ściu50. 3 lipca 1946 r. funkcjonariusze Strażnicy Drogoradz aresztowali w podobnych oko-
licznościach 58 Żydów. Na podstawie zeznań zatrzymanych można stwierdzić, że część 
przepraw samochodowych była organizowana i opłacona przez kibuc Ichudu (Szczecin, 

42 Ibidem, k. 104.
43 Ibidem, Biuletyn sprawozdawczy WOP za czerwiec 1946 r., k. 130.
44 O różnych sposobach nielegalnej emigracji zob. A. Stankowski, Emigracja Żydów z Pomorza Zachodnie-

go..., s. 108–123.
45 ASG, Dowództwo WOP, 217/99, Biuletyn sprawozdawczy WOP za lipiec 1946 r., k. 156.
46 Ibidem, 180/27, Meldunek sytuacyjny nr 145 Sztabu 3 Oddziału WOP, 29 IIII 1946 r., k. 145.
47 Ibidem, 180/27, Meldunek sytuacyjny nr 21 Sztabu 3 Oddziału WOP, 28 I 1946 r., k. 25–26. 
48 Ibidem, 180/27, Meldunek sytuacyjny nr 109 Sztabu 3 Oddziału WOP, 15 V 1946 r., k. 237.
49 Ibidem, 217/99, Biuletyn sprawozdawczy WOP za maj 1946 r., k. 104–106.
50 Ibidem, 180/27, Meldunek sytuacyjny nr 144 szczecińskiego Oddziału WOP, 28 VI 1946 r., k. 315.
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al. Wojska Polskiego 65)51, a także inne spółdzielnie żydowskie. Potwierdza to relacja 
Maksa Mittelmana: „Mając skierowanie od Centrali Bricha, ludzie przyjeżdżali do Szcze-
cina grupami. Kierownik grupy zgłaszał się do członka szczecińskiej Brichy Józefa Szech-
tera, który następnie wskazywał mu, do jakiego kibucu ma się udać ze swymi ludźmi […] 
Pod kierownictwem członka Brichy ludzi ładowano na auta, przeważnie po 30–40 osób, 
nakrywano plandeką i w takim stanie przejeżdżano skrycie przez granicę w okolicach 
Szczecina”52.

Także na południowym odcinku szefostwo WOP dostrzegało „masowe nielegalne 
przekraczanie granicy przez Żydów”53. W marcu 1946 r. czeska straż graniczna schwytała 
i przekazała stronie polskiej 40 Żydów, w tym 16 legitymujących się „greckimi papierami”54. 
W tym samym miesiącu patrol graniczny zatrzymał 21 Żydów wraz z rumuńskim prze-
wodnikiem, przy którym znaleziono dokumenty poświadczające, że miał on za zadanie 
przeprowadzić emigrujących do Pragi55. W połowie kwietnia 1946 r. dolnośląski WOP 
zatrzymał 56 Żydów, w tym 47 próbowało opuścić kraj przy pomocy żołnierzy WP56. 22 
maja 1946 r. komenda Armii Czerwonej w Zgorzelcu przekazała funkcjonariuszom WOP 
113 Żydów, którzy przebywali w radzieckiej strefie okupacyjnej57. Z kolei 2 czerwca 1946 
r. w rejonie góry Stożek Wielki zatrzymano 96 Żydów, przy których znaleziono różnora-
kie dokumenty zawierające sprzeczne dane co do celu pobytu aresztowanych w tych oko-
licach: pisma Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie i wizy wystawione przez amba-
sadę czeską zaświadczające, że zatrzymani byli greckimi Żydami udającymi się do portu 
Pireus, jak również zaświadczenia WKŻP w Katowicach, przedstawiające ich właścicieli 
jako turystów udających się w celach rekreacyjnych na górę Stożek58. 

Po zatrzymaniu przez WOP Żydzi byli przesłuchiwani, a następnie – w zależności 
od okoliczności zatrzymania, przebiegu przesłuchania i zawartości bagaży – przekazy-
wani do Sądu Okręgowego, Sądu Grodzkiego, Urzędu Celnego lub UB. Złapani próbo-
wali wykupić się pieniędzmi i biżuterią. Zdarzało się także, że część emigrujących była 
puszczana wolno, lub przerzucana przez funkcjonariuszy WOP przez granicę59. Wzra-
stająca fala emigracji i uciążliwe nielegalne przeprawy graniczne wywoływały rozgory-
czenie wśród działaczy Bricha. W maju 1946 r. na zebraniu Koordynacji w Łodzi poja-
wił się nawet pomysł demonstracyjnego przekroczenia granicy polsko-czechosłowackiej 
przez grupę 10 tys.–15 tys. Żydów. „Rząd nie mógłby zatrzymać tego marszu, chyba że 

51 Ibidem, 217/98, Meldunek sytuacyjny Departamentu WOP nr 141, 9 VII 1946 r., k. 11–12. 
52 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), 01236/1041, Protokół przesłuchania Maksa Mittel-

mana, Szczecin, 13 VII 1949 r., k. 137.
53 ASG, Dowództwo WOP, 217/98, Biuletyn sprawozdawczy WOP za lipiec 1946 r., k. 158.
54 Ibidem, 217/233, Meldunki sytuacyjne nr 83, 88, 90 i 91 szefa Wydziału WOP DOW nr 4, 25, 26, 29, 31 III 

i 1 IV 1946 r., k. 76–117.
55 Ibidem, 217/233, Meldunek sytuacyjny nr 92 szefa Wydziału WOP DOW nr 4, 2 IV 1946 r., k. 102.
56 Ibidem, 217/233, Meldunek sytuacyjny nr 104/105 szefa Wydziału WOP DOW nr 4, 14/15 IV 1946 r., b.p.
57 Ibidem, 217/233, Meldunek sytuacyjny nr 145/146 szefa Wydziału WOP DOW nr 4, 25/26 V 1946 r., bp.
58 Ibidem, 217/233, Meldunek sytuacyjny nr 173/174 szefa Wydziału WOP DOW nr 4, 22/23 VI 1946 r., bp.
59 Opis podobnych zdarzeń w materiałach archiwalnych WOP, ibidem, 180/27, Meldunek sytuacyjny nr 18 

szczecińskiego Oddziału WOP, 22  I 1946 r., k. 18.
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przy użyciu broni, a wówczas cały problem stałby się automatycznie częścią politycznej 
walki wokół zagadnienia żydowskiego”60. Część obecnych na zebraniu uznała jednak ten 
pomysł za zbyt radykalny.

Pewnym problemem było także zainteresowanie działalnością Brichy i syjonistów ze 
strony UB. V Departament MBP i jego lokalne odpowiedniki (Wydziały V przy WUBP) 
zbierały informacje wśród osadników żydowskich o działalności kibuców, fałszowaniu 
dokumentów wyjazdowych, organizacji przemytu, kolportażu literatury syjonistycz-
nej i kontaktach z emisariuszami paramilitarnych Hagany i Irgun Cwai Leumi61. Więk-
szą ofensywą w zwalczaniu nielegalnej emigracji wykazywał się aparat bezpieczeństwa 
za wschodnią granicą. Było to spowodowane zwłaszcza obawą przed wykorzystaniem 
żydowskich szlaków przerzutowych przez „ideologicznych wrogów” (w tym członków 
polskiego podziemia). Od jesieni 1944 r. NKWD rozbijał tworzone przez Brichę punk-
ty przepraw. Według dokumentów KP(b)U i MGB USRR, od marca do maja 1946 r. we 
Lwowie zatrzymano 50 osób powiązanych z nielegalnymi kanałami przerzutowymi pro-
wadzącymi do Polski, z czego 16 aresztowano. Pośród nich znajdowali się emisariusze 
Brichy z Łodzi: Hersz Szajnfarberg vel Dawid Pomeranc, Gienia Frenkiel vel Grynberg 
i Hersz Marawczyk vel Skop. W toku śledztwa ustalono, że za organizacją przerzutów stał 
lwowski Ichud i jego kibuce. Lwów stanowił centrum tranzytowe, tzw. polskie okno, do 
którego przybywali Żydzi z Moskwy, Kijowa, Saratowa, Wilna, Taszkientu i Samarkandy. 
Stojący na czele lwowskiego Ichudu Zjama Szajnerberg zajmował się fałszowaniem doku-
mentów i pieczątek, a także kierował pracą emisariuszy na terenie ZSRR62. Przerzut sta-
nowił szansę dla Żydów, którzy przed 1 września 1939 r. nie byli obywatelami polskimi, 
przez co nie mogli skorzystać z drogi legalnej repatriacji63. Po polskiej stronie organizacją 
przepraw dla uciekinierów z ZSRR zajmowali się łącznicy centrali Koordynacji w Łodzi. 
Po zakończonym śledztwie postawiono w stan oskarżenia 11 osób. Podczas procesu, któ-
ry odbył się we Lwowie 26 czerwca 1946 r., zapadły wyroki skazujące m.in. Pomeranca 
i Skopa (10 lat obozu pracy). Rok później, w marcu 1947 r., przed sądem stanął przewod-
niczący lwowskiej gminy wyznaniowej żydowskiej, L. Sieriebriannyj, którego oskarżono 

60 Y. Bauer, Flight and Rescue…, s. 147.
61 AIPN, 01206/108, Pismo dyrektor V Departamentu MBP Julii Brystygierowej do kierownika Wydziału 

Prawnego MBP, 26 I 1946 r., k. 14. Szerzej zob. zachowane sprawy obiektowe dotyczące syjonistów w Łodzi 
i Szczecinie: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi (dalej: AIPN Łd), 10/690, t. 1, 
Sprawy dotyczące członków organizacji syjonistycznych w Łodzi 1946–1953; ibidem, t. 3, Żydowskie orga-
nizacje polityczne, stowarzyszenia działające na terenie Łodzi: Poalej Syjon, Hechaluc-Pionier, Hitach-
dut, Bund 1945–1953; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie (dalej: AIPN Sz), 
009/622, t. 1–4, Organizacje żydowskie na terenie Szczecina 1946–1949. 

62 DALO, f. 3, op. 1, spr. 441, Raport naczelnika Dyrekcji MGB obwodu lwowskiego A. Woronina do sekreta-
rza lwowskiego komitetu obwodowego KP(b)U I. Gruszeckiego o działalności antyradzieckiej grupy syjo-
nistycznej, maj 1946 r. (jęz. rosyjski), k. 185–188; Raport sekretarza lwowskiego komitetu obwodowego 
KP(b)U I. Gruszeckiego do sekretarza KC KP(b)U Nikity Chruszczowa o wykryciu i likwidacji nielegalnej 
przeprawy do Polski, 28 marca 1946 r. (jęz. rosyjski) [w:] M. Micel, Jewrei Ukrainy w 1943–1953 gg.: oczerki 
dokumientirowannoj istorii, Kijiw 2004, s. 90–94. Przekład na jęz. polski: Po zagładzie Żydów (1944–1948), 
oprac. J. Grzesik, Lublin 2011, s. 249–256.

63 Zob. R. Gansiniec, Na straży miasta, „Karta” 1994, nr 13, s. 7–27.
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o kontakt z ośrodkiem łódzkim i pomoc w ewakuacji do Polski przynajmniej 33 rodzin 
żydowskich. 

Likwidację kanałów przerzutowych we Lwowie i w Czerniowcach potwierdzają także 
późniejsze dokumenty MGB USRR64. W styczniu 1946 r. organy bezpieczeństwa LSRR 
zatrzymały na drodze biegnącej ku polskiej granicy cztery ciężarówki, na których znajdo-
wało się około 100 Żydów, w tym dzieci. Organizatorzy przeprawy trafili pod sąd. Latem 
1946 r. NKWD przeprowadził kolejne aresztowania w Wilnie i Rydze, które doprowadzi-
ły do zlikwidowania wileńskiego centrum nielegalnej emigracji65.  

W Polsce podobnych przypadków jak opisane powyżej, a więc politycznych proce-
sów syjonistów oskarżonych o organizację nielegalnej emigracji do 1949 r. w zasadzie 
nie było. Sprawy zatrzymanych kończyły się zazwyczaj w sądach cywilnych i dotyczyły 
głównie przemytu. Wydaje się, że represje MBP nie tyle uderzały wówczas w syjonistów, 
ile stanowiły profilaktykę stosowaną przeciwko potencjalnym szpiegom66. Z kolei sama 
„obserwacja” działaczy żydowskich w ramach różnych spraw operacyjnych wpisywała 
się w metody wszechobecnej inwigilacji stosowane przez bezpiekę. Działania MBP były 
w tym zakresie zresztą tak samo sprzeczne jak oficjalna polityka władz wobec emigracji 
żydowskiej. Sytuacja w tym względzie wyklarowała się na krótko w lipcu 1946 r.

Na fali paniki wywołanej wieścią o pogromie Żydów w Kielcach (4 lipca 1946 r.) exo-
dus przybrał niespotykane dotąd rozmiary i zupełnie inny charakter. Ci, którzy do tej pory 
poddawali się „walizkowym nastrojom”, rozdarci pomiędzy pozostaniem w Polsce a emi-
gracją, stracili wszelkie wątpliwości. W lipcu z Polski wyemigrowało 19 000, a w sierpniu 
już 33 346 Żydów67. Pogrom kielecki stał się tragicznym dowodem na porażkę polityki 
osadnictwa żydowskiego, pełną sloganów o bratniej koegzystencji obu doświadczonych 
wojną narodów68. Stał się także punktem zwrotnym dla działaczy Brichy. Jak już wspo-
mniano, dotychczasowa polityka emigracyjna komunistycznego rządu w odniesieniu 
do Żydów była niejednoznaczna. Z jednej strony obawiano się otwarcie wspierać aliję 
ze względu na stanowisko Wielkiej Brytanii w tej sprawie, z drugiej – wiele deklaracji 
prosyjonistycznych (związanych z nadzieją powstania na Bliskim Wschodzie państwa 

64 Raport zastępcy ministra MGB USRR do I sekretarza KC KP(b)U Łazara Kaganowicza na temat aktywizacji 
tzw. żydowskich nacjonalistów na Ukrainie, 27 V 1947 r. (jęz. rosyjski) [w:] Gosudarstwiennyj antisemitizm 
w SSSR 1938–1953. Dokumienty, red. G. Kostyrczenko, Moskwa 2005, s. 101–102. Możliwości przerzutu za 
rumuńską granicę ułatwiło postanowienie Rady Komisarzy Ludowych z 8 VIII 1945 r., na podstawie któ-
rego Żydzi z radzieckiej części Bukowiny niebędący przed 28 VI 1940 r. „obywatelami radzieckimi”, mogli 
wyjechać do Rumunii (GARF, f. P-9401, d. 105, Pismo ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR 
Siergieja Krugłowa do przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych ZSRR Wiaczesława Mołotowa, 31 
XII 1945 r., k. 400–401). 

65 I. Słuckij, Hagana − jewrejskaja bojewaja organizacja w Erec-Israel, t. 2, Jerusalim 1979, s. 197−199. 
66 W. Frazik, Z dziejów łączności cywilnej Kraj–emigracja w latach 1944/1945–1948/1949, „Zeszyty Historycz-

ne WiN-u” 1998, nr 11, s. 5–48; Pół wieku polityki. Z Wiesławem Chrzanowskim rozmawiali Piotr Marecki 
i Bogusław Kiernicki, Warszawa 1997, s. 158. 

67 A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki…, s. 110.
68 Exodusowi próbowała przeciwdziałać Frakcja Żydowska PPR. Również oficjalne stanowisko CKŻP w tej 

sprawie kładło nacisk na przeciwdziałanie panice (A. Grabski, Działalność komunistów wśród Żydów w Pol-
sce (1944–1949), Warszawa 2004, s. 130–134; 182–186).
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żydowskiego zorientowanego na ZSRR) owocowało tolerancją dla ruchu Żydów ku 
zachodnim granicom państwa69. Należy zaznaczyć, że owa niejednoznaczność była odbi-
ciem postawy władz radzieckich w tej sprawie. Oficjalnie kierownictwo Kremla wyra-
żało na arenie międzynarodowej powściągliwość wobec masowej żydowskiej imigra-
cji do Palestyny, uważając, że ocaleni z Zagłady Żydzi z Europy Środkowo-Wschodniej 
powinni dążyć do odnowienia życia diaspory w tej części kontynentu70. Z drugiej jed-
nak strony podejmowano wiele działań wspierających nielegalny ruch emigracyjny, zda-
jąc sobie sprawę, że przepełnione obozy dla dipisów zmuszą mocarstwa zachodnie do 
rozwiązania kwestii palestyńskiej. Latem 1946 r. doradca polityczny przy Ambasadzie 
ZSRR w Warszawie Władimir Jakowlew w rozmowie z goszczącym w Polsce przedsta-
wicielem Ha-Szomer Ha-Cair w Palestynie, Izraelem Barzilai powiedział, że radzieccy 
ambasadorzy w Czechosłowacji, Polsce i Rumunii otrzymywali instrukcje z Moskwy, 
nakazujące pomoc dla działań emisariuszy Brichy71. Syjoniści i emigranci cieszyli się tak-
że przychylnością władz czechosłowackich, przez co minister spraw zagranicznych Jan 
Masaryk musiał odpierać liczne zarzuty dyplomatów brytyjskich, protestujących prze-
ciwko pomocy udzielanej Żydom z Polski72. Na konferencji władz w Pradze 26 czerwca 
1946 r. minister opieki społecznej Zdenek Nejedlý, analizując dotychczasowy strumień 
emigracji żydowskiej z Polski, szacował liczbę olim przewijających się przez terytorium 
Czechosłowacji na 70 tys. Na posiedzeniu tym podjęto decyzję o otoczeniu emigrantów 
niezbędną opieką socjalną, a także poruczono ministrowi spraw zagranicznych podję-
cie mediacji ze stroną polską w celu wypracowania wspólnego stanowiska. Zaapelowano 
także o wsparcie dla olim ze strony UNRRA oraz władz brytyjskich i amerykańskich73.

Niewątpliwie to właśnie ciche przyzwolenie na żydowską emigrację ze strony Mos-
kwy przyczyniło się do otwarcia polskich granic po pogromie kieleckim. W lipcu 1946 r. 
doszło do nieformalnego porozumienia między najwyższymi władzami w Polsce i syjoni-
stami, reprezentowanymi przez Icchaka Cukiermana i Stefana Grajka (wówczas już człon-
ków CKŻP), zaangażowanych jednocześnie w organizację nielegalnej emigracji. Sprawę 
otwarcia granic dla żydowskich uchodźców postanowiono rozstrzygnąć w sposób nieofi-
cjalny. Nie zachowały się żadne oficjalne dokumenty mogące potwierdzić fakt istnienia 
umowy. Okoliczności zawarcia porozumienia opisali w swoich wspomnieniach zarów-
no Cukierman, Grajek, jak i oficer WOP Michał Rudawski74. Wszyscy wymienili jako 

69 Szerzej na ten temat zob. B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle..., s. 36–48; A. Stankowski, Poland and 
Israel: Bilateral Relations 1947–1953 (based on the Archives of the Polish Ministry of Foreign Affairs), „Jews 
in Eastern Europe” 1998, nr 3 (37), s. 5–8. 

70 Y. Ro’i, Soviet Decision Making in Practise: The USSR and Israel 1947–1954, New Jersey 1980, s. 26. 
71 Ibidem, s. 33.
72 P. Kugler, Československo a poválečná židovská emigracje…, s. 156.
73 Notatka ze spotkania władz czechosłowackich poświęconego sytuacji żydowskich uchodźców, 26 VI 1946 r. 

(jęz. czeski) [w:] Československo a Izrael 1945–1956. Dokumenty, red. M. Bulinovà, Praha 1993, s. 32–35.
74 I. Cukierman, Nadmiar pamięci…, s. 418–429; S. Grajek, Po wojnie i co dalej…, s. 97–101; 234–235; M. 

Rudawski, Mój obcy kraj?, Warszawa 1996, s. 178–189. Zob. też. B. Szaynok, Nielegalna emigracja Żydów 
z Polski…, s. 41–42; eadem, Z historią i Moskwą…, s. 48–49; Y. Bauer, Flight and Rescue…, s. 219–224; N. 
Aleksiun, Dokąd dalej?..., s. 167–175.
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decydentów wiceministra obrony narodowej Mariana Spychalskiego i szefa Departa-
mentu WOP generała-sowietnika Gwidona Czerwińskiego. Pośrednią rolę w całej spra-
wie odegrał przewodniczący CKŻP Adolf Berman, a według Stefana Grajka także gen. 
Wacław Komar. 30 lipca 1946 r. w tajemnicy otwarto dla Żydów polsko-czechosłowa-
ckie przejścia graniczne w Kudowie i Mieroszowie (Frydlancie). Kilka dni wcześniej wła-
dze czeskie zgodziły się przyjąć emigrantów i pomóc im w organizacji dalszej podróży75. 
Z uwagi na stacjonujące w Szczecinie wojska radzieckie Spychalski miał stanowczo opo-
nować przed kierowaniem tam strumienia nieoficjalnej emigracji. W praktyce jednak 
olim korzystali ze sprawdzonych przejść na całej zachodniej granicy, a lokalni funkcjona-
riusze WOP z różnych względów (łapówki, naciski przełożonych w sprawie emigrantów 
żydowskich) „przymykali oko” na uciekinierów lub rewidowali całe grupy tylko jeśli ist-
niało podejrzenie, że znajdowali się wśród nich nie-Żydzi lub przemytnicy76.

Na przełomie lipca i sierpnia 1946 r. na granicy rozpoczęła się „Wielka Bricha”, lub jak 
ją określił Stefan Grajek, „legalna ucieczka nielegalnej imigracji”77. Według szacunków 
Yehudy Bauera, od lipca 1946 r. do końca trwania umowy, czyli do lutego 1947 r., z Polski 
emigrowało łącznie ponad 72 tys. Żydów78. Liczba ta wydaje się jednak zaniżona, skoro 
według danych Yohanana Cohena przytoczonych przez Bożenę Szaynok tylko w lipcu
–wrześniu 1946 r. przez odcinek dolnośląski przeszło 68 680 Żydów, a kolejne 23 520 – 
pomimo zakazu zawartego w umowie – wyemigrowało przez Szczecin79. Granicę z Cze-
chosłowacją przekraczało dziennie po kilkanaście grup liczących łącznie 500–800 osób80. 
Szlaki wiodły do Nachodu i dalej pociągiem do Cheb i Asch – miasteczek położonych 
blisko granicy czechosłowacko-niemieckiej. W Niemczech punktem zbornym było mia-
sto Hof, skąd emigrujący udawali się do Monachium lub licznych obozów dla dipisów81. 
Teren przygraniczny w rejonie Kłodzka, Kudowy i Wałbrzycha przypominał koczowni-
cze obozowiska, w których Żydzi oczekiwali na dogodny moment dla przekroczenia gra-
nicy82. Emigrantami opiekowały się lokalne struktury Komitetu Żydowskiego oraz przed-
stawiciele Brichy, organizując posiłki i opiekę medyczną. Fundusze na ten cel pochodziły 
z kasy Jointu83. Pobyt Żydów w Czechosłowacji częściowo opłaciła UNRRA84. 

Otwarcie granic potwierdzają raporty WOP. Od sierpnia 1946 r. w sprawozdaniach 
przejściowych punktów kontrolnych na granicy z Czechosłowacją nie notowano już 

75 M. Rudawski, Mój obcy kraj?..., s. 183.
76 Ibidem, s. 185.
77 S Grajek, Po wojnie i co dalej…, s. 97. 
78 Podsumowanie za: A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki…, s. 110.
79 B. Szaynok, Nielegalna emigracja Żydów…, s. 43; D. Stola, Kraj bez wyjścia?..., s. 50.
80 T. Włodarczyk, Osiedle żydowskie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950 (na przykładzie Kłodzka), mps 

pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem A. Paska, Uniwersytet Wrocławski 2010, s. 68–71 (http://
www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/37153/001.pdf, data dostępu: 13 V 2013 r.).

81 S. Grajek, Po wojnie i co dalej…, s. 99.
82 N. Lasman, Wspomnienia z Polski: 1 sierpnia 1944 r. – 30 kwietnia 1957, Warszawa 1997, s. 62–63.
83 N. Aleksiun, Dokąd dalej?..., s. 166.
84 P. Kugler, Československo a poválečná židovská emigracje...,s. 155. B. Szaynok, Nielegalna emigracja Żydów…, 

s. 44.
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charakterystycznych dla poprzednich miesięcy informacji o masowych zatrzymaniach 
Żydów85. Przypadki aresztowań dotyczyły prawdopodobnie osób, które nie korzystały 
z pomocy emisariuszy Brichy (emigracyjna panika sprzyjała spekulantom, którzy ofe-
rowali przejazd przez granicę za spore sumy pieniędzy i niekiedy podszywali się pod 
przedstawicieli Brichy)86. Również w rejonie Szczecina – choć nadal zdarzały się zatrzy-
mania – ich liczba była nikła w stosunku do liczby emigrantów, którym udało się prze-
dostać do Niemiec. Według Maksa Mittelmana, exodus na północnym odcinku granicz-
nym wykorzystali funkcjonariusze WOP i UB (z naczelnikiem miejscowego Wydziału 
I WUBP włącznie), którzy pobierali za przepuszczanie Żydów przez granicę regularne 
opłaty87. Pod koniec sierpnia 1946 r. zastępca kierownika sekcji V Wydziału I Departa-
mentu V MBP Arkadiusz Liberman w raporcie skierowanym do dyrektor Departamentu 
V Julii Brystygier podał, że za jeden rejs samochodem na trasie Szczecin–Berlin grupy 
uciekinierów płaciły po 200 tys. zł88. Według obliczeń Marcina Stefaniaka, od sierpnia 
1946 r. do lutego 1947 r. na północnym (morskim) odcinku granicznym zatrzymano ogó-
łem 342 Żydów89. 

Tajność akcji, w którą został wtajemniczony w zasadzie jedynie podlegający MON 
Departament WOP, powodowała kompetencyjne nieporozumienia i konsternację przed-
stawicieli administracji i organów centralnych. W poufnym piśmie z 2 sierpnia 1946 r. 
dyrektor Dyrekcji Ceł w Gliwicach, Władysław Żakowski, zwrócił się do ministra skarbu 
z prośbą o wyjaśnienie udziału funkcjonariuszy WOP w „żydowskim procederze emigra-
cyjnym”. Żakowski pisał: „Ruch [ludności żydowskiej – przyp. M.S.] ogromnie przybrał 
na nasileniu i na szosach ciągnących się do Kudowy z głębi kraju spotkać można samo-
chody ciężarowe napełnione Żydami zmierzającymi do granicy. W samej Kudowie trans-
porty te gdzieś znikają i osób przybyłych do Kudowy w samej miejscowości nie widać. 
Przeprowadzanie Żydów przez granicę odbywa się niezależnie od punktów położonych 
na zielonej granicy […]. Personel WOP już prawie nie kryje się z tym, że uczestniczy 
w tej akcji, a Urząd Celny ma wszelkie dane do stwierdzenia, że akcja ta jest przez wyższe 
organa WOP popierana lub nawet zlecona […] Władze celne czechosłowackie pozostają 
w przekonaniu, że akcja ta jest ze strony władz polskich całkowicie legalna i dziwią się, 
że jest prowadzona w sposób tak tajemniczy […] Ile osób już opuściło Polskę tą drogą, 
trudno jest określić. Chodzą słuchy, że w najbliższym czasie liczyć się należy z przejściem 
przez granicę około 60 tys. osób […]. Jeśli akcja ta jest akcją legalną, wówczas nasuwają 
się zastrzeżenia co do formy, w jakiej jest ona przeprowadzona […] nie przypuszczam, 
aby forma ta wpływała korzystnie na naszą opinię za granicą”90. 

85 ASG, 217/233, Meldunki sytuacyjne szefa Wydziału WOP DOW nr 4 od 3 I 1946 r. do 11 X 1946 r.
86 AIPN, 01236/1041, Protokół przesłuchania Maksa Mittelmana, Szczecin 13 VII 1949 r., k. 136.
87 Ibidem, Protokół przesłuchania Maksa Mittelmana, Szczecin, 14 VII 1949 r., k. 138.
88 Raport zastępcy kierownika Sekcji V Wydziału I Departamentu V MBP por. Arkadiusza Libermana do 

dyrektora Departamentu V MBP Julii Brystygier w sprawie emigracji Żydów z 23 sierpnia 1946 r. [w:] 
Stosunki polsko-izraelskie (1945−1947)…, s. 102.

89 M. Stefaniak, Nielegalna emigracja Żydów z Pomorza…, s. 371–372. Zob. ASG, 180/28, Meldunki sytuacyj-
ne szczecińskiego Oddziału WOP nr 3 od 1 VII 1946 r. do 31 XII 1946 r.

90 AAN, 807, Centralny Zarząd Ceł, 216, Pismo dyrektora Dyrekcji Ceł w Gliwicach Władysława Żakowskie-
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Obawa wyrażona w końcu cytowanego dokumentu stała się głównym powodem 
zamknięcia granicy dla półlegalnej emigracji żydowskiej. Pierwsze problemy pojawiły się 
już jesienią 1946 r.91 Obawiano się reakcji dyplomacji brytyjskiej. Niepokój wywoływały 
wiadomości na temat ruchu emigrantów na granicy polsko-czechosłowackiej, które uka-
zywały się w prasie zachodniej. Według Michała Rudawskiego, w Departamencie WOP 
interweniowali zniecierpliwieni przedstawiciele polskiego MSZ, określając całą sprawę 
„kompromitacją rządu”. W rezultacie w lutym 1947 r. minister obrony narodowej nakazał 
zamknąć granicę92. Ograniczyło to znacznie, choć nie powstrzymało, zjawisko nielegalnej 
emigracji żydowskiej. W kolejnych latach wyjazd z kraju nadal był możliwy przez legal-
nie działające biuro HIAS, Wydział Emigracyjny przy CKŻP i Pal-Amt. Z kolei nielegalny 
przerzut przez granicę przybrał głównie formę płatnych transakcji, a jego organizacją zaj-
mowali się graniczni przemytnicy. Według obliczeń Yehudy Bauera, od marca do końca 
grudnia 1947 r. z nielegalnej drogi emigracji skorzystało 6586 osób93.

W następnych latach działacze Brichy, którzy pozostali w Polsce, stali się obiektem 
zainteresowania UB. Zmiana polityki ZSRR wobec Żydów po proklamowaniu Państwa 
Izrael (1948 r.) zaowocowała powolną likwidacją politycznej i kulturowej autonomii 
„żydowskiej ulicy”. Przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych przyniósł delegalizację 
żydowskich partii politycznych o profilu syjonistycznym. Zamykano kibuce i upaństwo-
wiono żydowskie placówki szkolne. Nowy kurs wobec ludności żydowskiej zakładał jej 
bezwzględną asymilację. W bloku wschodnim rozpoczął się okres walk z „odchyleniem 
prawicowo-nacjonalistycznym”, które w „wydaniu żydowskim” powiązano z syjonistami. 
W ZSRR, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii odbyły się głośne procesy osób pocho-
dzenia żydowskiego, m.in. byłego sekretarza generalnego KPCz Rudolfa Slánskiego i jego 
współpracowników, szefa węgierskiego bezpieczeństwa państwowego Petera Gabora czy 
byłej minister spraw zagranicznych w rządzie Rumunii Any Pauker94.

W Polsce w tym okresie nie doszło do politycznych represji na miarę procesu Slán-
skiego, niemniej nastąpiły aresztowania syjonistów, w tym osób związanych w przeszło-
ści z Brichą95. Drugim kierunkiem działalności organów bezpieczeństwa było zwalcza-
nie pospolitego, granicznego przemytu. Jeszcze w styczniu 1948 r. funkcjonariusze UB 
i Informacji Wojskowej dokonali aresztowań w Kłodzku, rozbijając grupę przemytni-
ków i współpracujących z nimi żołnierzy WOP, którzy od marca 1947 r. kontynuowali 
przerzut Żydów za granicę96. Kolejną dużą grupę przemytniczą aresztowano we wrześniu 

go do ministra skarbu w Warszawie, 2 VIII 1946 r., k. 1–2 (Dokument opublikowano w: Stosunki polsko-
izraelskie (1945−1947)..., s. 97−99).

91 B. Szaynok, Ludność żydowska na Dolnym Śląsku..., s. 99.
92 M. Rudawski, Mój obcy kraj?..., s. 195–197; Y. Bauer, Flight and Rescue…, s. 286–287.
93 Ibidem, s. 187; A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki…, s. 110.
94 B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle…, s. 162–165.
95 Eadem, Walka z syjonizmem w Polsce (1948–1953) [w:] Komunizm ideologia, system, ludzie, red. 

T. Szarota, Warszawa 2001, s. 252–271; Ł. Kamiński, Why did Gomułka not become a Polish Slansky?, 
„Intermarium” 2004, nr 1, s. 1–6 (http://ece.columbia.edu/files/ece/images/kaminski-1.pdf, 7 XI 2013 r.).

96 AIPN Sz, 009/1396, Protokół przesłuchania Adama Rogowskiego vel Józefa Dana, Szczecin 19 V 1950 r., 
k. 40 v.
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1949 r. we Wrocławiu. Pośród jej członków znajdowały się osoby współpracujące w prze-
szłości z Brichą, m.in. Boruch Maciukowski, w 1946 r. łącznik organizacji w Monachium, 
a także pracownicy lokalnych struktur UB97.

W 1949 r. na polecenie dyrektor Departamentu V Julii Brystygierowej aresztowano 
w Łodzi prawników Dawida Drażnina (w 1946 r. radcę prawnego WKŻP w Szczecinie), 
Ozjasza Raczko i Szlomę Perłę-Finkelsztejna. Oskarżono ich o kierowanie nielegalną orga-
nizacją syjonistów-rewizjonistów w Polsce, w tym także o udział przedstawicieli prawi-
cowych syjonistów w strukturach Brichy98. Na podstawie zeznań wyżej wymienionych 
w Szczecinie aresztowano byłego kierownika miejscowej Brichy, Maksa Mittelmana oraz 
osoby, które poza drobną spekulacją pośredniczyły w organizacji przepraw granicznych, 
m.in. Kielicha Lipę i Mojżesza Juszkiewicza. Podczas procesu, oprócz oskarżeń o propago-
wanie syjonizmu-rewizjonizmu, udział w Betarze i współpracę z Irgun Cwai Leumi, wąt-
kiem pobocznym stała się działalność w Bricha. Wyroki (od 6 miesięcy do 2 lat więzienia) 
skazani odbyli w obozach pracy99. Po wyjściu na wolność wszyscy emigrowali do Izraela.

Bricha była niewątpliwie zjawiskiem niezwykle złożonym, oddającym zarówno feno-
men powojennego syjonizmu, jak i trudne położenie, w którym znaleźli się zaraz po woj-
nie ocalali z Holocaustu Żydzi. Dla wielu stała się jedyną alternatywą, właściwą odpo-
wiedzią na pytanie: „co dalej?”. Do 1947 r. rząd w kraju w zasadzie nie przeszkadzał 
w nielegalnej emigracji Żydów, licząc na proradzieckie sympatie państwa budowanego 
w Palestynie. Świadczy o tym choćby skala nielegalnej emigracji, obejmująca 140 tys. 
osób. Gdy po 1948 r. kurs polityki ZSRR wobec Izraela uległ zmianie, pozostający jeszcze 
w kraju syjoniści zostali zaliczeni do wrogiego obozu, a otwarcie granic dla Brichy stało 
się na długie lata tematem niewygodnym.

Bricha – organization of illegal emigration of Jews from Poland in the 
years 1944–1947

The paper looks into the issue of illegal emigration of Jewish population from Poland 
between 1944 and 1947. It was a part of a larger-scale phenomenon – illegal Jewish 
emigration (the so-called Bricha) from Central and Eastern Europe to Palestine. It was 
caused by Zionist agitation, anti-Semitism and the emigration quotas imposed by Great 

97 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu (dalej: AIPN Wr), 049/166, Charaktery-
styka organizacji syjonistyczno-przerzutowej Bricha; AIPN Wr, 024/567, t. 1–2, Akta śledcze w sprawie 
Hersza Wassermana i innych.

98 31 III 1950 r. Dawida Drażnina skazano na 3, Ozjasza Raczko na 2, a Perłę-Finkelsztejna na 4 lata więzie-
nia (AIPN, 01237/135, Akta operacyjne dotyczące Dawida Drażnina; AIPN, 01178/1140, Akta operacyjne 
dotyczące Ozjasza Raczki; AIPN, 01236/1041, Akta kontrolno-śledcze dotyczące Dawida Drażnina, Ozja-
sza Raczki i Szlomy Perły. Zob. też: A. Gonterek, Na usługach UB. Dawid Drażnin, „Kolbojnik. Biuletyn 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie” 2013, nr 2 (71), s. 27–29).

99 AIPN Sz, 158/4, t. 1–2, Akta w sprawie karnej dotyczącej Lipy Kielicha i innych. AIPN, 01178/1140, 
Notatka informacyjna na podstawie zeznań Dawida Drażnina, Ozjasza Raczki, Szlomy Perły i Mak-
sa Mittelmana, byłych członków nielegalnej organizacji rewizjonistów Bricha, Warszawa 20 VIII 1953, 
k. 134.
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Britain exercising the Palestine Mandate. In Poland, illegal immigration was organized 
by Zionists from the Zionist Coordination. The paper describes how immigrants crossed 
the border and portrays members of the Bricha organization. It discusses attitudes of the 
authorities and steps taken by the security service in response to this issue. Unofficially, 
the communist authorities supported this emigration. This is why border crossings were 
opened secretly in July 1946 after the Kielce Pogrom. In a wider context, this favourable 
attitude of the authorities was in line with the policy of the USSR towards the Jewish issue 
in Palestine. The authorities in the Kremlin hoped that a pro-Soviet state would come 
into existence in the Middle East. With the silent consent of the authorities, the Bricha 
movement spread on a massive scale. By 1947, about 140 000 Jews left Poland illegally. In 
1947, the borders were closed, as the authorities feared the reaction of the British diplo-
macy. Due to a shift in the attitude of the USSR towards the newly established state of 
Israel, illegal emigration of Jews from Poland became a taboo topic. In 1948, some of the 
Zionists who were formerly involved in the Zionist Coordination were repressed by the 
Office of Public Security (UB).  
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Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie

Siła stereotypu. Aparat bezpieczeństwa PRL a antysemityzm

„Żydzi rozpatrują wszystko z punktu widzenia korzyści osobistych. Korzyściami taki-
mi mogą być zarówno pieniądze, jak i kontakty, operacje finansowe, pomoc lub współ-
działanie z krewnymi w K[rajach] S[ocjalistycznych] itp. Dlatego przy rozpracowywaniu 
Żyda nie wystarcza tylko werbalne oddziaływanie na jego sferę intelektualną. Aby pod-
jąć decyzję o współpracy, musi być on pewny, że związki z pracownikiem operacyjnym 
dadzą mu konkretne korzyści materialne. Żydzi lubią otrzymywać prezenty. Należy więc 
to wykorzystać przy ich rozpracowywaniu. Największy wpływ na figuranta-Żyda mają 
jednak pieniądze. Należy mu je wręczać za wykonanie konkretnych próśb (zadań) w trak-
cie rozpracowania. Należy to robić w formie i rozmiarach zrozumiałych dla figuranta, nie 
budząc jego podejrzeń”1 – w ten porażający uogólnieniami i stereotypowym myśleniem 
sposób pracownicy sowieckiego KGB opisywali działalność werbunkową w środowisku 
żydowskim. Dokument ten został przetłumaczony w 1984 r. na język polski i służył jako 
pomoc dydaktyczna dla oficerów wywiadu peerelowskiego. Czy oznaczało to jednocześ-
nie, że dla aparatu bezpieczeństwa PRL antysemityzm był wyznacznikiem działalności? 
Czy może nienawiść, niechęć i stereotypowe wyobrażenia o Żydach odgrywały jedynie 
rolę instrumentalną, były swoistym narzędziem używanym w walce politycznej? Czy 
antysemityzm był postawą trwale ugruntowaną wśród kadr bezpieki, czy też zjawisko to 
miało charakter dynamiczny, zmieniający się w czasie? W niniejszym artykule spróbuję 
odpowiedzieć na powyższe pytania, zastanawiając się również, jak silny i powszechny był 
antysemityzm i jaką pełnił funkcję w działaniach aparatu bezpieczeństwa2. 

Antysemityzm jako narzędzie w walce politycznej można rozpatrywać na kilku 
płaszczyznach, przede wszystkim na płaszczyźnie władzy, a mianowicie kierownictwa 
PZPR, a zwłaszcza poszczególnych odłamów wewnątrz partii komunistycznej. Antyse-
mityzm był wówczas wykorzystywany przez rządzących jako środek do osiągania celów 

1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), 0449/5 t. 39, Informacja Dyrektora Departamentu 
I MSW, gen. Zdzisława Sarewicza, dotycząca specyfiki działalności werbunkowej w środowiskach żydow-
skich, 11 VII 1984 r., k. 94.

2 Artykuł powstał na podstawie badań wspieranych finansowo przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (pro-
gram „Start” 2013).
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politycznych, co wynikało z faktu, że wśród części elit peerelowskich panowało prze-
świadczenie o jego przydatności jako sloganu politycznego. Nie oznacza to jednak, że 
niechęć do Żydów była traktowana jedynie instrumentalnie do piętnowania politycznych 
przeciwników. W dużej mierze odzwierciedlała również pewne przekonania i wyobra-
żenia. Można wprost stwierdzić, że niektórzy komuniści głosili poglądy antysemickie3. 
„PZPR nigdy nie była jednorodna pod względem ideowym. Już w drugiej połowie lat sie-
demdziesiątych, podczas jednej z dyskusji redakcyjnych, powiedziałem, że gdyby na pla-
cu Zwycięstwa zgromadzono warszawskich członków partii, a gdzieś z boku ustawiono 
by tabliczki z napisami PPR, PPS, PPS Frakcja Rewolucyjna, ONR, Narodowa Demokra-
cja i jeszcze kilka innych, sekretarz Warszawy zaś powiedziałby: towarzysze, macie pięć 
minut na wybranie sobie miejsca, to przy każdej tabliczce stałby tłum” – zapisał w swoim 
dzienniku Mieczysław Rakowski4.

Do partyjnych nurtów odwołujących się w swoich hasłach do niechęci wobec Żydów 
można zaliczyć natolińczyków, partyzantów, postmoczarowców czy środowisko zwią-
zane ze Zjednoczeniem Patriotycznym „Grunwald”. Wprawdzie Czesław Miłosz napisał 
w Traktacie poetyckim, że „jest ONR-u spadkobiercą Partia”, ale odgórnie stosowany anty-
semityzm nie stanowił niezmiennej linii politycznej władz komunistycznych. Partyjni 
rewizjoniści i liberałowie, często pochodzenia żydowskiego, krytykowali przejawy pań-
stwowego antysemityzmu, upowszechniając pogląd o nacjonalistycznych przekonaniach 
niektórych wysokich rangą działaczy partyjnych. Z kolei kierownictwo aparatu bezpie-
czeństwa śledziło krętą i często zmieniającą się drogę polityczną, którą wybierało Biuro 
Polityczne, starając się odpowiednio dopasować do niej własne działania. Jeśli na szczy-
tach władzy głoszono hasła antysemickie, był to bardzo czytelny znak dla aparatu bez-
pieczeństwa. 

Drugą płaszczyzną jest sfera międzynarodowa, a zwłaszcza jej oddziaływanie na pee-
relowską politykę wewnętrzną. Istotną cezurą jest w tym wypadku rok 1967 i wojna sześ-
ciodniowa między krajami arabskimi a Izraelem. W jej wyniku państwa komunistyczne 
(poza Rumunią) zerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem, co w konsekwencji spowo-
dowało nawiązanie bliższych kontaktów z krajami arabskimi. Wprawdzie państwa bloku 
wschodniego utrzymywały wcześniej stosunki z Bliskim Wschodem i Afryką Północną5, 
ale dopiero w latach sześćdziesiątych relacje te stały się bardziej ożywione.

3 Por. K. Tyszka, Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej, 
Warszawa 2004.

4 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1981–1983, Warszawa 2004, s. 76.
5 Już we wrześniu 1955 r. prezydent Egiptu Gamal Abder Naser podpisał z Czechosłowacją kontrakt na 

zakup broni. Z kolei w latach 1956–1957 PRL dostarczyła Syrii broń wartą 7,8 mln dolarów amerykańskich 
(J. Tebinka, Uzależnienie czy suwerenność? Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej 1956–1961, Warszawa 2010, s. 191, 199). Dodajmy, że pod koniec grudnia 1955 r. do Bazy Mary-
narki Wojennej Oksywie przybyło 308 egipskich marynarzy na roczne szkolenie na radzieckich okrętach 
(AIPN, 2602/14757, Plan operacyjnych przedsięwzięć dotyczących egipskich żołnierzy przebywających 
na szkoleniu przygotowany przez szefa Zarządu Informacji Marynarki Wojennej, ppłk. Mikołajczyka, 4 I 
1956 r., k. 4).
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Polityka wewnątrz PZPR z jej różnymi nurtami i koteriami, stosującymi hasła antyse-
mickie, jak też sytuacja międzynarodowa na Bliskim Wschodzie wpływały na działalność 
MSW i postawy szeregowych pracowników resortu spraw wewnętrznych względem lud-
ności pochodzenia żydowskiego. 

Podziały w PZPR a antysemityzm

Władysław Gomułka wielokrotnie wypowiadał się na temat żydowskich korzeni osób 
wchodzących w skład naczelnych organów partyjnych i państwowych. Z reguły był zda-
nia, że należało ograniczyć liczbę Żydów w służbie dyplomatycznej i aparacie bezpieczeń-
stwa. Grzegorz Berendt zauważa, że z jego wypowiedzi wynika, iż rozważał zastosowanie 
jakiegoś rodzaju numerus clausus. Gomułka twierdził ponadto, że w polskim społeczeń-
stwie istnieją silne resentymenty antyżydowskie, które należało wziąć pod uwagę przy 
tworzeniu nowego ładu politycznego. W liście skierowanym do Stalina w grudniu 1948 r. 
pisał, że działacze partyjni pochodzenia żydowskiego nie znają i nie rozumieją polskiego 
społeczeństwa, dlatego przyspieszali tempo przemian ustrojowych, co doprowadziło do 
wzmocnienia niechęci wobec władz komunistycznych6.

Publicznie wypowiedzi Gomułki zostały zapamiętane i nie dziwi fakt, że już w trakcie 
przetasowań personalnych na najwyższych szczeblach władzy w 1948 r., odbywających się 
pod pretekstem walki z „odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym”, pojawiły się pierw-
sze zarzuty wobec jego współpracowników, iż reprezentują oni postawy antysemickie. 
Oskarżenie to padło m.in. pod adresem Mieczysława Moczara7, który był wówczas inwi-
gilowany przez swoich niedawnych podwładnych8. Już samo posądzenie kogoś o „odchy-
lenie prawicowo-nacjonalistyczne” miało świadczyć o tym, że reprezentuje wsteczne, 
reakcyjne i szowinistyczne poglądy, a przynajmniej w takim kierunku mogły one ewoluo-
wać. Jego antagoniści zaś są prawdziwymi komunistami i internacjonalistami9. 

Antysemityzm jako narzędzie polityczne w walkach wewnątrz PZPR próbował wyko-
rzystać minister administracji publicznej Władysław Wolski (Antoni Piwowarczyk), który 

6 G. Berendt, Życie żydowskie w Polsce w latach 1950–1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Żydów w Polsce, Gdańsk 2006, s. 52–53.

7 Interesujący jest fakt, że Marek Edelman wspomina, iż gdy Moczar stał na czele WUBP w Łodzi, rozdał 
broń osobom pochodzenia żydowskiego, aby mogły bronić się w przypadku wzniecenia pogromu antyży-
dowskiego. Marek Edelman. Bóg śpi. Ostatnie rozmowy prowadzą Witold Bereś i Krzysztof Burnetko, War-
szawa 2010, s. 96.

8 K. Lesiakowski, „Bagno” w Łodzi, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 1–2, s. 50–53.
9 Za sprzeczny z naukami marksizmu-leninizmu uznano również syjonizm. Lenin już w 1903 r. w swoim 

artykule w kilku zdaniach przedstawił krytyczny stosunek do syjonizmu. W Związku Sowieckim krytyka 
syjonizmu w środkach masowego przekazu nasiliła się w czasie „spisku lekarzy kremlowskich” w 1953 r. 
Do 1967 r. był to jednak odosobniony przypadek użycia propagandy do dyskredytowania ideologii syjo-
nistycznej. Ponadto „syjonista” przedstawiany był w sposób karykaturalny jako Żyd opanowany manią 
pieniędzy, którego Bogiem był amerykański dolar. Z kolei w PRL w latach sześćdziesiątych syjonizm trak-
towano jako ideologię imperialistyczną, a ośrodki syjonistyczne przedstawiano jako ekspozytury zachod-
nich wywiadów – zob. W. Korey, Russian Antisemitism, Pamyat, and the Demonology of Zionism, Harwood 
1995 („Studies in Antisemitism”, t. 2).
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w maju 1950 r. podczas posiedzenia KC bardzo ostro zaatakował kierownictwo partyjne, 
a zwłaszcza Romana Zambrowskiego, sekretarza KC PZPR i członka Biura Politycznego 
KC. Minister nie wymienił z imienia i nazwiska Jakuba Bermana, ale prawdopodobnie 
on również był celem krytyki. W wypowiedzi Wolskiego pojawiły się wątki antysemickie, 
zapewne podjęte z inspiracji sowieckiego ambasadora Wiktora Lebiediewa, który nega-
tywnie oceniał władze PZPR i wykorzystując w tym celu Wolskiego próbował wpłynąć na 
zmiany personalne. Ówczesny minister administracji publicznej informował sowiecką 
ambasadę, że w kierownictwie PZPR funkcjonuje „żydowska klika”, która – jego zdaniem 
– miała hamować awanse członków partii-Polaków i „zaszczuwać” innych partyjnych 
działaczy, takich jak choćby członka Biura Politycznego KC Franciszka Jóźwiaka10. Wol-
ski już od 1949 r. miał bliskie kontakty z ambasadą sowiecką, której był częstym gościem. 
Podczas wielu rozmów z dyplomatami ZSRR przekazywał różne informacje, prawdopo-
dobnie próbował w ten sposób również realizować swoje ambicje polityczne. Ambasador 
Lebiediew słał do Moskwy w latach 1949–1950 raporty o dominacji we władzach par-
tyjnych osób pochodzenia żydowskiego. Sugerował również Stalinowi, że byłoby dobrze 
gdyby Bierut uwolnił się z „kotła” i zbliżył do dwóch, trzech Polaków, na których móg-
łby polegać. Lebiediew wprost pisał o „żydowskim nacjonalizmie” części władz PZPR, 
a ponadto zwracał uwagę na zbyt dużą liczbę Żydów w MBP11.

Zdaniem rosyjskiej badaczki Albiny Noskowej, Wolski mógł z pomoca partyjnych 
działaczy drugiej i trzeciej linii wykorzystać ówczesną antysemicką kampanię w ZSRR 
dla realizacji własnych interesów. Prawdopodobnie przeceniał swoje możliwości i zbyt 
ufał w swoje sowieckie kanały informacyjne i powiązania z radzieckim aparatem bezpie-
czeństwa. Cała jego akcja nie przyniosła pożądanych rezultatów, gdyż większość człon-
ków KC solidarnie potępiła krytykę i domagała się podjęcia zdecydowanych kroków 
wobec „puczysty”. Biuro Polityczne jednomyślnie pozbawiło go członkostwa w KC za 
„antypartyjne, dwulicowe postępowanie”. Wolski nie złożył jednak samokrytyki. Moskwa 
również nie poparła planów swojego ambasadora, twierdząc, że ówczesne dogmatycz-
ne kierownictwo PZPR było wystarczająco lojalne. Co więcej, Wolski został oskarżony 
o „dywersyjną działalność […] służącą wrogowi” i bardzo szybko wykluczony z PZPR. 
Niedługo później ambasador Lebiediew został odwołany z Polski i wysłany na placówkę 
dyplomatyczną do Finlandii12.

Kolejny raz walki wewnętrzne w PZPR wybuchły w 1956 r. Zarysował się wów-
czas wyraźny podział na grupę puławian oraz natolińczyków. Właśnie przedstawiciele 
tego drugiego środowiska publicznie odwoływali się do haseł antysemickich, piętnując 
m.in. to, że w aparacie bezpieczeństwa było zatrudnionych zbyt dużo osób pochodzenia 

10 Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949–1953, oprac. A. Kochański, Warszawa 2000, s. 76.
11 Ibidem, s. 74; G. Berendt, Życie żydowskie…, s. 67. 
12 A. Skrzypek, Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944–1957, Pułtusk 2002, s. 263–265; 

A. Sobór-Świderska, Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009, s. 329–333; Protokół nr 36 posie-
dzenia Biura Politycznego w dniu 9 maja 1950 r. [w:] Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa 
PZPR. Wybór z lat 1949–1970, oprac. A. Dudek, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000, s. 45; T. Torań-
ska, Oni, Warszawa 2004, s. 347.
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żydowskiego. Przykładem tego typu tendencji jest wypowiedź Zenona Nowaka podczas 
VII Plenum KC PZPR z 26 lipca 1956 r.: „Rozrabia się antysemitów w Biurze Politycz-
nym. Mówi się o tym, rozrabia się imiennie, że […] Ochab antysemita, Zawadzki anty-
semita, Rokossowski antysemita, Nowak antysemita, bodajże Mazur antysemita. Więc 
to jest znowuż, towarzysze, pewna określona robota, która nie ma na celu podbudowa-
nia autorytetu kierownictwa, autorytetu Biura Politycznego. I ona nie jest robiona, rzecz 
jasna, bez kozery. […] Ja się pytam, czy normalna jest sytuacja, jeśli kierownictwo par-
tyjne reprezentują w wojsku sami żydowscy towarzysze. Ja uważam, że sytuacja taka jest 
nienormalna”13.

Działaczy partyjnych zaliczanych do frakcji natolińskiej łączyła przede wszystkim 
próba obrony dotychczasowego modelu ustrojowego oraz – podobnie jak puławian – 
aspiracje do przejęcia władzy w PZPR14. Jak pisze Andrzej Werblan, natolińczycy w więk-
szości byli pochodzenia plebejskiego. Twierdzili, że to nie komunizm doprowadził do 
mordów i terroru, lecz błędne decyzje poszczególnych osób – Stalina czy Berii. Negowali 
tezę o odpowiedzialności całego aparatu państwowego za terror i łamanie prawa, pró-
bując obarczyć winą nieliczne konkretne osoby głównie pochodzenia żydowskiego. Ich 
antysemicką postawę przedstawiano jako „zdrową siłę” w PZPR15.

Od początku lat sześćdziesiątych rosły wpływy polityczne Mieczysława Moczara, 
wokół którego skupiali się działacze partyjni i państwowi, często mający za sobą prze-
szłość w szeregach komunistycznej partyzantki. Dawnych towarzyszy broni łączyły wię-
zy koleżeńskie i służbowe, wielu z nich było w podobnym wieku i po wojnie rozpoczęło 
pracę w aparacie bezpieczeństwa i wojsku16. To właśnie Moczar, już jako wiceminister 
spraw wewnętrznych, wywierał niewątpliwie ogromy wpływ na funkcjonowanie aparatu 
bezpieczeństwa. 

W 1963 r. po burzliwym sporze z Gomułką odszedł z Biura Politycznego i Sekreta-
riatu KC Roman Zambrowski. Oficjalnie z powodów zdrowotnych, lecz nieoficjalnie 
w wyniku „różnic w poglądach ideologicznych”17. Uważano go za politycznego patrona 
puławian. W środowisku mniejszości żydowskiej odejście Zambrowskiego było komen-
towane jako „przejaw dyskryminacji Żydów w partii”. Służba Bezpieczeństwa informo-
wała, że najczęściej pojawiały się następujące wypowiedzi: „Zambrowski odszedł z Biu-
ra Politycznego tylko dlatego, że jest Żydem”, „Zambrowski musiał odejść ze względu na 
swoje żydowskie pochodzenie”. Niektórzy działacze Towarzystwa Społeczno-Kulturalne-
go Żydów (TSKŻ) twierdzili, że był to jedynie wstęp do dalszych czystek narodowych 
w szeregach rządzących, a „Zambrowski był swoistym symbolem Żydów w Polsce”. Jeden 

13 Protokoły z VI i VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 1956 r., oprac. 
W. Władyka, W. Janowski, Warszawa 2007, s. 587–588.

14 A. Friszke, Rok 1956 [w:] Centrum władzy w Polsce 1948–1970, red. A. Paczkowski, Warszawa 2003, 
s. 186.

15 A. Werblan, Władysław Gomułka a ugrupowania w Partii w październiku 1956 roku, „Polska 1944/45– 
–1989” 1997, nr 3, s. 82; A. Kurz, Rozbieżności, nurty i postacie w PZPR [w:] Polska pod rządami PZPR, red. 
M.F. Rakowski, Warszawa 2000, s. 42.

16 J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006, s. 25.
17 A.L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011, s. 296.
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z członków TSKŻ miał wręcz powiedzieć, że „po ustąpieniu Zambrowskiego z Biura Poli-
tycznego Żydzi w Polsce nie mają już co sprzedać, nasze szanse maleją”18. Interesujące, 
że właśnie tym cytatem zakończono przytaczany meldunek. Dobór wypowiedzi w doku-
mencie i sposób narracji sugerują, że Służba Bezpieczeństwa poszukiwała takich argu-
mentów, które potwierdzałyby słuszność odwołania Zambrowskiego.

W połowie lat sześćdziesiątych w opozycji do PZPR działała grupa skrajnych dogma-
tyków, którzy skupili się wokół dawnego współpracownika Bolesława Bieruta, Kazimie-
rza Mijala. Pod koniec 1965 r. założyli oni nielegalną Komunistyczną Partię Polski (KPP). 
Funkcjonowanie tej organizacji możliwe było dzięki finansowemu wsparciu otrzymywa-
nemu od dyplomatów chińskich i albańskich. Powstanie KPP wynikało z rozbieżności 
ideologicznych między Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego a Komunistyczną 
Partią Chin. Mijalowcy prezentowali skrajnie dogmatyczną wizję świata. Zgodnie z nią, 
Władysław Gomułka dążył do restauracji kapitalizmu. W ich opinii PRL po Październi-
ku ’56 powoli odchodziła od komunizmu, nie doszło do kolektywizacji wsi, a w kierow-
nictwie partyjnym pojawiły się tendencje rewizjonistyczne. W swoim programie KPP 
zakładała, że będzie występować: „Przeciwko działalności syjonistycznej agentury impe-
rializmu w Polsce, przeciwko zdradzie gomułkowszczyzny – do walki o rzeczywistą wła-
dzę klasy robotniczej, o dyktaturę proletariatu!”. Według zwolenników Kazimierza Mija-
la, w Polsce rządziła syjonistyczna i trockistowska grupa nacjonalistów żydowskich, która 
zorganizowała „rozruchy” w Poznaniu i „kontrrewolucyjny” przewrót październikowy19. 
Działacze KPP przejawiali największą aktywność w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. 
W latach siedemdziesiątych organizacja ta była już właściwie w pełni kontrolowana przez 
SB i nie stanowiła większego zagrożenia dla PZPR.  

W czasie gdy mijalowcy kolportowali swoje dogmatyczno-antysemickie ulotki, na 
czele MSW stał Mieczysław Moczar. W swojej działalności politycznej korzystał sieci 
nieformalnych układów o charakterze klientelistyczno-patronackim20 oraz ze wsparcia 
środowiska Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD). Zaplecze poli-
tyczne Moczara miało niewątpliwie duże ambicje. Dało temu wyraz podczas kampanii 
antysemickiej zapoczątkowanej w 1967 r. i kontynuowanej ze zdwojoną siłą w pierw-
szym kwartale 1968 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odgrywało bardzo ważną 
rolę w antyżydowskiej kampanii prasowej organizowanej przez reżimowe środki maso-
wego przekazu, przekazując niektórym dziennikarzom poufne materiały, które później 
były wykorzystywane w artykułach o wymowie antysyjonistycznej21. Wydarzenia Mar-
ca ’68 w swoim wymiarze politycznym służyły również skompromitowaniu środowiska 

18 AIPN, 01419/108/CD, Notatka służbowa zastępcy naczelnika Wydziału IV Departamentu III MSW ppłk. 
J. Pielasy z przeprowadzonej rozmowy z obywatelką „W”, Warszawa, 8 VII 1963 r., k. 45–46.

19 AIPN, Ld pf 16/221, Aleksander Muszyński, Tadeusz Zawadzki, „Ośrodek dywersji ideologiczno-politycz-
nej w Tiranie”. Opracowanie Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1978, 
k. 18–35.

20 Por. J. Tarkowski, Patroni i klienci. Socjologia świata polityki, t. 2, Warszawa 1994.
21 Z. Siemiątkowski, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy cywilnej PRL, War-

szawa 2009, s. 243.
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puławian. Głównym celem ataku propagandystów był Roman Zambrowski, postrzega-
ny przez partyzantów jako czołowy „Żyd”, lider frakcji puławian w 1956 r. i późniejszy 
opiekun rewizjonistów22. Studentów uczestniczących w demonstracjach przedstawiano 
jako „bananową młodzież”, powiązaną z dawnymi stalinowcami i środowiskami syjo-
nistycznymi. Taka oficjalna wykładnia przyczyn zajść studenckich skłaniała do postaw 
antysemickich, w oficjalnej nomenklaturze „antysyjonistycznych”23. Publiczna kampania 
nienawiści została wygaszona w czerwcu 1968 r., lecz antysemickie druki i ulotki wciąż 
krążyły po Polsce. 

Mieczysław Moczar w lipcu 1968 r. został odwołany z MSW i przeszedł na teoretycz-
nie wyższe stanowisko w hierarchii partyjnej, został sekretarzem KC PZPR i zastępcą 
członka Biura Politycznego. Odsunięcie Moczara od kierowania aparatem bezpieczeń-
stwa zakończyło w zasadzie jego karierę na szczytach władzy. W grudniu 1970 r. został 
na krótko członkiem Biura Politycznego, ale już w następnym roku przeszedł do pracy 
w Najwyższej Izbie Kontroli, co pozbawiło go wpływów w aparacie partyjnym. Środowi-
ska postmoczarowskie nie zaprzestały jednak aktywności politycznej. W 1976 r. po siło-
wym stłumieniu protestów robotniczych w Radomiu, Ursusie i Płocku Ryszard Gontarz, 
Ryszard Filipski i kilku „pryncypialnych” dziennikarzy zorganizowało kampanię zbiera-
nia podpisów pod tzw. „Listem 2000”, w którym krytykowano z jednej strony inicjato-
rów Komitetu Obrony Robotników (KOR) jako powiązanych z „ośrodkami światowego 
syjonizmu”, a z drugiej postępowanie Edwarda Gierka, korupcję oraz nepotyzm. Odnie-
sienia antysemickie w przedstawionej odezwie nie były przypadkowe, podobnie jak oso-
by z kręgów władzy ratujące organizatorów całej akcji przed represjami Służby Bezpie-
czeństwa. Parasol ochronny nad ludźmi zaangażowanymi w rozpropagowywanie „Listu 
2000” rozpiął prawdopodobnie Stanisław Kania, czyli sekretarz KC odpowiedzialny za 
aparat bezpieczeństwa, a całemu przedsięwzięciu sprzyjać miał Stefan Olszowski24. 

W czasie karnawału „Solidarności” hasła antysemickie były używane przez nie-
które środowiska partyjne zwłaszcza do piętnowania opozycji, a nie jako środek walki 
wewnętrznej w PZPR25. Publicznie okazywana nienawiść do Żydów przybrała szczegól-
ną postać w Zjednoczeniu Patriotycznym „Grunwald”. Stowarzyszenie kierowane przez 
reżysera Bohdana Porębę łączyło działaczy KOR z dawnymi stalinowcami, tzw. zamb-
rowszczyzną-bermanowszczyną, czyli siłami syjonistycznymi, które jakoby miały prze-
jąć kontrolę nad „zdrowymi” masami „Solidarności”. „Grunwald” posługiwał się również 
hasłami antysemickimi w celu kompromitacji niektórych wysokich rangą działaczy par-
tyjnych. Nie bez znaczenia był fakt, że organizacja ta była wspomagana przez MSW, a nie-
którzy pracownicy organów bezpieczeństwa czynnie włączali się w jej działalność. Cza-
sami jednak skrajnie szowinistyczne poglądy grunwaldczyków wykraczały – wedle słów 
dyrektora Departamentu III MSW Henryka Walczyńskiego – „poza rozsądne granice 

22 D. Stola, Rok 1968 [w:] Centrum władzy…, s. 238. 
23 K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998, s. 293.
24 P. Gasztold-Seń, Przeciwko KOR-owi i Gierkowi – „List 2000”, „Dzieje Najnowsze” 2011, nr 1, s. 187–196.
25 Zob. J. Olaszek, Sprawdzone w Marcu, „Polityka” 2013, nr 10.
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taktyki działania”26. Niechęć do Żydów widoczna była również w niektórych publika-
cjach tygodników „Rzeczywistość”, „W Służbie Narodu” przeznaczonego dla funkcjona-
riuszy MSW, a także w działalności Stowarzyszenia Klubów Wiedzy Społeczno-Politycz-
nej „Rzeczywistość”27. 

O ile stowarzyszenie „Rzeczywistość” zostało uznane przez ekipę gen. Wojciecha Jaru-
zelskiego za reprezentację środowisk zachowawczych, pryncypialnych i dogmatycznych, 
co w konsekwencji przyczyniło się do jego rozwiązania pod koniec 1982 r., o tyle Zjed-
noczenie Patriotyczne „Grunwald” władze uważały za postępowe, dzięki czemu mogło 
swobodnie działać aż do zmiany ustroju. Działacze stowarzyszenia wydawali „Biuletyn 
Informacyjny”, w którym gros artykułów dotyczyło spraw żydowskich. Periodyk ten nie 
miał jednak dużego zasięgu i był czytany przede wszystkim przez aktywnych członków 
„Grunwaldu” oraz jego sympatyków.

W 1984 r. ukazała się bezdebitowa publikacja przedstawiająca sylwetki dziennikarzy 
tygodnika „Polityka” (Jan Czyżyk, Grabarze Polski. Cz. II – Ideolodzy i eksperci „Polityki”). 
Opisano w niej ludzi związanych z pismem oraz przedstawiono dokładnie ich biogra-
fie, z wyszczególnieniem żydowskiego pochodzenia niektórych dziennikarzy. Dostęp do 
takich danych posiadało MSW. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że wspomnia-
ne wydawnictwo powstało dzięki nieformalnej pomocy ludzi związanych z aparatem bez-
pieczeństwa. Działanie takie mogło wynikać z tarć wewnątrz obozu władzy28. W drugiej 
połowie lat osiemdziesiątych jednak same hasła antysemickie z reguły nie wychodziły już 
poza kuluary partyjnych gmachów. Na ten fakt niewątpliwie wpłynęła również powolna, 
lecz systematyczna reorientacja peerelowskiej polityki zagranicznej.

Sytuacja międzynarodowa a antysemityzm w PRL

Jednym z czynników, który wpływał na postawy antysemickie w resorcie spraw 
wewnętrznych, były stosunki międzynarodowe. Sytuacja na arenie międzynarodowej 
oddziaływała na politykę wewnętrzną. Gdy prześledzimy dynamicznie zmieniające się 
relacje Polski z Izraelem, a zwłaszcza stosunki Związku Sowieckiego z państwem żydow-
skim, zauważymy pewne schematy w działaniu i podejmowaniu decyzji. To Moskwa 
wywierała decydujący wpływ na wzajemne relacje polsko-izraelskie29.

Związek Sowiecki był jednym z pierwszych państw, które uznało niepodległość Izra-
ela w 1948 r. i gotowe było wspierać je w walce z sąsiednimi państwami arabskimi. Okres 
współpracy i przyjaźni zakończył się jednak bardzo szybko. Izrael postawił na współpracę 

26 P. Gasztold-Seń, Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald” 1980–1990, Warsza-
wa 2012, s. 325.

27 P. Gasztold-Seń, „Lewica” PZPR. Działalność Stowarzyszenia Wiedzy Społeczno-Politycznej „Rzeczywi-
stość” w latach 1981–1983 [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009, t. 3, red. Ł. Kamiński, T. Kozłowski, 
Warszawa 2010, s. 77–92; W. Sęczyk, Spory o przeszłość. Publicystyka tygodnika „Rzeczywistość” w 1981 
roku [w:] Solidarność i opozycja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku, red. 
J.R. Sielezin, M. Golińczak, Wrocław 2012, s. 83–96.

28 AIPN, 0397/713, Jan Czyżyk, Grabarze Polski. Cz. II – Ideolodzy i eksperci „Polityki”, Warszawa 1984.
29 Zob. B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa 2007.
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ze Stanami Zjednoczonymi, a Moskwa zaczęła wspierać „postępowe” kraje arabskie. Wią-
zało się to również ze zmianą nastawienia władz sowieckich wobec mniejszości żydow-
skiej, która w całej masie stała się podejrzana. Antysemityzm, nastawienie antyżydowskie, 
antyizraelskie oraz antysyjonistyczne przybrały na sile na początku lat pięćdziesiątych, 
a zwłaszcza kiedy odkryto tzw. spisek lekarzy kremlowskich30.  

Pretekstem do sowieckich represji wobec ludności żydowskiej stała się działalność 
Antyfaszystowskiego Komitetu Żydowskiego. Organizacja ta powstała w 1942 r. i jej 
głównym celem było pozyskanie zachodniej opinii publicznej i międzynarodowych orga-
nizacji żydowskich dla polityki ZSRR. Miała ona m.in. zaprzeczać oskarżeniom o anty-
semityzm i niechęci do Żydów w Związku Sowieckim. W czasie wojny komitet ten mógł 
swobodnie funkcjonować, wydawał żydowską prasę, zajmował się działalnością kultu-
ralną i planował odbudowę życia żydowskiego. Po wojnie sytuacja uległa jednak diame-
tralnej zmianie. Zimna wojna i rywalizacja amerykańsko-sowiecka znacznie zwiększyły 
podejrzliwość Stalina wobec mniejszości żydowskiej. W listopadzie 1948 r. Antyfaszy-
stowski Komitet Żydowski został rozwiązany, a jego działacze poddani drastycznym 
represjom. Był to początek akcji antyżydowskiej, która objęła m.in. sowieckie Minister-
stwo Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie doszukiwano się wpływów żydowskiego nacjo-
nalizmu. W połowie 1952 r. trzynastu działaczy tej organizacji zostało skazanych na karę 
śmierci. W tym samym czasie na arenie międzynarodowej Izrael wybrał opcję współ-
pracy z Zachodem i w związku z tym stał się zagrożeniem dla Związku Sowieckiego. 
Bożena Szaynok napisała, że od tego momentu Stalin prowadził jednocześnie działania 
antyizraelskie i antysemickie. Ostatnim elementem nagonki antysemickiej miał być pro-
ces „terrorystycznej grupy lekarzy” kremlowskich, ale śmierć genseka wstrzymała dal-
sze działania. Taki rozwój sytuacji w Związku Sowieckim wpływał na decyzje innych 
państw bloku wschodniego wobec ludności żydowskiej, w tym na polską wersję „walki 
z syjonizmem”31.

Kolejną cezurą jest wojna sześciodniowa z 1967 r. Armia izraelska w szybkim natar-
ciu zniszczyła większość sił zbrojnych Egiptu, wyposażonych notabene w sprzęt pro-
dukcji sowieckiej. W czerwcu 1967 r. Polska zerwała stosunki dyplomatyczne z Izrae-
lem32, co spowodowało zbliżenie z krajami arabskimi33. Państwa arabskie pozytywnie 

30 B. Szaynok, Tematyka żydowska w działalności MBP/MSW (1945–1989) [w:] Internacjonalizm czy…? 
Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989), 
red. J. Hytrek-Hryciuk, G. Strauchold, J. Syrnyk, Warszawa–Wrocław 2011, s. 277; J. Rapoport, Ostatnia 
zbrodnia Stalina: 1953 – spisek lekarzy kremlowskich, Warszawa 2011.

31 B. Szaynok, Walka z syjonizmem w Polsce (1948–1953) [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. 
T. Szarota, Warszawa 2001, s. 252–257; G.H. Hodos, Show Trials. Stalinist Purges in Eastern Europe 1948–
1954, New York 1987, s. 75.

32 Por. A. Stankowski, Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez Polskę w czerwcu 1967 roku [w:] 
Rozdział wspólnej historii. Studia z dziejów Żydów w Polsce ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskie-
mu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Żyndul, Warszawa 2001, s. 355–373.

33 Do 1970 r. polskie interesy w Izraelu reprezentowała ambasada Finlandii w Tel Awiwie. Później sprawy pol-
skie przejęła ambasada PRL w Wiedniu. Z kolei interesy izraelskie reprezentowała w Warszawie placówka 
holenderska. Mimo braku relacji międzypaństwowych w Izraelu funkcjonował oddział Powszechnej Kasy 
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oceniały kampanię antysemicką oraz emigrację tysięcy Polaków żydowskiego pocho-
dzenia. Nie bez przyczyny dopiero w 1968 r. ambasadorowie Syrii34 i Iraku35, rezydujący 
wcześniej w Moskwie, przenieśli się na stałe do Warszawy. W obu tych krajach rządzi-
ła Partia Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego (Hizb al-Ba’s al-Arabijj al-Isztirakijj, 
BAAS), o orientacji nacjonalistycznej. Wraz z rozwojem stosunków politycznych między 
PRL a państwami arabskimi następowało ożywienie kontaktów na polu gospodarczym 
i kulturalnym. Podpisywano umowy o współpracy między PZPR a partiami BAAS Ira-
ku i Syrii oraz arabskimi partiami komunistycznymi. Władze PRL przyznawały stypen-
dia, organizowały staże oraz praktyki studentom z Bliskiego Wschodu, których liczba na 
polskich uczelniach znacznie wzrosła36. Po wojnie sześciodniowej władze peerelowskie 
stały się sprawdzonym sojusznikiem państw arabskich, które mogły liczyć na wsparcie 
przez Polskę na arenie międzynarodowej różnych inicjatyw antyizraelskich, m.in. Polska 
wspierała Syrię dostawami wojskowymi w czasie wojny Jom Kippur37 i popierała uchwa-
lenie w 1975 r. deklaracji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uznającej syjonizm za odmianę 
rasizmu.

O odpowiednie ramy do budowania klimatu wzajemnej współpracy oraz zaufania 
dbały środki masowego przekazu tendencyjnie informujące o wydarzeniach na Bli-
skim Wschodzie. Jako głównego agresora przedstawiały zwykle Izrael, a jako głównych 
pokrzywdzonych – państwa arabskie i Palestyńczyków. Politykę Izraela komentowały 
zazwyczaj jako przedłużenie interesów imperialistycznych Stanów Zjednoczonych. 

Syria, Libia oraz Irak należały do tzw. frontu odmowy, czyli krajów przeciwnych 
jakimkolwiek porozumieniom pokojowym z Izraelem. Państwa te były wrogo nastawio-
ne do Izraela i dążyły do zlikwidowania tego „syjonistycznego tworu”. Swojemu negatyw-
nemu stosunkowi do Żydów i syjonizmu państwa te dawały wyraz, organizując różnego 
rodzaju konferencje i spotkania międzynarodowe, na które byli zapraszani również Pola-
cy. Właśnie z uwagi „na potrzebę realizacji porozumienia o współpracy z partią BAAS 

Oszczędności. J. Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie. Próba analizy czynników kształtujących [w:] Współ-
cześni Żydzi – Polska i diaspora. Wybrane zagadnienia, red. E. Waszkiewicz, Wrocław 2007, s. 162, 163.

34 „Po 1967 r. i wypadkach marcowych w Polsce, autorytet PRL w Syrii przerósł pozycje uzyskane przez inne 
kraje socjalistyczne. Wyrazem powyższego była decyzja otwarcia w Warszawie ambasady Syrii oraz oży-
wiona wymiana osobowa, m.in. wizyta syryjskiej delegacji gospodarczej w lipcu 1968 r., wizyta we wrześ-
niu 1968 r. syryjskiej delegacji kulturalnej z ministrem kultury, wizytą ministra spraw zagranicznych Asani 
w styczniu 1969 r. oraz ministra zaopatrzenia i handlu wewnętrznego na początku października 1969 r. 
W listopadzie 1969 r. gościliśmy w Polsce prezydenta Atassiego w charakterze szefa państwa i sekretarza 
generalnego partii BAAS. W lipcu 1971 r. przebywał w Warszawie z oficjalną wizytą wicepremier i minister 
spraw zagranicznych A[bdul] Khaddam” (zob. AIPN, 0788/62, Operacja ochronna kryptonim „Eufrat”. 
Arabska Republika Syryjska, informacje ogólne, k. 94).

35 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom IV. Afryka i Bliski Wschód 1918–2009, red. K. Szczepanik, 
A. Herman-Łukasik, B. Janicka, Warszawa 2010, s. 91.

36 J. Syrnyk, Służba Bezpieczeństwa wobec studentów zagranicznych we Wrocławiu w latach osiemdziesiątych 
XX wieku, „Aparat Represji w Polsce Ludowej” 2009, nr 1, s. 253–265; P. Gasztold-Seń, Arabscy studenci 
w Warszawie po 1956 r. [w:] Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989. Studia i materiały, red. P. Pleskot, War-
szawa 2012, s. 41–72.

37 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (dalej AMSZ), Departament V MSZ, 26/85, w-2, 0-23-
-1-74, Szyfrogram nr 10086, 30 X 1973 r., b.p.
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Iraku”, dwóch polskich naukowców uczestniczyło w 1976 r. Bagdadzie „w seminarium na 
temat syjonizmu”38. W tym samym roku w ramach porozumienia z iracka partią BAAS 
na szkolenie na temat syjonizmu został wysłany dziennikarz „Trybuny Ludu”39. 

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w peerelowskiej prasie poja-
wiało się wiele artykułów na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Większość z nich 
była pisana zgodnie z ówczesną linią polityczną, czyli krytycznie wobec Izraela. Dbały 
o to również różne „towarzystwa przyjaźni” z Libią, Syrią i Irakiem, które blisko współ-
pracowały ze swoimi ambasadami, oferując niektórym polskim dziennikarzom stypen-
dia i fundując im wyjazdy na Bliski Wschód. Również na łamach tygodnika „Rzeczywi-
stość”, ukazującego się od maja 1981 r. i powiązanego z dogmatycznym nurtem PZPR 
zaczęły pojawiać się artykuły o wymowie antyizraelskiej. Warto dodać, że jednym ze 
stałych współpracowników pisma był Michel Mounayer – Syryjczyk mieszkający w Pol-
sce, zaprzyjaźniony z wewnątrzpartyjnymi przeciwnikami gen. Jaruzelskiego40. Używając 
dzisiejszej terminologii, możemy stwierdzić, że państwa arabskie prowadziły działalność 
lobbystyczną na rzecz „antysyjonistycznej” orientacji rządu polskiego zarówno na arenie 
międzynarodowej, jak i w środkach masowego przekazu.

Jeszcze na początku lat osiemdziesiątych relacje polsko-arabskie układały się bardzo 
dobrze, choć przywódcy arabskich dyktatur (oprócz Egiptu) z niepokojem obserwowali 
działalność NSZZ „Solidarność”, postrzegając niezależny związek zawodowy jako orga-
nizację realizującą interesy amerykańskie oraz żydowskie. Stosunek niektórych państw 
arabskich wobec „Solidarności” dobrze obrazuje opracowanie Departamentu V MSZ 
z 1982 r.: „Wyczulenie Syryjczyków na sprawy żydowskie, niezrozumienie, a czasami nie-
znajomość miejsca tej problematyki w najnowszej historii Polski. W syryjskiej interpreta-
cji wydarzeń sierpniowych i posierpniowych istotne miejsce zajmuje uwypuklenie czyn-
nika syjonistycznego. Z uwagą i zaniepokojeniem śledzą oni kontakty polsko-żydowskie 
i polsko-izraelskie, dopatrując się w tym ewentualności zmiany naszej polityki wobec 
Izraela i stanowiska odnośnie do konfliktu bliskowschodniego”41. Libia po wprowadzeniu 
stanu wojennego udzieliła reżimowi gen. Wojciecha Jaruzelskiego silnego wsparcia mate-
rialnego, organizując dostaw ropy naftowej oraz oferując kolejne kontrakty42. W zamian 
Muammar Kaddafi domagał się od Polski „cofnięcia uznania państwa [izraelskiego] – 

38 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), KC PZPR Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Central-
ny w Warszawie (dalej: PZPR KC), LXXVI-435, Sprawozdanie Wydziału Zagranicznego ze współpracy 
PZPR z partiami komunistycznymi i robotniczymi, ruchami narodowowyzwoleńczymi i innymi partiami 
demokratycznymi krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej za 1976 r., b.d., b.p.

39 AAN, KC PZPR, PZPR KC, LXXVI-435, Notatka na temat stosunków PZPR i BAAS Iraku, b.d., b.p.
40 Por. P. Gasztold-Seń, Syryjsko-libijska walka z syjonizmem w PRL. Zaangażowanie Michela Mounayera 

w działalność „lewicy” partyjnej w latach 1978–1986, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 2, s. 389–429.
41 AAN, KC PZPR PZPR KC, LXXVI-639, „Sugestie opracowane przez Departament V MSZ do wykorzysta-

nia w rozmowach delegacji KC PZPR podczas wizyty w Syrii”, Warszawa, 11 VI 1982 r., b.p.
42 AAN, KC PZPR, PZPR KC, LXXVI-436, Maciej Perczyński, Jerzy Prokopczuk, „Ruch niezaangażowania 

a rozwój stosunków Polski z krajami rozwijającymi się”. Opracowanie Komisji Pokoju, Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego i Współpracy Zagranicznej Rady Krajowej PRON, Warszawa, czerwiec 1985 r., b.p.
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tworu syjonistycznego i podjęcia działań w celu wydalenia go z ONZ oraz nie wchodze-
nia z nim w żadne układy międzynarodowe”43.

W 1983 r. wypadała czterdziesta rocznica powstania w getcie warszawskim. Kierowni-
ctwo PZPR planowało wykorzystać nadarzającą się okazję do przełamania międzynarodo-
wej izolacji, w której znalazło się po wprowadzeniu stanu wojennego. W tym celu zapro-
szono na oficjalne uroczystości działaczy organizacji żydowskich z całego świata. Rocznica 
powstania miała również pokazać światu, że w PRL nie było żadnego antysemityzmu. Pee-
relowska dyplomacja musiała jednak liczyć się z protestami krajów arabskich, które uro-
czystość traktowały jako kongres „przedstawicieli rasistowskiego ruchu syjonistycznego ze 
wszystkich zakątków świata oraz jego agresywnej bazy kierowniczej – Izraela”44.

Polska, mimo utrzymywania bliskich relacji z krajami arabskimi, od końca lat siedem-
dziesiątych nawiązała nieoficjalne kontakty z międzynarodowymi ośrodkami żydowski-
mi. Głównymi tematami rozmów były działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia 
im. Janusza Korczaka, które miało swoją siedzibę w Warszawie45, oraz wspólna marty-
rologia. W grudniu 1979 r. kierownik Urzędu ds. Wyznań Kazimierz Kąkol przygoto-
wał kilkunastostronicowe opracowanie na temat problematyki żydowskiej. Propono-
wał w nim przygotowanie programu rozwoju stosunków między Polską a organizacjami 
żydowskimi. Głównym założeniem dokumentu było przeciwdziałanie „antypolskiej” 
kampanii propagandowej, która stwarzała niekorzystny klimat dla rozwoju politycznych 
i gospodarczych interesów PRL na arenie międzynarodowej. Kąkol postrzegał Światowy 
Kongres Żydów i B’nai B’rith jako organizacje mające ogromne wpływy w kręgach poli-
tycznych Zachodu, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, i postulował rozwinięcie współ-
pracy polsko-żydowskiej również w dziedzinie kulturalno-naukowej46.

Owocem wieloletnich, żmudnych rozmów i licznych kontaktów było powstanie 
w Warszawie Sekcji Interesów Izraela przy Ambasadzie Holandii. Zaczęła ona funkcjo-
nować pod koniec 1986 r.47 W kolejnych latach stosunki polsko-izraelskie polepszyły 
się, czego wyrazem były: wzrastająca liczba wzajemnych wizyt, uruchomienie w 1988 r. 
bezpośredniego połączenia żeglugowego i lotniczego. W Od 1 października 1988 r. sek-
cje interesów w Polsce i Izraelu uzyskały samodzielny status, a od 1989 r. zostały wpi-
sane na listę korpusu dyplomatycznego w dziale ambasad48. Jeszcze w tym samym roku 

43 AAN, KC PZPR PZPR KC, LXXVI-614, Posłanie płk. Muammara al-Kadafiego do I sekretarza KC PZPR 
Wojciecha Jaruzelskiego (tłumaczenie z j. arabskiego), lipiec 1982 r., b.p.

44 AAN, KC PZPR PZPR KC, LXXVI-624, List Kierownictwa Narodowego syryjskiej partii BAAS do KC 
PZPR w sprawie obchodów 40-lecia powstania w getcie warszawskim (tłumaczenie z j. arabskiego), Dama-
szek, 28 III 1983 r., b.p.

45 Stowarzyszenie kontynuowało tradycje powołanego w Polsce w 1978 r. Komitetu Obchodów Setnej Rocz-
nicy Urodzin Janusza Korczaka. Wieloletnim prezesem organizacji był Jerzy Kuberski. W latach 1980–1982 
pełnił on równocześnie funkcję kierownika Urzędu ds. Wyznań.  

46 AMSZ, Departament V MSZ, 26/85, w-1, 0-22-1-80, Notatka Kazimierza Kąkola na temat problematyki 
żydowskiej, 10 XII 1979 r., b.p.

47 Najpierw w 1986 r. powstała Sekcja Interesów PRL w Tel Awiwie.
48 P. Gasztold-Seń, Powolna odwilż. Stosunki polsko-izraelskie w latach 1980–1990, „Biuletyn Instytutu Pamię-

ci Narodowej” 2010, nr 11, s. 69.
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Wydział Zagraniczny KC PZPR planował pogłębienie współpracy z Organizacją Wyzwo-
lenia Palestyny (OWP) oraz partiami BAAS z Iraku oraz Syrii, co miało stanowić prze-
ciwwagę dla coraz bardziej ożywionych kontaktów PRL z Izraelem49. Obrady Okrągłego 
Stołu, wybory czerwcowe, a następnie powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego przy-
czyniły się do szybkiego nawiązania oficjalnych stosunków polsko-izraelskich. Ogromny 
wpływ na te zmiany miała oczywiście Gorbaczowowska pierestrojka. W listopadzie 1989 
r. do Warszawy przybył izraelski wicepremier i minister finansów Szimon Peres50. Już trzy 
miesiące później, w lutym 1990 r., podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Izraela 
Mosze Arensa podpisano memorandum o odnowieniu pełnych stosunków dyplomatycz-
nych między Polską a Izraelem51. 

Relacje polsko-izraelskie normalizowały się, ale wciąż pozostawało wiele nierozwiąza-
nych problemów. Gdy w lutym 1990 r. Polskę odwiedziła delegacja Światowego Kongresu 
Żydów, jego przewodniczący Kalman Sultanik poruszył sprawę antysemickich incyden-
tów, do których doszło podczas meczu koszykówki w Poznaniu między Lechem Poznań 
a Maccabi Tel Awiw. W odpowiedzi prezydent Wojciech Jaruzelski stwierdził, że były to 
zjawiska marginalne, które „zdecydowanie potępiamy, podobnie jak w przeszłości zajścia 
w 1946 r. w Kielcach, czy też wydarzenia z 1968 r.”. Jednocześnie dodał, „że podobnie 
sami Żydzi odcinają się od tych Żydów, którzy pracowali w różnych organach i nie zacho-
wywali się godnie, co pobudzało określone resentymenty Polaków”52.

Szybkie unormowanie stosunków dwustronnych było możliwe m.in. dzięki wsparciu, 
którego udzieliło państwo polskie tysiącom Żydów emigrujących z ZSRR. Początkowo 
pomoc w legalnym opuszczeniu państwa rosyjskiego zaoferowały węgierskie linie lotni-
cze Malev, lecz po serii pogróżek organizacji terrorystycznych wycofały się z tej inicja-
tywy. Za to premier Tadeusz Mazowiecki zapowiedział, że polski rząd udzieli pomocy 
Żydom chcącym się osiedlić w Izraelu. Operacja o kryptonimie „Most” zapoczątkowała 
bliską współpracę polskich służb specjalnych z izraelskimi53.

Podsumowując rozważania na temat wpływu sytuacji międzynarodowej na postawy 
antysemickie w PRL, warto pamiętać, że peerelowskie władze starały się elastycznie pod-
chodzić do różnych propozycji nadchodzących z Bliskiego Wschodu, w tym do rozwija-
nia propagandy antyizraelskiej, która nierzadko miała zabarwienie antysemickie. Państwa 
arabskie bardzo często wyrażały swój sprzeciw wobec jakichkolwiek kontaktów między 
władzami polskimi a Izraelem. Do połowy lat osiemdziesiątych naciski tego typu, wywie-
rane przez arabskie ambasady w Warszawie, z reguły odnosiły pożądane skutki. Popieranie 

49 AAN, KC PZPR, PZPR KC, LXXVI-435, „Plan pracy Wydziału Zagranicznego KC PZPR na odcinku kra-
jów rozwijających się w 1989 roku”, b.p.

50 J. Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990–2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa, 
Warszawa 2010, s. 45.

51 M. Palzur, Polsko-izraelskie stosunki dyplomatyczne: od wrogości do przyjaźni [w:] Brzemię pamięci. Współ-
czesne stosunki polsko-izraelskie, red. E. Kossewska, Warszawa 2009, s. 62.

52 AIPN, 0449/1, t. 20, Notatka informacyjna Jana Majewskiego z wizyty prezydenta Światowego Kongresu 
Żydów Edgara Bronfmana w Polsce (18–21 II 1990 r.), Warszawa, 5 III 1990 r., k. 8–8v.

53 P. Piotrowski, Od konfrontacji do współpracy. Polskie i izraelskie służby specjalne, „Biuletyn Instytutu Pamię-
ci Narodowej” 2005, nr 11, s. 54; A. Fedorowicz, Tajny exodus, „Focus Historia” 2012, nr 12. 
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bliskowschodnich dyktatur na arenie międzynarodowej przyczyniało się jednocześnie do 
utrwalenia stereotypu PRL jako państwa nieprzyjaznego wobec Żydów. Komunistyczne 
władze próbowały przeciwdziałać tym negatywnym dla nich tendencjom, współpracując 
nieoficjalnie z międzynarodowymi środowiskami żydowskimi. Władze PRL korzystały 
z arabskiej ropy, wysłały do Libii czy Iraku tysiące specjalistów, ale nie decydowały się na 
bezwarunkowe popieranie niektórych państw arabskich. Co więcej, katastrofalna sytu-
acja polskiej gospodarki w połowie lat osiemdziesiątych spowodowała, że peerelowskie 
służby nie widziały nic niestosownego w tym, aby sprzedawać polską broń do Izraela. 
Wszystko odbywało się oczywiście potajemnie i pod odpowiednią legendą54. Gdy poja-
wiła się możliwość nawiązania korzystnej współpracy gospodarczej, spory ideologiczne 
schodziły na dalszy plan.  

Sytuacja międzynarodowa miała niewątpliwie duży wpływ na politykę PZPR, a tym 
samym na kształtowanie przez partię postaw społecznych. Odrębną i wciąż otwartą kwe-
stią pozostaje przyjęcie i akceptacja przez społeczeństwo polskie antyizraelskich i antyse-
mickich wątków w reżimowej propagandzie. 

Kadry aparatu bezpieczeństwa i antysemicka indoktrynacja 

Komunistyczny aparat bezpieczeństwa zajmował się tematyką żydowską właściwie 
przez cały okres PRL55. Zmieniała się jedynie intensywność oraz zakres działań. Jak pisze 
Bożena Szaynok, w drugiej połowie lat czterdziestych uwaga MBP była przede wszyst-
kim skierowana na działalności partii i instytucji żydowskich, zwłaszcza że część z nich 
zajmowała się organizowaniem nielegalnej imigracji do Izraela. Organy bezpieczeństwa 
kontrolowały charakter relacji między syjonistami w Polsce a specjalnymi wysłannika-
mi z Palestyny. W 1948 r. rozpoczęto inwigilację warszawskiego Poselstwa Izraela oraz 
zajmowano się różnymi sprawami bezpośrednio dotyczącymi nowo powstałego pań-
stwa żydowskiego. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych działania resortu względem 
Żydów zostały zdominowane przez „walkę z syjonizmem”. Przejawiało się to poszukiwa-
niem zwolenników i sympatyków „imperialistycznego państwa Izrael” w aparacie partyj-
nym, instytucjach państwowych i wojsku. Podejrzani byli zwłaszcza działacze żydowscy 
i ich organizacje. W okresie odwilży oraz w drugiej połowie lat pięćdziesiątych tematy-
ka żydowska wciąż szczególnie interesowała oficerów MSW. W latach sześćdziesiątych 
ponownie ze zdwojoną siłą zainteresowano się syjonizmem i kontaktami z Izraelem, 

54 Według informacji Ariego Ben-Menashego, przybył on do PRL w połowie 1984 r., aby podpisać kontrakt 
na sprzedaż Izraelowi broni, która później miała trafić do Iranu. Uzyskano zgodę szefa KGB Wiktora Cze-
brikowa na transakcję. W czasie swojej wizyty odbył on kilka spotkań z przedstawicielami Centralnego 
Zarządu Inżynierii (przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą polskiego uzbrojenia) i odwiedził Zakłady 
Metalowe „Łucznik” produkujące karabiny AK-47. Umowa została podpisana na sprzedaż kałasznikowów 
oraz katiusz, zob. A. Ben-Menashe, Profits of War. Inside the Secret U.S.-Israeli Arms Network, New York 
1992, s. 144–150.

55 Por. B. Szaynok, Ambasada Izraela w Warszawie jako obiekt zainteresowania komunistycznych służb specjal-
nych (1948–1967) [w:] Cudzoziemcy w Warszawie…, s. 75–85; P. Piotrowski, Od konfrontacji do współpra-
cy…, s. 55–57.
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w praktyce zaś skupiając się po prostu na Żydach lub osobach pochodzenia żydowskie-
go. Apogeum tych działań przypadło na lato 1967 r. i wiosnę 1968 r., a więc na kampanię 
antysemicką i wydarzenia Marca ’68. W dwóch ostatnich dekadach PRL Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych wciąż zajmowało się tematyką żydowską, skupiając się tym razem 
na inwigilowaniu międzynarodowych organizacji żydowskich oraz próbując przypisywać 
rodowody syjonistyczne niektórym działaczom opozycji demokratycznej56.

Objęcie środowisk żydowskich siecią agenturalną i prowadzenie różnych spraw ope-
racyjnych, dotyczących izraelskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, nie świadczą 
jednak automatycznie o postawie antysemickiej. W ten sam sposób postępowano nie tyl-
ko wobec mniejszości narodowych i religijnych, lecz także wobec cudzoziemców i przed-
stawicieli zagranicznych ambasad, nie wspominając o kontroli organizacji społecznych, 
kulturalnych i politycznych działających w PRL. Zainteresowanie ludnością żydowską 
i tropienie syjonizmu miało jednak charakter szczególny. Moim zdaniem, można posta-
wić tezę, że pracownicy aparatu bezpieczeństwa wychodzili poza zwykłe ramy pracy ope-
racyjnej, kierując się często w swoich działaniach i decyzjach stereotypami i poglądami 
antysemickimi.

W okresie powojennym władze starały się prowadzić dosyć liberalną politykę wobec 
ocalałej mniejszości żydowskiej, aby pozytywnie nastawić opinię międzynarodową do 
zmian ustrojowych w Polsce. Władze publicznie zapewniały, że walczą z antysemity-
zmem, a nienawiść do Żydów przypisywały podziemnym organizacjom niepodległościo-
wym57. Wedle reżimowej propagandy, to Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne były 
winne mordom na niewinnych Żydach i to właśnie te organizacje miały charakter anty-
semicki58. Dobrym przykładem obrazującym ten mechanizm jest prasowy przekaz po 
pogromie kieleckim, gdy oficjalne gazety pisały, że „bestialskiego mordu dokonali spad-
kobiercy Eligiusza Niewiadomskiego, z okrzykami na cześć wodza ONR-owców i volks-
deutschów – Andersa”59. 

Niemniej jednak wśród pracowników aparatu bezpieczeństwa niechęć do Żydów 
i postawy antyżydowskie były dość powszechne. W wielu powojennych ekscesach anty-
semickich brali udział milicjanci. Marcin Zaremba pisze, że o przewadze przekonań 
antysemickich wśród pracowników organów bezpieczeństwa świadczą chociażby czystki 
w milicji przeprowadzone w Krakowie w 1945 r. oraz w województwach dolnośląskim, 
kieleckim i poznańskim po pogromie w Kielcach i wydarzeniach w Kaliszu. To prawdo-
podobnie milicjanci wrzucili granat do sierocińca żydowskiego w Rabce. Na przełomie 
lipca i sierpnia 1946 r. dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Dzierżoniowie 
obrzuciło kamieniami synagogę. Ostrzelali również wartownika Komitetu Żydowskiego. 

56 B. Szaynok, Tematyka żydowska w działalności MBP/MSW…, s. 270, 271.
57 M. Szydzisz, Działalność dolnośląskich oddziałów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce 

w latach 1950–1989 [w:] Współcześni Żydzi…, s. 70–71.
58 R. Kobylarz, Walka o pamięć. Polityczne aspekty obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim 1944–

1989, Warszawa 2009, s. 62–63.
59 Cyt. za: T. Włodarczyk, Obraz Żydów w prasie dolnośląskiej w latach 1945–1968 [w:] Żydowski obraz Polski, 

polski obraz Żyda, red. W. Szczerbiński, B. Lampkowski, Poznań–Gniezno 2012, s. 178.  
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Na tego typu postawy składało się wiele przyczyn. Można wskazać na konflikt między 
MO a UB. Wśród słabo wykształconych milicjantów pochodzących ze środowisk chłop-
skich panował stereotyp o „Żydach rządzących UB”60. 

Milicjanci byli gorzej wyszkoleni i łatwo ulegali pokusie tłumaczenia rzeczywistości 
różnego rodzaju stereotypami zakorzenionymi wśród ludności wiejskiej. Mit mordu rytu-
alnego był jednym z nich. Gdy w Rzeszowie w czerwcu 1945 r. została zamordowana dzie-
więcioletnia dziewczynka, to oskarżeni o ten czyn zostali Żydzi. Zadziałały tu teorie spi-
skowe oraz nagromadzone przez wiele lat uprzedzenia względem ludności żydowskiej, 
którą podejrzewano o mordowanie katolickich dzieci. Milicjanci odegrali tutaj rolę inicju-
jącą, a wiadomość o rzekomej zbrodni żydowskiej szybko rozeszła się po całym mieście, 
przyczyniając się do stworzenia nastroju nienawiści i podatnego gruntu dla potencjalnego 
pogromu. Milicjanci zebrali wszystkich rzeszowskich Żydów i lżąc oraz bijąc, zaprowa-
dzili ich na posterunek. Tłum podburzony wiadomością o mordzie rytualnym rzucił się 
do plądrowania i grabienia żydowskich mieszkań i warsztatów pracy. Kres zajściom poło-
żyli dopiero sowieccy żołnierze z 64. Zbiorczej Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD. 
Wypuszczono na wolność aresztowanych Żydów, a cała sprawa mordu rytualnego została 
uznana przez Komendę Wojewódzką MO w Rzeszowie za prowokację polityczną61.

Zdarzenia te świadczą o niekonsekwentnej postawie aparatu bezpieczeństwa wzglę-
dem antysemityzmu. Z jednej strony byli wywodzący się z ludu milicjanci, walczący 
wcześniej w oddziałach partyzanckich GL/AL, często nierozumiejący postulowanych 
przez komunistyczne władze zasad „demokracji ludowej” i nieukrywający poglądów 
antyżydowskich, a z drugiej – pracownicy urzędów bezpieczeństwa, wyżej postawie-
ni w hierarchii, lepiej zarabiający i zazwyczaj lepiej wykształceni. To właśnie w oficer-
skiej kadrze MBP znajdowało się wiele osób pochodzenia żydowskiego, co potwierdzało 
w części społeczeństwa i wśród milicjantów znany jeszcze z dwudziestolecia międzywo-
jennego stereotyp żydokomuny. Andrzej Paczkowski napisał, że zachowując niezbędną 
ostrożność, można stwierdzić, iż w aparacie bezpieczeństwa istniała populacyjna nadre-
prezentacja Żydów, którzy zajmowali „raczej wyższe niż niższe stanowiska, oraz że im 
wyżej w hierarchii, tym odsetek ich był większy”62. Z kolei Krzysztof Szwagrzyk ustalił, 
że odsetek funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego na kierowniczych stanowiskach 
w MBP wynosił blisko 40 proc.63 Sytuacja inaczej wyglądała w różnych regionach Polski, 
np. w województwie rzeszowskim na 381 funkcjonariuszy zajmujących wyższe stanowi-
ska kierownicze było 13 Żydów i osób narodowości żydowskiej, co stanowiło 3,4 proc. 
całej tamtejszej kadry dowódczej UB64. 

60 M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012, s. 269.
61 Ibidem, s. 588–594.
62 A. Paczkowski, Żydzi w UB. Próba weryfikacji stereotypu [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. 

T. Szarota, Warszawa 2001, s. 192–204.
63 K. Szwagrzyk, Żydzi w kierownictwie UB. Stereotyp czy rzeczywistość?, „Biuletyn Instytutu Pamięci Naro-

dowej” 2005, nr 11, s. 37–42; K. Szwagrzyk, „Internacjonalistyczne” kadry aparatu bezpieczeństwa w Polsce 
Ludowej w latach 1944–1956 [w:] Internacjonalizm czy…?..., s. 101–102.

64 P. Fornal, Żydzi w strukturach aparatu bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956 [w:] Z dzie-
jów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, red. E. Czop, E. Rączy, Rzeszów 2009, s. 118–119.
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Mit żydokomuny był jednak podtrzymywany w polskim społeczeństwie. W powojen-
nej Polsce Żydów postrzegano nie tylko jako ofiary, ale raczej jako zwycięzców. Stanisław 
Krajewski zauważa, że widoczni byli ci Żydzi, którzy uczestniczyli we władzy, a nie ci, 
którzy wyjechali za granicę. Dlatego rola żydowskich komunistów została zdemonizowa-
na, wszędzie widziano „Żydów rządzących Polakami”65. Z tego też powodu bardzo czę-
sto łączono ocalałą społeczność żydowską z funkcjonariuszami władz komunistycznych. 
Wśród wielu postaw najczęściej przyjmowana była ta, która utożsamiała Żyda z komuni-
zmem, a tym samym – z wszechwładnym aparatem bezpieczeństwa. 

Oficjalnie w kierownictwie MBP raczej nie przyzwalano na propagowanie postaw anty-
semickich oraz instrumentalnego wykorzystywania haseł antyżydowskich jako narzędzia 
politycznego66. Było to zrozumiałe w obliczu Holocaustu i faktu, że wielu komunistów 
pochodzenia żydowskiego straciło całe rodziny w niemieckich obozach zagłady. W spo-
łeczeństwie jednak niechęć do Żydów była w niektórych rejonach Polski silnie zakorze-
niona. Stereotypowe myślenie zawierające się m.in. w obrazie Żyda spiskowca czy Żyda 
mordercy katolickich dzieci, rozpowszechnione zwłaszcza na wsi, pojawiało się również 
wśród pracowników aparatu bezpieczeństwa. Przesądy o mordzie rytualnym, czy Żydach 
roznoszących zarazy i zatruwających studnie były trwałym elementem ówczesnego świa-
topoglądu wielu Polaków67. 

Ważnymi czynnikami wpływającym na takie postrzeganie mniejszości żydowskiej 
były: sposób kształcenia kadr bezpieki, kultywowanie tradycyjnego sposobu myślenia 
funkcjonariuszy i ich socjalizacja. Przecież aparat represji zaraz po wojnie miał oblicze 
„robotniczo-chłopskie”. Większość pracowników MO i UB wywodziła się z nizin spo-
łecznych, toteż nie dziwi fakt, że ich poziom wykształcenia był bardzo niski. Często mogli 
się wykazać ukończeniem jedynie kilku klas szkoły podstawowej. Konrad Rokicki zauwa-
żył, że w pierwszych latach po wojnie w wielu terenowych urzędach bezpieczeństwa nie 
pracowała nawet jedna osoba, która mogłaby napisać czytelny i w miarę zgodny z zasa-
dami ortografii i gramatyki raport miesięczny68. Pracownicy aparatu bezpieczeństwa nie 
byli dobrze przygotowani do pełnienia swoich funkcji, ale komunistyczne władze liczyły 
przede wszystkim na ich lojalność. Nie oczekiwano od nich wyszukanego sposobu  pro-
wadzenia śledztwa, dbałości o praworządność czy przestrzegania przepisów. Ich głów-
nym zadaniem była skuteczność. Nie dziwi zatem fakt, że wielu pracowników bezpieki 
przenosiło swoje prywatne przyzwyczajenia i wyobrażenia do działalności służbowej. 

Zjawisko to dobrze obrazują meldunki z połowy lat czterdziestych dyrektora Central-
nej Szkoły MBP z Łodzi, Mieczysława Broniatowskiego. Pisał on, że znaczna część kursan-
tów nie potrafiła pisać w języku polskim i konieczne było zorganizowanie dodatkowego 

65 S. Krajewski, Żydzi, judaizm, Polska, Warszawa 1997, s. 186.
66 Zob. P. Bocheńska, A Mythical Jew and a Real Pole. Polish-Jewish Relations between 1944 and 1948 in the 

Light of Prejudices, Stereotypes and Myths, Saarbrücken 2008, s. 203–207.
67 A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 2005, s. 157–158.
68 K. Rokicki, Aparatu obraz własny. Analiza wykresów porównawczych dotyczących kadry aparatu bezpie-

czeństwa publicznego w latach 1944–1955 [w:] „Zwyczajny resort”. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–
–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005, s. 18–20.
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kursu z gramatyki języka polskiego. Bardzo narzekał na dyscyplinę funkcjonariuszy, 
którzy nie dostosowywali się do reguł panujących w szkole. W ich zachowaniu widział 
„poważny wpływ okupacji”. Co więcej, wśród kursantów zauważał również „dość silne 
tendencje antysemickie”69. Do podobnych wniosków doszedł zastępca dyrektora szkoły 
kpt. Tadeusz Bierzwiński, który pisał: „Większość słuchaczy to partyzanci, na rękach któ-
rych były jeszcze odciski broni, ciężar wędrówek, walk z okupantem”70. 

Na niski poziom słuchaczy skarżył się we wrześniu 1945 r. prowadzący szkolenie dla 
kierowników śledczych MO Komendy Wojewódzkiej w Warszawie. Podczas wykładu 
„Rasizm i antysemityzm” kursanci przerywali mu wystąpienie wypowiedziami: „Dopóki 
Żydzi będą zajmowali stanowiska w Polsce, będzie źle…, jesteśmy pokrzywdzeni przez 
Żydów – niskie płace nasze i robotnicze to wina Żydów, to ich polityka, Żydów trzeba 
wyniszczyć i wygnać”71.

Wielu pracowników organów bezpieczeństwa zetknęło się z mniejszością żydowską 
jeszcze w czasie wojny. Jedni działali w partyzantce komunistycznej i pomagali Żydom, 
inni na własne oczy widzieli bezmiar zagłady. Warto przy tym wspomnieć o Grzegorzu 
Korczyńskim i jego oddziale GL, który w grudniu 1942 r. wymordował około setki Żydów 
ukrywających się w miejscowości Ludmiłówka oraz okolicznych lasach. Korczyński po 
wojnie współtworzył aparat bezpieczeństwa, pełniąc w nim bardzo istotne funkcje. Był 
więziony w latach 1950–1956, wyszedł na wolność i stanął na czele wywiadu wojskowego 
(grudzień 1956 – lipiec 1965 r.), a później do 1971 r. zajmował stanowisko wiceministra 
obrony narodowej72. Można zadać pytanie, w jaki sposób to makabryczne doświadczenie 
wpłynęło na jego późniejsze postawy i decyzje polityczne. A trzeba pamiętać, że nie był 
on wyjątkiem. Grupa partyzantów wchodząca w skład oddziału GL „Iskra” operującego 
na Rzeszowszczyźnie, dowodzona przez Józefa Bielendę, wymordowała wiosną 1943 r. 
żydowską rodzinę73.

Ale postawy antysemickie mogły mieć też inny charakter. Generał Konrad Straszew-
ski, w latach osiemdziesiątych wiceminister spraw wewnętrznych, pochodził z biednej 
rodziny. Jego dziadek był fornalem i miał siedemnaścioro dzieci. Ojciec Straszewskiego 
wykształcił się w rzemiośle kołodziejskim, ale w 1955 r. stracił pracę. Obraził kierowni-
ctwo fabryki, w której był sekretarzem partyjnym, mówiąc, że „Żydzi sprzedają Polskę”74. 
Czy taki epizod miał później wpływ na decyzje i postawę jego syna?

69 AIPN, 1572/234, Sprawozdanie dyrektora Centralnej Szkoły MBP mjr. Mieczysława Broniatowskiego za 
okres od 20 IV do 3 VI 1945 r., Łódź, 8 VI 1945 r., k. 1–2.

70 AIPN, 1572/234, Sprawozdanie z rocznej pracy Centralnej Szkoły MBP, wygłoszone przez kpt. Tadeusza 
Bierzwińskiego w dniu 31 III 1946 r. podczas uroczystości szkoły, Łódź, 8 IV 1946 r., k. 17.

71 Cyt. za: R. Kobylarz, Walka o pamięć…, s. 57.
72 P. Gontarczyk, Z genealogii elit PZPR. Przypadek Stefana Kilanowicza vel Grzegorza Korczyńskiego, „Glau-

kopis” 2003, nr 1; idem, Grzegorz Korczyński (1915–1971), generał, wiceminister bezpieczeństwa publiczne-
go i obrony narodowej, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2006, nr 3, s. 362–365. 

73 J. Borowiec, Zbrodnie popełnione na Żydach przez oddział Gwardii Ludowej „Iskra” w świetle dokumentów 
sądowych [w:] Z dziejów stosunków…, s. 73–85.

74 P. Pytlakowski, Republika MSW, Chicago–Toronto–Warszawa 1991, s. 104.
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Oprócz własnego doświadczenia i tradycji wyniesionej z domu na postawy antyse-
mickie wpływała również indoktrynacja komunistyczna. Partyjne władze skrupulatnie 
dbały o czystość szeregów aparatu bezpieczeństwa. Pracownicy MBP/MSW przechodzili 
różnego rodzaju kursy, szkolenia, słuchali odczytów i pogadanek. Ponadto czytali rów-
nież partyjne gazety, które przedstawiały linię polityczną i wyznaczały aktualne trendy 
w poszukiwaniu wrogów socjalizmu. 

Na początku lat pięćdziesiątych w komunistycznych środkach masowego przeka-
zu rozpoczęła się kampania „antysyjonistyczna”. Na przełomie 1952 i 1953 r. „Trybuna 
Ludu” opublikowała kilka artykułów piętnujących syjonizm. W tekście Syjonizm – narzę-
dzie imperialistów amerykańskich, który był przedrukiem z czechosłowackiego „Rudégo 
Práva”, zastosowano chytry zabieg propagandowy, którego celem było uniknięcie wątków 
antysemickich przy wielowymiarowym „zdemaskowaniu” państwa Izrael oraz współ-
pracujących z nim „syjonistów” działających na rzecz imperializmu i reakcji. W innym 
artykule opisującym tzw. spisek lekarzy kremlowskich zamieszczono żydowsko brzmiące 
nazwiska oskarżonych, zarzucając im jednocześnie pracę na rzecz wywiadu amerykań-
skiego75. Swoją rolę w kampanii antysyjonistycznej odegrały również artykuły w prasie 
żydowskiej, prezentujące politykę Izraela w sposób obraźliwy76.  

Pierwsze broszury antyżydowskie przygotowywane przez aparat bezpieczeństwa 
dotyczyły właśnie walki z syjonizmem. W marcu 1953 r. do Zarządów Informacji WP 
trafiły materiały szkoleniowe pt. Charakterystyka i skład poszczególnych organizacji syjo-
nistycznych działających po wyzwoleniu na terenie Polski, które sugerowały funkcjonowa-
nie w Polsce siatki syjonistycznych szpiegów będących na usługach obcych wywiadów. 
Z kolei już po śmierci Stalina do terenowych ogniw UBP trafiła broszura wydana przez 
Departament Szkolenia MBP, zatytułowana Syjonizm. Agentura imperializmu amerykań-
skiego. Skrótowo przedstawiono w niej dzieje syjonizmu, podkreślono jego zależność od 
Stanów Zjednoczonych, a pracowników „bezpieczeństwa” wezwano do wzmożenia czuj-
ności77. W innym teoretycznym dokumencie opisano żydowskie organizacje „burżuazyj-
ne, nacjonalistyczne i syjonistyczne”, które miały być ważnym ogniwem w siatce wywia-
dów zachodnich78. 

Mimo że kampania antysyjonistyczna została wyhamowana po śmierci Stalina, jej teo-
retyczna podbudowa i uzasadnienie nie utraciły na swoim znaczeniu. Antysemickie bro-
szury i opracowania zostały odłożone na półki, ale ich treści nie zakwestionowano. Raz 
zasiane ziarenko podejrzliwości w umysłach pracowników MSW nie dało się łatwo wyple-
nić. Żyd-syjonista został zdjęty z afisza, ale przekonanie jego dwulicowość pozostało.

Potwierdza tę tezę m.in. wykład, który został wygłoszony dla lubelskich pracowników 
SB w połowie 1960 r. na temat wywiadu izraelskiego. Posłużono się w nim krzywdzącymi 
i fałszywymi uproszczeniami często stosowanymi w poprzedniej dekadzie. Żydzi zostali 

75 Dzieje Żydów w Polsce 1944–1968. Teksty źródłowe, oprac. A. Cała, H. Datner-Śpiewak, Warszawa 1997, 
s. 136–139.

76 B. Szaynok, Walka z syjonizmem…, s. 269.
77 G. Berendt, Życie żydowskie…, s. 73, 76; B. Szaynok, Walka z syjonizmem…, s. 268.
78 B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle…, s. 231–232.

Między ideologią.indd   293 2/19/14   10:04:44 AM



294 Przemysław Gasztold-Seń

przedstawieni jako osoby bardziej podatne na werbunek obcych służb. „Przy werbunku 
Żydów pracownicy wywiadu Izraela nie napotykają na trudności. Ruch religijny ma wiele 
elementów nacjonalistycznych. Modlą się o to, by państwo to rozwijało się. Dla państwa 
tego chętnie przychodzą z pomocą. Mówi się, że muszą udzielać pomocy temu państwu, 
gdyż w przeciwnym wypadku otrzymają miano »złego Żyda«. Żydzi to naród b. solidarny. 
[…] Mniejszość żydowska ma swój teatr, synagogi. Władze nasze dają im możliwość pro-
wadzenia działalności kulturalno-oświatowej w ramach Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego Żydów. [Przeciwstawne] naszej polityce są kongregacje wyznaniowe inspirowane 
przez poselstwo [Izraela]. Starają się one wychowywać Żydów w duchu nacjonalistycz-
nym. […] Maca i inne przedmioty związane z tradycją i religią są nawet dostarczane do 
budynków zamieszkałych przez pracowników MSW. […] Zasada poselstwa jest taka, że 
każdy, kto jest w poselstwie, musi udzielić informacji. […] Żydzi to naród, który musiał 
się dużo uczyć, po to by się utrzymać”79.

W wewnętrznym opracowaniu Departamentu I MSW z kwietnia 1961 r. pod tytu-
łem „Izrael” możemy przeczytać, że polityka zagraniczna Izraela było wynikiem reali-
zacji linii syjonistycznej. Jej przejawem były m.in. liczne publikacje w prasie izraelskiej, 
oskarżające Polaków o współudział w zagładzie: „Wina ta miała polegać na tym, że »zako-
rzeniony antysemityzm« w Polsce miał być czynnikiem ułatwiającym Niemcom mordo-
wanie Żydów i dzięki niemu Polska została wybrana przez hitlerowców jako centralne 
miejsce kaźni”. W opracowaniu czytamy, że wprawdzie prasa izraelska pozytywnie oce-
niała sytuację Żydów w PRL, nazywając ten kraj nawet oazą filosemicką, ale czyniła to, 
aby przeciwstawić „filosemicką Polskę” Związkowi Sowieckiemu i innym krajom socja-
listycznym80.

Kolejne materiały szkoleniowe drukowano podczas trwania kampanii „antysyjoni-
stycznej” w 1968 r. W materiałach lubelskiej SB można znaleźć m.in. pięciostronicową 
broszurę „Antykomunistyczne oblicze syjonizmu” (z ręcznym dopiskiem „do użytku 
wewnętrznego”), w której nieznany autor odwołuje się do słów Gomułki: „Niemiecka 
V kolumna została zdziesiątkowana i skompromitowana wydarzeniami II wojny świato-
wej. Dlatego NRF – połączona spójnią antykomunizmu z Izraelem – stawia na syjonizm, 
prężną dobrze zorganizowaną siłę. Syjoniści w naszym kraju stanowią obecnie V kolum-
nę i wywiad zachodnioniemiecki liczy na nich”81.

Duży wpływ na postawy funkcjonariuszy SB – w większości członków PZPR – miały 
też publikacje partyjne. W maju 1968 r. Ośrodek Propagandy Partyjnej Komitetu War-
szawskiego wydał broszurę Mieczysława Michalika pod tytułem Patriotyzm – interna-
cjonalizm – nacjonalizm. Autor wyjaśniał w niej, że nihilizm narodowy prowadził do 
„zdrady narodu i jego interesów, do wyrzeczenia się polskości i zerwania tak naturalnych 

79 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie (dalej: AIPN Lu), 018/199, Notatka służbowa 
na temat wywiadu izraelskiego sporządzona na podstawie wykładu kierownika Sekcji II Wydziału V tow. 
Karpy oraz danych zgromadzonych przez naczelnika Wydziału V i dyrektora Departamentu II MSW, Lub-
lin, 4 VI 1960 r., k. 19, 23–25.

80 AIPN, 1585/3968, Opracowanie Departamentu I MSW pt. „Izrael”, kwiecień 1961 r., k. 65–66.
81 AIPN Lu, 018/199, „Antykomunistyczne oblicze syjonizmu”, b.d., k. 98.
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więzi społecznych, jakimi są więzi narodowe”. Michalik nawiązał również do sprawy tzw. 
dwóch ojczyzn, tłumacząc, że część obywateli polskich pochodzenia żydowskiego zaj-
mowała stanowisko kosmopolityczne i nie odczuwała więzi z żadnym narodem, choć 
żyła w obrębie „naszego narodu” i korzystała z jego dorobku. Jego zdaniem, taka posta-
wa musiała podlegać krytyce jako przejaw kosmopolityzmu. Z kolei inna część polskich 
Żydów ulegała ideologii syjonistycznej i spoglądała na Izrael. „Zwykła ludzka uczciwość 
nakazuje dotrzymywać zobowiązań wobec kraju, któremu się coś zawdzięcza, okazywać 
solidarność wobec tego właśnie kraju” – podsumowywał82. 

Warto też zwrócić uwagę na Łódzki Ośrodek Propagandy Partyjnej, gdzie przygoto-
wano i wydrukowano dwie broszury. Pierwsza z nich autorstwa Zbigniewa Falińskiego, 
Wiktora Malskiego i Henryka Maciejewskiego Polityka Partii i Rządu i jej przeciwnicy. 
Tezy do tematu: demokracja socjalistyczna i próby wykorzystania jej do walki z ustrojem 
socjalistycznym – zdaniem Janusza Dunina – godziła bezpośrednio w obywateli pocho-
dzenia żydowskiego, ale starała się jeszcze trzymać doktryny marksistowskiej. Z kolei 
tytuł drugiej brzmiał: Syjonizm, jego geneza, charakter polityczny i antypolskie oblicze. Jej 
autor Władysław Kmitowski na 26 stronach w niedwuznaczny sposób pisał o Żydach, 
powołując się nawet na Protokoły Mędrców Syjonu83. Według opinii partyjnych zwierzch-
ników, takie ujęcie problemu było wystąpieniem przed szereg antysemickiej nagon-
ki i przekroczeniem cienkiej linii między antysemityzmem a antysyjonizmem. Dlatego 
autorzy tych partyjnych druków zostali ukarani zawieszeniem na dwa lata w pełnieniu 
funkcji lektorskich84.

W latach siedemdziesiątych wydawnictwo MON publikowało książki na temat 
szpiegowskich i antykomunistycznych działań różnych organizacji żydowskich85. Tak 
jak wcześniej wrogość wobec Żydów była maskowana sloganami „antysyjonistyczny-
mi” i odpowiednio propagowana. W tym celu powstawały różne specjalne opracowania 
pseudonaukowe. W 1976 r. Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW 
wydał publikację pt. Niektóre aspekty antykomunistycznej działalności ruchu syjonistycz-
nego (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Na ponad 200 stronach autorzy opisywali 
genezę syjonizmu, działalność ruchu syjonistycznego, a także antypolską kampanię pro-
pagandową ośrodków syjonistycznych86. W 1981 r. w związku z trzynastą rocznicą Mar-
ca ’68 pracownicy MSW kolportowali publikację wydaną pod pseudonimem Ida Mar-
towa pod tytułem Marzec 1968. Nieudana próba zamachu stanu, w której wydarzenia 
marcowe przedstawiono generalnie jako spisek sił syjonistycznych87. W 1983 r. Oddział 

82 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie (dalej: AIPN Kr), 0179/1563, Mieczysław 
Michalik, Patriotyzm – internacjonalizm – nacjonalizm, Stołeczny Ośrodek Propagandy Partyjnej KW 
PZPR, Warszawa, maj 1968 r., k. 12–12v,13v–14v.

83 J. Dunin, Na tropie partyjnej bibuły, „Gazeta Wyborcza Łódź”, 7 III 2001.
84 K. Lesiakowski, Łódź [w:] Oblicza Marca 1968, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2004, s. 184.
85 Por. W. Szafrański, W sieci Szymona Wiesenthala, Warszawa 1972.
86 AIPN, 00495/1994, S. Rapało, S. Stochaj, R. Szapałas, Niektóre aspekty antykomunistycznej działalności 

ruchu syjonistycznego (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), Warszawa 1976.
87 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach (dalej: AIPN Ka), 244/331, Doc. dr hab. 

Ida Martowa, Marzec 1968. Nieudana próba zamachu stanu, Warszawa, 1981 r.
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Propagandy i Agitacji Zarządu Politycznego Wojsk Ochrony Pogranicza wydał broszurę 
Przesilenia i zwroty w dziejach Polski Ludowej. Był to przedruk artykułów z „Zeszytów 
Naukowych Wojskowej Akademii Politycznej”. Jeden z autorów, Jerzy Muszyński, opisu-
jąc wydarzenia Marca ’68, stwierdził, że wcześniejsze podsumowania studenckich prote-
stów wyrażone przez Gomułkę, Cyrankiewicza i Gierka „były jednostronne i w znacznej 
mierze rozmijały się z rzeczywistym stanem rzeczy. Nie pomniejszając bowiem roli sił 
syjonistycznych, którym przyświecały własne porachunki z władzą, przyczyny konfliktu 
były jeszcze inne”88. Zatem na początku lat osiemdziesiątych dostrzegano wcześniejsze 
zafałszowanie przez propagandę obrazu Marca ’68, ale teza o negatywnej roli „syjoni-
stów” została podtrzymana.  

Z kolei w 1984 r. ukazała się książka Tadeusza Walichnowskiego89 Ideologia i polityka 
syjonizmu. Autor – członek KC i rektor Akademii Spraw Wewnętrznych – na ponad 280 
stronach opisał syjonistyczną doktrynę państwa żydowskiego, kolaborację przywódców 
syjonistycznych z Niemcami hitlerowskimi, rolę Izraela w syjonistycznej polityce ekspan-
sji i rasizmu, syjonistyczną doktrynę podwójnej lojalności oraz lobby niemieckie w poli-
tyce Światowej Organizacji Syjonistycznej i Izraela90. Dwa lata później Zarząd Politycz-
no-Wychowawczy MSW, czyli jednostka stojąca na straży ideologicznej czystości kadr 
bezpieki, w wewnętrznym biuletynie przeznaczonym dla pracowników resortu uznał za 
wrogi Polsce i socjalizmowi francuski film Shoah91. Obraz ten wywołał duże kontrowersje 
i został uznany przez aparat bezpieczeństwa za element kampanii antypolskiej, a bada-
niem różnych wariantów polskiej odpowiedzi na ten film zajmował się nawet peerelow-
ski wywiad92. 

Takie pomoce dydaktyczne wykorzystywane w szkoleniu pracowników resortu spraw 
wewnętrznych ugruntowywały w nich stereotypowe przekonania o Żydach i osobach 
pochodzenia żydowskiego. Wzmacniały one wyobcowanie Żydów i antagonizowały śro-
dowiska polskie i żydowskie. Nakazywano w nich szczególną czujność w kontaktach 
z obywatelami Izraela i  umacniano wobec nich niechęć oraz zawodowe uprzedzenia.  

88 AIPN, 0398/17, Jerzy Muszyński, Ideologiczne uwarunkowania konfliktów społeczno-politycznych w Polsce 
Ludowej [w:] Przesilenia i zwroty w dziejach Polski Ludowej (przedruk artykułów z „Zeszytów Naukowych 
Wojskowej Akademii Politycznej” 1982, nr 110), Oddział Propagandy i Agitacji Zarządu Politycznego 
WOP, Warszawa, marzec 1983 r., k. 28.

89 Warto zwrócić uwagę na to, że Tadeusz Walichnowski był recenzentem pracy habilitacyjnej Edwarda Prusa 
(Z dziejów współpracy nacjonalistów ukraińskich z Niemcami w okresie II wojny światowej i okupacji, Kato-
wice 1985), w której autor nie ukrywał swoich antyukraińskich poglądów. Ponadto Walichnowski napi-
sał kilka innych książek demaskujących syjonizm: Izrael a NRF, Warszawa 1968; Organizacje i działacze 
syjonistyczni, Katowice 1968; razem z Janem Dziedzicem Wokół agresji Izraela (1967 r.), Warszawa 1968; 
Syjonizm a państwo żydowskie, Katowice 1968; Syjonizm a RFN, Katowice 1968; Mechanizm propagandy 
syjonistycznej, Katowice 1968; Izrael–NRF a Polska, Warszawa 1968.

90 AIPN, 1195/86, Tadeusz Walichnowski, Ideologia i polityka syjonizmu, Warszawa 1984.
91 AIPN, 0437/11 t. 2, Opracowanie Wydziału Polityczno-Wychowawczego WUSW w Łomży „Film w pracy 

polityczno-wychowawczej”, „Biuletyn Zarządu Polityczno-Wychowawczego MSW” nr 2, Warszawa, kwie-
cień 1986 r., k. 28v.

92 AIPN, 0449/45, t. 1, Pismo Naczelnika Wydziału III Departamentu I MSW płk. S. Kwiatkowskiego do 
naczelnika Wydziału XVII Departamentu I MSW, Warszawa, 20 V 1985 r., k. 235.

Między ideologią.indd   296 2/19/14   10:04:44 AM



Siła stereotypu 297

Na różnego rodzaju kursach i szkoleniach wpajano młodym adeptom nauk z dzie-
dziny bezpieczeństwa szkodliwość działalności syjonistycznej, uczono o tradycyjnej 
żydowskiej dwulicowości i wskazywano na szpiegowską działalność żydowskich organi-
zacji międzynarodowych. W latach osiemdziesiątych pracownicy wywiadu, odbywający 
przeszkolenie w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadowczych, uczęszczali na obowiąz-
kowe lekcje z międzynarodowych ugrupowań i ruchów komunistycznych, do których 
zaliczono oczywiście syjonizm93. Dwugodzinne zajęcia były poświęcone m.in. idei pań-
stwa żydowskiego Theodora Herzla i jej losom, genezie kwestii żydowskiej, syjonistycznej 
alternatywie komunizmu, związkom syjonizmu z imperializmem oraz strukturze orga-
nizacyjnej i aktualnej działalność organizacji syjonistycznych94. W porównaniu z latami 
czterdziestymi i pięćdziesiątymi podniósł się jednak poziom wykształcenia kadr aparatu 
bezpieczeństwa. Niemniej źródła ich wiadomości o Żydach, historii, religii, a nawet Izra-
elu wciąż były bardzo tendencyjne. Korzystając z resortowych opracowań czy posiłkując 
się „Trybuną Ludu”, „Żołnierzem Wolności” albo tygodnikiem „W Służbie Narodu”, pra-
cownicy MSW nie byli w stanie poszerzyć swojej wiedzy na tematy żydowskie. Wykorzy-
stywanie zideologizowanych książek i czasopism umacniało stereotypy antysemickie.

Antysemityzm w działaniu

Zindoktrynowana kadra aparatu bezpieczeństwa, na której światopogląd wpływ mia-
ły liczne publikacje o wrogim działaniu sił syjonistycznych stawała się bardzo podatna na 
różne uproszczenia. Mniejszość żydowska w Polsce była postrzegana przez pryzmat syjo-
nizmu jako zbiorowość niepewna, podatna na obce wpływy ideologiczne i wywiadowcze. 
Gdy prześledzimy działania aparatu bezpieczeństwa wobec Żydów, zauważymy, że już 
pod koniec lat czterdziestych rozpoczyna się zorganizowana akcja przeciw nim. Wiąza-
ła się ona z polityką ZSRR, ale odzwierciedlała również rywalizację w Polsce syjonistów 
z żydowskimi komunistami, zakończoną likwidacją na początku 1950 r. partii syjoni-
stycznych. Walka z syjonizmem wkraczała w nowe fazy i przyczyniła się do przeprowa-
dzenia czystek w MSZ i Wojsku Polskim95.

Oficjalnie w instytucjach tych poszukiwano „żydowskich nacjonalistów”, ale z pracy 
byli zwalniani po prostu Żydzi. W ten sposób usunięto ze stanowisk kierowniczych nie-
mal wszystkich oficerów pochodzenia żydowskiego pracujących w Głównym Zarządzie 
Informacji Wojska Polskiego (GZI WP). Czystka zaczęła się we wrześniu 1950 r., gdy szef 
GZI, płk Dymitr Wozniesienski, nakazał poszukiwanie w korpusie oficerskim „nacjona-
listów żydowskich”. Akcję tę kontynuowano przynajmniej do wiosny 1953 r.96 

93 AIPN, 02385/121, Program nauki w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadowczych na rok 1983/1984. 
Współczesne stosunki międzynarodowe, b.d., k. 84.

94 AIPN, 02385/122, Program nauki rocznego studium podyplomowego wywiadu w Ośrodku Kształcenia 
Kadr Wywiadowczych na rok 1984/1985 przygotowany przez komendanta OKKW płk. K. Janowskiego, 
1984 r., k. 68.

95 B. Szaynok, Walka z syjonizmem…, s. 260–262.
96 G. Berendt, Życie żydowskie…, s. 73.
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W czasie „walki z syjonizmem” na początku lat pięćdziesiątych aparat bezpieczeństwa 
prowadził różnorodne działania mające na celu całkowitą inwigilację placówki izraelskiej 
oraz ludzi utrzymujących z nią kontakt. Takie podejście wynikało z przekonania kie-
rownictwa aparatu bezpieczeństwa, że żydowska emigracja, parę lat wcześniej dozwolo-
na, teraz stała się zjawiskiem wrogim, kierowanym przez obce wywiady. Należało zatem 
wziąć ją pod lupę, a osoby pochodzenia żydowskiego poddać wzmożonej kontroli97. Spo-
śród wielu przykładów represji względem mniejszości żydowskiej można wskazać na 
jeden szczególny. W listopadzie 1952 r. został aresztowany przez pracowników MBP Arie 
Lerner, urzędnik poselstwa izraelskiego, którego oskarżono o szpiegostwo. Zarzucano 
mu prowadzenie działalności syjonistycznej i wywiadowczej. Od niechybnej zguby ura-
towała go śmierć Stalina, choć na wolność wyszedł dopiero w lutym 1955 r.98

Kampania antysyjonistyczna z początku lat pięćdziesiątych odegrała ogromną rolę 
w kształtowaniu nastrojów antyżydowskich w aparacie bezpieczeństwa. Zdaniem Bożeny 
Szaynok, inwigilacja mniejszości żydowskiej wprowadziła pewną trwałą cechę w dzia-
łaniach służb specjalnych wobec polskich Żydów i Izraela. Pomimo odwilży i popraw-
nych stosunków w drugiej połowie lat pięćdziesiątych i pierwszej lat sześćdziesiątych 
Żydzi wciąż stanowili element podejrzany, a powtórka z „walki z syjonizmem” była jedy-
nie kwestią czasu99. 

Potwierdzenie tej tezy odnajdujemy w dokumentach MSW. Od końca lat pięćdziesią-
tych aparat bezpieczeństwa prowadził sprawę o kryptonimie „Mekka”, której celem było 
inwigilowanie cudzoziemców narodowości żydowskiej przyjeżdżających lub starających 
się o przyjazd do PRL100. Z kolei kontrwywiad wojskowy zaczął drobiazgowo analizować 
dane zawodowych wojskowych, którzy w latach 1956–1959 czynili starania o wyjazd do 
Izraela, ale nie uzyskali na to zgody101. 

Niedługo później coraz większe wpływy w MSW uzyskiwali sympatycy frakcji party-
zantów, których głównym reprezentantem był Mieczysław Moczar. Tej partyjnej koterii 
nie było obce posługiwanie się hasłami antysemickimi. Moczar obsadzał swoimi zaufa-
nymi ludźmi podległy mu aparat bezpieczeństwa, który niechętnym okiem spoglądał 
na osoby pochodzenia żydowskiego, utożsamiając je z „syjonistami rewizjonistami” czy 
„stalinowcami puławianami”. Antyżydowskie prądy wewnątrz MSW w połowie lat sześć-
dziesiątych przybierały na sile. Tak to wspominał kandydat do pracy w Służbie Bezpie-
czeństwa: „Zanim podpisałem cyrograf, jeszcze spytali, jak oceniam postawę Kuronia, 
Modzelewskiego i innych, tak powiedzieli: »i innych«. Jeden i drugi byli już wtedy opo-
zycjonistami w partii. Wyczułem intencje pytających, czułem też, że Żydzi u nich nie są 

97 B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle…, s. 232.
98 B. Szaynok, Sprawa Arie Lernera – nieznany fragment „walki z syjonizmem” w Polsce w pierwszej połowie 

lat 50 [w:] Polska w podzielonym świecie po II wojnie światowej (do 1989 r.), red. M. Wojciechowski, Toruń 
2002, s. 261–276.

99 B. Szaynok, Walka z syjonizmem…, s. 271.
100 AIPN, 00231/265 t. 1–16, Sprawa obiektowa kryptonim „Mekka”.
101 AIPN, 00321/50, Notatka starszego pomocnika szefa Oddziału II Zarządu I Szefostwa Wojskowej Służby 

Wewnętrznej kpt. Grybosa, 20 X 1962 r., k. 82–83.
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dobrze widziani i wiedziałem, że bezpieka rozpracowuje partię. Powiedziałem więc, że 
żydowskie pochodzenie kieruje ku rewizjonizmowi. To się bardzo spodobało”102.

Inwigilacja mniejszości żydowskiej nie ograniczała się jedynie do Warszawy, ale była 
prowadzona również w innych rejonach Polski. W 1964 r. koszalińska Służba Bezpie-
czeństwa założyła sprawę o kryptonimie „Ż-1”, której celem była operacyjna kontrola 
osób narodowości żydowskiej zamieszkałych na terenie województwa koszalińskiego. 
Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa mieli tajnie nadzorować „podejrzane” kontakty 
Żydów, korespondencję z organizacjami syjonistycznymi czy emigracją w Izraelu. Zwró-
cono również uwagę na pewne ogólne cechy społeczności żydowskiej, czyli na „wzajemne 
popieranie się”, co już stanowiło przesłankę do inwigilacji103. 

We wrześniu 1965 r. Główny Inspektorat MSW przygotował kilkudziesięciostronico-
we opracowanie pt. „Działalność syjonistyczna wśród żydowskiej mniejszości narodowej 
w Polsce”. Autorzy tej publikacji wskazywali, że w ostatnich latach można było zaobser-
wować znamienne zjawisko izolacji Żydów od społeczeństwa polskiego, „czego wyrazem 
jest uznawanie przede wszystkim Izraela za ojczyznę”. Jako przykład wzmożenia tenden-
cji syjonistycznych podali wypowiedź nauczycielki z wrocławskiego liceum, która „po 
powrocie z podróży do Izraela zwołała zebranie z udziałem rodziców, na którym podzie-
liła się wrażeniami z pobytu w Izraelu. Wrażenia swoje przedstawiła wyłącznie pozy-
tywnie”. Ponadto autorzy dokumentu argumentowali, że środowisko żydowskie było bar-
dzo przewrażliwione na wszelkiego rodzaju krytykę i każdą wypowiedź dotyczącą osoby 
narodowości żydowskiej oceniało „jako przejaw antysemityzmu”104. Warto zwrócić uwa-
gę na wnioski, które zaprezentowano w opracowaniu. Oficerowie MSW konkludowali, że 
należało w sposób bardziej restrykcyjny i represywny podejść do działalności organizacji 
żydowskich w PRL105. Czyżby było to preludium do Marca’68?

Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem, kampania antysemicka oraz 
wydarzenia z marca 1968 r. stanowią bardzo ważne momenty w stosunkach polsko-ży-
dowskich. To właśnie wtedy państwo zaprzęgło w tryby akcji antysemickiej podległy mu 
aparat propagandy, administracji, wojska i bezpieki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
odegrało wówczas znaczącą rolę, współpracując z niektórymi dziennikarzami, poszuku-
jąc syjonistów wśród członków PZPR i buntującej się młodzieży. Wielu pracowników 
aparatu bezpieczeństwa ugruntowało wtedy swoje poglądy, zgodnie z którymi Żyd stał 
się synonimem spiskowca, osoby niebezpiecznej, niepewnej i niegodnej zaufania. Cecho-
wała go wyjątkowa hipokryzja i nielojalności wobec komunistycznej ojczyzny. Osoby 
o korzeniach żydowskich już z powodu swojego pochodzenia stawały się podejrzane, 
gdyż w każdym momencie mogły – zdaniem pracowników SB – prowadzić działalność 

102 B. Stanisławczyk, D. Wilczak, Pajęczyna. Syndrom bezpieki, Poznań 2010, s. 62–63.
103 A. Słabig, Sprawa kryptonim „Ż-1”. Inwigilacja osób pochodzenia żydowskiego w województwie koszalińskim 

na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych [w:] Z dala od centrum. Rok 1968 na Pomorzu Zachod-
nim, red. R. Kościelny, Szczecin 2009, s. 49.

104 AIPN, 1585/10885, Opracowanie Głównego Inspektoratu MSW pt. „Działalność syjonistyczna wśród 
żydowskiej mniejszości narodowej w Polsce”, Warszawa, wrzesień 1965, k. 18, 23, 27, 28.

105 Ibidem, k. 41, 42.
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dywersyjną. Wystarczającą przesłanką do rozpoczęcia inwigilacji z powodu obaw o tajną 
współpracę z izraelskimi lub innymi służbami specjalnymi było utrzymywanie kontak-
tów np. z TSKŻ lub ambasadą izraelską. Mimo że w czasie nagonki antysemickiej z końca 
lat sześćdziesiątych antysemityzm posłużył do rozgrywek wewnętrznych jako użytecz-
ne narzędzie polityczne, to wielu pracowników SB wykorzystało kampanię antysemicką 
w sposób dosłowny, publicznie dając upust swoim szowinistycznym przekonaniom106.

Wszystko zaczęło się od wojny izraelsko-arabskiej w czerwcu 1967 r. Początkowo 
środki masowego przekazu podawały dosyć skąpe informacje, a prasowe komentarze 
były raczej ostrożne i wyważone. Po powrocie Gomułki z Moskwy linia propaganda się 
zmieniła. Aparat bezpieczeństwa w wielu meldunkach informował o nielojalnej posta-
wie osób pochodzenia żydowskiego, które wyrażały zadowolenie ze zwycięstwa sił izra-
elskich. Władze zaczęły organizować manifestacje i wiece potępiające „izraelską agresję”. 
Szczytowym punktem tej kampanii było wystąpienie I sekretarza KC 19 czerwca 1967 r. 
na Kongresie Związków Zawodowych. Wspomniał w nim o syjonistach wśród Żydów 
obywateli polskich, o żydowskiej piątej kolumnie i niedwuznacznie wezwał do emigra-
cji Żydów nie czujących się Polakami. Dariusz Stola zauważa, że przemówienie Gomuł-
ki oznaczało wejście kampanii propagandowej w nową fazę. Sformułowanie „syjonizm” 
powróciło na scenę publiczną, dotychczasowa antyizraelska kampania stała się antysyjo-
nistyczną, a kryzys z okresu zimnej wojny zyskał lokalny, polsko-żydowski wymiar107. 

Już pod koniec czerwca 1967 r. kierownictwo MSW przyjęło tezę, że postawa ludno-
ści żydowskiej była wroga polityce PZPR oraz obca narodowi polskiemu. Moczar uznał 
wręcz Żydów za powszechnie zainfekowanych niebezpiecznym syjonizmem, nakazał ich 
zbiorową inwigilację i przyznał tym działaniom priorytet108. 

Protesty studenckie z marca 1968 r. przyniosły kolejny etap kampanii propagandowej. 
Usłużni dziennikarze krytykowali „bananową młodzież” i w szczególny sposób zwraca-
li uwagę na osoby pochodzenia żydowskiego. Pracownicy MSW byli już nawet mniej 
ostrożni i pozwalali sobie w wewnętrznych dokumentach na antysemickie wtrącenia 
i uwagi109. Co więcej, ludzie powiązani z aparatem bezpieczeństwa najprawdopodobniej 
odpowiadali za druk i kolportaż antysemickich ulotek110. Być może prowadzili również 
inne działania o charakterze antysemickim, np. dzwonili z pogróżkami do TSKŻ i pytali 
czy sekretarz Zarządu Głównego „wyjechał już do Izraela bronić ojczyzny”111.

19 marca 1968 r. Gomułka wygłosił w Sali Kongresowej niechlubne przemówienie. 
Podzielił osoby pochodzenia żydowskiego na trzy grupy: związanych z Izraelem, kosmo-
politów nieczujących się „ani Polakami, ani Żydami” oraz na osoby, dla których Polska 

106 D. Stola, Fighting against the Shadows. The Anti-Zionist Campaign of 1968 [w:] Antisemitism and its Oppo-
nents in Modern Poland, red. R. Blobaum, New York 2005, s. 300.

107 D. Stola, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa 2000, s. 29–43.
108 Ibidem, s. 53.
109 P. Osęka, Marzec ’68, Kraków 2008, s. 211.
110 D. Stola, Kampania antysyjonistyczna…, s. 83–84.
111 AIPN 01419/108/CD, Notatka Naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW ppłk. J. Sosnowskiego, 

Warszawa, 14 VI 1967 r., k. 121–122.
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była jedyną ojczyzną. Dla wielu ludzi taka klasyfikacja była zupełnie niezrozumiała. 
W powiecie rzeszowskim apelowano nawet, aby rzeczy wprost nazywać po imieniu, gdyż 
„chłop nadal nie rozumie, co to jest syjonizm”. Nasilenie antysyjonistycznej propagandy 
powodowało umacnianie się przekonania, że każdy Żyd był syjonistą112. Rozpoczęła się 
prawdziwa czystka. Członkowie partii określali między sobą tę akcję jako „odżydzanie”, 
co kojarzyło się jednoznacznie ze słowem odszczurzanie. W ciągu kilkunastu tygodni 
wiele ludzi zatrudnionych na uniwersytetach, w środkach masowego przekazu, admi-
nistracji, instytucjach kultury, dyplomacji i wojsku straciło swoją pracę. Około trzyna-
ście tysięcy osób wyjechało z PRL, w wielu przypadkach bezpowrotnie113. „Na wyjazd do 
Ameryki na stypendium […] nie ma pan szans, ale może pan wyjechać na stałe” – usły-
szał Daniel Rotfeld od pracownika MSW, gdy chciał otrzymać paszport w związku z uzy-
skaniem stypendium Fulbrighta114. 

Paradoksalnie, wymuszona emigracja tysięcy Polaków pochodzenia żydowskiego, 
zwłaszcza tych, którzy pracowali w aparacie bezpieczeństwa, odczytana została przez 
wielu oficerów MSW jako dowód podatności na zdradę. Przypominano o wcześniejszych 
ucieczkach na Zachód oficerów pochodzenia żydowskiego, płk. Józefa Światły, płk. Pawła 
Monata w 1959 r. i płk. Władysława Tykocińskiego w 1965 r. Ich postawa miała świadczyć 
o syjonistycznym zagrożeniu i być sygnałem do przeprowadzenia czystek w MSW, MSZ, 
wojsku i innych ministerstwach oraz urzędach centralnych115.

W różnych opracowaniach wewnętrznych, np. dotyczących wywiadu wojskowe-
go w latach sześćdziesiątych, w bardzo stereotypowy sposób ukazywano rolę oficerów 
pochodzenia żydowskiego. Istotną rolę odgrywały w tej narracji informacje o ich nie-
lojalności i ucieczkach. Ponadto obciążano ich odpowiedzialnością za represje w woj-
sku w okresie stalinowskim116. Podobne tendencje możemy zauważyć w opracowaniach 
przygotowywanych przez MSW. Tylko jako przykład warto odnotować publikację Biura 
„C” MSW z 1969 r., dotyczącą walki aparatu bezpieczeństwa „o utrwalenie władzy ludo-
wej”. Można w niej przeczytać, że częste były „wypadki zachwiania równowagi pomiędzy 
stanowiskiem internacjonalistycznym a patriotycznym, narodowym na niekorzyść tych 
ostatnich. Wpływał na ten stan także fakt, że w UB znalazło się sporo ludzi o narodowości 
niepolskiej. Szczególnie dużo było na kierowniczych stanowiskach: Żydów, Białorusinów, 
Ukraińców i Rosjan”117.

112 E. Czop, Izrael, Żydzi, syjoniści i syjonizm w odbiorze społecznym w świetle informacji organów bezpieczeń-
stwa województwa rzeszowskiego z lat 1967–1968 [w:] Z dziejów stosunków…, s. 149.

113 J.Y. Potel, Koniec niewinności. Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości, Kraków 2010, s. 212.
114 Trzy rozmowy Teresy Torańskiej. Śmierć spóźnia się o minutę, Warszawa 2010, s. 194.
115 D. Stola, Kampania antysyjonistyczna…, s., 55; D. Stola, Antyżydowski nurt Marca 1968 [w:] Oblicza…, 

s. 70.
116 S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991 (wprowadzenie do 

syntezy), Poznań 2011, s. 82, 83.
117 AIPN, 0397/30, Opracowanie Krzysztofa Sandomierskiego „Walka aparatu bezpieczeństwa publicznego 

o utrwalenie władzy ludowej w Polsce w latach 1944–1948”, Biuro „C” MSW, Warszawa, październik 1969 r., 
k. 51.
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Poszukiwano syjonistów również w kadrze aparatu bezpieczeństwa. Stefan Anto-
siewicz, były wiceminister spraw wewnętrznych, wspominał po latach, że Mieczysław 
Moczar nie darzył go zbytnią sympatią, „bo podejrzewał, że jestem Żydem”118. Po latach 
trudno zweryfikować takie wzajemne antypatie koterii funkcjonujących w bezpiece, ale 
sam Antosiewicz w 1950 r., szef Departamentu I MBP, pisał, że to właśnie Żydzi stanowili 
grupę szczególnie podatną na werbunek zachodnich szpiegów119.  

Niektórzy oficerowie rozsiewali plotki o żydowskim pochodzeniu współpracowników. 
Liczne antysemickie anonimy i pogłoski stwarzały niezdrową atmosferę i przyczyniały się 
do napięć w różnych ogniwach bezpieki. Problem ten dobrze ilustruje notatka pracow-
nika koszalińskiego oddziału WSW z maja 1968 r. Opisał on otwarte zebranie oficerów 
i podoficerów Bałtyckiej Brygady (BB) WOP, do którego doszło 25 maja 1968 r. Poru-
szono na nim „sprawę obywateli podejrzanych o przynależność do narodowości żydow-
skiej”. Spotkanie zorganizował ppłk Ignacy Kicia, sekretarz Komitetu PZPR BB WOP, 
z powodu – jak oświadczył – plotek, „iż jest on narodowości żydowskiej”. Zdecydowanie 
temu zaprzeczył, wyjaśniając, że „gdyby był Żydem, przyznałby się do tego”, a następnie 
poinformował, iż w rodzinnej miejscowości była możliwość „sprawdzenia jego przyna-
leżności narodowej”. Oficer WSW obecny na tym spotkaniu zanotował, że wystąpienie 
Kici było spowodowane narastaniem w Bałtyckiej Brygadzie „problemu żydowskiego”. 
„Bardzo wiele osób wypowiadało się na temat, dlaczego nic się nie robi, aby wyjaśnić, 
kto jest Żydem. Powstała niezdrowa atmosfera, którą należało wyjaśnić” – pisał. Jego 
zwierzchnik polecił mu, aby w pracy operacyjnej zwracał więcej uwagi na to, czy tego 
typu insynuacje nie miały na celu „podważenie autorytetu ludzi niemających nic wspól-
nego z działalnością syjonistyczną i przynależnością do narodowości żydowskiej”120.

Działania MSW były w latach 1967–1968 nakierowane na inwigilację osób pocho-
dzenia żydowskiego utożsamianych z syjonistami. Ciekawy w tym zakresie jest spis osób 
z 1967 r. zajmujących kierownicze stanowiska w ministerstwach i instytucjach kontro-
lowanych przez Wydział IV Departamentu III MSW. Przy wielu nazwiskach w rubryce 
„charakterystyka” zapisano, że dana osoba utrzymywała przyjacielskie kontakty z obywa-
telami narodowości żydowskiej121 lub że „współpracownicy podejrzewają, że jest naro-
dowości żydowskiej”122. Podobne listy tworzyły terenowe ogniwa aparatu bezpieczeństwa 
w całym kraju, z tym że zawierały one już zwykle wykaz syjonistów lub osób im sprzyjają-
cych. Sam fakt powstawania tego typu rejestrów mógł mieć duży wpływ na postawy anty-
semickie w MSW. Tworzono przecież odrębny katalog ludzi niepewnych, których jedy-
nym przewinieniem było żydowskie pochodzenie. W oczach bezpieki dyskredytowało to 

118 P. Pytlakowski, Republika MSW…, s. 26.
119 G. Berendt, Życie żydowskie…, s. 74.
120 AIPN, 2307/216, Notatka służbowa starszego pomocnika szefa Wydziału I Oddziału WSW Koszalin, 

Koszalin, 25 V 1968 r., k. 20–20v.
121 AIPN, 01210/263, Zestawienie obsady kierowniczych stanowisk w ministerstwach i instytucjach pod-

ległych ochronie operacyjnej Wydziału IV Departamentu III MSW (dane niepełne), Warszawa, 1967 r., 
k. 137.

122 Ibidem, k. 149, 150, 153, 154.
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taką osobę, która stawała się podwójnie podejrzana i nie można było jej ufać. A syjonistą 
można było zostać choćby przez sympatię do Izraela bądź tamtejszych Żydów123. 

Warto wskazać pewne uogólnienia stosowane przez funkcjonariuszy MSW. W mel-
dunkach przysyłanych z terenu do Warszawy pracownicy SB starali się zawrzeć rów-
nież własne wyobrażenia na temat mniejszości żydowskiej i stosunek do niej. Być może 
jedynie trafnie odczytywali intencje kierownictwa MSW, dotyczące sposobu pisania 
i mówienia o osobach narodowości żydowskiej. Trafnie odszyfrowywali oficjalną narra-
cję o problemie syjonistycznym i sami zabierali się do poszukiwania syjonistów na włas-
nym terenie. Oficjalnie składali jedynie raporty opisujące tendencje polityczne wśród 
lokalnej ludności, ale w rzeczywistości kreowali pewne sytuacje, np. wtedy gdy przyta-
czali opinie dotyczące domagania się dalszych rozliczeń z syjonistami. Przykładem może 
być wypowiedź szefa wałbrzyskiej SB, płk. Cyryla Brzękały, który pisał: „Spodziewano się 
i domagano konsekwentnego odsunięcia osób narodowości żydowskiej z zajmowanych 
stanowisk”124. 

W meldunkach SB Żydzi syjoniści są przedstawiani jako wyizolowana grupa, która 
nie przyznaje się do polskości. Nie obchodziła ich sytuacja w kraju, nie wiązali z nim 
przyszłości i w ogóle najchętniej udaliby się na emigrację. Grzegorz Berendt, badając 
inwigilację społeczności żydowskiej w województwie gdańskim, zauważa, że funkcjona-
riusze SB unikali stwierdzeń o wymowie stricte rasistowskiej i nie wskazywali wprost 
na żydowskie pochodzenie jako przyczynę zachowań uznanych za wrogie wobec PRL. 
Sporadycznie jednak takie sformułowania się pojawiają, np. gdy pisano o „pochodzeniu 
semickim”125. W zachowanych dokumentach dominują niedopowiedzenia i aluzje, ale 
czy w rozmowach między pracownikami SB zachowywano oficjalny dystans?

Nastroje antyżydowskie części społeczeństwa nie były traktowane jako zagrożenie, 
wręcz przeciwnie. Hasło jednej ojczyzny wyznaczało oficjalną linię polityczną. Co więcej, 
antysemickie broszury, w których krytykowano wysokich rangą funkcjonariuszy partyj-
nych, m.in. Zenona Kliszkę, Stefana Jędrychowskiego czy Józefa Cyrankiewicza krąży-
ły jesienią 1968 r. wśród niektórych pracowników MON, SB i MO, którzy je nawet sami 
powielali126. Świadczyło to jednoznacznie o ty, że narzędzie polityczne w postaci antyse-
mityzmu wymknęło się władzy z rąk, a antyżydowska nagonka sterowana z resortu spraw 
wewnętrznych mogła obrócić się przeciwko Władysławowi Gomułce. 

W obliczu takiego rozwoju sytuacji I sekretarz KC PZPR nakazał podległym służ-
bom podjęcie zdecydowanych kroków przeciwko autorom paszkwili. Jak pisze Dariusz 
Stola, sytuacja w wojsku została szybko opanowana przez gen. Jaruzelskiego, który agi-
tację w instytucjach MON zdusił w zarodku. Zdyscyplinowanie MSW nastąpiło jednak 

123 G. Berendt, Inwigilacja społeczności żydowskiej województwa gdańskiego przez Służbę Bezpieczeństwa po 
1962 roku [w:] Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej, red. 
G. Berendt, Warszawa 2009, s. 188.

124 Cyt. za: W. Suleja, Dolnośląscy „syjoniści” [w:] Społeczność żydowska…, s. 122.
125 G. Berendt, Inwigilacja społeczności żydowskiej…, s. 189.
126 AIPN, 1585/1795, Relacja z czynności operacyjno-śledczych wykonanych w dniach 8–9 X 1968 r. w spra-

wie kryptonim „Prowokator”, Warszawa, 9 X 1968 r., k. 32–36.
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później, stając się „symbolicznym zamknięciem marcowych intryg SB”. Jedną z przy-
czyn czystki w strukturach aparatu bezpieczeństwa było spotkanie, do którego doszło 
pod koniec 1968 r. w gmachu MSW przy ul. Rakowieckiej. Głos na nim zabrał Ryszard 
Gontarz, który nie tylko na nowo podjął temat syjonizmu, ale bezpośrednio zaatako-
wał kierownictwo partyjne, w tym Zenona Kliszkę, co uczestnicy zebrania mieli przyjąć 
z aplauzem. Tego było jednak za wiele dla Gomułki i jego współpracowników. Po krót-
kim dochodzeniu na niesubordynowanych funkcjonariuszy spadły kary, niektórzy zosta-
li wyrzuceni z pracy w MSW, np. Tadeusz Walichnowski. Ponadto dwudziestu funkcjo-
nariuszy odsunięto od pracy operacyjnej i zmieniono cały skład egzekutywy Komitetu 
Zakładowego partii127. 

Kierownictwo MSW próbowało przeciwdziałać rozpowszechnianiu anonimowych 
antyżydowskich ulotek, broszur i druków, o czym świadczy sprawa o kryptonimie „Mąci-
ciele” dotycząca rozesłania kilkudziesięciu antysemickich opracowań w 1968 r. pod nazwą 
Żydowski plan opanowania świata128. Warto dodać, że w 1967 r. z wojska wyrzucono Kazi-
mierza Ćwójdę (późniejszego prominentnego działacza Zjednoczenia Patriotycznego 
„Grunwald”), który opracował list do członków Komisji Zjazdowej PZPR129. Na piętna-
stu stronach wymienił i przedstawił w bardzo niekorzystnym świetle wszystkich oficerów 
żydowskiego pochodzenia, z którymi zetknął się podczas swojej służby w wojsku130. Jego 
przypadek jest jednak odosobniony, gdyż wówczas można było pracę stracić raczej ze 
względu na nieodpowiednie pochodzenie niż z powodu nadgorliwego antysemityzmu. 
W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na to, że upowszechnianie treści antysemickich 
było o tyle ścigane, o ile wynikało z oddolnych, społecznych inicjatyw i nie podlegało 
kontroli operacyjnej Służby Bezpieczeństwa. 

Doświadczenie masowej kampanii antysemickiej z lat 1967–1968 wycisnęło nieza-
tarte piętno na funkcjonowaniu peerelowskiego aparatu bezpieczeństwa. Według Paula 
Zawadzkiego wydarzenia z tego okresu wpisywały się w pewną ciągłość historii polskiego 
antysemityzmu. Kiedy do sfery politycznej powróciło pojęcie „polskość”, pojawiła się też 
koncepcja polityczna łącząca komunistyczny dyskurs z nacjonalizmem endeckim131. Ire-
neusz Krzemiński wskazuje na „unarodowienie” socjalizmu jako skutek kampanii antyse-
mickiej. Aparat partyjny, ale też esbecki, po oczyszczeniu z „obcego elementu żydowskie-
go” stawał się wyrazicielem interesów narodu, bardziej „nasz”, czyli polski, a tym samym 
„nasza” stawała się PRL i jej polityka132. Z kolei Dariusz Stola zwraca uwagę na wyko-
rzystanie mitu żydokomuny. W czasie kampanii Żydzi syjoniści byli oskarżani właśnie 

127 D. Stola, Rok 1968…, s. 243, 244.
128 AIPN, 01286/707/CD, Plan czynności operacyjno-śledczych w sprawie nr D-80/68, Warszawa, 6 VII 1968 

r., k. 11–13.
129 W. Bereś, J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko, Warszawa 1991, s. 38.
130 K. Ćwójda, Dlaczego walczę z syjonizmem, Warszawa, 15 IV 1968 r., s. 1–15, kopia w posiadaniu autora.
131 P. Zawadzki, Polska [w:] Historia antysemityzmu 1945–1993, red. L. Poliakov, Kraków 2010, s. 234.
132 I. Krzemiński, Antysemityzm, socjalizm i „nowa świadomość”. Długofalowe konsekwencje Marca ’68 [w:] 

Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. 1: Referaty, red. M. Kula, P. Osęka, M. Zaremba, Warszawa 1998, 
s. 269.
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o to, że byli komunistami, a ściślej – stalinistami odpowiedzialnymi za stalinowskie błędy 
i wypaczenia133.

Izrael jako naczelny wróg państw arabskich i tym samym Związku Sowieckiego był 
poddawany krytyce w środkach masowego przekazu. Osoby pochodzenia żydowskie-
go narażone były na inwigilację i traktowano je jako potencjalnych syjonistów. Kontroli 
podlegały także wszystkie kontakty z obywatelami państw obcych mogących mieć jakiś 
związek z Izraelem. To właśnie w tym czasie liczne donosy na osoby pochodzenia żydow-
skiego powodowały, że były one poddawane ścisłej inwigilacji. Pracownicy SB poszuki-
wali ich syjonistycznych skłonności, doszukiwali się motywacji religijnych lub etnicznych 
w decyzjach służbowych, bezrefleksyjnie łączyli postawy syjonistyczne z działalnością 
sabotażową i antypaństwową. 

Jako przykład może posłużyć sprawa Barbary Malewskiej, którą w latach 1969–1973 
inwigilowała katowicka Służba Bezpieczeństwa. Przyczyną wszczęcia sprawy o kryptoni-
mie „Brygadzistka” było to, że utrzymywała „szerokie kontakty z osobami wywodzącymi 
się ze środowisk syjonistycznych”, a ponadto istniały podejrzenia, iż mogła być „odpo-
wiednio inspirowana przez określone osoby ze środowiska syjonistycznego, którym 
zależy na zahamowaniu niektórych inwestycji w hutnictwie”134. W czasie czteroletniego 
śledztwa nie potwierdzono żadnych z przedstawionych zarzutów, wykluczono kooperację 
Malewskiej ze „środowiskami syjonistycznymi”, nie udowodniono jej działalności sabo-
tażowej135. Wydaje się, że w okresie pomarcowym SB podejmowała bardzo wiele podob-
nych działań mających na celu kontrolowanie osób, które podejrzewano o pochodzenie 
żydowskie. W ten sposób dochodziło do stygmatyzacji nielicznej już przecież mniejszo-
ści żydowskiej, która jako cała zbiorowość była podejrzana. 

Oficjalne materiały urzędowe nie zawsze w pełni oddają ówczesną atmosferę i panu-
jące tendencje. O nastrojach antysemickich w MSW mówią za to otwarcie niektórzy byli 
funkcjonariusze136. Mimo że w dokumentach wytworzonych przez organy bezpieczeń-
stwa rzadko wprost padają stwierdzenia antysemickie, to swoisty kontekst, niedomówie-
nia i tło są już bardzo są bardzo wymowne. W charakterystyce sprawy o kryptonimie 
„Palma”, dotyczącej środowiska żydowskiego zamieszkałego w Bytomiu, inspektor SB 
o nazwisku Gugała napisał w 1971 r.: „W wyniku repatriacji do Izraela osób narodowo-
ści żydowskiej z terenu Bytomia wyjechały 42 rodziny”. W jego notatce są widoczne rów-
nież uogólnienia odnoszące się jedynie do Żydów: „Wśród osób narodowości żydowskiej 
obecnie jest notowany pęd wyjazdów na pobyt turystyczno-czasowy do krajów demokra-
cji ludowej, jak i krajów kapitalistycznych”137.

133 D. Stola, Antyżydowski nurt…, s. 66.
134 AIPN Ka, 014/1028, Notatka inspektora Gr. VI-a Wydziału III por. M. Zawadzkiego na temat Barbary 

Malewskiej, Katowice, 22 XI 1969 r., k. 9, 10.
135 AIPN Ka, 014/1028, Notatka kpt. M. Zawadzkiego „Powód zakończenia obserwacji-rozpoznania”, 26 XI 

1973 r., k. 8.
136 B. Stanisławczyk, D. Wilczak, Pajęczyna…, s. 62–63.
137 AIPN Ka, 030/103, Charakterystyka operacyjna obiektu krypt. „Palma”, Katowice, 1971 r., k. 5–7.
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Na początku lat siedemdziesiątych syjonizm traktowany był jako jedno z zagrożeń 
bezpieczeństwa państwa. W 1973 r. w opracowaniu dotyczącym kontrwywiadowczej 
charakterystyki Wybrzeża wskazano na środowiska „nacjonalistyczno-syjonistyczne”, 
które stanowiły „potencjalne zagrożenie lub bazę przeciwnika”138. W tym samym roku 
MSW zaczęło prowadzić sprawę o kryptonimie „Medina”, która dotyczyła „niektórych 
organizacji, związków, placówek naukowych oraz wydawnictw na terenie Izraela, prowa-
dzących antypolską i antysocjalistyczną działalność”. Jej celem była inwigilacja polskich 
emigrantów, którzy po kampanii antysemickiej osiedlili się w Izraelu, a także prowadze-
nie wobec nich „działań destrukcyjno-dezintegracyjnych”139. 

W 1972 r. SB w Lublinie rozpoczęła prowadzenie sprawy operacyjnej o kryptonimie 
„Reszut”, która wiązała się z działalnością wywiadu izraelskiego140. Funkcjonariusze apa-
ratu bezpieczeństwa pisali, że Mossad miał ułatwioną pracę w PRL, gdyż „naród żydow-
ski cechuje bardzo daleko idąca solidarność, która szczególnie zwiększyła się po powsta-
niu państwa Izrael”. Dlatego też żydowscy agenci uzyskiwali informacje wywiadowcze, 
wykorzystując „uczucia nacjonalistyczne, religijne”. Wywiad izraelski opierał się ponad-
to w swojej tajnej działalności na organizacjach syjonistycznych, a zwłaszcza organiza-
cji „Joint”. Wedle informacji peerelowskiego MSW, dysponowała ona dużymi środkami 
finansowymi, gdyż „na Zachodzie każdy dobrze sytuowany Żyd ma obowiązek wspoma-
gać pieniężnie powyższą organizację”141. W ramach sprawy „Reszut” inwigilacji podda-
no żydowskich turystów, osoby utrzymujące w przeszłości kontakty z ambasadą Izraela, 
byłych członków organizacji syjonistycznych lub osoby narodowości żydowskiej przyby-
łe na teren województwa lubelskiego142. 

Emigracja osób pochodzenia żydowskiego z PRL spowodowała drastyczne zmniejsze-
nie liczebności tej grupy narodowej. Aparat bezpieczeństwa nie zaniechał jednak kontroli 
nad pozostałymi. Inwigilowano nawet tych, którzy nie czuli się wcale Żydami. Lubelska 
SB na początku 1980 r. wskazywała na osoby pochodzące z małżeństw mieszanych, które 
„z różnych przyczyn” nie przyznawały się do żydowskiego pochodzenia143. 

Warto zwrócić uwagę na przekaz, jaki znajduje się w dokumentach WSW odnośnie 
do izraelskiej inwazji na Liban w 1982 r. Oto dwa wyimki z informacji przygotowywanej 
przez Szefostwo WSW dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Środowiska wojskowe „z obu-

138 AIPN, 01210/148, „Plan kontrwywiadowczej charakterystyki Wybrzeża. Stan sił i środków dla zabezpie-
czenia terenu oraz ich skuteczność”, [1973 r.]., k. 42, 43. 

139 AIPN, 01419/160/CD cz. 1, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej krypt. „Medina”, Warszawa, 6 XII 
1973 r., k. 14.

140 AIPN Lu, 018/199, Wniosek o założenie sprawy obiektowej krypt. „Reszut”, dotyczącej działalności wywia-
du Izraela na terenie woj. lubelskiego, Lublin, 9 VIII 1972 r., k. 8.

141 AIPN Lu, 018/199, Opracowanie naczelnika Wydziału II KW MO w Lublinie, ppłk. Stanisława Walczyka 
i st. inspektora Wydziału II Gr. IV KW MO w Lublinie, kpt. Janusza Gębali „Kontrwywiadowcza charak-
terystyka dotycząca działalności wywiadu izraelskiego ze szczególnym uwzględnieniem woj. lubelskiego”, 
Lublin, 9 VIII 1972 r., k. 9–13.

142 AIPN Lu, 018/199, Plan głównych kierunków dotyczących zabezpieczenia terenu woj. lubelskiego przed 
działalnością wywiadu izraelskiego, Lublin, 9 VIII 1972 r., k. 14–16.

143 AIPN Lu, 018/199, Notatka służbowa st. inspektora Sekcji IV Wydziału II KW MO w Lublinie, kpt. Czesła-
wa Danilczuka, Lublin, 12 II 1980 r., k. 154.
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rzeniem” miało przyjmować kolejne informacje o „bestialstwach izraelskiego agresora”, 
popełnianych na ludności cywilnej w Libanie oraz na bojownikach palestyńskiego ruchu 
oporu144. Żołnierze LWP mieli twierdzić, że rząd izraelski dążył do „całkowitego zniszcze-
nia narodu palestyńskiego”, co jednocześnie powodowało, że jego działania były porów-
nywane do „akcji wojskowych hitlerowskich Niemiec w okresie II wojny światowej” i do 
sytuacji, „w jakiej znalazła się Polska w 1939 r.”145. Taka narracja wynikała oczywiście 
ze wsparcia międzynarodowego, którego PRL udzielała OWP. W przytoczonych frag-
mentach można jednak zauważyć dużą niechęć wobec Izraela, który występuje jako siłą 
dążąca do wymordowania całej ludności palestyńskiej. Porównania działań izraelskich 
do działań hitlerowców z okresu II wojny światowej były rozpowszechniane w okresie 
kampanii antysemickiej z lat 1967–1968 i widać że w latach osiemdziesiątych nadal były 
stosowane. Wspomniane opinie „środowiska wojskowego” nie świadczą jednoznacznie 
o tendencjach antysemickich. Wszakże sprzeciw wobec izraelskiej agresji nie jest równo-
znaczny z postawą antyżydowską, ale dosadne określenia i porównania zawarte w doku-
mentach WSW mogły w znaczący sposób wpływać na działania służb wojskowych wzglę-
dem ludności pochodzenia żydowskiego w PRL. 

Proarabska postawa państw bloku wschodniego i wrogość wobec Izraela wpływały na 
utrwalanie się stereotypu Żyda syjonisty. Nie dziwi zatem fakt, że problem ten był podej-
mowany w różnych rozmowach dwustronnych służb specjalnych państw bloku wschod-
niego. W czasie spotkania przedstawicieli MSW PRL z sowieckim KGB w 1973 r. posta-
nowiono zmienić dotychczasowe podejście do problemu syjonizmu. Działania organów 
bezpieczeństwa PRL i ZSRR miały ulec znacznemu „uaktywnieniu w stosunku do orga-
nizacji syjonistycznych i państwa Izrael”. Szczególnego znaczenia nabrało zagadnienie 
operacyjnej kontroli przyjazdów do PRL i do ZSRR oraz wyjazdów do krajów kapita-
listycznych obywateli narodowości żydowskiej. Uzgodniono również szybką wymianę 
informacji odnośnie do „możliwości i przygotowań aktów terroru politycznego” przez 
ekstremistów żydowskich146.

Rok później w projekcie o współpracy między MSW PRL a MSW Węgierskiej Repub-
liki Ludowej znalazł się m.in. zapis o współdziałaniu w zakresie zwalczania „ośrodków 
syjonistycznych”147. Z kolei dwa lata później zaplanowano wizytę w Polsce czteroosobo-
wej delegacji z I Głównego Zarządu MSW Ludowej Republiki Bułgarii. W ciągu pięciu 
dni pobytu w Warszawie miała się ona podzielić doświadczeniami z wybranymi oficera-
mi Departamentu I MSW m.in. w zakresie „Izraela i syjonizmu”148. Problematykę wrogiej 
działalności środowisk syjonistycznych podejmowano również w rozmowach z arabskimi 

144 AIPN, 1405/73, Informacja nr 222 szefa WSW dla ministra obrony narodowej, gen. Wojciecha Jaruzelskie-
go, Warszawa, 3 VIII 1982 r., k. 9v.

145 Ibidem, Informacja nr 225 szefa WSW dla ministra obrony narodowej, gen. Wojciecha Jaruzelskiego, War-
szawa, 6 VIII 1982 r., k. 28v.

146 AIPN, 1585/2129, z. 3, Notatka na temat współpracy między MSW PRL a KGB ZSRR za pierwsze półrocze 
1973 r., Warszawa, 1973 r., k. 18–19.

147 AIPN, 0296/244, t. 4, Projekt porozumienia o współpracy między MSW PRL a MSW WRL, 1974 r., k. 15.
148 AIPN, 1585/1894, Plan wymiany delegacji między MSW LRB i MSW PRL na rok 1976, k. 13.
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służbami specjalnymi. W 1983 r. jeden z liderów OWP Abu Ijad zaproponował nawet 
nawiązanie bezpośredniej współpracy między służbami specjalnymi PRL i Palestyny. 
Jako przykład kooperacji podał kontrolę nielegalnych wyjazdów obywateli PRL, także 
przez inne kraje socjalistyczne, do Izraela, a następnie już na paszportach izraelskich do 
Stanów Zjednoczonych149.

* * *

Na przełomie 1989 i 1990 r. w resorcie spraw wewnętrznych próbowano odnieść się 
do niechlubnych działań tej instytucji w przeszłości. Generał Czesław Kiszczak stanow-
czo polemizował z tezą, że SB latami działała przeciwko społeczeństwu. Podczas spotka-
nia Politycznego Komitetu Doradczego Ministra Spraw Wewnętrznych Kiszczak powie-
dział, że nie zamierza rozgrzeszać resortu, ale trzeba pamiętać, że „wykonywał on zawsze 
dyrektywy partii lub rządu albo obu tych podmiotów łącznie. Sposób wykonywania 
dyrektyw był różny, ale to nie sierżanci wymyślili »zaplutego karła reakcji«. Milicjanci 
nie robili polityki. Tragedia polegała na tym, że kierownicze stanowiska w resorcie od 
początku obsadzane były przez niepolskich oficerów nierozumiejących polskiej specyfiki 
i złożoności lat międzywojennych”. Jego zdaniem, podobna sytuacja występuje w woj-
sku150. Takie tezy Kiszczak powtarzał wielokrotnie. Podczas wystąpienia w sejmie w mar-
cu 1990 r. stwierdził, „że to nie funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych decydowali 
o stosowaniu represji, metodach śledztwa, nie oni oskarżali i ferowali zbrodnicze wyroki. 
Przeciwnie, działali oni na wyraźne polecenie ludzi z najwyższego kierownictwa: Bieru-
ta, Bermana, Radkiewicza, Zambrowskiego”151. Kto zatem odpowiadał za antysemickie 
działania funkcjonariuszy resortu, aparat bezpieczeństwa jako wykonawca decyzji par-
tyjnych, czy władze PZPR jako ich decydent polityczny?

Aparat bezpieczeństwa pozostawał czynnikiem wykonawczym dyrektyw i poleceń 
partyjnych. To kierownictwo PZPR decydowało o strategicznych planach i dalekosięż-
nych celach, jak też wpływało na wybór odpowiedniej taktyki. Ale MBP/MSW przy rea-
lizacji konkretnej linii polityki partyjnej miało z kolei bardzo dużą swobodę w doborze 
środków. Kadry bezpieki zostały zainfekowane antysyjonizmem już na początku lat pięć-
dziesiątych. Od tego momentu Żyd był z natury osobą bardziej podejrzaną. Ten antysyjo-
nizm bardzo często przybierał postać antysemityzmu, zwłaszcza wtedy, gdy taka postawa 
była dozwolona przez partię, jak choćby w okresie Marca ’68.

Analizując antysemityzm w aparacie bezpieczeństwa, warto przyjrzeć się dynami-
ce tego zjawiska. W latach osiemdziesiątych nie przybierał specyficznych form, lecz był 

149 AAN, PZPR KC, LXXVI-624, Wyciąg z notatki z odbytego 15 lipca 1983 r. spotkania tow. Mirosława 
Milewskiego, członka BP, sekretarza KC PZPR z przebywającą w Polsce na zaproszenie MSZ delegacją 
kierownictwa OWP z tow. Abu Ijjad (Salah Chalaf) na czele, członkiem KC Fatah, b.d. [po 15 VII 1983 r.], 
b.p.

150 AIPN, 1585/1514, Wystąpienie gen. Czesława Kiszczaka w czasie inauguracyjnego posiedzenia Polityczne-
go Komitetu Doradczego Ministra Spraw Wewnętrznych, 8 II 1990 r., k. 15–16.

151 AIPN, 1585/17101, Wystąpienie gen. Czesława Kiszczaka w Sejmie RP, [marzec 1990 r.], k. 90.
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pewną ugruntowaną postawą. Antysemityzm służył jeszcze władzy do walki z opozycją 
demokratyczną, ale nie został wykorzystany na masową skalę. W porównaniu z latami 
stalinowskimi, znacznie wzrósł również odsetek pracowników SB, którzy mogli legitymi-
zować się wyższym wykształceniem. Antysemityzm tradycyjny, polegający na obwinia-
niu Żydów za śmierć Jezusa w znaczącej mierze ustąpił antysemityzmowi nowoczesne-
mu, identyfikującemu Żydów z osobami szczególnie predestynowanymi do prowadzenia 
interesów i trzymającmi pieczę nad światowym kapitałem152. Tego typu myślenie zaowo-
cowało różnymi opracowaniami peerelowskiego wywiadu. Można było z nich wyczytać, 
że klucz do pomocy ekonomicznej i dalszych kredytów znajdował się w rękach między-
narodowej finansjery żydowskiej153. 

Ponadto na występowanie antysemityzmu w aparacie bezpieczeństwa wpływały rów-
nież inne czynniki, np. antysemityzm przedwojenny i dziedzictwo II wojny światowej, 
czyli spadek po trudnej przeszłości w relacjach polsko-żydowskich. Wieloletnie szko-
lenia kadr aparatu bezpieczeństwa z zakresu syjonizmu niewątpliwie zrobiły również 
swoje, konserwując pewne wyobrażenia pochodzące z antysemickiej kampanii końca lat 
sześćdziesiątych. Trudno jednak odpowiedzieć na pytanie, jaki procent pracowników SB 
można nazwać antysemitami. Nie jest łatwe również określenie zakresu występowania 
tego typu postaw w MSW. Z pewnością dla niektórych funkcjonariuszy, zwłaszcza roz-
poczynających swoją przygodę z bezpieką w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
antysyjonizm był pewną konwencją, przyjętym zwyczajem, którego początki sięgały lat 
sześćdziesiątych. Być może pisanie o Żydach lub osobach uznanych za Żydów inaczej 
niż jako o syjonistach było niemożliwe, gdyż groziło oskarżeniami przełożonych o brak 
odpowiedniej czujności. Pracownicy resortu bezpieczeństwa posługiwali się w tworzo-
nych przez siebie dokumentach specjalnym żargonem. Wielu z nich od razu przyjmo-
wało ten sposób wyrażania się i bezrefleksyjnie, a tym samym stereotypowo traktowało 
Żydów, utrwalając znane klisze. 

Temat syjonizmu jako zagadnienia pracy operacyjnej był obecny w aparacie bezpie-
czeństwa od końca lat czterdziestych właściwie do upadku PRL. Piotr Osęka, nawiązując 
do kampanii antysemickiej w marcu 1968 r., pisze, że stwierdzenie, iż wróg był „przeważ-
nie pochodzenia żydowskiego” miało dwojaki charakter. Z jednej strony uruchamiało 
w wyobraźni odbiorców antysemickie stereotypy, z drugiej zaś stanowiło zarazem ase-
kurację przed posądzeniem o taki zabieg154. Wydaje się, że z terminem „syjonista” było 
podobnie. Przez pracowników MSW mógł być interpretowany jako zawoalowana nazwa 
określająca Żyda lub osoby pochodzenia żydowskiego. Bardzo często łączono to sformu-
łowanie z „imperializmem”, a w latach stalinowskich – „reakcją”, co niewątpliwie budowa-
ło negatywne skojarzenia w funkcjonariuszach MSW. To właśnie o negatywnym wpływie 

152 I. Krzemiński, O Żydach i antysemityzmie po 10 latach [w:] Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie. Raport 
z badań, red. I. Krzemiński, Warszawa 2004, s. 20, 21.

153 AIPN, 352/285, Informacja Zarządu II Sztabu Generalnego WP w sprawie planów złożenia wizyty w Pol-
sce przez izraelskiego premiera Icchaka Szamira, Warszawa, 14 IX 1988 r., k. 247, 248.

154 P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa 1999, 
s. 75.
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syjonizmu uczyli się pracownicy organów bezpieczeństwa, ale czy w trakcie takich kur-
sów nie padało słowo Żyd? Czy nie dochodziło do bezrefleksyjnego uogólniania „prob-
lematyki syjonistycznej”? 

Jak wynika z badań na temat niechęci Polaków wobec innych narodów, antypatia 
do Żydów w latach osiemdziesiątych wynosiła mniej więcej ok. 20 proc.155 Wedle badań 
Demoskopu z 1991 r., antysemityzm przejawiało 17 proc. Polaków, a według analizy 
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z tego samego roku, 5 proc. społeczeństwa 
reprezentowało skrajny antysemityzm, 10 proc. – silny, zaś 16 proc. – umiarkowany bądź 
słaby156. Gdy w 1987 r. CBOS zbadał poczucie zagrożenia wojną w społeczeństwie pol-
skim, 18,1 proc. ankietowanych wskazało na Izrael jako państwo stanowiącego zagroże-
nie dla pokoju światowego157. Na podstawie powyższych danych można ostrożnie wysnuć 
hipotezę, że jeśli do antysemityzmu przyznawało się ok. 20 proc. Polaków, to biorąc pod 
uwagę wzmożoną indoktrynację, odsetek pracowników aparatu bezpieczeństwa prezen-
tujących taką postawę w latach osiemdziesiątych był co najmniej podobny, a najprawdo-
podobniej o wiele wyższy.

The power of stereotypes. The Security Service of the People’s Republic of 
Poland vs. anti-Semitism

The paper describes the role, significance and prevalence of anti-Semitism in the 
Security Service of the People’s Republic of Poland. It attempts to answer the question 
whether anti-Semitism was an inherent part of the activities of the security department 
during several decades of its existence or whether hatred, resentment and stereotypical 
perceptions of Jews were only used instrumentally as a tool to exclude political oppo-
nents. The paper also examines the longevity of anti-Semitic attitudes among security 
officials. Anti-Semitism in the Security Service was usually disguised as “anti-Zionism”, 
but in critical situations such as the 1967-1968 anti-Semitic campaign it took the form of 
openly expressed hatred of Jews and people of Jewish nationality. The problem of anti-
Semitism in the activities of the communist repression structures is examined against the 
backdrop of divisions in the Polish United Workers’ Party and the international situation, 
in particular the political relations with Israel. Anti-Jewish sentiments among officials of 
the Ministry of Internal Affairs were also the result of long-term ideological indoctrina-
tion, which presented the role of the state of Israel and the Jewish Diaspora in an unfa-
vourable light. 

155 A. Cała, Autostereotyp i stereotypy narodowe [w:] Czy Polacy są antysemitami? Wyniki badania sondażowe-
go, red. I. Krzemiński, Warszawa 1996, s. 203.

156 A. Cała, Żyd-wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012, s. 16.
157 AIPN, 1585/14990, Poczucie zagrożenia wojną w społeczeństwie polskim. Komunikat z badań CBOS, 

Warszawa, lipiec 1987 r., k. 179.
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Między ideologią.indd   311 2/19/14   10:04:45 AM



312 Przemysław Gasztold-Seń

Gasztold-Seń P., Przeciwko KOR-owi i Gierkowi – „List 2000”, „Dzieje Najnowsze” 2011, nr 1.
Gasztold-Seń P., Syryjsko-libijska walka z syjonizmem w PRL. Zaangażowanie Michela Mounay-

era w działalność „lewicy” partyjnej w latach 1978–1986, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 2.
Gontarczyk P., Grzegorz Korczyński (1915–1971), generał, wiceminister bezpieczeństwa publicz-

nego i obrony narodowej, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2006, nr 3.
Gontarczyk P., Z genealogii elit PZPR. Przypadek Stefana Kilanowicza vel Grzegorza Korczyń-

skiego, „Glaukopis” 2003, nr 1.
Hodos G. H., Show Trials. Stalinist Purges in Eastern Europe 1948–1954, New York 1987.
Kobylarz R., Walka o pamięć. Polityczne aspekty obchodów rocznicy powstania w getcie war-

szawskim 1944–1989, Warszawa 2009.
Korey W., Russian Antisemitism, Pamyat, and the Demonology of Zionism, Harwood 1995 

(„Studies in Antisemitism”, t. 2).
Krajewski S., Żydzi, judaizm, Polska, Warszawa 1997.
Krzemiński I., Antysemityzm, socjalizm i „nowa świadomość”. Długofalowe konsekwencje Mar-

ca ’68 [w:] Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. 1: Referaty, red. M. Kula, P. Osęka, M. Zaremba, 
Warszawa 1998.

Krzemiński I., O Żydach i antysemityzmie po 10 latach [w:] Antysemityzm w Polsce i na Ukra-
inie. Raport z 

badań, red. I. Krzemiński, Warszawa 2004
Kurz A., Rozbieżności, nurty i postacie w PZPR [w:] Polska pod rządami PZPR, red. M.F. Rakow-

ski, Warszawa, 2000, s. 42.
Lesiakowski K., „Bagno” w Łodzi, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 1–2.
Lesiakowski K., Łódź [w:] Oblicza Marca 1968, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2004.
Lesiakowski K., Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998.
Marek Edelman. Bóg śpi. Ostatnie rozmowy prowadzą Witold Bereś i Krzysztof Burnetko, War-

szawa 2010
Olaszek J., Sprawdzone w Marcu, „Polityka” 2013, nr 10
Osęka P., Marzec ’68, Kraków 2008
Osęka P., Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, War-

szawa 1999.
Paczkowski A., Żydzi w UB. Próba weryfikacji stereotypu [w:] Komunizm. Ideologia, system, 

ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001
Palzur M., Polsko-izraelskie stosunki dyplomatyczne: od wrogości do przyjaźni [w:] Brzemię 

pamięci. Współczesne stosunki polsko-izraelskie, red. Elżbieta Kossewska, Warszawa 2009
Piotrowski P., Od konfrontacji do współpracy. Polskie i izraelskie służby specjalne, „Biuletyn 

Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 11.
Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949–1953, oprac. A. Kochański, Warszawa 

2000.
Potel J. Y., Koniec niewinności. Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości, Kraków 2010.
Protokoły z VI i VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

z 1956 r., oprac. W. Władyka, W. Janowski, Warszawa 2007.
Pytlakowski P., Republika MSW, Chicago–Toronto–Warszawa 1991.
Rakowski M. F., Dzienniki polityczne 1981–1983, Warszawa 2004, s. 76.
Rapaport J., Ostatnia zbrodnia Stalina: 1953 – spisek lekarzy kremlowskich, Warszawa 2011.
Rokicki K., Aparatu obraz własny. Analiza wykresów porównawczych dotyczących kadry apara-

tu bezpieczeństwa publicznego w latach 1944–1955 [w:] „Zwyczajny resort”. Studia o aparacie bez-
pieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005.
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Między ideologią.indd   314 2/19/14   10:04:45 AM



Grzegorz Berendt
IPN Odział w Gdańsku

„Społeczność na pokaz” – problematyka żydowska w działaniach 
władz PRL w latach 1971–1989

Wojna prewencyjna wydana w czerwcu 1967 r. przez Izrael sąsiednim państwom 
arabskim powiązanym z ZSRS, znana jako wojna sześciodniowa, stała się pretekstem 
do uderzenia w społeczność żydowską w PRL. Wprawdzie I sekretarz KC PZPR Włady-
sław Gomułka wskazał jako cel ataku „syjonistów”, niemających więzi duchowej z Polską 
Ludową, ale w praktyce pracownicy aparatu partyjnego i funkcjonariusze agend rządo-
wych odebrali jego wystąpienia jako przyzwolenie na podanie w wątpliwość lojalności 
obywatelskiej wszystkich mieszkańców kraju pochodzenia żydowskiego. Dotyczyło to 
zarówno osób utrzymujących kontakt z nielicznymi instytucjami żydowskimi, jak i tych, 
które tego nie czyniły, a nawet bardzo często starały się zapomnieć o swoim pochodzeniu. 
Skądinąd atak propagandowy na Izrael i osoby będące naprawdę z przekonania syjoni-
stami stanowił również przedsięwzięcie irracjonalne, ponieważ władze państwa żydow-
skiego zabiegały o utrzymanie dobrych relacji z PRL, a sympatyzowanie z ideą budowa-
nia żydowskiego życia na Bliskim Wschodzie nie było tożsame z wrogością do PRL. Co 
prawda, światowy ruch syjonistyczny podważał sens trwania społeczności żydowskich 
w starych ojczyznach i zachęcał do emigracji do Izraela, jednak krytykowanie polity-
ki syjonistów było w ustach specjalistów MSW ds. syjonistycznych przejawem czystej 
hipokryzji1. W końcu rozwiązanie „problemów z Żydami” w drodze ich emigracji sta-
nowiło jeden z najdłużej i najbardziej konsekwentnie realizowanych elementów polity-
ki władz komunistycznych w sferze działań wobec mniejszości narodowych. To dzięki 
tym nadzwyczajnym ułatwieniom od 1945 r. do wojny sześciodniowej roku 1967 ponad 
235 tys. Żydów i członków ich rodzin opuściło Polskę za przyzwoleniem kierownictwa 
PPR/PZPR2. Rzeczywistymi powodami antysemickiej nagonki i wymuszonego exodusu 

1 Głównym specjalistą MSW ds. syjonistycznych był Tadeusz Walichnowski, który w latach sześćdziesiątych 
opublikował kilka niewielkich książeczek na ten temat.

2 A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku [w:] 
G. Berendt, A. Grabski, A. Stankowski, Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 r., Warszawa 2000, 
s. 103–151.
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z Polski po czerwcu 1967 r. były: antyizraelska polityka ZSRS i całkowita uległość władz 
PRL wobec dyktatu sowieckiego kierownictwa państwowego. 

Na przełomie lat 1949/1950 ukształtowały się instytucje, które wśród celów statuto-
wych miały m.in. pielęgnowanie i rozwój świeckiej kultury żydowskiej oraz kult religii 
mojżeszowej. Środki na ich utrzymanie pochodziły od 1950 r. z budżetu państwa. Częś-
ciowo pobierano je z zablokowanych kont zagranicznych żydowskich organizacji chary-
tatywnych, pozostających w dyspozycji warszawskiego rządu. Tę grupę instytucji two-
rzyły: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ), Związek Religijny 
Wyznania Mojżeszowego w Polsce (ZRWM), Żydowski Instytut Historyczny (ŻIH), Pań-
stwowy Teatr Żydowski (PTŻ), Wydawnictwo „Idisz Buch”, państwowe szkoły z naucza-
niem języka jidysz oraz redakcje dwóch periodyków: miesięcznika kulturalno-literackie-
go „Idisze Szriftn” i gazety „Fołks-Sztyme”, wydawanej cztery razy w tygodniu. Poza tym 
z TSKŻ były powiązane spółdzielnie usługowo-produkcyjne, założone w drugiej połowie 
lat czterdziestych XX w. za pieniądze zagranicznych instytucji charytatywnych i zatrud-
niające w następnych dwóch dekadach wysoki odsetek Żydów. W latach 1957–1967 
znacznej pomocy materialnej społeczności żydowskiej w Polsce udzielały dwie zagra-
niczne instytucje: American Joint Distribution Committee (Joint) i ORT (Towarzystwo 
Szerzenia Pracy Zawodowej i Rolnej wśród Żydów)3. Szczególnie istotna była pomoc 
Jointu, ponieważ dzięki korzystnym zasadom przeliczania amerykańskich subwencji na 
złotówki do dyspozycji stosunkowo nielicznej społeczności4 przekazano w okresie dzie-
sięciu lat około 479 mln zł5. Poza tym na utrzymanie instytucji żydowskich stale przezna-
czano środki z budżetu państwa6. 

3 Skrót powszechnie kojarzony z tą organizacją pochodzi o pierwotnej rosyjskiej nazwy Obszczestwo 
Razprostranienija Truda sriedi Jewrerjew w Rossiji, która była nazwą instytucji powołanej w 1880 r. w celu 
organizowania szkoleń rzemieślniczych i rolniczych dla Żydów pragnących zdobyć tego typu kwalifika-
cje W późniejszym okresie prowadziła ona swoją działalność także w innych regionach i niezależnie, jak 
w danym kraju brzmiała lokalna wersja nazwy, zawsze była uzupełniana skrótem ORT.  

4 W przededniu kolejnej fali emigracji Żydów z Polski, zapoczątkowanej w 1956 r., w kraju żyło 75–80 tys. 
Żydów. Do nich w latach 1956–1959 dołączyło około 18 tys. repatriantów z ZSRS. Natomiast w wyniku 
emigracji w latach 1956–1960 z PRL wyjechało około 52 tys. Żydów. W znacznie mniejszym nasileniu 
emigracja trwała nadal i w okresie 1961–1967 – opcję izraelską zgłosiło około 6 tys. osób. Nieustalona do 
tej pory liczba obywateli PRL wyjechała w latach 1956–1967 do Stanów Zjednoczonych, Australii, Europy 
Zachodniej lub innych państw i regionów świata. W momencie wybuchu akcji antysyjonistycznej wielkość 
społeczności żydowskiej w Polsce szacowano na około 25 tys. osób. 

5 „Kontrola działalności CŻKPS [Centralna Żydowska Komisja Pomocy Społecznej – G.B.] wykazała, że 
w latach 1958–1967, tj. w ciągu 10 lat na konto CŻKPS wpłynęło około 4792 tys. dolarów, co w przeli-
czeniu na walutę obiegową wyniosło około 328 968 tys. zł (z ogólnej kwoty 4792 tys. dolarów 4410 tys. 
dolarów przeliczono po kursie 72 zł za 1 dolara oraz 382 tys. dolarów, na administrację, po kursie 29,94 zł 
za 1 dolar). Wartość otrzymanych w tym czasie przez CŻKPS z zagranicy materiałów, surowców i maszyn 
wyniosła 149 528 tys. zł. Łącznie zatem wpływy w tym okresie wyniosły około 478 495 tys. zł”; zob. Archi-
wum Akt Nowych, Wydział Administracyjny KC PZPR (dalej AAN, LI), t. 278, Sprawozdanie z kontroli 
działalności finansowo-gospodarczej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Warszawa 
1968, b.p. (Dokument liczy 43 strony, podpisał go płk T. Stachyra, dyrektor Zespołu Obrony Narodowej 
i Spraw Wewnętrznych).

6 W roku 1965 z budżetu państwa na potrzeby instytucji żydowskich wydatkowano następujące środki: 
TSKŻ – 800 tys. zł, „Fołks-Sztyme” – 2 500 000 zł, PTŻ – 3 580 000 zł, ŻIH – 600 tys. zł (AAN, LI, t. 278, 

Między ideologią.indd   316 2/19/14   10:04:45 AM



„Społeczność na pokaz” 317

Chociaż ciosy tropicieli „kryptosyjonizmu” spadły na przedstawicieli różnych warstw 
społecznych (inteligentów, robotników i rzemieślników), zarówno komunistów, jak i ludzi 
bezpartyjnych, to jednak pewna tendencja jest bezdyskusyjna. Paradoksalnie, najmoc-
niej uderzono w komunistów należących do kategorii budowniczych-utrwalaczy Polski 
Ludowej. Nieważne, czy od 1944 r. działali oni w środowisku żydowskim, czy poza nim. 
To z kategorii „weteranów rewolucyjnego ruchu robotniczego”, przedwojennych człon-
ków organizacji komunistycznych, którzy wówczas i później niejednokrotnie należeli nie 
tylko do polskich, ale i sowieckich organizacji politycznych, rekrutowano pierwsze skła-
dy kierownicze instytucji i urzędów państwowych i komunalnych. Byli wśród nich Żydzi. 
Do nich dołączyli ci, którzy zyskali sobie zaufanie „starej gwardii” podczas wojny lub 
w pierwszych latach powojennych, gdy karabinem, pałką lub piórem, pomogli zgnieść 
opór środowisk niepodległościowych i zbudować reżim „ludowo-demokratyczny”. Nie-
zależnie od tego, kiedy ci ludzie stanęli pod komunistycznymi sztandarami i roli, jaką 
odegrali w różnych sferach życia publicznego PRL, w pewnym momencie uznano ich za 
zbędnych i przystąpiono do stopniowego usuwania z eksponowanych stanowisk i funkcji. 
Ta praktyka rozpoczęła się wtedy, gdy przyszło przyzwolenie z Moskwy, gdzie już wcześ-
niej przystąpiono do realizowania polityki usuwania Żydów z pewnych dziedzin i insty-
tucji7. W Polsce Ludowej eliminowano w ten sposób część rzeczywistych i potencjalnych 
konkurentów do stanowisk kierowniczych. Co oczywiste, w państwie dyktatury komuni-
stycznej tacy konkurenci nie wywodzili się z kręgów dawnej opozycji antykomunistycz-
nej. Nowe możliwości skokowego awansu dla dużej liczby ambitnych ludzi, którzy nie 
awansowali w pierwszych latach po wojnie lub z powodu wieku weszli do życia politycz-
nego dopiero w latach pięćdziesiątych, dawało tylko szybkie usunięcie części przedstawi-
cieli pokolenia budowniczych-utrwalaczy PRL. Państwowy antysemityzm praktykowany 
w ZSRS od lat czterdziestych stanowił wskazówkę, zgodnie z którą część starej gwardii 
można zaatakować, nie narażając się na sprzeciw wielkiego sąsiada.

Czytelny dla obserwatorów sceny politycznej w bloku wschodnim sowiecki kurs „naro-
dowościowej regulacji kadr” w ograniczonym zakresie wystąpił w Polsce po raz pierwszy 
w latach 1950–1953. Wówczas nie nadano mu rozgłosu. Działania tego typu dały o sobie 
znać ponownie w 1956 r., jednak tym razem stały się przedmiotem publicznej dysku-
sji. W sposób zdecydowany położył im kres Władysław Gomułka po odzyskaniu kie-
rownictwa w partii komunistycznej. Na pewien czas zwolennicy „polonizacji”–„aryzacji” 
aparatu władzy PRL zostali zmuszeni do milczenia. Po kilku latach względnego spokoju 
komuniści narodowości żydowskiej zaczęli odnotowywać przenikanie do dyskursu pub-
licznego tonów zdradzających antysemickie uprzedzenia autorów różnych wypowiedzi, 

Notatka w sprawie pisma Zarządu Głównego TSKŻ skierowanego do Sekretariatu KC PZPR, 25 I 1966 r., 
b.p.). Poza tym w podanym roku utrzymywano również Wydawnictwo „Idisz Buch”. Na temat ZRWM 
czytamy: „Do 1967 r. budżet związku religijnego wynosił rocznie 7500 tys. zł” (AAN, LI, t. 278, Notatka 
o sytuacji wśród ludności żydowskiej oraz aktualnej działalności TSKŻwP, sporządzona w Wydziale Admi-
nistracyjnym KC PZPR, październik 1968 r., b.p.).

7 Te dziedziny to dyplomacja, służby specjalne, wojsko, wymiar sprawiedliwości, centralna i regionalna 
administracja państwowa  oraz kierowniczy aparat partyjny.
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w tym prasowych. Już w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych sygnalizowali to towarzy-
szom z KC PZPR i lokalnych komitetów tej partii. Te odczucia i opinie były uzasadnione, 
o czym przekonano się w latach 1967–1968.

W okresie kampanii antysyjonistycznej spośród wymienionych instytucji żydow-
skich najsilniej uderzono w TSKŻ. W MSW już kilka lat wcześniej uznano, że wśród jego 
członków występują „postawy proizraelskie i syjonistyczne”8, a po przekonaniu do tego 
poglądu Władysława Gomułki przystąpiono do przeprowadzenia czystki. Pretekstem do 
uderzenia w „syjonistów” stało się m.in.  zachowanie części z około dwustu studentów, 
którzy 7 czerwca 1967 r. – już w trakcie wojny sześciodniowej – spotkali się z Mieczysła-
wem Rakowskim, redaktorem naczelnym partyjnego tygodnika „Polityka”, w siedzibie  
Klubu Studentów i Młodej Inteligencji „Babel”, podległym TSKŻ9. Padły wówczas słowa 
krytyki pod adresem ZSRS, władz PRL i krajowych środków masowego przekazu, któ-
re tendencyjnie, chociaż oczywiście zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Kreml, 
oceniały działania militarne Izraela. Tajni współpracownicy donieśli, że w tym duchu 
wypowiadał się m.in. Natan Tenenbaum z redakcji „Naszego Głosu”, polskojęzycznego 
dodatku do „Fołks-Sztyme”. Członkowie Prezydium Zarządu Głównego TSKŻ próbowa-
li uspokoić kierownictwo partii zapewnieniami, że organizacja jest lojalna wobec ludo-
wego państwa i jego liderów. Jedną z formą ekspiacji było uchwalenie przez Prezydium 
Zarządu Głównego (5 lipca), a następnie upublicznienie rezolucji potępiającej Izrael. Nie 
powstrzymało to jednak szykan. 

Kolejny cios spadł na TSKŻ w marcu 1968 r. Zaangażowanie dzieci wieloletniego 
członka kierownictwa tej organizacji Grzegorza Smolara w ruch dysydencki spowodowa-
ło zwolnienie go ze stanowiska redaktora naczelnego „Fołks-Sztyme”. Z funkcjami w ZG 
TSKŻ pożegnali się definitywnie niemal wszyscy weterani ruchu komunistycznego uro-
dzeni przed I wojną światową. Z trzydziestosiedmioosobowego składu Zarządu Głów-
nego wyemigrowało bądź złożyło  pisemne rezygnacje z funkcji 17 członków. Wśród 
pozostałych 20 było 6 osób, które wykluczono z PZPR. W praktyce funkcje przewodni-
czącego zaczął pełnić Edward Rajber. Pomagali mu Samuel Tenenblatt i Ruta Gutkowska. 
Tenenblatt od stycznia 1969 r. był również redaktorem naczelnym „Fołks-Sztyme”. To 
ważne postaci oficjalnego życia żydowskiego w PRL do początków lat osiemdziesiątych. 

Podczas narady 38 działaczy TSKŻ – członków PZPR z udziałem przedstawiciela 
Wydziału Administracyjnego KC PZPR (9–10 kwietnia 1969 r.) zalecono zmniejszenie 
liczby członków Zarządu Głównego Towarzystwa z 37 do 20 oraz zredukowanie składu 
Prezydium ZG z 9 do 5–7 osób.  Zmiany miało zatwierdzić najbliższe Plenum ZG. Nie 
zaryzykowano zwołania Zjazdu Krajowego TSKŻ, a to on zgodnie ze statutem organizacji 
powinien przyjąć uchwały w sprawach tego typu. Obawiano się przebiegu zebrań spra-
wozdawczo-wyborczych w oddziałach i wypowiedzi podczas samego zjazdu. Wydział 
Administracyjny KC zalecił „oczyszczenie ZG TSKŻ i zarządów terenowych z elemen-
tów politycznie obcych, wnoszących do środowiska i żydowskich placówek kultural-

8 AAN, LI, t. 278, Informacja o sytuacji w środowisku żydowskim, 14 VI 1967 r., b.p.
9 Ibidem, Notatka oficera MSW dotycząca spotkania w studenckim klubie „Babel”, 7 VI 1967 r., b.p.
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nych szkodliwe politycznie nastroje i stworzenie silnej grupy działaczy TSKŻ – członków 
PZPR, gwarantujących należytą działalność”. 

Kadrowe trzęsienie ziemi stało się faktem. W nowym prezydium jedyną osobą zwią-
zaną z kierownictwem TSKŻ od 1950 r. był Adam (wł. Abraham) Kwaterko. W drodze 
kooptacji uzupełniono skład ZG TSKŻ i Prezydium ZG. Przewodniczącym został Edward 
Rajber, od 1966 r. piastujący funkcję sekretarza ZG. Do Prezydium weszła Ruta Gutkow-
ska10. Akceptację władz partyjnych uzyskał Samuel Tenenblatt. Przedstawiciel KC wydał 
dyrektywy: zajmować się kulturą i postępować zgodnie z linią partii. Krótko mówiąc, 
partia żądała jednego − ślepego posłuszeństwa. Czyli tego samego, czego domagała się 
od całego społeczeństwa. Żydzi i ich instytucje mieli działać i żyć w ściśle określonych, 
wąskich ramach, wyznaczonych przez kierownictwo PZPR. Bieżący nadzór nad nimi 
powierzono osobom pracującym w Wydziale Administracyjnym KC PZPR i Departa-
mencie Społeczno-Administracyjnym MSW. Kontrolę nad ZRWM sprawował Urząd ds. 
Wyznań. Podobne funkcje w stosunku do oddziałów TSKŻ i kongregacji wyznaniowych 
pełniły komórki Służby Bezpieczeństwa, inspektorzy Departamentu Finansów MSW 
i wydziały spraw wewnętrznych w prezydiach lokalnych rad narodowych11. Ten układ 
zależności utrzymano do końca PRL. 

Gdy zapadła decyzja o zakończeniu pracy Jointu12 w Polsce, na Zarząd Główny TSKŻ 
nałożono obowiązek stworzenia stosownych komisji likwidacyjnych, aby dokonały 
podziału majątku. Zarówno gotówka zdeponowana na kontach bankowych, jak fundusze 
ze sprzedaży mienia ruchomego i nieruchomego, zgodnie z decyzją Biura Politycznego 
KC PZPR, przeznaczono na dokończenie budowy Domu Rzemiosł i Kultury Żydowskiej 
przy pl. Grzybowskim 12/16 w Warszawie. Tym samym 22 mln zł uzyskane ze sprzeda-
ży maszyn i urządzeń oraz ze spłaty pożyczek udzielonych spółdzielniom pracy i oso-
bom prywatnym przez Joint i ORT przyczyniły się do oddania tego obiektu do użytku 
w 1969 r., dwa lata po tym, jak obie instytucje nie działały już w PRL. Budynek przy 
pl. Grzybowskim stał się w latach 1970–1989 bardzo ważnym miejscem dla oficjalnego 
życia żydowskiego w Polsce13. Ulokowano tam biuro ZG TSKŻ i redakcję „Fołks-Sztyme”. 
Wiosną 1970 r. przeprowadził się tam Teatr Żydowski. Tuż obok znajdowała się siedziba 
ZG ZRWM. Gmach ŻIH był oddalony o kilometr.

Bez wsparcia finansowego oraz dostaw surowców i maszyn szybko upadła większość 
spółdzielni powiązanych z TSKŻ. Część z nich została przejęta przez instytucje zewnętrz-
ne i nawet zmieniła nazwy, tak aby nie kojarzyły się one z żydowskimi początkami 

10 Ruta Gutkowska od niemal 20 lat była zatrudniona w biurze ZG. Była pierwszą kobietą, której powierzono 
obowiązki sekretarza ZG.

11 Np. w 1974 i 1979 r. inspektorzy Departamentu Finansów MSW sprawdzali dokumentację wybranych 
oddziałów/kół TSKŻ; por. Archiwum Zarządu Głównego TSKŻ, mieszczące się w siedzibie ZG TSKŻ przy 
pl. Grzybowskim 12/16 w Warszawie (dalej AZGTSKŻ), Księga protokołów posiedzeń Prezydium ZG 
i plenów ZG z 1974 (dalej 1974 i podobnie kolejne lata), Sprawozdanie z działalności TSKŻ w 1974 r., b.p.; 
AZGTSKŻ, 1979, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 12 IX 1979 r., b.p.

12 AZGTSKŻ, 1970, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 15 V 1970 r.
13 Skądinąd nadal pełni ważną rolę jako siedziba centralnego biura TSKŻ, siedziba PTŻ i miesięcznika „Dos 

Jidisze Wort/Słowo Żydowskie”.
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działalności tych podmiotów gospodarczych. Zaledwie kilka zakładów zachowało zwią-
zek z TSKŻ (m.in. spółdzielnie we Włocławku, Warszawie i Żarach). 

W tym samym czasie przypieczętowano los szkół żydowskich. Już w pierwszej poło-
wie lat sześćdziesiątych utrzymywanie ich było sprawą dyskusyjną z ekonomicznego 
punktu widzenia14. Zapewne z przyczyn propagandowych utrzymywano jednak szkoły 
z żydowskim językiem nauczania na Dolnym Śląsku, w Łodzi i w Szczecinie. W 1969 r. 
prezydia lokalnych rad narodowych, które były organami prowadzącymi te szkoły, dosta-
ły zielone światło i zlikwidowały ich odrębność. 

Inną odsłonę pogromu instytucji żydowskich stanowił wprowadzony w 1967 r. nakaz 
tłumaczenia wszystkich tekstów literackich w jidysz na język polski przed dostarczeniem 
ich do urzędu cenzorskiego. To doprowadziło do likwidacji Wydawnictwa „Idisz Buch” 
i miesięcznika „Idisze Szriftn”. Kolejnym powodem upadku części instytucji żydowskich 
była emigracja kadr działaczy i pracowników, wymuszona atmosferą pogromową.

W niecały rok po Marcu ’68 działalność TSKŻ była tylko wątłym cieniem niedawnej 
aktywności. Działacze towarzystwa stwierdzali: „Około 50% oddziałów i kół istnieje for-
malnie. Pewną działalność imprezową, odczyty, zebrania przeprowadza się w takich miej-
scowościach jak Łódź, Katowice, Gliwice, Szczecin, Wałbrzych, Żary, Gdańsk i Włocła-
wek. Minimalną działalność prowadzi się we Wrocławiu, Legnicy i Krakowie. Żadnej 
działalności nie przejawia oddział warszawski”15.

W okresie dwóch lat po Marcu ’68 część dawnych członków obawiała się utrzymywać 
kontakt z kongregacjami religijnymi i oddziałami TSKŻ. Pojawiły się głosy, że nie ma 
sensu kontynuować pracy kulturalno-oświatowej, bo np. TSKŻ wkrótce zostanie rozwią-
zane16. W połączeniu ze skutkami emigracji doprowadziło to do zapaści pracy Towarzy-
stwa w wielu miejscowościach. Podobnie było z kongregacjami wyznaniowymi. Zapa-
nowała apatia. Brakowało osób gotowych piastować funkcje społeczne, nie wyłączając 
funkcji sekretarzy oddziałów, czyli tych, którzy organizowali codzienną pracę w klubach 
TSKŻ. Odstręczała świadomość, że osoby związane z nimi prawdopodobnie obserwuje 
Służba Bezpieczeństwa. Dziś wiemy, że tak było w istocie17.

14 Do roku szkolnego 1966/1967 na skutek emigracji i dorastania dzieci liczba uczniów w szkołach zwią-
zanych z TSKŻ skurczyła się do zaledwie 432 osób, co pociągnęło za sobą zmniejszenie liczby placówek 
do 4 szkół podstawowych i 3 liceów ogólnokształcących. W konfrontacji z występującym deficytem izb 
szkolnych lokalna administracja, ponosząca koszty utrzymania budynków i kadr, nie widziała sensu utrzy-
mywania placówek mających po kilku uczniów w klasie. Koszty były zbyt wysokie. Jednak ostateczna i cał-
kowita ich likwidacja w roku szkolnym 1968/1969 (323 uczniów w 7 szkołach) była spowodowana przede 
wszystkimi względami politycznymi. 

15 Członkowie pięciu spółdzielni już w 1968 r. wprowadzili zmiany w statutach swoich firm, zrywając for-
malne więzi z TSKŻ. Kontakt z nim utrzymały w następnych latach spółdzielnia w Żarach i spółdzielnia 
funkcjonująca w siedzibie Zarządu Głównego (AAN, LI, t. 278, Informacja o rozmowie z przedstawiciela-
mi Prezydium ZG TSKŻ, 31 I 1969, b.p.).

16 Ibidem, Notatka o sytuacji wśród ludności żydowskiej, październik 1968 r., b.p.
17 Potwierdzają to artykuły poświęcone inwigilacji ludności żydowskiej zawarte w tomie Społeczność żydow-

ska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej, red. G. Berendt, Warszawa 2009, s. 66–74, 
94–106, 119–122, 156–166, 167–179, 180–191.
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Ludzie woleli spotykać się w niewielkich grupach w mieszkaniach prywatnych. Sytu-
ację dobitnie ilustruje przykład Wrocławia. Według stwierdzenia jednego z aktywistów, 
między 1966 a majem 1971 r. liczba formalnych członków oddziału TSKŻ spadła z około 
1100 do około dwustu18. Skądinąd reakcją innego działacza na podanie tej drugiej liczby 
była uwaga: „Nie łudźmy się cyframi. Jest to martwa ewidencja. Dobrze jeśli doliczymy 
się 40 członków, którzy płacą regularnie składki”19. A trzeci działacz rzecz całą skwitował 
uwagą: „Po uporządkowaniu ewidencji może doliczymy się 150 członków”20. W końcu 
1970 r. liczbę żydowskich rodzin w Łodzi szacowano na około 600. Do lokalnego oddzia-
łu TSKŻ należało wówczas oficjalnie 260 osób21. Trzy lata później kontrola ewidencji 
członków wykazała jednak tylko 159 osób zapisanych do tamtejszego oddziału22. 

Dawnej liczby sympatyków i członków organizacji żydowskich już nigdy nie udało się 
osiągnąć. I emigracja nie była jedynym tego powodem. Wydarzenia z lat 1967–1968 bez 
wątpienia doprowadziły do  kataklizmu w żydowskim życiu społecznym w kraju.

* * *

W wyniku marcowego exodusu społeczność żydowska, której wielkość oceniano 
w połowie 1967 r. na 25 tys. osób, zmniejszyła się o 13,3 tys. emigrantów23. Zdaniem 
Alberta Stankowskiego, na początku lat siedemdziesiątych w Polsce żyło około 20 tys. 
Żydów, a podawane w dokumentach z epoki niższe liczby wynikały z braku orientacji 
ZRWM i TSKŻ co do stanu faktycznego24. Nie ulega wątpliwości, że zbiorowość obejmo-
wała nadal kilkanaście tysięcy Żydów. W znakomitej większości były to osoby o wyso-
kim stopniu akulturacji. Stosunkowo niewiele z nich pozostawało wcześniej w stałym lub 
częstym kontakcie z kongregacjami religijnymi i oddziałami TSKŻ. Przyczyn było kil-
ka. Nadal obawiano się negatywnych konsekwencji łączenia swojej osoby z żydostwem, 
na przykład w miejscu pracy, w szkole czy na uczelni. Niekiedy było to konsekwencją 
decyzji o całkowitym zerwaniu ze środowiskiem żydowskim, czasem wynikało z trud-
ności obiektywnych, tj. braku instytucji żydowskich w mieście. Namiastkę życia w kręgu 
spraw żydowskich stanowiła lektura prasy żydowskiej, którą można było prenumerować 
w całym kraju25. Począwszy od roku 1969, obserwowano narastające zjawisko nawiązy-
wania kontaktu z żydowskimi instytucjami przez osoby przechodzące na emeryturę lub 

18 O około 200 członkach oddziału wrocławskiego mówił Henryk Robak w rozmowie z dziennikarzem prasy 
żydowskiej; por. „Fołks-Sztyme” (dalej „F-Sz”), 15 V 1971, nr 20.

19 Ibidem.
20 O 40 osobach mówił Lejb Akerman, a o 150 Leon Dratewko (ibidem).
21 AZGTSKŻ, 1970, Protokół narady przedstawicieli oddziałów TSKŻ w Katowicach, 16 IX 1970 r., b.p.
22 AZGTSKŻ, 1973, Protokół Plenum ZG TSKŻ, 16 XI 1973 r., b.p.
23 A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki…, s. 143.
24 Ibidem, s. 145.
25 Jako przykład może służyć Henryk Lipowicz z Trójmiasta – gdzie od 1971 r. nie istniała żadna instytucja 

żydowska – który na czterdziestolecie żydowskiego pisma PPR/PZPR, potem TSKŻ wysłał do redakcji 
list o następującej treści.: „Od chwili ukazania się pierwszego numeru »Fołks-Sztyme« jestem jej wiernym 
czytelnikiem” („F-Sz”, 20–27 XII 1986, nr 51/52).
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rentę26. Nie musiały się już obawiać zwolnienia, a jednocześnie szukały możliwości roz-
mowy z osobami o podobnych doświadczeniach życiowych. 

Około wiosny roku 1971 zaczęto wspominać o uspokojeniu nastrojów w środowisku 
żydowskim. Mówiono o tym na marcowym Plenum ZG TSKŻ. Jako dowód normalizacji 
podano wówczas obsadzenie stanowiska sekretarza w niemal wszystkich oddziałach27. 
Odnotowano, że  na uroczystościach rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim 
pojawili się ludzie, „którzy w latach poprzednich nigdy w nich nie brali udziału”28. Wspo-
minano o znacznej grupie osób uczestniczących w pracach „bez zdeklarowania powiązań 
członkowskich”. Podczas VI Zjazdu Krajowego TSKŻ w 1972 r. mówiono o osobach wyra-
żających gotowość płacenia składek, abonowania prasy, ale pod warunkiem, że nigdzie  
figurować nie będą”29. Działacze nie próbowali wywierać na takie osoby nacisku w celu 
uzyskania formalnego potwierdzenia akcesu. Nie broniono im wstępu na imprezy. Aby 
ich nie zrazić, aktywiści mieli zachowywać w kontaktach „takt, kulturę osobistą i umie-
jętność współżycia”30. U schyłku dekady gierkowskiej działacz z Wrocławia konstatował: 
„Wiemy dobrze, że inteligencja deklaruje współpracę w kołach TSKŻ dopiero wtedy, kie-
dy przechodzi na emeryturę i faktu tego nie potrafimy zmienić”31. 

W latach siedemdziesiątych i w kolejnej dekadzie niejednokrotnie stwierdzano, że 
swojego miejsca w TSKŻ szukają „zmęczeni życiem i pracą mężczyźni i kobiety”, któ-
rym kontakt z żydowską kulturą przypomina „ludne miasteczka żydowskie, świat ich 
młodości”. O nich to w kontekście Wrocławia napisano: „Ludzie przychodzili na dzien-
niki i program telewizyjny. Są to przeważnie osoby samotne, które wolą oglądać telewizję 
w towarzystwie niż w pustym mieszkaniu”32. Mówiąc o roli klubów TSKŻ, stwierdzono: 
„Dla wielu ludzi są one nie tylko placówką pracy kulturalnej, ale także ośrodkiem ich 
życia towarzyskiego. Oświetlone okna klubu stanowią dla nich zapowiedź wieczoru spę-
dzonego w gronie znajomych; dają pokrzepiającą świadomość, że będą tutaj życzliwie 
wysłuchani, a w potrzebie znajdą radę i pomoc”33. Jeden z zagranicznych gości, relacjo-
nując pobyt w Polsce, przywołał wyjaśnienie pewnego mężczyzny uzasadniające odrzu-
cenie przez niego opcji emigracyjnej: „Obszedłem cały Sybir, błądziłem po Turkiestanie, 
wolę już pozostać na miejscu”34. Do wątku grupy starych, zmęczonych ludzi powróco-
no po latach podczas VIII Zjazdu Krajowego TSKŻ w marcu 1985 r. Mówiono wtedy 
o osobach, które „w klubach TSKŻ upatrują możliwości podzielenia się swoimi troskami, 
rzadziej radościami. Tu widzą możliwość bywania wśród ludzi, wymiany słów i myśli, 

26 Nie wiemy, czy ta zmiana wynikała z odsunięcia od władzy Władysława Gomułki, czy z generalnego 
zmniejszenia zainteresowania agend władzy środowiskiem żydowskim.

27 „F-Sz”, 6 III 1971, nr 10.
28 „F-Sz”, 22 V 1971, nr 21.
29 AAN, LI, t. 281, Protokół VI Zjazdu Krajowego TSKŻ z 30 IX 1972 r., b.p.
30 Zalecenia, które dano aktywistom podczas Plenum ZG TSKŻ w październiku 1971 r. (por. „F-Sz”, 16 X 

1971, nr 42).
31 AZGTSKŻ, 1979, Protokół Plenum ZG TSKŻ, 2 III 1979 r., b.p.
32 „F-Sz”, 15 III 1980, nr 11.
33 AZGTSKŻ, 1973, Referat na Plenum ZG TSKŻ, 16 XI 1973 r., b.p.
34 AAN, LI, t. 298, Tłumaczenie artykułu Józefa Lewkowicza z pisma „Unzer Wort” z 9 I 1971 r., k. 184.
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dzielenia się przeżyciami i wspomnieniami, którymi w większości żyją ludzie starszego 
pokolenia”35. Z drugiej strony, od połowy lat siedemdziesiątych w Katowicach i Wrocła-
wiu zaobserwowano powrót młodzieży, „powrót aktywny, ożywiający życie klubowe”36. 
Po przerwie trwającej 17 lat w marcu 1985 r. odnowiono działalność miejskich struktur 
TSKŻ w Warszawie. Do lokalnego koła zapisało się 300 osób37. Poza Warszawą koła ist-
niały wtedy w Bielsku-Białej, Częstochowie, Dzierżoniowie, Gliwicach, Katowicach, Kra-
kowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Wałbrzychu, Włocławku, Wrocławiu i Żarach. Razem 
było ich piętnaście38.

W połowie lat osiemdziesiątych większość członków TSKŻ i ZRWM miała ponad 
60 lat, chociaż cały czas odnotowywano obecność młodzieży. W obu organizacjach 
na kilka lat wzrosła liczba członków. Należy to wiązać ze zwiększoną ofertą kultural-
ną i socjalną, uzyskaną dzięki zasileniu kasy tych organizacji przez Joint (więcej na ten 
temat – w dalszej części pracy). Bez wątpienia innym ważnym powodem była istotna 
zmiana klimatu otaczającego problematykę żydowską. Występowało wyraźne przyzwo-
lenie władz na rozwój żydowskiej aktywności społecznej. Dla młodzieży napływającej do 
klubów i lokali instytucji żydowskich organizowano kursy jidysz i historii Żydów, aczkol-
wiek w tym czasie zupełnie anachronicznie brzmiały powtarzane do znudzenia wezwania 
zdeklarowanego komunisty, a zarazem wieloletniego aktywisty Henryka Robaka z Wroc-
ławia, aby całą działalność prowadzić w jidysz. Weteran TSKŻ uważał to za wyznacz-
nik żydowskości Towarzystwa. Nie traktowano podobnych głosów poważnie. Jidysz nie 
mógł być językiem komunikacji ludzi, którzy przez kilkadziesiąt lat mówili tylko po pol-
sku, a już na pewno nie członków kolejno powstających sekcji młodzieżowych. To dla 
nich właśnie w 1988 r. urządzono w Śródborowie dwutygodniowe seminarium szkole-
niowe39.

Ostatnich sześć lat PRL stało się czasem narastającego ruchu turystycznego. Żydow-
scy goście z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, Izraela zaczęli setkami przy-
jeżdżać do Polski, by odwiedzić strony rodzinne lub małe ojczyzny przodków. To dzięki 
nim w 1985 r. po raz pierwszy od 35 lat w Krakowie odbyła się uroczystość bar micwy. 
Wkrótce potem w Warszawie obrzędowi poddał się także Mateusz Kameraz. Częściowo 
pod wpływem zewnętrznych impulsów dało o sobie znać zjawisko odradzania się spo-
łeczności żydowskiej w drodze powrotu do judaizmu pokolenia wnuków ludzi ocalonych 
od Zagłady. Część z nich zaczęła trafiać do klubów TSKŻ.

* * *

Po roku 1968 władze PRL jako oficjalną reprezentację środowiska żydowskiego pozo-
stawiły: TSKŻ, ZRWM, ŻIH, PTŻ i gazetę „Fołks-Sztyme”. Komunistyczne afiliacje kie-

35 Ibidem.
36 „F-Sz”, 7 VIII 1971, nr 32.
37 Kalendarz Żydowski 1986–1987, Warszawa 1986, s. 211. 
38 „F-Sz”, 8 XII 1984, nr 49.
39 „F-Sz”, 15 I 1988, nr 3.
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rownictwa TSKŻ przed Marcem ’68 i po nim sprawiały, że grupie działaczy tworzących 
Prezydium Zarządu Głównego tej organizacji wydawało się, że odgrywają rolę koordyna-
tora pracy świeckich instytucji żydowskich. Przesłankę tego myślenia stanowiła praktyka 
łączenia kilku funkcji w różnych instytucjach przez członków wspomnianego prezydium. 
Jego przewodniczący w latach siedemdziesiątych zasiadał jednocześnie w Radzie Arty-
stycznej PTŻ i był prezesem ŻIH, a inny członek również należał do Rady Artystycznej 
PTŻ, kierując w tym samym czasie „Fołks-Sztyme” jako redaktor naczelny40. Opinia kie-
rownictwa TSKŻ o swojej roli była nieco na wyrost, szczególnie gdy mowa o ZRWM. 
O przyczynach tego stanu będzie jeszcze mowa. Pewne zbliżenie nastąpiło od 1981 r., 
chociaż nie oznaczało ono likwidacji autonomii związku religijnego w relacjach z TSKŻ. 
Dla większości tych instytucji jedynym, a na pewno podstawowym, źródłem utrzymania 
były środki pochodzące z budżetu państwa.

* * *

Drastycznie zmniejszenie środków pozostających w dyspozycji TSKŻ po wrześniu 
1967 r. wymusiło rezygnację z wielu form działalności i ograniczenie liczby pracowników 
etatowych. Urzędnik MSW wyjaśniał: „Praca Towarzystwa, podobnie jak w innych sto-
warzyszeniach, winna opierać się głównie na działalności istniejącego szerokiego aktywu 
społecznego, a zatrudnianie odpłatnie do tej pracy może mieć miejsce jedynie w wyjątko-
wych wypadkach”41. I tak w kilka miesięcy liczbę etatów zredukowano z 97 do 43 w ska-
li całego Towarzystwa. Władze państwowe nie miały zamiaru wydawać na utrzymanie 
żydowskich instytucji więcej niż minimum niezbędne do utrzymania ich przy życiu. Co 
pewien czas wypominano też Żydom, że na ich instytucje środowiskowe państwo łoży 
relatywnie więcej pieniędzy niż na inne mniejszości narodowe. We wrześniu 1967 r. poda-
wano, że podczas gdy na utrzymanie innych stowarzyszeń narodowościowych wydaje się 
łącznie 6 493 000 zł, to na samo TSKŻ 6 704 000, niezależnie od 11 mln, które przezna-
czano rocznie z budżetu państwa na PTŻ, ŻIH, prasę żydowską i szkolnictwo. 

W połowie lat siedemdziesiątych państwowa dotacja na działalność TSKŻ wynosiła 
4 mln zł w skali całego roku. Utrzymywano lokale i etaty w 17 oddziałach, w tym 40 eta-
tów w Warszawie i na prowincji42. Środki były bardzo skromne, chociaż do 1977 r. uda-
ło się zachować tę samą liczbę oddziałów i klubów43. Od 1977 r. dawne oddziały prze-
mianowano na koła. W wyniku dalszych cięć budżetowych po dwóch latach liczba kół 
zmniejszyła się do 15, a liczba etatowych pracowników w całym kraju wynosiła 36 osób44. 
Koła utrzymały się w Bielsku-Białej, Częstochowie, Dzierżoniowie, Gliwicach, Katowi-

40 AZGTSKŻ, 1975, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 27 VI 1975 r., b.p.
41 AAN, LI, t. 279, Pismo dyrektora Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW do kierowników 

urzędów spraw wewnętrznych w prezydiach wojewódzkich rad narodowych, 12 IX 1967 r., b.p.
42 AAN, LI, t. 283, Notatka dotycząca społeczności żydowskiej w Polsce, 21 IV 1976 r., k. 187.
43 AAN, LI, t. 281, Referat sprawozdawczy przedstawiony podczas VII Zjazdu Krajowego TSKŻ, 29 X 1977 r., 

b.p.
44 AAN, LI, t. 288, Notatka dotycząca niektórych spraw TSKŻ, kwiecień 1979 r.,  k. 64.
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cach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi, Sosnowcu, Szczecinie, Wałbrzychu, Włocław-
ku, Wrocławiu i Żarach. 

Polityczni nadzorcy zwracali uwagę w 1979 r., że liczba etatów i nakłady z zakresu 
osobowego funduszu płac są nadal bardzo wysokie w porównaniu z innymi towarzystwa-
mi mniejszościowymi. W TSKŻ jeden etat obsługiwał około 60 członków, podczas gdy 
w innych towarzystwach 300–350. 1 227 000 zł przeznaczonych na płace i inne wydatki 
osobowe w TSKŻ miało stanowić jedną trzecią całego budżetu dla wszystkich towarzystw 
mniejszości narodowych. Te dane zestawiano z wielkością 6,3 proc., czyli odsetkiem, któ-
ry członkowie TSKŻ stanowili w ogólnej zbiorowości członków organizacji mniejszo-
ści narodowych. Równocześnie podkreślono, że – dysponując 9 mln zł – Towarzystwo 
ma największy roczny budżet wśród tych  organizacji. Podobne wywody nie wróżyły nic 
dobrego w okresie, gdy PRL borykała się z coraz większymi problemami budżetowymi. 
Z wniosków sformułowanych w dokumencie wyraźnie wynikało, że przy takim rozłoże-
niu wielkości względnych Towarzystwo nie może liczyć na dodatkowe środki. Tymczasem 
postępowała dekapitalizacja lokali i wyposażenia. Starzy wiekiem członkowie organizacji 
oczekiwali pomocy socjalnej. Zgłaszanie postulatów socjalnych nie dawało spodziewa-
nych rezultatów. Odzew przychodził szybko tylko wtedy, gdy trzeba było pokazać światu 
pozytywny obraz PRL, np. przy okazji przyjazdu zagranicznej delegacji. 

Technokraci Gierka, widząc, że nie mogą zaradzić potrzebom finansowym środowi-
ska, a postulaty były zasadne, przyjęli stanowisko bardziej elastyczne niż w latach 1967– 
–1968. Pozwolili na rozważenie możliwości ponownego korzystania z pomocy zagranicz-
nej przez TSKŻ. Sytuacja u schyłku lat siedemdziesiątych musiała być na tyle zmienio-
na, że Prezydium ZG TSKŻ odważyło się wysunąć propozycję odwołania się do pomocy 
zachodnich środowisk żydowskich. Mówiono o tym podczas spotkania przedstawicieli 
TSKŻ z pracownikami Wydziału Administracyjnego KC PZPR w 1978 r. i zamierzano 
wrócić do problemu w następnym roku, ale nie doczekano się przyjęcia w tej sprawie 
przez kierownika wspomnianego wydziału45. Partyjni decydenci nie odrzucili z miejsca 
takiego wariantu, prosili natomiast o dokładniejsze informacje, skąd miałyby pocho-
dzić zagraniczne subwencje. W roku 1979 kierownictwo TSKŻ dysponowało już stosow-
ną wiedzą, natomiast partyjne kierownictwo nie spieszyło się; nie widziało najwidocz-
niej pilnej potrzeby skorzystania z tej możliwości poprawy bilansu płatniczego państwa. 
Może dlatego, że ewentualne kwoty nie mogły być zresztą zbyt imponujące. W grę wcho-
dziły dziesiątki tysięcy, a nie miliony dolarów. Kierownik Wydziału Administracyjne-
go KC PZPR spotkał się z delegacją Towarzystwa dopiero na początku 1980 r.46  Kilka 
miesięcy później, w maju, podczas rozmowy z przedstawicielem MSW wprost wskaza-
no na zagranicę jako źródło środków na przeprowadzenie kosztownego remontu domu 
wypoczynkowego TSKŻ w Śródborowie47. Najpewniej uzyskano zgodę na poruszenie tej 
kwestii w rozmowach za granicą, ponieważ cztery miesiące później wiceprzewodniczący 

45 AZGTSKŻ, 1979, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 12 IX 1979 r., b.p.
46 AZGTSKŻ, 1980, Protokół Plenum ZG TSKŻ, 23 II 1980 r., b.p.
47 Ibidem, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 22 V 1980 r., b.p.
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ZG TSKŻ wspominał, że wstępne rozmowy z przedstawicielami Światowego Kongresu 
Żydów na ten temat stały się faktem48. Potwierdził to dyrektor PTŻ, który był w nie zaan-
gażowany. O tym, jaki był finał tych rozmów, piszę w dalszej części artykułu.

Ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej, przedstawionego podczas VIII Zjazdu Krajo-
wego TSKŻ w 1985 r., wiemy o widocznym wzroście nominalnej wysokości środków 
pozostających w dyspozycji Towarzystwa. W latach 1978–1984 jego dochody własne 
wzrosły w skali roku z około 5 mln do 16 800 000 zł, a dotacje z około miliona do 7,5 mln 
zł. W analogicznym okresie koszty zwiększyły się z około 8 do 22,5 mln zł. Wzrost sum 
wynikał z postępującej inflacji oraz podwyżek cen usług i towarów. Zatrudnienie zmieni-
ło się tylko nieznacznie w porównaniu z rokiem 1979, bo wynosiło teraz 39 etatów w skali 
całego kraju49.

Z powodu galopującej inflacji i coraz większych pustek w kasie państwowej działal-
ność była niezwykle utrudniona. Dobrze ilustruje to nominalna dotacja Ministerstwa 
Kultury dla TSKŻ w 1990 r. wynosząca blisko 2,5 miliarda złotych. Bez dewizowych środ-
ków Jointu sytuacja byłaby katastrofalna. Dzięki nim organizowano pracę wśród dzieci 
i młodzieży, finansowano dla nich letnie i zimowe obozy, a nawet pomagano pokrywać 
koszty wycieczek zagranicznych do Izraela, Jugosławii i na Węgry.

Żydowskim instytucjom wyznaczono funkcję symboli pozytywnego nastawienia 
władz PRL do mniejszości żydowskiej. Dlatego ich przedstawicieli wysyłano za granicę 
i powierzano misję prowadzenia rozmów z przedstawicielami zagranicznych organiza-
cji żydowskich. Spotkania z zagranicznymi delegacjami stały się wręcz stałym elemen-
tem pracy Prezydium ZG TSKŻ i ZG ZRWM. Tradycyjnie obie te instytucje oraz PTŻ, 
ŻIH, „Fołks-Sztyme” i periodyki wydawane przez ŻIH przywoływano jako dowód tro-
ski komunistycznego państwa o społeczność żydowską. Kilka osób było delegowanych 
na wyjazdy zagraniczne, gdy nadchodziły zaproszenia do udziału w sesjach, zjazdach 
i okolicznościowych uroczystościach, zarówno w tzw. krajach demokracji ludowej, jak 
na Zachodzie. TSKŻ reprezentowali na ogół Szymon Szurmiej, Samuel Tenenblatt, cza-
sami Ruta Gutkowska. Poza nimi za granicę jeździli niekiedy również przedstawiciele 
ZRWM, przede wszystkim przewodniczący ZG Mozes Finkelstein. Zapewne z powodu 
złego stanu zdrowia w delegacjach tych tylko sporadycznie uczestniczył przewodniczący 
ZG TSKŻ Edward Rajber. Wysyłanie dwu-, trzyosobowych delegacji TSKŻ było jedyną 
tolerowaną formą jego oficjalnej obecności za granicą. Najbardziej dosadnie określił to 
nieznany autor pewnej notatki, który – dezawuując postulaty jednego z działaczy TSKŻ 
zmierzającego w 1979 r. do rozszerzenia działań Towarzystwa – stwierdził: „Reasumując, 
można zgodzić się na zaktywizowanie działalności statutowej, zwłaszcza w zakresie reali-
zacji zadań wynikających z potrzeb kraju i z potrzeb kulturowych tej zbiorowości. Nie ma 
natomiast potrzeby wychodzenia z działalnością TSKŻ poza granicę Polski”50.

48 Ibidem, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 23 IX 1980 r., b.p.
49 AAN, LI, t. 295, Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej TSKŻ za lata 1977–1984, k. 188.
50 AAN, LI, t. 288, Uwagi do propozycji pracy TSKŻ złożonych przez tow. [Gustawa Alefa] Bolkowiaka, 

12 VII 1979, k. 33.
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Słabość żydowskiego życia społecznego i niedostatek środków skłoniły niektórych 
działaczy do sformułowania koncepcji przeprowadzenia komasacji instytucji przez połą-
czenie TSKŻ i ZRWM w ramach Gminy Żydowskiej51. Według partyjnego sprawozdaw-
cy, pomysł wiązał się z pobytem wiceprzewodniczącego Samuela Tenenblatta w Sta-
nach Zjednoczonych w 1974 r.52 Do przekształceń mieli go tam zachęcać przedstawiciele 
lokalnych organizacji żydowskich. Jako punkt odniesienia wskazywano federacje gmin 
żydowskich w Jugosławii i Rumunii53. Eufemistycznie rzecz ujmując, pomysł był zaiste 
dziwny, sugerowano bowiem stopienie w jednym tyglu podmiotu nastawionego na kul-
tywowanie religii z drugim,  krzewiącym od ćwierci wieku poglądy ateistyczne i wyłącz-
nie świeckie elementy kultury żydowskiej. Przy czym nazwa projektowanej zjednoczonej 
organizacji wyraźnie nawiązywała do tradycji przedwojennych gmin żydowskich, zajmu-
jących się nie tylko kultem religijnym i edukacją, lecz także zakrojoną na szeroką skalę 
działalnością socjalną. Zresztą tak właśnie było w Rumunii i Jugosławii. Dyskusja doty-
cząca tej sprawy nasiliła się ponownie w 1977 r., w okresie poprzedzającym VII Krajowy 
Zjazd TSKŻ. Ale była też wzmiankowana podczas rozmowy delegacji ZG TSKŻ z kie-
rownikiem Wydziału Administracyjnego KC PZPR 14 października 1977 r., krótko po 
zjeździe54. Jako potencjalnego przewodniczącego Gminy Żydowskiej zaczęto wymieniać 
Gustawa Alefa Bolkowiaka. Był to człowiek wprawdzie znany w PRL dzięki działalności 
w Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, a następnie służby w centralnych strukturach Mili-
cji Obywatelskiej, jednak przez większość okresu powojennego niezwiązany z życiem 
środowiska żydowskiego. Dopiero gdy został odsunięty na boczny tor po 1968 r., zaczął 
się nim bliżej interesować, chociaż i tak był bardziej zaangażowany w działalność między-
narodowych organizacji kombatanckich niż w to, co się działo się TSKŻ. Prezentowano 
go jako osobę, która lepiej będzie pełniła obowiązki lidera społeczności niż schorowany 
Edward Rajber. 

Być może sygnalizowane już w nazwie położenie akcentu na tradycję, a pośrednio 
– w oczywisty sposób – też na religię sprawiło, że czynniki oficjalne w PZPR i w rzą-
dzie sprzeciwiły się nowym rozwiązaniom. Zresztą podobnie negatywne stanowisko 
zajęła większa część starych komunistów Żydów, w tym Edward Rajber i część innych 
działaczy TSKŻ55. Nie zależało na tym również kierownictwu ZRWM, które uzyskiwało 

51 Już raz takie pomysły się pojawiły. Miało to miejsce podczas fali masowej emigracji z Polski w latach 1956–
1957, gdy wydawało się, że lada moment przestanie istnieć skupisko żydowskie nad Wisłą, a TSKŻ zostało 
sparaliżowane exodusem członków i aktywistów (por. AZGTSKŻ, 1957, Protokoły posiedzeń Prezydium 
ZG TSKŻ, 11, 18 i 25 III 1957 r., b.p.).

52 W istocie Samuel Tenenblatt przebywał w kwietniu 1974 r. w Stanach Zjednoczonych, „gdzie odbył roz-
mowy z przedstawicielami tamtejszych progresywnych organizacji żydowskich”, które interesowały się 
działalnością TSKŻ. Poinformował o tych rozmowach kierownictwo TSKŻ (AZGTSKŻ, 1974, Protokół 
posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 9 V 1974 r., b.p.).

53 O tych analogiach wspomniano nieco później (por. AAN, LI, t. 288, Notatka dotycząca spraw TSKŻ, kwie-
cień 1979 r., k. 67).

54 AAN, LI, t. 281, Notatka z rozmowy delegacji ZG TSKŻ z kierownikiem WA KC PZPR, 14 X 1977 r., b.p.
55 AAN, LI, t. 288, Informacja Departamentu III MSW dotycząca połączenia TSKŻ i ZRWM, 19 IV 1977, k. 

316.

Między ideologią.indd   327 2/19/14   10:04:46 AM



328 Grzegorz Berendt

dofinansowanie z Zachodu i nie potrzebowało dzielenia się wpływami z ludźmi takimi 
jak np. Gustaw Alef Bolkowiak. Za projektem zjednoczonej Gminy Żydowskiej opowia-
dali się natomiast – według MSW – m.in. Tenenblatt i Szurmiej. Ten fakt nie okazał się 
jednak zbyt istotny. Rozstrzygało oczywiście stanowisko decydentów politycznych PRL. 
Dyrektor Departamentu III MSW gen. Adam Krzysztoporski oceniał tę sprawę nastę-
pująco: „Z całokształtu posiadanych informacji wynika, że utworzenie Gminy Żydow-
skiej w Polsce będzie stanowić zintegrowany przyczółek do penetracji ze strony świa-
towego ruchu żydowskiego, w tym organizacji syjonistycznych, które dążyć będą do 
inspirowania działalności syjonistycznej w Polsce i umocnienia swych wpływów. Z tych 
względów wnioskujemy pozostawienie działalności ZRWM i TSKŻ na dotychczasowych 
zasadach”56. Takie stanowisko administracji rządowej i kierownictwa PZPR utrzymało się 
najpewniej do końca istnienia PRL. 

Projekt połączenia TSKŻ i ZRWM spalił zatem na panewce. Trzeba natomiast wspo-
mnieć o pewnych tendencjach, które sprawiły, że w ogóle ujrzał światło dzienne. Nie mógł 
się przecież pojawić bez pewnych tendencji, które występowały już wcześniej. Podobnie 
jak w przypadku innych grup narodowych stalinowskie próby całkowitego wyrugowa-
nia tradycyjnych obyczajów i wartości okazały się niewypałem. O ile jeszcze w pierw-
szej połowie lat pięćdziesiątych pielęgnowanie osadzonych w religii tradycyjnych świąt 
żydowskich w siedzibach TSKŻ było nie do pomyślenia, o tyle w latach sześćdziesią-
tych organizowano już gdzieniegdzie zabawy związane z radosnymi świętami Chanuka 
i Purim. Co prawda czerpano z nich tylko część tradycji, sprowadzając ją do wręczania 
dzieciom prezentów, niemniej stanowiło to postęp w porównaniu z wcześniejszą, bezpar-
donową ofensywą ateistów. Do praktyki pielęgnowania niektórych tradycyjnych obycza-
jów powrócono w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Czasami koła TSKŻ udostęp-
niały swoje sale na spotkania świąteczne kongregacji religijnych. Jednak prawdziwym 
signum temporis były przypadki zasiadania aktywistów TSKŻ w zarządach kongregacji 
w latach osiemdziesiątych. Wprawdzie Szymon Szurmiej twierdził, że „sekretarze kół 
TSKŻ nie mogą jednocześnie wchodzić w skład zarządów kongregacji. Musimy bowiem 
utrzymać naszą świecką linię działalności”57, ale nie jestem przekonany, czy jego stano-
wisko było respektowane w terenie. Pewne wypowiedzi, które padły podczas VIII Kra-
jowego Zjazdu TSKŻ, wskazują, że zmiany zachodziły też w centrali, i to w okresie, gdy 
pozycja Szurmieja była już bardzo silna. Paradoksalnie taki wniosek można sformułować 
po lekturze zapisów wypowiedzi kilku delegatów, którzy wysunęli zarzut przekształcania 
„Fołks-Sztyme” w pismo wyznaniowe58. Mieli o tyle rację, że naprawdę na łamach organu 
TSKŻ ukazywały się co pewien czas notatki lub artykuły informujące o niektórych wyda-
rzeniach związanych z pracą ZRWM. W porównaniu z okresem sprzed 1980 r. była to 
istotna zmiana jakościowa i w pewnym sensie ilościowa, jeżeli porównamy zupełny brak 
odwołań do kilku tekstów, które stały się faktem po 1981 r.

56 Ibidem, k. 317.
57 AZGTSKŻ, 1984, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 10 I 1984 r., b.p.
58 AAN, LI, t. 296, Notatka dotycząca przebiegu VIII Krajowego Zjazdu TSKŻ, opracowana w Departamen-

cie Społeczno-Administracyjnym MSW, 26 III 1985 r., k. 10.
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* * *

Dziś niewiele jeszcze wiemy o tym, jak wyglądała sytuacja w kongregacjach reli-
gijnych i ZRWM po pogromie „antysyjonistycznym” z lat 1967–1968. Zanim do nie-
go doszło, w związku było formalnie 5500 członków, zrzeszonych w 18 kongregacjach, 
dysponujących 30 domami modlitwy, w tym 11 synagogami59. Poza tym wierni mieli 
na swój użytek łaźnie rytualne (mykwy) oraz koszerne piekarnie, jatki i stołówki. Każ-
da kongregacja opiekowała się minimum jednym cmentarzem wyznaniowym. Exodus 
marcowy i zerwanie kontaktów z instytucjami środowiskowymi skutkowały spadkiem 
liczby członków ZRWM na początku lat siedemdziesiątych do około 2 tys. Wyjechali 
ludzie młodzi i w średnim wieku. Zostały osoby w wieku przedemerytalnym i emerytal-
nym. Dla opisania powstałej sytuacji używa się określenia „wyrwa pokoleniowa”. August 
Grabski zilustrował to zjawisko danymi z krakowskiej kongregacji, gdzie w latach osiem-
dziesiątych średnia wieku wynosiła 69 lat60.  Ten sam autor przedstawił dynamikę zmian 
liczby członków ZRWM: 1982 r. – 1892 członków, 1985 r. – 1805, 1988 r. – 1560 i w 1990 
r. – 115861. 

Warto odnotować fakt wyższej niż w TSKŻ liczby członków kongregacji, bo może 
on wskazywać, że ludzie mniej się bali wiązania ich z instytucją religijną niż społeczno
-kulturalną, chociaż to ta druga była w przeszłości preferowana przez władze. Wysoce 
prawdopodobne wydaje się jeszcze jedno wyjaśnienie. ZRWM był w stanie kontynuować 
świadczenie pomocy socjalnej, a TSKŻ nie dysponowało środkami na ten cel, co zresz-
tą często podnoszono podczas narad świeckich aktywistów w dekadzie Gierka. Ta asy-
metria wynikała z niechęci władz do wydawania pieniędzy na żydowskie cele religijne. 
ZRWM po 1967 r. nadal korzystał z dotacji przekazywanych przez ulokowane w Gene-
wie biuro żydowskiej organizacji charytatywnej62. W połowie lat siedemdziesiątych bliżej 
nieznany pracownik aparatu partyjnego lub MSW stwierdził: „funkcjonowanie Związ-
ku Religijnego Wyznania Mojżeszowego w Polsce jest całkowicie oparte na zagranicz-
nych dotacjach finansowych”63. Świadczy to nie tylko o traktowaniu instytucji religijnej 
w odrębny sposób. Należy zwrócić uwagę na to, że komunistyczne, ateistyczne państwo, 
prowadzące różnymi metodami walkę z Kościołem katolickim i innymi chrześcijańskimi 

59 J. Walicki, Wyznania w Polsce, Warszawa 1970, s. 28.
60 A. Grabski, Współczesne życie religijne Żydów w Polsce [w:] A. Grabski, M. Pisarski, A. Stankowski, Studia 

z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 1997, s. 144.  
61 Ibidem, s. 145.
62 W jednym z dokumentów czytamy: „Po likwidacji »Jointu« zaistniał problem, z jakich środków zabezpie-

czyć wydatki na działalność religijną. W tej sytuacji, aby nie dotować działalności religijnej, zezwolono na 
przyjmowanie zagranicznej pomocy dolarowej, którą przekazuje organizacja »Societ de Socours« [Société 
de Secours et d’Entraide – Towarzystwo Pomocy Wzajemnej i Wsparcia – G.B.]. W roku bieżącym kon-
gregacja otrzymała 50 980 dolarów. Sumy te kongregacja może wydatkować tylko za zgodą Urzędu ds. 
Wyznań. Przeznacza się te sumy w zasadzie na remont bożnic, synagog i cmentarzy (AAN, LI, t. 278, 
Notatka o sytuacji wśród ludności żydowskiej oraz aktualnej działalności TSKŻwP, przygotowana przez 
Wydział Administracyjny KC PZPR, październik 1968 r., b.p.). 

63 AAN, LI, t. 283, Notatka dotycząca finansowania ZRWMwP przez ośrodki zagraniczne, [1975 r. ?], 
k. 218.
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związkami wyznaniowymi, w latach 1967–1968 pominęło w propagandowej akcji „anty-
syjonistycznej” żydowskie kongregacje wyznaniowe i ZRWM jako taki. Nie próbowano 
w ich działaniach doszukiwać się na siłę przejawów wrogości wobec PRL. Przeciwnie. 
Nie wykorzystano nawet zdarzeń, do których doszło. Ciekawą ilustracją odmiennego – 
w porównaniu z TSKŻ – traktowania przez politycznych decydentów środowiska religij-
nych Żydów jest przytoczony niżej fragment dokumentu:

„Po agresji Izraela na kraje arabskie nie stwierdzono, aby w lokalach Związku Religij-
nego – poza jednym wypadkiem w Łodzi, gdzie urządzono modły za poległych żołnie-
rzy Izraela – występowały zorganizowane elementy działalności antypaństwowej i syjo-
nistycznej.

Nie stwierdzono, aby pod pretekstem uprawiania kultu religijnego miały miejsce poli-
tyczne wystąpienia i dyskusje. Kierownictwo Żydowskiej Kongregacji Religijnej po agre-
sji Izraela i po wydarzeniach marcowych oficjalnie zwróciło uwagę swoim działaczom 
na niedopuszczalność wykorzystywania pomieszczeń Związku dla działalności niema-
jącej nic wspólnego z kultem religijnym. Nie znaczy to bynajmniej, że w środowisku 
skupionym wokół kongregacji wyznaniowej, a szczególnie w Łodzi i Wrocławiu, nie ma 
i nie było syjonistycznych i antypolskich wystąpień. Wystąpienia takie miały miejsce, ale 
w rozmowach poza lokalami kongregacji”64.

Biorąc pod uwagę gorliwość, z jaką odnotowywano, tropiono i karano każdy przejaw 
nieprawomyślności, stwierdzony w związku z TSKŻ, pobłażliwość dla ZRWM jest zasta-
nawiająca. Wydaje się, że sam lojalizm kierownictwa Związku nie był jedyną przyczyną 
takiego podejścia komunistów. Po kilku latach miało miejsce pewne zdarzenie tyle cieka-
we, ile dziwne. Izaak Frenkel, ówczesny przewodniczący ZG ZRWM, pokazał zagranicz-
nemu gościowi kalendarzyk Związku na rok 1971/1972, w którym w części hebrajsko-
języcznej zaznaczono dzień Święta Niepodległości Izraela. Otrzymał na to pozwolenie 
z MSW. Bez zgody ministerstwa nie odważono by się tego zrobić. Rzecz musiała zostać 
zaaprobowana również przez cenzurę. Być może kiedyś uda się wyjaśnić, co spowodowa-
ło tak specjalne traktowanie ZRWM65. Wydaje się, że jedną z przyczyn było to, że funk-
cyjni i szeregowi członkowie żydowskich kongregacji religijnych nie byli konkurenta-
mi w walce o stanowiska w instytucjach władzy komunistycznego państwa. Jednocześ-
nie jak zauważa badaczka: „od przełomu lat 60. i 70. [ZRWM – G.B.] pozbawiony był 
formalnego kierownictwa i w zasadzie podlegał Urzędowi ds. Wyznań i Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych”66. Legitymację osób kierujących nim w latach 1971–1984 stanowi-
ła akceptacja instytucji nadzorczych.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych jeden z komunistycznych działaczy wręcz 
żalił się, że kondycja ZRWM jest lepsza niż TSKŻ. Nie wiemy, czy na pewno miał rację, 
ale nawet jeżeli rozmijał się z prawdą, to – sądząc po oficjalnych danych – nie była to 
duża rozbieżność. ZRWM łączył w 1984 r. 16 kongregacji, dysponujących 24 domami 

64 Ibidem.
65 Por.  AAN, LI, t. 298, Tłumaczenie artykułu Józefa Lewkowicza z pisma „Unzer Wort” z 9 I 1971 r., 

k. 182.
66 K. Paszko, Polacy i Żydzi w dialogu w latach 1979–1997, Warszawa 2006, s. 63.
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modlitwy i synagogami, 9 koszernymi kuchniami i stołówkami67. W kilku państwowych 
rzeźniach dokonywano uboju rytualnego. Ponadto wypiekano samodzielnie macę. Pod 
opieką kongregacji znajdowało się 27 cmentarzy. Zależnie od roku, z zagranicy przekazy-
wano miesięcznie na potrzeby wiernych niebagatelną kwotę od 4 do 9 tys. dolarów ame-
rykańskich, które oficjalnie wymieniano po korzystnym kursie na złotówki68. To dawało 
od kilkuset tysięcy do około 1,3 mln złotych rocznie, poza rządową dotacją, którą przy-
dzielał Urząd ds. Wyznań na opłacenie 70 etatowych pracowników i inne koszty admini-
stracyjne69. W tym okresie liczba etatowych pracowników kongregacji i centralnego biura 
przewyższała liczbę osób na etatach w TSKŻ. Według danych ZRWM, w 1980 i 1981 r. 
przygotowano w całym kraju w stołówkach kongregacji odpowiednio około 80 tys. 
i 50 tys. koszernych posiłków70. 

Po emigracji do Izraela Izaaka Frenkla w 1972 r. przewodniczącym związku został 
Mozes Finkelstein. Kierował ZRWM do końca lat osiemdziesiątych. Dużym wydarzeniem 
był – zorganizowany po raz pierwszy od lat sześćdziesiątych – Związkowy Zjazd Kongre-
gacyjny71. Obradował 4 i 5 grudnia 1984 r. Uczestniczył w nim przedstawiciel Urzędu ds. 
Wyznań72. Zjazd wybrał Zarząd Krajowy. Ten na przewodniczącego powołał osobę peł-
niącą tę funkcję już od wielu lat, wspomnianego Mozesa Finkelsteina z Wrocławia. Cze-
sław Jakubowicz z Krakowa został wtedy sekretarzem, a Jerzy Kornacki szefem biura ZK 
ZRWM73. Poza nimi do Prezydium ZK weszli Adam Flecker (Szczecin) i Szymon Datner 
(Warszawa). W zarządzie znaleźli się również Marian Akselrad (Bytom), Abram Blado 
(Legnica), Franciszek Edelman (Bielsko-Biała), Michał Nadel (Łódź) i Paweł Wildste-
in (Warszawa)74. W ten sposób po raz pierwszy od kilkunastu lat kierownictwo ZRWM 
powołano w zgodzie ze statutem75.

67 W roku 1986 kongregacje istniały m.in. w następujących miastach: Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, 
Dzierżoniów, Gliwice, Katowice, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Wroc-
ław, Zgorzelec, Żary (por. A. Grabski, Współczesne życie religijne Żydów…, s. 145). 

68 Kurs zalegalizowanej przez władze wymiany kształtował się następująco: 5/6 sumy przekazu wymieniano 
po kursie 60 zł za dolara i 1/6 po kursie 19,50 zł za dolara (AAN, LI, t. 277, Notatka ze spotkania rabina 
Izaaka Lewina w Urzędzie ds. Wyznań, 24 VII 1974 r., k. 40). W innym, niedatowanym, ale z pewnością 
późniejszym dokumencie pisano o miesięcznej dotacji w wysokości 9 tys. dolarów. Przy czym stwierdzono 
tu, że przekazywanie pieniędzy, bez uzgodnienia tego z ZRWM i rządem PRL, przeszło w gestię genewskie-
go biura Jointu, nazwanego w dokumencie „tworem żydowskiej finansjery w USA, powiązanym z ruchem 
syjonistycznym i realizującym jego cele” (AAN, LI, t. 283, Notatka dotycząca finansowania ZRWMwP 
przez ośrodki zagraniczne, k. 216–218). 

69 AAN, LI, t. 283, Notatka dotycząca społeczności żydowskiej w Polsce, 21 IV 1976 r., k. 185.
70 „American Jewish Yearbook” (dalej „AJYB”) 1982, s. 243.
71 Zjazd poprzedziła Konferencja Przewodniczących Kongregacji Terenowych ZRWM w Warszawie  4 X 

1983 r. i następujące później walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kongregacjach (por. „F-Sz”, 22 X 
1984, nr 41).

72 „F-Sz”, 22–29 XII 1984, nr 51/52.
73 „AJYB” 1985, s. 252.
74 Z innych działaczy ZRWM należy wymienić członków wybranej wówczas Komisji Rewizyjnej. W jej skład 

weszli: przewodniczący Jankiel Kułakier (Warszawa), zastępca przewodniczącego Samuel Farber (Gliwice), 
sekretarz Stanisław Korzeniowski (Katowice) oraz członkowie Włodzimierz Sztajn (Kraków) i Jakub Wolf 
(Wrocław); por. „F-Sz”, 5 I 1985, nr 1, s. 12.

75 K. Paszko, Polacy i Żydzi…, s. 63.
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Od 1971 r. w kraju nie było żadnego rabina, wykształconych kantorów i osób przygo-
towanych np. do dokonania obrzędu obrzezania. Doraźnie korzystano z pomocy węgier-
skich rabinów i mohelów76. Za pośrednictwem rabinów amerykańskich podjęto starania, 
aby w Warszawie osiadł urodzony w Polsce, a mieszkający w Nowym Jorku rabin Aszer 
Zibes. Rozmowy na ten temat prowadzono w końcówce lat siedemdziesiątych. Z niezna-
nych na razie powodów nie doprowadziły one do realizacji tego zamiaru.  

Kolejny Zjazd Krajowy ZRWM obradował 17 i 18 lutego 1988 r. Jako goście uczest-
niczyli w nim poza pracownikami Urzędu ds. Wyznań także przedstawiciele wszystkich 
instytucji żydowskich77. Finkelstein zachował przewodnictwo, ale jego zastępcą został 
Paweł Wildstein, a sekretarzem Michał Nadel. Po kilku miesiącach przedstawiciele kon-
gregacji uchwalili zmianę statutu. Wprowadzone zmiany oznaczały osłabienie kompeten-
cji Urzędu ds. Wyznań względem ZRWM. „Związek nie musiał już uzyskiwać akceptacji 
Urzędu – pisze Katarzyna Paszko – odnośnie terminu i miejsca walnych zebrań, kandy-
data na rabina, zasięgania opinii Naczelnego Rabina Izraela. Urząd został też pozbawiony 
prawa zawieszania postanowień walnego zebrania”78. W listopadzie Urząd ds. Wyznań 
zatwierdził zmiany.

Pod koniec istnienia PRL w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i mniejszych 
miastach Dolnego Śląska w kongregacjach pojawili się młodzi ludzie, szukający swojej 
drogi do żydostwa przez religię. Mimo to dużo racji było w stwierdzeniu Mozesa Fin-
kelsteina: „Żydzi w Polsce to naród, który odchodzi, a nie przychodzi”79. Potwierdzała to  
liczba członków związku religijnego z 1994 r., która spadła do 1220.

* * *

W ostatnich dekadach PRL zbiorowość ludzi znających jidysz była tak niewielka, że 
Państwowy Teatr Żydowski musiał dostosować przedstawienia w warszawskiej siedzi-
bie do polskiego odbiorcy. Widzowie korzystali ze słuchawek, przez które odbierali pol-
ski przekład kwestii wygłaszanych na scenie. Podczas wyjazdów grup artystycznych PTŻ 
nie było takich możliwości. Odbiorcy w klubach TSKŻ albo znali jidysz i mogli w pełni 
korzystać z oferty teatru, albo musieli czekać na te części występu, gdy mówiono po pol-
sku. U schyłku lat siedemdziesiątych w PTŻ poza aktorami pochodzenia żydowskiego 
zatrudniano ośmiu Polaków. Spośród znanych aktorów grali nadal Jerzy Berger i Chewel 
Buzgan. Przedstawienia reżyserował Jakub Rotbaum, a przez ostatnich dwadzieścia lat 
PRL teatrem nieprzerwanie kierował Szymon Szurmiej.

Teatr był towarem eksportowym, którym władze PRL chwaliły się za granicą. W deka-
dzie Gierka odwiedził on ze swoimi przedstawieniami kilka państw, w tym NRD, RFN, 
Szwajcarię i Włochy. Po występach w RFN wiosną 1973 r. dyrektor Szurmiej mówił, że na 
każdym przedstawieniu było kilkuset widzów, a „na oficjalnych wystąpieniach mówiono 

76 „AJYB” 1981, s. 247.
77 K. Paszko, Polacy i Żydzi…, s. 64.
78 Ibidem, s. 64–65.
79 Cyt. za A. Grabski, Współczesne życie religijne Żydów…, s. 145.
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o PTŻ jako żydowskiej placówce kulturalnej w socjalistycznej Polsce. [...] Na obecnym 
etapie stosunków Polska–NRF była to dobra robota na rzecz naszego kraju”80. To ostatnie 
zdanie wskazuje, jaką rolę ta placówka odgrywała w polityce władz PRL. Niezależnie od 
tego kolejnego przejawu instrumentalnego traktowania polskich instytucji żydowskich, 
na teatr czekali bywalcy klubów TSKŻ w całym kraju. Gdy aktorzy się nie pojawiali lub 
pojawiali się rzadko, przedstawiciele lokalnych wspólnot składali zażalenia podczas spot-
kań z kierownictwem Towarzystwa. Dla nich istotny był kontakt z żydowską kulturą, 
nawet w jej reglamentowanej postaci. 

* * *

Trudną do przecenienia rolę w dziedzinie badania dziejów polskich Żydów odgrywał 
ŻIH. Od lat pięćdziesiątych podlegał on nadzorowi Polskiej Akademii Nauk. W 1968 
r. pojawiły się plany likwidacji tej placówki. Szczęśliwie nie przystąpiono do ich reali-
zacji. Archiwum i muzeum były i są jedyną tak bogatą skarbnicą zabytków żydowskich 
w powojennej Polsce. Żaden inny ośrodek nie zajmował się tak systematycznie badania-
mi dziejów polskich Żydów, których wyniki publikowano na łamach periodyków: polsko-
języcznego „Biuletynu ŻIH” i redagowanego w jidysz „Bleter far Geszichte”. Wydawano 
też książki. Po 1971 r. ukazało się ich jednak bardzo mało. Oczywiście pewne zagad-
nienia badawcze pozostawały nietknięte. Dotyczyło to m.in. sowieckich represji wobec 
Żydów, problemu uderzającej w Żydów kolaboracji części lokalnej ludności z Niemca-
mi w latach II wojny światowej, powojennego antysemityzmu czy zaangażowania kil-
ku tysięcy osób w tworzenie stalinowskiego aparatu władzy. Dopiero przyszłe badania 
wykażą, na ile wynikało to z działania cenzury, a na ile z autocenzury narzuconej sobie 
przez kilku zatrudnionych tam naukowców. Z pewnością do początku lat osiemdziesią-
tych w kraju nie istniała atmosfera dla prowadzenia badań nad dziejami Żydów w innych 
placówkach naukowych. Dlatego tak ważne znaczenie miało utrzymanie ŻIH. Do jego 
pracowników zwracano się na ogół wtedy, gdy trzeba było przygotować referaty na temat 
antyżydowskiej polityki hitlerowców.

Niejasna pozostaje kwestia braku zdecydowanej reakcji milicji i prokuratury na kry-
minalne zdarzenia w ŻIH. Władze PRL nie wyraziły zgody na przekazanie za granicę 
judaików zgromadzonych w tamtejszym muzeum, archiwum i bibliotece. Jednak wios-
ną 1981 r. pojawili się w instytucie trzej cudzoziemcy, którzy uzyskali dostęp do bardzo 
cennych rękopisów. Jedna z pracownic zastała ich pewnego dnia w pomieszczeniu, gdzie 
przechowywano rękopisy. Nie było z nimi żadnego pracownika ŻIH81. Wartość aukcyj-
ną niektórych z rękopisów, do których obcokrajowcy uzyskali niekontrolowany dostęp, 
szacowano nawet na kilkaset tysięcy dolarów. Duża część z tych wyjątkowo cennych 
zabytków została skradziona. Kontrola zewnętrzna stwierdziła zniknięcie 364 rękopisów, 

80 AZGTSKŻ, 1973, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 2 IV 1973 r., b.p.
81 Grupę tworzyło dwóch religijnych Żydów o wyglądzie chasydów i jeszcze jeden mężczyzna (AAN, LI, 

t. 282, Wyjaśnienia Zofii Borzymińskiej, [1982 r.], k. 175).
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w tym 192 o najwyższej wartości. Straty były bardzo znaczne zarówno w wymiarze kul-
turowym, jak i finansowym. Wszczęto postępowanie wyjaśniające. Pracownicy złożyli 
pisemne oświadczenia na temat sposobu udostępniania unikalnych zabytków kultury82. 
Nikt jednak nie poniósł odpowiedzialności karnej z powodu karygodnych zaniedbań 
przy ich udostępnianiu. Niektóre osoby kierowały uwagę kontrolerów na lata sześćdzie-
siąte, sugerując, że braki mogły powstać właśnie wtedy. W domyśle – dopuścili się zanie-
dbań i kradzieży ówcześni pracownicy, których już w Polsce nie było. Sprawa ciągnęła się 
do roku 1984 r. i w zasadzie zakończyła się niczym, chociaż kraj poniósł niepowetowane 
straty83. Według ustaleń MSW, na aukcjach pojawiło się około 300 judaików skradzio-
nych z ŻIH84. Pikanterii całej sprawie dodał fakt zniknięcia kolejnych czterech rękopisów 
już po kontroli z 1982 r., w tym jednego o wartości aukcyjnej 300 tys. dolarów85. Okolicz-
ności towarzyszące znikaniu bezcennych judaików z ŻIH w okresie występowania gwał-
townego wzrostu zainteresowania nimi za granicą w latach osiemdziesiątych i wyjątkowa 
niemrawość instytucji państwowych PRL odpowiedzialnych za ochronę majątku narodo-
wego czekają na wyjaśnienie.

* * *

Podmuch wolności wywołany strajkami w sierpniu 1980 r., powstanie NSZZ „Solidar-
ność” i wielka aktywizacja społeczeństwa w okresie kilkunastu miesięcy poprzedzających 
wprowadzenie stanu wojennego skutkowały dwojako dla ludności żydowskiej i TSKŻ. 
Całe środowisko skorzystało na liberalizacji, z drugiej strony jednak jego część obawia-
ła się ubocznych skutków destabilizacji systemu. Niektórzy twardogłowi weterani ruchu 
komunistycznego, jakby nie pamiętając o czystkach z lat 1956 i 1967–1968, opowiadali 
się za zgnieceniem społecznych protestów siłą86. Pokolenie ludzi młodych i w średnim 
wieku poparło ruch wolnościowy. 

Z niepokojem obserwowano na początku 1981 r. powstanie Zjednoczenia Patrio-
tycznego „Grunwald”, którego liderzy podsycali nastroje antyżydowskie, szerząc tezę 
o zgubnym wpływie Żydów na dzieje Polski zarówno przed II wojnę światową, jak i po jej 
zakończeniu. Poglądy te propagowano na łamach wydawanego w latach 1981–1988 tygo-
dnika „Rzeczywistość”. Było jasne, że organizacja tego typu nie mogła funkcjonować bez 
poparcia co najmniej części kierownictwa PZPR i cichego przyzwolenia innych decyden-

82 Ibidem, Protokoły po kontrolach przeprowadzonych w ŻIH w okresie od 20 I do 27 VII 1982 r. przez pra-
cownika Oddziału Inspekcji PAN, k. 154–166.

83 Ibidem, Całość dokumentacji dotyczącej skali kradzieży dokonanej w ŻIH opisano w różnych dokumen-
tach z lat 1982–1984, k. 154–235; AAN, LI, t. 292, Protokół skontrum przeprowadzonego w 1983 r., 10 VI 
1983 r., k. 25–29.

84 AAN, LI, t. 283, Notatka dot. kradzieży w ŻIH oprac. w WA KC PZPR, 5 XII 1983 r., k. 45–50. 
85 Ibidem, Protokół kontroli przeprowadzonej w ŻIH na polecenie PAN w dniach 1–15 VIII 1984 r., 27 VIII 

1984 r., k. 140.
86 Tak ekstremalne stanowisko zajął np. Andrzej Jaroszewicz, przedwojenny komunista, który w latach sześć-

dziesiątych kierował oddziałem TSKŻ w Trójmieście. Wspominała o tym córka Jaroszewicza w rozmowie 
z autorem tego artykułu.
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tów, skoro artykuły o wymowie antysemickiej można było spotkać też na łamach organu 
ZBoWiD „Za Wolność i Lud” czy w wojskowym „Żołnierzu Polskim” lub warszawskich 
pismach „Stolica” i „Płomienie”. Przygotowując posiedzenia plenarne ZG planowane na 
marzec 1981 r., stwierdzano: „Jeżeli w referacie [wprowadzającym – G.B.] będzie stano-
wisko Towarzystwa w sprawie odnowy w kraju, to będzie również trzeba powiedzieć, że 
w jej ramach jest kampania antysemicka”87. 

Podczas wspomnianego plenum sprawa antysemickich incydentów prasowych była 
stawiana zdecydowanie. Tym bardziej że obradowano w pięć dni po tym, gdy 8 marca 
1981 r. przy warszawskim pl. Na Rozdrożu, pod gmachem dawnego Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego, odbył się wiec zwołany przez ZP „Grunwald”, podczas którego 
zachęcano do walki z „kliką syjonistyczną”, łącząc w jedno dawnych stalinistów, ofiary 
Marca ’68, a w domyśle również Żydów zaangażowanych w ruch społeczny „Solidarność”. 
Co ważne, przebieg zgromadzenia obszernie zreferowano, miejscami wręcz transmito-
wano w lokalnym Telewizyjnym Kurierze Warszawskim, na co musiała wyrazić zgodę 
cenzura. Uczestnicy plenum usłyszeli formalne stanowisko partii dotyczące ówczesnej 
sytuacji, przedstawione przez Arkadiusza Stasiaka z Wydziału Administracyjnego KC 
PZPR. „Kierownictwo Partii piętnuje zjawisko antysemityzmu – mówił Stasiak – wywo-
łane przez różne elementy nacjonalistyczno-rewizjonistyczne. Partia ma jasne, leninow-
skie stanowisko w sprawie polityki narodowościowej. Podejmuje pozytywne kroki dla 
dobra społeczności żydowskiej, dla dobra kultury żydowskiej”88.

Ówczesny kierownik tego wydziału KC PZPR podczas spotkania z delegatami ZG 
TSKŻ mówił w takim samym duchu: „W warunkach chaosu i anarchii, kiedy osłabiona 
jest kierownicza rola Partii, dochodzą do głosu przeciwnicy ideologiczni, którzy podjęli 
walkę przeciwko Partii, przeciwko jej marksistowsko-leninowskiemu charakterowi. Cała 
historyczna praktyka wykazała, że jedyną siłą, która jest zdolna do reprezentowania inte-
resów narodu, w tym mniejszości narodowych, a w szczególności społeczności żydow-
skiej, jest Partia”89.

Na początku roku 1981 z inicjatywy TSKŻ powstała Komisja Porozumiewawcza insty-
tucji żydowskich w PRL. Zanim poinformowano o tym Biuro Polityczne KC PZPR, odby-
ło się kilka spotkań z udziałem przedstawicieli TSKŻ, ZRWM i ŻIH. Omawiano na nich 
zagadnienia „wzbudzające niepokój i głęboko nurtujące środowisko żydowskie w kraju”90. 
Można się domyślić, co kryło się pod tymi sformułowaniami. Prezydium ZG TSKŻ pod-
czas posiedzenia 29 maja 1981 r. wystąpiło do Redakcji Krajowej Polskiej Agencji Prasowej 
o udzielenie pomocy w rozpowszechnieniu swojego protestu przeciwko działaniom ZP 
„Grunwald”91. Starano się przy okazji pośrednio wywrzeć nacisk na kierownictwo PZPR, 

87 AZGTSKŻ, 1981, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 19 II 1981 r., b.p.
88 AZGTSKŻ, 1981, Protokół Plenum ZG TSKŻ, 12 III 1981 r., b.p.
89 Ibidem.
90 AAN, LI, t. 282, Pismo ZG TSKŻ do Kazimierza Barcikowskiego, członka BP KC PZPR, 26 II 1981 r., 

k. 114; AZGTSKŻ, 1981, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 19 II 1981 r., b.p. 
91 AAN, LI, t. 293, Pismo Prezydium ZG TSKŻ do Redakcji Krajowej PAP, 29 V 1981 r., k. 73; AZGTSKŻ, 

1981, Tekst pisma Prezydium ZG TSKŻ do PAP, 29 V 1981 r., b.p. 
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pisząc o poparciu dla autora oświadczenia, domagającego się wyjaśnienia przez Centralną 
Komisję Kontroli Partyjnej, kto w partii komunistycznej wspiera antysemicką organizację.  

Niepokój Żydów nie malał. Bulwersowały nowe informacje o antysemickich wypowie-
dziach i artykułach. Zdaniem Adama Kwaterko, wpłynęło to jesienią 1981 r. na osłabie-
nie frekwencji na imprezach i spotkaniach w instytucjach żydowskich, ponieważ ludzie 
bali się wychodzić po zmroku z domu92. Atmosfera niepewności panująca wśród Żydów 
mogła być zdyskontowana przez władze, gdy do chóru antysemitów dołączyli niektórzy 
działacze NSZZ „Solidarność”. Wśród nich ważna postać związku – szczecinianin Marian 
Jurczyk. Dwóch przedstawicieli Prezydium ZG TSKŻ wezwano do KC PZPR na spotka-
nie z Walerym Namiotkiewiczem w celu omówieniu antysemickich akcentów w wystą-
pieniu Jurczyka. U rzecznika rządu Jerzego Urbana wysłuchali nagrania przemówienia 
Jurczyka93. Na razie nie wiemy, czego oczekiwano od kierownictwa TSKŻ w związku z tą 
sprawą. Na pewno dla kierownictwa PZPR byłoby korzystne, gdyby za pośrednictwem 
TSKŻ w świat powędrowały informacje, że „Solidarność” tworzy parawan dla rasistów 
postulujących antysemickie czystki. Po części się to udało. 

W amerykańskim roczniku żydowskim czytamy w kontekście polskich wydarzeń roku 
1981, co następuje: „Pewne antysemickie resentymenty dały o sobie znać w »Solidarno-
ści«. Marian Jurczyk, kierujący strukturami tego związku w Szczecinie, stwierdził w jed-
nym z wystąpień, że »w rządzie jest pełno Żydów, którzy zmienili nazwiska, aby ukryć 
swoje pochodzenie«. Podał to jako powód konieczności dokonania zmiany rządu. Z dru-
giej strony w oficjalnych publikacjach firmowanych przez »Solidarność« stale potępia się 
przejawy chuligaństwa wymierzonego w Żydów, które wystąpiły w kilku miastach”94. 

Jak widać z tego komentarza, aktywność Mariana Jurczyka i jemu podobnych osób 
nie zdołała zrazić do „Solidarności” co najmniej części ważnych opiniotwórczych krę-
gów żydowskich w Stanach Zjednoczonych. Jak można się było spodziewać, członkowie 
Prezydium ZG TSKŻ zadeklarowali poparcie dla partyjnej inicjatywy powołania Frontu 
Porozumienia Narodowego. Dodawali, że Żydzi jako środowisko zainteresowane spoko-
jem i pokojem w kraju oczekują wyeliminowania z życia publicznego wszystkich skraj-
nych sił, dających o sobie znać czy to w partii, czy w „Solidarności”. Z dużą dozą prawdo-
podobieństwa można przyjąć, iż istotnie to ostatnie stanowisko popierała cała lub niemal 
cała społeczność żydowska w Polsce.

Trudno sobie wyobrazić, aby bez panującej w kraju atmosfery wolności i społecznej 
niepokorności Edward Rajber i Adam Kwaterko, występując w imieniu Prezydium ZG95, 

92 AZGTSKŻ, 1981, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 2 XII 1981 r., b.p.
93 Ibidem.
94 „Some anti-Jewish sentiments also surfaced in the Solidarity movement. Marian Jurczyk, the head of the 

Szczecin trade union, declared in a speach that »the government is filled with Jews who have changed 
their names to conceal their real identities [...]«. This was given as a reason why the government had to 
be changed. On the other hand, Solidarity’s official publications consistently protested against acts of anti-
Jewish hooliganism that took place in various cities”; por. „AJYB” 1983, s. 226.

95 O wystosowaniu tego pisma zdecydowano stosunkowo późno, bo dopiero na trzy dni przed rocznicą 
zbrodni, przypadającą 4 VII 1981 r. (por. AZGTSKŻ, 1981, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 
1 VII 1981 r., b.p.). 
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odważyli się wezwać kierownictwo partyjne do upamiętnienia ofiar pogromu dokona-
nego na Żydach w Kielcach w 1946 r. A tak się stało. I była to chyba jedna z pierwszych 
inicjatyw tego typu od lat czterdziestych96. Inna rzecz, że delegacja jadąca do Kielc na 
obchody nie dotarła na miejsce, ponieważ podobno z powodu braku benzyny utknęła 
po drodze97. 

Pierwszą odczuwalną dla TSKŻ oznaką społecznych nastrojów panujących latem 
1980 r. było przerwanie pracy przez obsługę ośrodka wypoczynkowego „Śródboro-
wianka”. Wysunęła ona tylko żądania socjalne, które zaspokojono z rezerw finansowych 
MSW98. Co ciekawe protest miał miejsce w przeddzień proklamowania strajku w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina, ale po tym, jak zastrajkowały załogi fabryk na Lubelszczyźnie, któ-
re skłoniono do zakończenia protestów, zwiększając nieco pensje. Nie udało się ustalić, 
czy lubelskie protesty miały wpływ na sytuację w Śródborowie. 

W posierpniowej atmosferze nabrały tempa negocjacje w sprawie pomocy material-
nej dla TSKŻ i całej ludności żydowskiej w Polsce. W październiku mówiono o gwałtow-
nej potrzebie uzyskania pieniędzy na niezbędne remonty i zakup zagranicznych leków99. 
W następnym miesiącu konkludowano: „Po dokonaniu oceny sytuacji środowiskowej, 
uwzględniając też implikacje wynikające z aktualnego stanu demograficznego ludności 
żydowskiej w Polsce [Prezydium ZG TSKŻ – G.B.] uważa za celowe zwrócenie się do 
przychylnych dla naszego Towarzystwa organizacji żydowskich w świecie o udzielenie 
nam stałej pomocy materialno-finansowej oraz pomocy w zabezpieczeniu działalności 
kulturalnej naszych środowiskowych klubów”100. 3 grudnia 1980 r. Edward Rajber, Szy-
mon Szurmiej i Adam Kwaterko złożyli zapowiedzianą wizytę kierownikowi Wydzia-
łu Administracyjnego KC PZPR101. Przedstawili projekt pisma do Światowego Kongresu 
Żydów. Prosili o akceptację podjęcia rozmów za granicą. Wskazywali przy tym, że wobec 
trudnej sytuacji gospodarczej państwa ich organizacja nie może liczyć na większe środki 
z rządowego budżetu, a ścieżka zagranicznej pomocy jest już de facto przetarta, ponieważ 
z pomocy finansowej korzysta ZRWM. Jako optymalne rozwiązanie swoich problemów 
widzieli wznowienie działalności w Polsce przez Joint. Krótko mówiąc, zabiegali o zgodę 
na zainicjowanie stosownych rozmów sondażowych podczas obrad ŚKŻ w Jerozolimie 
w styczniu 1981 r. 

Kierownictwo polityczne PRL zaleciło „podjęcie z międzynarodowymi organizacja-
mi żydowskimi sprawy pomocy z zastrzeżeniem, że w obecnych warunkach dotyczyć 
to może jedynie pomocy jednorazowej, ściśle skonkretyzowanej i ograniczonej w cza-
sie (remont ośrodka „Śródborowianka”, określony przydział medykamentów). Zweryfi-
kowano zarazem formułę podjęcia sprawy: nie »prośba o pomoc«, lecz »wyrażenie przez 

96 AAN, LI, t. 282, Pismo E. Rajbera i A. Kwaterko do kierownika Wydziału Administracyjnego KC PZPR, 
2 VII 1981 r., k. 115.

97 AZGTSKŻ, 1981, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 21 IX 1981 r., b.p.
98 AZGTSKŻ, 1980, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 14 VIII 1980 r., b.p.
99 Ibidem, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 25 X 1980 r., b.p.
100 Ibidem, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 18 XI 1980 r., b.p.
101 AAN, LI, t. 292, Notatka nt. spotkania z przedstawicielami ZG TSKŻ, 3 XII 1980, k. 64.
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TSKŻ gotowości do przyjęcia pomocy« – gotowość świadczenia której międzynarodowe 
organizacje niejednokrotnie zgłaszały – przy pełnym poszanowaniu osobowości i suwe-
renności TSKŻ”102. 

Wyposażeni w stosowne pełnomocnictwa wysłannicy TSKŻ i ZRWM przeprowadzili 
negocjacje w sprawie powrotu Jointu do Polski podczas sesji ŚKŻ w Jerozolimie w dniach 
18 –22 stycznia 1981 r. Istniał precedens, gdyż Joint działał wtedy na Węgrzech i przygo-
towywał się do powrotu do Czechosłowacji103. W Polsce pieniądze i paczki żywnościowe 
docierały do ZRWM i kongregacji terenowych, gdzie wykorzystywano je w koszernych 
stołówkach104. Pół roku trwało dopracowywanie szczegółów pierwszej po kilkunastu 
latach wizyty w kraju oficjalnego przedstawiciela tej organizacji. W końcu czerwca 1981 
dr Akiwa Kohane przyleciał do Warszawy105. Po nim pojawiła się liczniejsza delegacja, 
w której skład wchodzili Henri Taub, prezes Jointu, jego zastępca Ralf Goldman i Akiwa 
Kohane106. Odbyły się spotkania z decydentami politycznymi. Wypracowano konsensus 
zakładający możliwość udzielania przez Amerykanów pomocy pieniężnej i przesyłania 
darów w naturze107. Te ostatnie miały być zwolnione z opłaty celnej; z kolei przekazy pie-
niężne dla osób indywidualnych zwolniono z opodatkowania108. Później wysłannik Join-
tu spotkał się z przedstawicielami instytucji żydowskich109.

W związku z pozytywnymi rozstrzygnięciami TSKŻ i ZRWM już na przełomie listo-
pada i grudnia zaczęły się przygotowywać do współpracy w ramach przyszłej wspólnej 
komisji charytatywnej110. Zbierano informacje w terenie dotyczące skali potrzeb. Przewi-
dywano objęcie pomocą również Polaków, którzy w czasie wojny ratowali Żydów. Umo-
wę regulującą szczegółowe zasady podpisano 14 grudnia 1981 r. Jej stronami były w Pol-
sce następujące instytucje: Urząd ds. Wyznań, TSKŻ i ZRWM. ZRWM i TSKŻ powołały 
wspólną Komisję Koordynacyjną dla spraw Opieki Społecznej. Umowa weszła w życie 1 
stycznia 1982 r. Opinię publiczną poinformował o tym m.in. Jerzy Kuberski, szef Urzę-
du ds. Wyznań111. W lutym 1982 r. w Warszawie ponownie pojawiła się delegacja Jointu 

102 Ibidem, k. 65.
103 AZGTSKŻ, 1981, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 19 II 1981 r., b.p.
104 Ibidem, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 25 IV 1981 r., b.p.
105 Aktywność Jointu była obserwowana przez pracowników wywiadu i kontrwywiadu MSW w latach siedem-

dziesiątych. We wrześniu 1974 r. w jednym z dokumentów stwierdzano, że jest agendą w służbie obcych 
wywiadów. Z kolei w grudniu 1979 r. odnotowano próby Jointu doprowadzenia do wznowienia działal-
ności w Polsce, a w styczniu 1980 r. podobne działania na Węgrzech (por. AAN, LI, t. 283, k. 212–215, 
219–222). 

106 „AJYB” 1983, s. 226.
107 AAN, LI, t. 282, Notatka protokolarna spisana w Wydziale Administracyjnym KC PZPR między 22 a 29 VI 

1981 r., k. 142.
108 AAN, LI, t. 291, Umowa w sprawie działalności Joint na terenie Polski, 14 XII 1981 r., k. 7–13.
109 Podczas spotkania ustalono, że pomoc Jointu będzie obejmować: udzielanie pomocy charytatywnej  oso-

bom indywidualnym, sfinansowanie części kosztów remontu ośrodka „Śródborowianka” i gmachu przy pl. 
Grzybowskim 12/16, przekazywanie leków, materialne wsparcie działalności kulturalnej TSKŻ oraz wspar-
cie pisma „Fołks-Sztyme” sprzętem i materiałami drukarskimi (AZGTSKŻ, 1981, Protokół posiedzenia 
Prezydium ZG TSKŻ, 21 IX 1981 r., b.p.).

110 AZGTSKŻ, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 2 XII 1981 r., b.p. 
111 „F-Sz”, 13 II 1982, nr 4.
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w składzie: Henri Taub, Ralf Goldman i Akiwa Kohane. Delegację przyjął wicepremier 
Mieczysław Rakowski112. 

Już w pierwszym roku ponownej działalności Jointu w Polsce paczki z darami, lekar-
stwa i zapomogi gotówkowe trafiły do 4 tys., a w roku następnym do 5,5 tys. odbiorców113. 
Jednorazowe przelewy gotówkowe wynosiły około 40 dolarów amerykańskich. Stanowi-
ło to w latach osiemdziesiątych bardzo istotne wsparcie materialne, zważywszy że pensja 
nauczyciela w przeliczeniu po kursie czarnorynkowym miała równowartość zaledwie kil-
kunastu dolarów. Rzeczowa pomoc materialna była trudna do przecenienia, gdy sklepo-
we półki świeciły pustkami, podwyżki rent i emerytur nie rekompensowały drastycznych 
podwyżek cen artykułów codziennej konsumpcji, wprowadzonych w 1982 r. i przekra-
czających średnio 200 proc. w stosunku do roku 1981. Terenowe komisje charytatywne 
rozdzielały pomoc rzeczową. Środki te pozwoliły uruchomić nowe stołówki w Katowi-
cach i Wałbrzychu. Władze PRL uzyskały w ten sposób dodatkowe źródło utrzymania 
obywateli, którym nie były w stanie zapewnić wystarczającej opieki socjalnej. Na łamach 
„Fołks-Sztyme” nie ukrywano, że dzięki pomocy Jointu można było rozwinąć w klubach 
TSKŻ pracę na szerszą skalę. Były pieniądze na opłacenie prelegentów, występy PTŻ 
i zakup nowego wyposażenia. Korzystały na tym społeczności zarówno w dużych mia-
stach, jak i stosunkowo niewielkich ośrodkach114. Podczas narady sekretarzy kół TSKŻ 
mówiono wprost, że dzięki uatrakcyjnieniu oferty „ludzie zaczęli więcej przychodzić”115. 
Trudno ocenić, czy są to dane wiarygodne, ale Edward Rajber informował kierownictwo 
partyjne, jakoby w 1982 r. TSKŻ miało 2560 członków116. Tak istotny wzrost wynikał nie-
wątpliwie z odnowienia akcji socjalnej, opartej na środkach Jointu. 

Gdyby nie sierpniowy zryw, nie byłoby możliwe, aby nieustannie podkreślający swo-
ją lojalność wobec partii członkowie kierownictwa TSKŻ podjęli dyskusję o wystąpieniu 
do władz o zgodę na wydanie prawa odwiedzania krewnych w kraju przez marcowych 
emigrantów117.

* * *

Wprowadzenie stanu wojennego tylko na krótko utrudniło działalność instytucji 
żydowskich, chociaż doszło w tym czasie do kilku incydentów. W Wałbrzychu milicjan-
ci zerwali ze ściany tabliczkę wskazującą drogę do klubu TSKŻ. W Gliwicach władze 
miejskie odebrały TSKŻ lokal i przekazały go innej organizacji. Towarzystwo musiało 
się zadowolić nowymi pomieszczeniami. W Warszawie na pewien czas zamknięto biuro 
TSKŻ i redakcję „Fołks-Sztyme”. Sposób potraktowania TSKŻ nie różnił się od działań 

112 „AJYB” 1984, s. 227.
113 „AJYB” 1985, s. 252.
114 „F-Sz”, 5 XI 1983, nr 43.
115 AZGTSKŻ, 1983, Protokół narady sekretarzy kół TSKŻ, 1 XII 1983 r., b.p.
116 AAN, LI, t. 252, Ocena działalności organizacji społeczno-kulturalnych mniejszości narodowych w 1982 r., 

k. 68.
117 AZGTSKŻ, 1980, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 25 X 1980 r., b.p.
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podjętych wobec innych towarzystw mniejszości narodowych. Ponownie dało o sobie 
znać odmienne podejście do ZRWM, ponieważ ani jego biura centralnego, ani biur kon-
gregacji nie zamknięto po 13 grudnia 1981 r., czyli postąpiono podobnie jak z budynka-
mi i pomieszczeniami należącymi do  innych grup wyznaniowych. 

Kierownictwa TSKŻ i ZRWM kontynuowały taktykę szukania porozumienia z admi-
nistracją państwową i kierownictwem PZPR. Nieprzerwanie eksponowano postawę loja-
listyczną jako jedyną zapewniającą możliwość realizowania celów statutowych Towarzy-
stwa. To temu TSKŻ zawdzięczało, że na podstawie dekretu prezydenta m.st. Warszawy 
z 30 stycznia 1982 r. można było wznowić działalność wszystkich ogniw zawieszoną 
z powodu wprowadzenia stanu wojennego, a przerwa w wydawaniu „Fołks-Sztyme” 
zakończyła się nawet wcześniej, bo już 23 stycznia 1982 r. Nikogo z członków kierowni-
ctwa TSKŻ nie uznano za osobę stanowiącą zagrożenie dla reżimu. Nikt też nie trafił do 
ośrodków internowania ani do więzienia.

Władze odpowiadały na lojalność kierownictwa TSKŻ i ZRWM drobnymi konce-
sjami, np. audycjami o tematyce żydowskiej w Polskim Radiu, przygotowanymi mery-
torycznie przez osoby z kręgu ZRWM, ŻIH czy TSKŻ118. Wyemitowano je w 1982 r., 
najpierw w związku ze świętem Pesach w kwietniu, a później w związku ze świętami 
Rosz Haszana i Jom Kipur we wrześniu119. Jak pisze historyk August Grabski: „Od 1983 
r. Związek, obok dotychczas wydawanego kieszonkowego kalendarza liturgicznego, roz-
począł publikację książkowego »Kalendarza Żydowskiego« [...] poświęconego kulturze 
i historii narodu żydowskiego”120. W roku 1982 przypadały ważne rocznice. Śmierć Janu-
sza Korczaka i jego podopiecznych czterdzieści lat wcześniej upamiętniono wydaniem 
książki i wystawieniem monumentu przy ul. Gęsiej. Rok 1983 stał się świadkiem wydania 
polskich wersji książek napisanych przez Daniela Kaca, dziennika Adama Czerniakowa, 
pism Emanuela Ringelbluma i książki Żydzi polscy. Dzieje i kultura pod redakcją pra-
cowników ŻIH: Mariana Fuksa, Zygmunta Hoffmana, Maurycego Horna i prof. Jerzego 
Tomaszewskiego. Prawdziwą furorę wśród widzów polskiej telewizji zrobił film muzycz-
ny o polskim tytule Skrzypek na dachu (ang. Fiddler on the Roof), oparty na motywach 
z powieści Szolema Alejchema pt. Tewie mleczarz. W 1985 r. telewizja pokazała go trzy-
krotnie w krótkim przedziale czasu. Już od 1983 r. Teatr Muzyczny w Gdyni wystawiał 
musical o tym samym tytule. Cieszył się dużym powodzeniem w całym kraju. Była to 
sytuacja bez precedensu w dziejach PRL. Najwidoczniej wcześniej nie mogło się to wyda-
rzyć. W Krakowie urządzono pierwszy przegląd filmów o tematyce żydowskiej. Wówczas 
widzowie mogli obejrzeć 12 obrazów121. W Warszawie zorganizowano pokaz przedwo-
jennych filmów żydowskich nakręconych w Polsce. Z każdym rokiem rosła liczba inicja-
tyw artystycznych. Najbardziej prężnymi ośrodkami popularyzowania kultury żydow-
skiej były wówczas Warszawa, Kraków i Lublin.

118 Np. audycja poświęcona świętom Pesach w II Programie Polskiego Radia 7 IV 1982 r., przygotowana przez 
Mozesa Finkelsteina (ZRWM) i Szymona Datnera (ŻIH).

119 „AJYB” 1983, s. 227; A. Grabski, Współczesne życie religijne Żydów…, s. 153. 
120 A. Grabski, Współczesne życie religijne Żydów…, s. 153–154.
121 „AJYB” 1988, s. 352.
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Wszystko to działo się w warunkach gwałtownie rosnącego, pozytywnego zaintere-
sowania społecznego kulturą i historią Żydów. „Książki na tematy żydowskie – wspomi-
na Antony Polonsky – znikały z księgarń, bilety na sztuki teatralne o tematyce żydow-
skiej były natychmiast wyprzedawane, entuzjastycznie przyjmowano występy izraelskich 
zespołów tanecznych i muzycznych”122.

Polityczna przeszłość i ówczesne przekonania ułatwiały wielu osobom z grona aktywi-
stów TSKŻ współpracę z lokalnymi agendami reżimu. W 1984 r. w jednym z dokumen-
tów padło stwierdzenie, że „większość kół [TSKŻ – G.B.] ma przedstawicieli w PRON123 
i trzeba ich umieścić na listach kandydatów do rad narodowych”124, co dotyczyło zaplano-
wanych na ten rok wyborów do organów pseudosamorządu terytorialnego. 

W końcu roku 1984 przystąpiono do przygotowania VIII Krajowego Zjazdu TSKŻ125. 
Odbył się on 26 marca 1985 r. Maurycy Kajler, który wygłaszał referat sprawozdawczy, 
niejako odpowiadając na wezwanie przedstawiciela KC PZPR o udzielenie przez TSKŻ 
wsparcia dla polityki partii zabiegającej o integrację społeczeństwa, zadeklarował: „Towa-
rzystwo nasze, które rosło z Polską Ludową, postawiło sobie za cel aktywizowanie ludno-
ści żydowskiej w pracy społeczno-politycznej, włączenie jej w ramach istniejących aktu-
alnych struktur w socjalistyczne budownictwo Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”126. Inny 
ukłon w stronę władz stanowiło wprowadzenie do statutu zapisu, zgodnie z którym do 
celów TSKŻ miało należeć „aktywizowanie ludności żydowskiej w pracy społeczno-po-
litycznej i włączenie jej w ramach Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego do 
socjalistycznego budownictwa PRL”127. 

Charakterystyczne jest stwierdzenie Szymona Szurmieja  z 1985 r.: „Jesteśmy w PRON, 
w Narodowej Radzie Kultury i Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytucie 
Pamięci Narodowej itp. [...] Jesteśmy małą organizacją, ale bardzo znaczącą”128. W paź-
dzierniku tego roku Plenum ZG TSKŻ wydało apel zawierający deklarację poparcia 
wyborów do Sejmu PRL i dla programu PRON129. Były to przedostatnie wybory o zasięgu 
ogólnokrajowym przeprowadzone na starych zasadach. Ostatnimi – typowymi dla PRL 
– były wybory do rad narodowych w 1988 r. Również wtedy TSKŻ udzieliło bezwarun-
kowego poparcia programowi władz PRL. 

Nadal występowano w interesie Polski takiej, jaką była, na forum ponadpaństwo-
wych organizacji żydowskich. Długo trzeba by wymieniać wszystkie spotkania, wizyty 

122 A. Polonsky, Stosunki polsko-żydowskie od 1984. Refleksje uczestnika, Kraków–Budapeszt 2009, s. 65.
123 PRON to skrót nazwy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, instytucji mającej w założeniu 

stanowić ponadpartyjną platformę współpracy osób o różnych poglądach na rzecz wzmacniania PRL. 
Rozwiązano go w 1989 r. PRON, powołany w 1982 r., zastąpił funkcjonujący w latach 1952–1983 Front 
Narodowy/Front Jedności Narodu (FJN).

124 AZGTSKŻ, 1984, Protokół Plenum ZG TSKŻ, 6 IV 1984 r., b.p.
125 „F-Sz”, 8 XII 1984, nr 49; 22–29 XII 1984, nr 51/52.  
126 „F-Sz”, 27 IV 1985, nr 17.
127 Por. AAN, LI, t. 296, Statut TSKŻ uchwalony 26 III 1985 r. na VIII Krajowym Zjeździe Towarzystwa,  

k. 14.
128 AZGTSKŻ, 1985, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 26 II 1985 r., b.p.
129 Ibidem, Protokół Plenum ZG TSKŻ, 2 X 1985 r., b.p.
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i delegacje, podczas których przedstawiciele TSKŻ i ZRWM występowali jako rzeczni-
cy Polski Ludowej. Jako przykład warto przytoczyć rolę odegraną przez liczną delegację 
z Polski podczas V Światowego Kongresu Żydów Polskich w Tel Awiwie, poświęconego 
tysiącleciu żydowskiej obecności na ziemiach polskich. Była to delegacja o tyle niety-
powa, że bardzo mocną reprezentację miał w niej ZRWM. Oprócz dwóch osób z TSKŻ 
wchodziły w jej skład aż trzy osoby z centralnych i terenowych struktur ZRWM. Gdy z ust 
zagranicznych uczestników kongresu padło wiele krytycznych słów pod adresem rządu 
PRL, Adam Kwaterko po raz kolejny przywołał dziedziny, w których polityka władz PRL 
mogła służyć za przykład państwowego mecenatu dla żydowskiej kultury130.  

Inną stałą cechą wystąpień delegatów z Polski było krytykowanie prób uchwalenia 
rezolucji potępiających przejawy antysemityzmu w ZSRS. Przykładem może być wystą-
pienie Szymona Szurmieja przeciwko protestom ŚKŻ, który domagał się przyznania 
sowieckim Żydom prawa do emigracji ze starej ojczyzny131. Kierownictwo TSKŻ także 
poczytywało sobie za zasługę storpedowanie podczas sesji ŚKŻ w Jerozolimie w styczniu 
1986 r. projektu rezolucji potępiającej władze PRL za represjonowanie Czesława Biele-
ckiego, dysydenta pochodzenia żydowskiego132. W związku z obchodami czterdziestole-
cia pisma „Fołks-Sztyme” jego redaktor naczelny pisał: „[...] »Fołks-Sztyme« prowadziła 
przez cały czas swoją pracę wychowawczą. Wychowywała swoich czytelników w Polsce 
w duchu socjalizmu, internacjonalizmu i patriotyzmu. Rozwijała i kształtowała w nich 
poczucie miłości i przywiązania do Polski – naszego ojczystego kraju”133. 

Nową cechą aktywności żydowskiej w PRL w drugiej połowie lat osiemdziesiątych 
były niespotykane wcześniej w takim natężeniu wspólne wystąpienia przedstawicieli 
TSKŻ i ZRWM, podczas których przedstawiano zagranicznym gościom zakres legalnej 
działalności żydowskiej w Polsce. Jest to stały motyw relacji ze spotkań odbywających 
się najczęściej w budynku przy pl. Grzybowskim 12/16134. TSKŻ chwalił się klubami, 
zespołami amatorskimi, aktywnością młodych. Z kolei przedstawiciel ZRWM podawał 
dane o liczbie kongregacji, domów modlitwy, kuchni koszernych, informował o audy-
cjach w Polskim Radiu na temat żydowskich świąt religijnych i wydawaniu żydowskiego 
kalendarza. Obie instytucje dysponowały wówczas taką samą liczbą oddziałów – czyli 
piętnastoma.

Symbolicznym przypomnieniem o podległości strukturom władzy stał się tryb wyło-
nienia Prezydium Zarządu Głównego, wybranego na VIII Zjeździe TSKŻ w 1985 r. Pro-
pozycję składu prezydium podał Wojciech Klimek, przedstawiciel Wydziału Administra-
cyjnego KC PZPR135. Była to formalność, wszystkie kandydatury przeszły jednogłośnie.  

130 AZGTSKŻ, 1987, Sprawozdanie z przebiegu V Światowego Kongresu Żydów Polskich w Tel Awiwie, 5–8 V 
1987 r., b.p.

131 AZGTSKŻ, 1986, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 11 IX 1986 r., b.p. 
132 Ibidem, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 19 III 1986 r., b.p.
133 „F-Sz”, 20–27 XII 1986, nr 51/52.  
134 Przykładem może być jedno ze spotkań członków United Jewish Appeal, organizacji, której przedstawicie-

le bodaj najczęściej odwiedzali Polskę w latach osiemdziesiątych XX w. (por. „F-Sz”, 14 II 1987, nr 6,  s. 7).
135 AZGTSKŻ, 1985, Protokół Plenum ZG TSKŻ, 26 III 1985 r., b.p.
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Nadal działała Komisja Koordynacyjna organizacji żydowskich, stawiająca sobie 
za cel reprezentowanie ludności żydowskiej w kontaktach z agendami państwowymi. 
Przedstawiciele Komisji spotykali się z członkami władz państwowych, zarówno z tymi 
z okresu rządów monopartii, jak i wyłonionymi już wyniku zmian z 1989 r. Na przy-
kład z prezydentem PRL Wojciechem Jaruzelskim omawiali problem upamiętnienia pol-
skich oficerów narodowości żydowskiej zamordowanych w 1940 r. w Katyniu. Z kolei 
u ministra Aleksandra Halla zabiegali o przeciwdziałanie zdarzeniom antysemickim, do 
których dochodziło jesienią 1989 r. i w następnych miesiącach. Próbowano odnaleźć się 
w nowych realiach, zachowując dla TSKŻ rolę oficjalnego reprezentanta całej społeczno-
ści. Okazało się to niemożliwe.  

Relacje łączące członków Prezydium ZG z instytucjami państwowymi były krytyko-
wane przez osoby związane z organizacjami opozycyjnymi. To wykluczało możliwość 
nawiązania dialogu, szczególnie w czasie, gdy kres PRL stał się oczywisty. Z drugiej stro-
ny członkowie Prezydium ZG i redakcji „Fołks-Sztyme” nie śpieszyli się z wyrażeniem 
poparcia dla środowiska NSZZ „Solidarność” i Komitetów Obywatelskich ani w okresie 
poprzedzającym wybory do sejmu i senatu z 4 czerwca 1989 r., ani później, gdy powołano 
rząd koalicyjny z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem. Wyczekiwano dalszego roz-
woju wypadków. Ze spraw bieżących koncentrowano się przede wszystkim na wybrykach 
antysemickich przyjmujących postać aktów wandalizmu: wybijania szyb w synagogach, 
malowania antyżydowskich haseł na ścianach czy prób podpalenia synagogi Nożyków 
i „Śródborowianki”136. Na łamach „Fołks-Sztyme” snuto rozważania na temat ewentual-
nych następstw powstawania organizacji politycznych, odwołujących się do programów 
przedwojennych polskich organizacji nacjonalistycznych. Nastroje te oddawał artykuł 
Adama Roka zatytułowany Ile obaw, ile nadziei?137.

Wkrótce okazało się, że w demokratycznej Polsce żadna z liczących się sił politycznych 
nie stanowiła zagrożenia dla społeczności żydowskiej. I dopiero w nowych warunkach 
mogła ponownie wybuchnąć niereglamentowana aktywność środowiskowa w wymiarze 
religijnym, oświatowym i kulturalnym. Działalność polskich Żydów przestała też zależeć 
wprost od tego, jaka była aktualna polityka rządu moskiewskiego na Bliskim Wscho-
dzie. Powrócił czas trudnej, normalnej wolności dobrych i złych wyborów, wynikających 
z nich zysków i strat. 

* * *

Ważnym zagadnieniem, którego nie można pominąć, są relacje między władzami PRL 
a zagranicznymi środowiskami żydowskimi. W omawianym okresie rząd w Warszawie 
nie występował z pozycji siły. Decydowało o tym kilka czynników. Do pewnego momen-
tu w grę wchodziły przede wszystkim względy wizerunkowe, w mniejszym ekonomicz-
ne. Później – zaryzykuję takie stwierdzenie – gradacja uległa zmianie. Nie ma żadnej 

136 „F-Sz”, 27 X 1989, nr 43.
137 „F-Sz”, 20 X 1989, nr 42.

Między ideologią.indd   343 2/19/14   10:04:47 AM



344 Grzegorz Berendt

wątpliwości, że co najmniej od początku lat sześćdziesiątych zwracano uwagę na pojawia-
jące się za granicą koncepcje odszkodowań za prywatne i instytucjonalne mienie żydow-
skie, które przeszło w ręce obywateli PRL lub państwa i różnych instytucji. Wypłynęła też 
kwestia wypłaty rent i emerytur żydowskim obywatelom, którzy w różnych momentach 
wyjechali z kraju, ale wcześniej wypracowali pewien wymiar świadczeń socjalnych. Wła-
dze PRL broniły się przed uznaniem roszczeń płynących z zagranicy. Gwałtowne pogar-
szanie się bilansu płatniczego w relacjach z krajami zachodnimi od połowy lat siedem-
dziesiątych jeszcze bardziej wzmocniło to stanowisko.

Inicjatywy rewindykacyjne nie miały szans na powodzenie w okresie kierowania 
PZPR przez Władysława Gomułkę, a w dekadzie Edwarda Gierka poszły one w innym 
kierunku, o czym będzie jeszcze mowa. To, co stanowiło przedmiot rozmów dwustron-
nych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, nie było tożsame z problematy-
ką omawianą nadal – i to publicznie – za granicą. Świadczy o tym fragment artykułu 
zamieszczonego w polskojęzycznej gazecie izraelskiej na temat IV Kongresu Światowej 
Federacji Żydów z Polski, zorganizowanego w Tel Awiwie w lutym 1979 r.: „Dzisiaj rano 
Kongres rozpoczyna swe robocze obrady, a na porządku dziennym znajduje się szereg 
problemów ważnych dla Żydów z Polski, związanych m.in. z otrzymaniem odszkodowań 
za upaństwowione mienie społeczne żydostwa polskiego, przekazaniem ważnych mate-
riałów historycznych z archiwów państwowych i municypalnych w Polsce, zabezpiecze-
niem żydowskich cmentarzy i innych”138. 

W obliczu takich postulatów – wysuwanych zresztą już od lat – decydenci PRL nie 
mogli pozostać bierni. Działali dwutorowo. Po pierwsze utrzymywali bezpośrednie kon-
takty ze stroną żydowską, a po drugie do realizacji polityki państwowej wykorzystywa-
li w pewnej mierze wybranych reprezentantów społeczności żydowskiej. Nie dysponuję 
danymi, by stwierdzić, w jakim stopniu granie na tym drugim fortepianie przynosiło 
efekty. Nie dotarłem do dokumentów z lat 1971–1989 wytworzonych przez zagraniczne 
instytucje żydowskie, które rozmawiały z przedstawicielami TSKŻ i ZRWM czy to w Pol-
sce, czy poza nią. W okresie wcześniejszym traktowano ich dość lekceważąco, zdając 
sobie sprawę z tego, że są niemal całkowicie zależni od politycznych nadzorców.   

Służby dyplomatyczne PRL, zgodnie ze swoimi kompetencjami, zwracały uwagę na 
wszystko, co dotyczyło kraju. O powyższym świadczy relacja z podróży do Polski Jamesa 
Ferona, korespondenta „The New York Times”, zamieszczona w wydaniu z 15 kwietnia 
1973 r. W jego ocenie trwał „proces całkowitego upadku życia żydowskiego w [Polsce]”. 
TSKŻ przedstawił jako „niezdarnie zawoalowaną ekspozyturę MSW”139. Miał w pew-
nym sensie rację. Taką zresztą opinię musiał zapożyczyć od swoich rozmówców w kraju, 
przypuszczalnie wywodzących się z kręgów kierownictwa ZRWM, zwłaszcza od prze-
wodniczącego Izaaka Frenkla, o którym dziennikarz wyrażał się w superlatywach. Czte-
ry lata później peerelowski dyplomata informował z satysfakcją z Waszyngtonu: „Obraz 
Polski w środkach masowego przekazu w ostatnim okresie uległ [...] korzystnej popra-

138 AAN, LI, t. 294, Wycinek z wydawanej w Tel Awiwie gazety „Nowiny Kurier” z 8 II 1979 r., k. 25.
139 AAN, LI, t. 281, Omówienie kwietniowego artykułu Jamesa Ferona, 11 VIII 1973 r., b.p.
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wie. Wzrost wyjazdów do Polski spowodował ukazywanie od czasu do czasu materiałów 
w miarę obiektywnych”140.

Władze PRL były gotowe rozmawiać z przedstawicielami bardzo różnych środowisk 
żydowskich. W latach siedemdziesiątych – jak się wydaje – głównym warunkiem pozy-
tywnej reakcji była sama próba nawiązania kontaktu przez stronę żydowską. Jak dotąd 
nie wypłynął dokument wskazujący, że ówczesne spotkania inicjował rząd PRL. Poza 
dyskusją są natomiast wizyty w Polsce przedstawicieli środowisk wcześniej traktowanych 
z najwyższą podejrzliwością i nazywanych reakcyjnymi. Wręcz można powiedzieć, że 
tzw. środowiska postępowe diaspory żydowskiej, jak określano wcześniej członków lub 
sympatyków partii komunistycznych, w ogóle przestały się liczyć. Co najwyżej zaprasza-
no takie osoby na niektóre uroczystości141. 

Papierkiem lakmusowym stosunków z diasporą żydowską i Izraelem był skład dele-
gacji uczestniczących w obchodach rocznic wybuchu powstania w getcie warszawskim. 
W ostatnim roku kierowania PZPR przez Władysława Gomułkę, kiedy nie przypadała 
okrągła rocznica tamtych dramatycznych wydarzeń, na uroczystości nie przybył z zagra-
nicy nikt znaczący. Najwidoczniej władzom na tym nie zależało, a i środowiska zagra-
niczne zachowały rezerwę wobec przywódcy, który dopuścił do wybuchu antysemickiej 
nagonki. Co ciekawe, dwa lata później, gdy utrwaliła się już pozycja otwartego na współ-
pracę z Zachodem Edwarda Gierka, było podobnie. Chociaż trzeba pamiętać, że był to 
człowiek, który w marcu 1968 r. jako I sekretarz KW PZPR w Katowicach zdecydowanie 
wzywał do rozprawy z wichrzycielami i podzielał poglądy o „kreciej robocie kryptosyjo-
nistów”. Zmiany przyniósł dopiero następny rok. 

Nie wypadało pominąć trzydziestej rocznicy powstania w getcie warszawskim. Ponad-
to pojawiły się nowe okoliczności, których nie można było zignorować. Na przełomie 
1972 i 1973 r. do Stanów Zjednoczonych dotarły pogłoski, jakoby władze PRL zamierzały 
likwidować zdewastowane nekropolie żydowskie. Tak zinterpretowano dokonaną w roku 
1972 nowelizację ustawy o cmentarzach z 31 stycznia 1959 r.142 Dyplomaci PRL zaczęli 
alarmować, że istnieje zagrożenie ze strony „organizacji syjonistycznych” wykorzystania 
trzydziestej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim do akcji propagandowej 
wymierzonej w Polskę. 27 lutego 1973 r. w biurze Wydziału Administracyjnego KC PZPR 
spotkali się przedstawiciele MSZ, PAP, Komitetu ds. Radia i Telewizji, Agencji Interpress. 
Stanowisko zajęło Biuro Polityczne KC PZPR, nakazując zastosowanie „ofensywnych 

140 AAN, LI, t. 290, Szyfrogram z Ambasady PRL w Waszyngtonie do MSZ w Warszawie, 17 XII 1977 r., 
k. 13.

141 Np. przedstawiciele Komunistycznej Partii Izraela przyjeżdżali do Warszawy w charakterze gości na kolej-
ne zjazdy PZPR.

142 Artykuł 6, ust. 1 ustawy mówił: „Użycie terenu cmentarnego po zamknięciu cmentarza na inny cel nie 
może nastąpić przed upływem 40 lat od dnia ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu. Po upływie 
powyższego terminu właściwy do spraw gospodarki terenowej i ochrony środowiska organ prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może wydać decy-
zję o użyciu terenu cmentarnego na inny cel zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego” (Dz.U. 
1972, nr 27, poz. 194).
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działań propagandowych”143. Na uroczystości po raz pierwszy od kilku lat przybyło do 
kraju wielu żydowskich gości z zagranicy.  

W tej sytuacji zmobilizowano siły i środki, aby pokazać pozytywny stosunek władz 
PRL do spraw ważnych dla żydowskiej diaspory. Obchodom nadano duży rozmach, choć 
symptomatyczne było to, że w gronie organizatorów pierwsze skrzypce grał ZBoWiD, 
a nie instytucje żydowskie. Instytut Historii PAN we współpracy z ŻIH zorganizował 
dwudniową sesję naukową o tematyce wojennej. W Filharmonii Narodowej odbyła się 
wieczornica z udziałem przedstawicieli PZPR, władz wojskowych i administracji pań-
stwowej. Ale – co wypada podkreślić – bez udziału I sekretarza KC PZPR i premiera. Do 
Warszawy zawitała „grupa przedstawicieli postępowych organizacji żydowskich z Argen-
tyny i Brazylii”. Znamienne, że sprawozdawca TSKŻ nie wspomniał o gościach z Izra-
ela czy Stanów Zjednoczonych lub reprezentantach Światowego Kongresu Żydów czy 
Światowej Federacji Żydów Polskich144. Widocznie dla władz PRL nie nadszedł jeszcze 
czas na otwarcie bram kraju dla tych, których kilka lat wcześniej oskarżano o działa-
nia antypolskie. Zdanie środowisk zagranicznych było jednak brane pod uwagę, skoro 
zespół PTŻ występował na uroczystościach rocznicowych w Belgii, a redaktor Tenenblatt 
przedstawił referat okolicznościowy w Berlinie Zachodnim. Poza Warszawą większego 
rozmachu nadano obchodom w Krakowie, Łodzi, Szczecinie i Wrocławiu, gdzie w pra-
ce organizacyjne włączyły się lokalne komitety Frontu Jedności Narodu i prezydia rad 
narodowych145. Od 1974 r. przez kolejne kilka lat rocznice znów obchodzono w bardzo 
skromnym zakresie.

Chociaż w obchodach trzydziestej rocznicy powstania w getcie wzięły udział tylko 
nieliczne zagraniczne delegacje, sytuacja zaczęła się szybko zmieniać. Latem do War-
szawy i innych miast zawitali przewodniczący i sekretarz loży B’nai B’rith, traktowanej 
w minionych dekadach jako „ekspozytura interesów państw imperialistycznych”146. Poza 
tym do Polski przybyli korespondenci prasy żydowskiej z Anglii i Stanów Zjednoczo-
nych. Urzędnicy państwowi i partyjni w Polsce dekady Edwarda Gierka manifestowali 
gotowość do rozmów z przedstawicielami zachodnich środowisk żydowskich. A te zaczę-
ły wysyłać kolejne delegacje, które proponowały współpracę w dziedzinie opieki nad 
zabytkami kultury żydowskiej, zabiegały o uzyskanie dostępu do archiwaliów i zbiorów 
bibliotecznych związanych z historią Żydów. 

Najaktywniejszymi instytucjami zagranicznymi w tych kontaktach był Światowy Kon-
gres Żydów i Federacja Żydów Polskich w Stanach Zjednoczonych. Z czasem postulatom 
zaczęto nadawać ton żądań. Jeden z nich dotyczył utworzenia funduszu ze środków uzy-
skanych ze sprzedaży lub dzierżawy budynków należących przed 1 września 1939 r. do 
instytucji żydowskich. Fundusz miał służyć niesieniu pomocy socjalnej Żydom w Pol-

143 AAN, LI, t. 281, Notatka Departamentu Informacji i Współpracy Kulturalnej WA KC PZPR, 4 IV 1973 r., 
b.p. 

144 AZGTSKŻ, 1973, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 7 V 1973 r., b.p.
145 Ibidem.
146 AZGTSKŻ, 1973, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 23 X 1973 r., b.p. 
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sce147. Jak pisał sprawozdawca o sytuacji sprzed grudnia 1977 r.: „Ponadto Światowy 
Kongres Żydowski domagał się wypłacenia Żydom, którzy wyemigrowali z Polski, rent 
i emerytur oraz oddania do dyspozycji reprezentacji Żydów polskich jednego z baraków 
na terenie byłego obozu śmierci w Oświęcimiu dla utworzenia tam pawilonu upamięt-
nienia męczeństwa [Żydów – G.B.]”148. Rząd PRL powołał zespół do spraw rozpatrzenia 
wysuniętych postulatów, ale w latach 1977–1984, żaden z nich nie został wprowadzony 
w życie149.

Rocznica powstania w getcie warszawskim, przypadająca w 1978 r., wywołała nową 
mobilizację agend rządowych i partyjnych. Znakiem czasu był udział w obchodach nie 
tylko przedstawicieli organizacji żydowskich z państw komunistycznych, lecz także gości 
z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Polska gościła wówczas dr. Nahuma Goldma-
na (lidera ŚKŻ) z osobami towarzyszącymi oraz Stefana Grajka (ważną postać izraelskich 
organizacji kombatanckich), przedstawicieli izraelskiego Instytutu Pamięci Narodowej 
Yad Vashem i kibucu Lohamei Ha-Getaot oraz liczną grupę byłych więźniów KL Aus-
chwitz-Birkenau z Izraela150. Chociaż nadal nie utrzymywano stosunków dyplomatycz-
nych z państwem żydowskim, władze PRL pozwoliły kierownictwu TSKŻ na zaproszenie 
do Polski ludzi, którzy bez wątpienia byli syjonistami. Najwidoczniej uznano to za mniej 
ważne niż korzyści wizerunkowe dla kraju i społeczeństwa, wynikające z gotowości stro-
ny izraelskiej do wzbogacenia obchodów o uroczyste wręczenie medali i dyplomów Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata większej grupie Polaków ratujących Żydów w okresie 
okupacji niemieckiej151. W latach 1983 i 1988 uczyniono podobnie.

W kwietniu 1974 r. z Ambasadą PRL w Waszyngtonie skontaktował się rabin Izaak 
Lewin, związany z lożą B’nai B’rith. Ambasada zaalarmowała MSZ, ponieważ miała świa-
domość zdolności amerykańskiej społeczności żydowskiej do samoorganizacji i prze-
prowadzania masowych akcji protestacyjnych. Nieco wcześniej w Nowym Jorku w innej 
sprawie protestowało około 100 tys. ludzi. Obawiano się, aby nie doszło do podobnej 
sytuacji w związku ze sprawami polskimi152. Zresztą już wcześniej, bo w lipcu 1973 r., 
delegacja B’nai B’rith, a w jej składzie Izaak Lewin, zawitała do Warszawy. Spotkała się 
z przedstawicielami TSKŻ, ZRWM, ŻIH i PTŻ. Lewin miał ponownie zawitać do Polski 
jesienią 1974 r., by spotkać się przedstawicielami rządu. W Warszawie przygotowano się 
starannie do tego wydarzenia w ramach międzyresortowych ustaleń Wydziału Admini-
stracyjnego i Wydziału Zagranicznego KC PZPR, MSZ, Urzędu ds. Wyznań, Ministerstwa 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Lewin negocjował ostatecznie warunki 

147 AAN, LI, t. 282, Tezy dotyczące stanowiska władz PRL wobec żądań zagranicznych środowisk żydowskich, 
b.d. [przypuszczalnie styczeń 1978 r.], k. 12–13.

148 Ibidem, k. 12.
149 AAN, LI, t. 283, Notatka Wojciecha Klimka z Wydziału Administracyjnego KC PZPR, dotycząca stanowi-

ska ŚKŻ wobec władz PRL, 16 X 1984 r., k. 56.
150 AZGTSKŻ, 1978, Sprawozdanie z działalności TSKŻ w 1978 r. przedstawione na Plenum ZG TSKŻ 26 II 

1979 r., b.p.
151 AAN, LI, t. 290, Notatka Prezydium ZG TSKŻ dotycząca udziału gości zagranicznych w obchodach 

35. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, 13 III 1978 r., k. 33–34.
152 AAN, LI, t. 277, Depesza Ambasady PRL w Waszyngtonie do MSZ w Warszawie, 30 IV 1974 r., k. 84.
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dalszego sponsorowania ZRWM. Rozmawiał w tej sprawie w Urzędzie ds. Wyznań. Jako 
osoba rozpoznawalna pośredniczył później w sprowadzeniu do Polski rabina, który miał 
pracować dla związku. Jak wiemy, ten pomysł nie został urzeczywistniony przed 1989 
r. Kontaktów jednak nie zarzucono. Przedstawiciele ambasady PRL spotykali się z nim 
nadal w latach osiemdziesiątych. Jako członek ortodoksyjnej organizacji Agudas Isro-
el zawsze wracał do problemu zapewnienia godnych warunków wiecznego spoczynku 
zmarłym pochowanym na żydowskich cmentarzach w Polsce153.

O istocie problemu wiele mówi fragment depeszy ambasadora Witolda Trąmpczyń-
skiego na temat konieczności dobrego przyjęcia w Polsce dwóch wysłanników B’nai B’rith 
do Europy Wschodniej: „Przyjazd ich do Warszawy uważam za bardzo ważny ze względu 
na nasze stosunki z Żydami w Stanach, a przez nich z Kongresem”154. 

W tym samym roku podczas obrad ŚKŻ w Jerozolimie, w porozumieniu ze Światową 
Federacją Żydów Polskich, sformułowano szereg propozycji-żądań pod adresem Polski. 
W związku z tym bardzo intensywnie o przyjazd do Polski zaczął zabiegać rabin Alek-
sander Schindler, prezydent Federacji Żydów Polskich w Stanach Zjednoczonych. Dro-
gą oficjalną złożył w ambasadzie PRL w Waszyngtonie memorandum dotyczące spraw 
żydowsko-polskich. Uczynił to 10 stycznia 1976 r. Gdy przez rok nie uzyskał odpowie-
dzi, zaczął wykorzystywać swoje wpływy, aby wywrzeć nacisk, i tym razem zaczęto roz-
patrywać jego propozycje155. Wprawdzie ze zwłoką, ale doprowadziło to do zwołania 
międzyresortowej i międzywydziałowej narady w Warszawie w celu omówienia takty-
ki negocjacji. Konferowali zastępca kierownika Wydziału Administracyjnego KC PZPR, 
który skądinąd był gospodarzem narady, zastępca kierownika Wydziału Zagranicznego 
KC PZPR, szef Urzędu ds. Wyznań, wiceminister Ministerstwa Pracy, Płacy i Spraw 
Socjalnych, dyrektor departamentu w tym ministerstwie, przedstawiciele MSZ oraz 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Choć reprezentacja ta odpowiadała kate-
goriom problemów zgłaszanych przez potencjalnych gości, jednak nie wszystkim. Zain-
teresowanie gości judaikami czyniło zasadnym także udział przedstawicieli Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, ale z nieznanych powodów ich nie zaproszono. Nastawienie decyden-
tów charakteryzują dwa krótkie sformułowania Józefa Ostasia reprezentującego WA KC 
PZPR: „Klient musi być zadowolony, choć w wielu sprawach nie będzie załatwiony”156. Te 
słowa okazały się prorocze, przynajmniej do końca istnienia PRL. 

Warszawa gościła delegację Aleksandra Schindlera w grudniu 1977 r. Przyjęto ją w kil-
ku instytucjach, odpowiadając negatywnie na większość zgłoszonych postulatów. Strona 
żydowska nie rezygnowała. Żydowskie delegacje zaczęły w tych samych sprawach odwie-
dzać ambasady PRL w różnych państwach, wszędzie domagając się opieki nad zabytkami 

153 AAN, LI, t. 283, Notatka z rozmowy z rabinem Izaakiem Lewinem, 18 X 1984 r., k. 161–164.
154 AAN, LI, t. 299, Szyfrogram z Ambasady PRL w Waszyngtonie do MSZ w Warszawie, 11 VI 1975 r., k. 63.
155 AAN, LI, t. 284, Szyfrogramy z Ambasady PRL w Waszyngtonie do MSZ w Warszawie, 3 III i 5 IV 1977 r., 

k. 119–121. 
156 AAN, LI, t. 285, Notatka z narady w WA KC PZPR w sprawie przyjazdu rabina Aleksandra Schindlera do 

Polski, 17 X 1977 r., k. 10.
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kultury żydowskiej, a przede wszystkim nad cmentarzami157. Ton negocjacji musiał być 
na tyle neutralny, że rabin Schindler nie rezygnował. Tak jak rabin Lewin gościł jeszcze 
kilka razy nad Wisłą. W styczniu 1979 r. ponownie rozmawiał w Urzędzie ds. Wyznań. 
Spotkał się również z przedstawicielami ZRWM i TSKŻ158. 

W latach sześćdziesiątych polityczni decydenci PRL zaczęli  zwracać uwagę na kwe-
stię obrazu zachowań Polaków wobec Żydów w okresie okupacji niemieckiej, który funk-
cjonował za granicą. Skutkowało to dwojako. Przede wszystkim udzielono państwo-
wego poparcia dla badań nad problemem pomocy Żydom oraz represji poniesionych 
z tego tytułu przez ludność polską. Pojawiły się pierwsze artykuły i książki naukowe na 
ten temat. Publikowano coraz więcej artykułów prasowych. Upowszechnianiem wiedzy 
z tego zakresu zajęli się jednak nie tylko ludzie o niekwestionowanych zasługach, ale także 
różnoracy hochsztaplerzy, którzy dostrzegli w tej sytuacji szansę na zyskanie popularno-
ści159. W 1968 r. kwestię okupacyjnych zachowań włączono w akcję walki z „międzynaro-
dowym syjonizmem”, który poza spiskowaniem z zachodnioniemieckimi rewizjonista-
mi oskarżano o zniesławianie polskiego narodu przez zarzucanie Polakom wspomagania 
represji przeciw Żydom. Konsekwencje tak swoiście odczuwanej troski o dobre imię 
narodu odczuwamy do dziś, stworzono bowiem atmosferę uniemożliwiającą prowadze-
nie w kraju kompleksowych badań dotyczących wszystkich wymiarów okupacyjnej rze-
czywistości. 

Eksponowanie wątku pomocy udzielanej przez Polaków Żydom stało się w pewnym 
momencie jednym z czynników sprzyjających odbudowie instytucjonalnych kontak-
tów z Izraelem, chociaż nie na poziomie relacji międzypaństwowych. Działalność Yad 
Vashem w Jerozolimie w dziedzinie honorowania Polaków ratujących Żydów spotykała 
się z uznaniem oficjalnych czynników PRL. Nagłaśniano fakt, że to Polacy stanowili naj-
liczniejszą grupę narodową wyróżnioną tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świa-
ta”. Dlatego od 1978 r. w czasie obchodów tzw. okrągłych rocznic wybuchu powstania 
w getcie warszawskim organizowano też uroczystości wręczania medali większej liczbie 
obywateli PRL. Tak było w 1983 i 1988 r. Podobnie przy okazji rocznic wyzwolenia KL 
Auschwitz-Birkenau160. Nie byłoby to możliwe bez przyzwolenia strony izraelskiej, tym 
bardziej że dawało to okazję, by uhonorować ludzi, którym wcześniej nie pozwolono ode-
brać osobiście medalu i dokumentów. Poza tym przyzwolenie polityczne było niezbędne 
do funkcjonowania sekcji w ŻIH, zajmującej się gromadzeniem informacji o sprawied-
liwych. 

O znaczeniu przypisywanym problemowi okupacyjnych relacji żydowsko-polskich 
świadczy audiencja, której u pracownika Wydziału Administracyjnego KC PZPR docze-
kał się dr Wacław Zajączkowski. Był to emerytowany profesor Uniwersytetu Katolickiego 

157 Tak się stało m.in. w Australii.
158 AAN, LI, t. 288, Raport nt. wizyty Aleksandra Schindlera w Polsce, 1–3 I 1979 r., k. 275.
159 D. Libionka, Polskie piśmiennictwo na temat zorganizowanej i indywidualnej pomocy Żydom (1945–2008), 

„Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 2008, t. 4, s. 25–58. 
160 Np. podczas obchodów czterdziestej rocznicy wyzwolenia obozu medale sprawiedliwych wręczono pięć-

dziesięciu osobom. Przekazał je osobiście prezes Yad Vashem, Icchak Arad (por. „AJYB” 1987, s. 273).
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w Waszyngtonie, zajmujący się dokumentowaniem i upublicznianiem faktów martyrolo-
gii Polaków represjonowanych z powodu udzielania pomocy Żydom161. 

Tylko część działalności Yad Vashem spotykała się z życzliwością czynników oficjal-
nych PRL. Jeśli wracały kwestie związane z podłymi lub zbrodniczymi zachowaniami 
niektórych Polaków wobec Żydów, nadal odbierano to jako przejaw tendencji do zniesła-
wiania całego społeczeństwa. Pod tym kątem analizowano zresztą w większym stopniu 
nie tyle publikacje naukowe, ile przede wszystkim przekaz w środkach masowego przeka-
zu: prasie, radiu i telewizji162. Tym zajmowali się pracownicy placówek dyplomatycznych 
PRL. Zachowały się raporty z informacjami na temat tego, kto, gdzie i kiedy wypowiadał 
się o okupacyjnych relacjach polsko-żydowskich, zwłaszcza jeżeli wymowa tych enun-
cjacji była negatywna dla polskiej strony. Agendy rządowe PRL nie ograniczały się tylko 
do śledzenia tego, co dzieje się w omawianej kwestii. Starały się też w miarę możliwości 
wpływać na kształtowanie medialnego wizerunku Polaków za granicą. Oczywiście w kra-
jach, gdzie honorowano podstawowe zasady ochrony wolności słowa i wolności przekazu 
medialnego, te możliwości były niewielkie. Mimo to niekiedy komunistom udawało się 
doprowadzić do zastosowania cenzury163. 

Wkrótce po tym, jak delegacja Prezydenckiej Komisji ds. Holocaustu – działająca pod 
auspicjami Jimmy’ego Cartera – powróciła z Polski, w Stanach Zjednoczonych ogłoszono, 
iż rząd PRL zgodził się na uporządkowanie Umschlagplatz, czyli miejsca, skąd w 1942 r. 
wywieziono do obozu zagłady w Treblince ponad 300 tys. Żydów z warszawskiego get-
ta. Poza uporządkowaniem wystawiono tam pomnik przypominający o tragicznym 
losie ludzi wywożonych stamtąd na śmierć. W zbliżonym czasie rząd PRL zwrócił się do 
UNESCO o wpisanie muzeum na terenie KL Auschwitz-Birkenau na listę światowego 
dziedzictwa kultury, co wzmocniłoby możliwości ochrony obozu, będącego miejscem 
kaźni około miliona Żydów, a przez to najbardziej rozpoznawalnym symbolem Zagłady.

Władze PRL ograniczały różne inicjatywy żydowskie. Nie zgodziły się np. na próbę 
podjętą przez polskiego współpracownika amerykańskiego Institute on the Holocaust, 
który w grudniu 1978 r. zgłosił pomysł organizowania przyjazdów zagranicznych grup, 
podróżujących do miejsc martyrologii Żydów. Zamiast tego nadal przyjeżdżały kilku-
osobowe delegacje, takie jak np. członków Komitetu Doradczego Prezydenta Stanów 

161 AAN, LI, t. 288, Notatka z przebiegu rozmowy z dr. Wacławem Zajączkowskim, 9 I 1979 r., k. 3–5.
162 Przykład działań tego typu stanowi korespondencja z Paryża, gdzie jeden z kanałów telewizji zamierzał 

wyemitować film Aleksandra Forda Ulica Graniczna i zaaranżować po emisji dyskusję na temat jego treści. 
Dyplomata PRL pisał: „dyskusja odbędzie się niezależnie od tego, czy weźmiemy w niej udział; nasza nie-
obecność może dostarczyć materiału do złośliwości i napadów pod naszym adresem zarówno podczas dys-
kusji, jak i w prasie; nieobecność uniemożliwia ewentualną replikę w dyskusji; zgłaszając nasz udział, mamy 
okazję do przeprowadzenia rozmów z kierownictwem audycji i podjęcia próby wpłynięcia na jej przebieg” 
(AAN, LI, t. 281, Szyfrogram z Ambasady PRL w Paryżu do MSZ w Warszawie, 17 III 1973 r., b.p.).    

163 Gdy ambasada w Paryżu dowiedziała się, że w nagranym materiale na temat powstania w getcie warszaw-
skim pojawiły się akcenty antypolskie, podjęła działania, które opisano tak: „Ambasada interweniowała 
w redakcji i wyeliminowała z wypowiedzi [Marka] Haltera i Rothema szereg przykrych i złośliwych akcen-
tów antypolskich. Po długich i trudnych dyskusjach z realizatorami wycięto 30 minut taśmy” (AAN, LI, 
t. 290, Szyfrogram z Ambasady PRL w Paryżu, 27 II 1978 r., k. 1). 
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Zjednoczonych ds. Pamięci o Zagładzie. Był w niej znany w świecie pisarz i więzień KL 
Auschwitz-Birkenau Elie Wiesel i uratowany w Polsce Eli Zborowski, związany z amery-
kańskim komitetem wspierania Yad Vashem. Lata 1979–1981 były wypełnione kolejny-
mi wizytami ważnych osobistości zagranicznych instytucji żydowskich. Nic jednak nie 
wskazuje, aby udało im się uzyskać jakieś koncesje. 

Furtką umożliwiającą wzajemne kontakty była u schyłku lat siedemdziesiątych wymia-
na naukowa. Duże zasługi w tej dziedzinie miał prof. Witold Tyloch, hebraista z Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W 1978 r. przystąpił do działań, zmierzających do zorganizowania 
Kongresu Hebraistycznego na UW164. W następnej dekadzie do grona naukowców z Pol-
ski dołączyli prof. Jerzy Tomaszewski z UW i prof. Józef Gierowski z UJ. Ministerstwa 
starały się mieć wgląd w program konferencji i skład grona referentów. Ale generalnie 
nie stawiano przeszkód w rozwijaniu wymiany naukowej w dziedzinie badań judaistycz-
nych. Do Polski zaczęli przyjeżdżać naukowcy z Izraela, Anglii i Stanów Zjednoczonych. 
Polscy badacze wyjeżdżali na konferencje, kwerendy i staże zarówno do wymienionych, 
jak i innych państw. 

Zmiana klimatu umożliwiła czynnikom polskim normalną, cywilizowaną reakcję 
na zaproszenie złożone przez rabina Aleksandra Schindlera, który – reprezentując tym 
razem Związek Amerykańskich Kongregacji Hebrajskich (Union of American Hebrew 
Congregations) – zaprosił szefa Urzędu ds. Wyznań do odbycia wizyty w Stanach Zjed-
noczonych. Pretekstu dostarczyła inauguracja wystawy „Tysiąc lat życia Żydów na pol-
skiej ziemi”, prezentowanej w grudniu 1981 r. W jej przygotowanie zaangażowało się po 
stronie polskiej Ministerstwo Kultury i Sztuki, ZRWM, ŻIH, TSKŻ, Uniwersytet War-
szawski oraz hierarchowie Kościoła katolickiego. Minister prowadził w Ameryce rozmo-
wy z przedstawicielami ŚKŻ i Światowej Federacji Żydów Polskich. Wprowadzenie stanu 
wojennego utrudniło zdyskontowanie tego wydarzenia. 

Ożywienie kontaktów z zagranicą i pojawienie się zainteresowania dziejami Żydów 
w kraju skutkowało tym, że w 1980 r. około 400 osób prowadziło kwerendy naukowo 
w bibliotece i czytelni archiwum ŻIH. Instytut nawiązał współpracę z Memorial Founda-
tion for Jewish Culture165.

* * *

Wizyty zagranicznych gości przyczyniały się pośrednio do poprawy warunków życia 
polskiego środowiska żydowskiego. Oto przykład. Po tym jak jesienią 1982 r. nowy kie-
rownik Urzędu ds. Wyznań odmówił przyznania obiecanych przez jego poprzednika 
5 mln zł na remont „Śródborowianki”, Szymon Szurmiej interweniował u Kazimierza 
Barcikowskiego, członka BP KC PZPR. Ten wydał polityczną decyzję, wymuszającą 

164 AAN, LI, t. 288, Pismo prof. Zygmunta Rybickiego, rektora UW, 14 VIII 1978 r., k. 258, 259; ibidem, Uwagi 
do pisma przygotowane w WA KC PZPR, 18 IX 1978 r., k. 282, 283.

165 „AJYB” 1982, s. 243.
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na urzędniku państwowym wywiązanie się z przyjętych zobowiązań166. Sprawa miała 
poniekąd kontekst honorowy i polityczny. Szymon Szurmiej powiedział bowiem, że gdy-
by nadal blokowano środki państwowe, nie będzie problemu z wykorzystaniem na wspo-
mniany cel dotacji Jointu. Dodatkowo w tym czasie władzom PRL bardzo zależało na 
poprawieniu swojego wizerunku w oczach zachodnich środowisk żydowskich. 

Poza wyremontowaniem „Śródborowianki” w 1983 r. w ekspresowym tempie przy-
znano środki na dokończenie ślimaczącego się przez siedem lat remontu synagogi im. 
Nożyków przy ul. Twardej 6 w Warszawie, obok której mieściły się biura ZRWM. Tu 
decyzję podjął osobiście premier Jaruzelski, polecając uruchomić środki z rezerwy budże-
towej państwa. Nakazał ukończenie remontu do marca 1983 r. 

Wszystko to działo się przed przyjazdem setek zagranicznych gości, zaproszonych 
na oficjalne obchody czterdziestej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. 
Zależność między nadzwyczajną hojnością rządu a obchodami zdradzają stwierdzenia 
dotyczące prac przy synagodze. „Zdewastowany stan synagogi i niezwykle wolne tem-
po odbudowy ciąży coraz bardziej na naszych stosunkach z wpływowymi środowiskami 
żydowskimi w świecie. [...] ważnym punktem programu [uroczystości gettowych w 1983 
r. – G.B.] powinny być uroczystości religijne w odbudowanej synagodze z udziałem rabi-
nów i gości z całego świata”167. Spodziewano się nawet 5 tys. zagranicznych gości168. Osta-
tecznie było ich około 1200169. Zaproszenie wystosowane przez TSKŻ przyjęli m.in. Edgar 
Bronfman, kierujący ŚKŻ; Stefan Grajek, przewodniczący Światowej Federacji Żydow-
skich Bojowników, Partyzantów i Więźniów; Anszel Reiss, przewodniczący Światowej 
Federacji Żydów z Polski; rabin Aleksander Schindler, lider judaizmu reformowanego 
w Stanach Zjednoczonych170. Z udziału w oficjalnych obchodach zrezygnowały nowojor-
ski Jewish Labor Committee i Jewish Workmen’s Circle, podając jako przyczynę wpro-
wadzenie stanu wojennego i zniszczenie ruchu związkowego171. Nie bez wpływu na ich 
decyzję było wezwanie do bojkotu tych uroczystości, które wyszło od ostatniego żyjącego 
w Polsce przywódcy powstania w getcie Marka Edelmana, związanego z opozycją demo-
kratyczną i podziemną „Solidarnością”.

Mimo działań opozycji obchody były bez wątpienia wielkim sukcesem reżimu Jaru-
zelskiego. Efektu nie zepsuł nawet incydent, którego sprawcami stali się reprezentanci 
Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Zjawili się pod pomnikiem Bohaterów Getta, aby 
razem z innymi delegacjami złożyć wieniec od OWP. Zrobili to, wywołując protesty czę-
ści żydowskich uczestników uroczystości, niektórzy z nich przerwali pobyt w Warszawie 

166 AAN, LI, t. 292, Notatka dla ministra Adama Łopatki, kierownika Urzędu ds. Wyznań, 4 XII 1982 r., 
k. 38–40.

167 AAN, LI, t. 293, Decyzja w sprawie odbudowy zabytkowej synagogi przy ul. Twarda 6 w Warszawie, 1982 
r., k. 30.

168 AZGTSKŻ, 1983, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 4 I 1983 r., b.p.
169 Ibidem, Protokół posiedzenia Prezydium ZG TSKŻ, 24 V 1983 r., b.p. 
170 „AJYB” 1985, s. 253.
171 Ibidem.
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i opuścili Polskę. Przedstawiciel rządu Włodzimierz Sokorski wyjaśniał: „OWP nie była 
zaproszona. Niemniej złożyła wieniec. Ubolewam nad tym, ale stało się”172.

Zabiegi o dobre relacje z diasporą żydowską czy o tworzenie pozytywnego wizerunku 
państwa za granicą stanowiły – w moim przekonaniu – najważniejsze aspekty w polityce 
PZPR i rządu PRL w sferze spraw żydowskich. Mimo zdecydowanego sprzeciwu wobec 
projektów wywiezienia z Polski zabytków kultury żydowskiej: ksiąg, rękopisów, obrazów, 
przedmiotów kultu religijnego i innych, władzom PRL bardzo zależało na odbudowie 
i podtrzymywaniu dobrych relacji z żydowską diasporą. Stąd płynęła zgoda na ponowne 
nawiązanie kontaktów między naukowcami z Polski a badaczami kultury i historii pol-
skich Żydów żyjącymi za granicą. Profesor Tyloch uruchomił w Uniwersytecie Warszaw-
skim lektorat hebrajskiego. Po kilku latach przyszedł czas na lektorat języka jidysz. Jego 
działalność inaugurowano w styczniu 1985 r.173  

Dzięki porozumieniu rządu z reprezentantami amerykańskich środowisk religijnych, 
zawartemu 11 sierpnia 1983 r., powstała Międzynarodowa Komisja do spraw Cmentarzy 
Żydowskich w Polsce, której zadaniem było porządkowanie i restauracja nekropolii174. 
Tworzyli ją przedstawiciele światowej organizacji Agudas Isroel, rządu PRL i ZRWM. Na 
ustalony cel przeznaczano środki rządowe i przekazywano darowizny z zagranicy. W roku 
1985 przeprowadzono prace w 14 miastach. Poświęcono na to m.in. 50 tys. dolarów prze-
kazanych przez amerykańskich rabinów. W pierwszej kolejności wyremontowano gro-
by cadyków z Góry Kalwarii, Bobowej i Bełza. Od 1985 r. finansowaniem prac zaczęła 
się zajmować również Fundacja Rodziny Nissenbaumów. Jej założyciel Zygmunt Nissen-
baum – urodzony w Polsce – pojawił się ponownie w starej ojczyźnie w roku 1983175. 
W 1988 r. do grona sponsorów dołączyła Fundacja im. Sary i Manfreda Frenklów. Upa-
miętniono też słynną lubelską jesziwę, której budynek w 1985 r. pozostawał w użytkowa-
niu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Strona żydowska zdawała sobie sprawę z motywów poczynań komunistów. Dzieliła 
się tym z odbiorcami łatwo dostępnych publikacji. W jednej z nich czytamy: „W roku 
[1985] władze wykonały wiele gestów korzystnych dla żydowskiej kultury. Zmiana w ich 
nastawieniu może wynikać z dążenia do poprawy wizerunku Polski wśród zagranicznych 
Żydów, których część Polaków uważa za najważniejszych graczy na światowych rynkach 
finansowych i w międzynarodowej polityce. Niezależnie od powodów, ich następstwem 
są małe kroki prowadzące do odrodzenia elementów żydowskiej obecności kulturalnej 
w Polsce i poprawy więzi kulturalnych z państwem żydowskim”176.

172 „AJYB” 1985, s. 254.
173 „AJYB” 1987, s. 273.
174 „F-Sz”, 3 IX 1983, nr 34, s. 10, 12; A. Grabski, Współczesne życie religijne Żydów…, s. 154, 164.
175 A. Grabski, Współczesne życie religijne Żydów…, s. 164–165.
176 „A number of gestures favorable to Jewish culture and Israel were made by the authorities during the year 

[1985 r. – G.B.]. The change in attitude may have stemmed from a desire to improve Poland’s image among 
world Jewry – believed by some Poles to play a major role in world financial markets and international 
politics. Either way, the result was small steps being taken to restore some semblance of a Jewish cultural 
presence in Poland and to improve cultural ties with the Jewish state”; por. „AJYB” 1987, s. 273.
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Naukowcy pełnili funkcję nieformalnych posłów rządu. Kiedy w lutym 1988 r. obra-
dowała w Jerozolimie kolejna konferencja poświęcona historii i kulturze polskich Żydów, 
uczestniczący w niej prof. Gierowski zasygnalizował publicznie, że rząd PRL nosi się 
z zamiarem przyznania się do popełnienia „ciężkiego politycznego błędu” w 1968 r., gdy 
rozpętano nagonkę na Żydów. Gierowski powiedział, że został upoważniony przez gen. 
Jaruzelskiego do złożenia tego oświadczenia177. W istocie w dwudziestą rocznicę Marca 
’68 w dzienniku KC PZPR „Trybuna Ludu” i tygodniku „Polityka” ukazały się teksty kry-
tykujące inicjatorów marcowej kampanii antysemickiej. W organie partii winę zrzucono 
jednak na barki nielicznych osób, twierdząc, że większość członków PZPR odżegnywała 
się od ówczesnej akcji antysemickiej. W jakimś sensie te enuncjacje stanowiły wstęp do 
kolejnej wielkiej uroczystości – czterdziestej piątej rocznicy wybuchu powstania w getcie 
warszawskim, kiedy do Polski przybyła z tej okazji rekordowa liczba zagranicznych gości 
– 2400, w tym 1380 młodych Izraelczyków178. Po raz pierwszy w dziejach PRL żydowskie 
delegacje zagraniczne zostały przyjęte przez dygnitarzy państwowych tej rangi co prze-
wodniczący Rady Państwa (gen. Wojciech Jaruzelski) i wicemarszałek sejmu (Mieczy-
sław Rakowski).  

W marcu 1988 r. po raz pierwszy w historii Polski Ludowej delegacja posłów na Sejm 
PRL z Józefem Czyrkiem na czele, członkiem BP KC PZPR, spotkała się z delegacją 
ŚKŻ: Edgarem Bronfmanem, Seymourem Reichem z B’nai B’rith  i Morrisem Abramem 
z Council of Presidents of Major Jewish Organizations.

W latach osiemdziesiątych przez Polskę przetaczały się ważne dyskusje o relacjach 
polsko-żydowskich. Najwięcej kontrowersji wzbudzały oczywiście zachowania negatyw-
ne: wykorzystywanie tragicznej sytuacji ofiar dla osiągnięcia korzyści materialnych oraz 
udział w tropieniu i mordowaniu Żydów. Nie natknąłem się na ślady ingerencji władz 
w te wewnętrzne dyskusje. Natomiast najbardziej znaną kontrakcję wywołał film doku-
mentalny Claude’a Lanzmanna Shoah. Reżyser pokazał różne aspekty Zagłady, nie pomi-
nął też negatywnych postaw części polskiej ludności. Zareagował rząd PRL. Dopuszczono 
się zresztą manipulacji. Z ponadośmiogodzinnego filmu wybrano fragmenty dotyczące 
zachowań Polaków i taką wersję pokazano milionom telewidzów w Polsce. Ilustrowały 
przede wszystkim postawę bierności w obliczu Zagłady. Pełną wersję, tę pokazującą rolę 
Niemców jako pomysłodawców i wykonawców ludobójstwa, mogło obejrzeć nieliczne 
grono widzów pokazu filmowego. Władze PRL – podobnie jak w 1968 r. – wystąpiły 
w roli obrońcy dobrego imienia narodu. Znalazły przy tym szerokie poparcie w społe-
czeństwie. Przez środki masowego przekazu przeszła fala wypowiedzi na temat filmu 
i wojennej przeszłości. Głos zabrał redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” Jerzy 
Turowicz, nazywając dzieło Lanzmanna antypolskim, antykatolickim i antychłopskim179. 
Inne stanowisko zajął Jan Błoński w eseju Biedni Polacy patrzą na getto.

177 „AJYB” 1988, s. 364.
178 AZGTSKŻ, 1988, Ocena obchodów 45. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim sporządzona 

przez Prezydium ZG TSKŻ, kwiecień 1988 r., b.p. 
179 „AJYB” 1987, s. 274.
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Na styku Kościół–Żydzi–rząd PRL toczył się już spór między polską hierarchią kato-
licką a środowiskami żydowskimi. Katolickie siostry zakonne (karmelitanki) za zgodą 
swoich przełożonych i kurii archidiecezjalnej w Krakowie oraz przy poparciu admini-
stracji państwowej w 1984 r. zaczęły organizować klasztor w bezpośrednim sąsiedztwie 
dawnego obozu KL Auschwitz-Birkenau. W drugiej połowie 1985 r. działania sióstr stały 
się znane stronie żydowskiej180. Wywołały gwałtowną reakcję, ponieważ katolicką inicja-
tywę przyjęto jako próbę zawłaszczenia tego miejsca. W sprawę zaangażował się m.in. 
ŚKŻ. Rozpoczęły się długotrwałe negocjacje, podczas których strona żydowska doma-
gała się likwidacji klasztoru. Uzyskała nawet pewne obietnice od kardynała Franciszka 
Macharskiego na konferencji w Genewie 22 lipca 1986 r. Jednak prymas Józef Glemp 
był przeciwny ustępstwom i Karmel pozostał w budynku. To z kolei wywołało kolejne 
protesty strony żydowskiej, a nawet bezpośrednie wtargnięcie na teren klasztoru, które-
go dopuścił się amerykański rabin Avi Weiss i grupa jego zwolenników. Zostali wyparci 
z klasztoru przez robotników wykonujących tam prace budowlane. Sprawa nabrała roz-
głosu. Na razie nie wiemy, jak dokładnie reagowały na żydowskie protesty kierownictwo 
PZPR i rząd PRL.  

* * *

W jednej kwestii stanowisko rządu PRL się nie zmieniało – sytuacji na Bliskim 
Wschodzie. Tu obowiązywała opcja sowiecka. PRL nie uznawała zmian granic Izraela 
dokonanych w wyniku wojny sześciodniowej. Brak stosunków dyplomatycznych między 
Polską Ludową i państwem żydowskim rzutował negatywnie na kontakty nie tylko insty-
tucjonalne, ale także prywatne obywateli obu krajów. Obywatele PRL, aby przesłać list do 
krewnych w Izraelu lub otrzymać od nich korespondencję, musieli korzystać z pośredni-
ków mieszkających w innych państwach. Osoby decydujące się na podróż do Izraela rów-
nież musiały uciekać się do podstępu, podając jako cel podróży inne państwo, i dopiero 
w nim zdobywali wizę izraelską. Tej zresztą nie wbijano do polskiego paszportu. Osobom 
wprost deklarującym Izrael jako cel podróży niejednokrotnie odmawiano wydania pasz-
portu pod różnymi pretekstami. Na przykład pewnemu małżeństwu z Gdańska wyjaś-
niono w biurze paszportowym, że nie dostaną zgody na wizytę, gdyż władze PRL nie są 
w stanie zapewnić im bezpieczeństwa na terenie Izraela.

Izrael stosunkowo wcześnie podjął próby odnowienia kontaktów z władzami PRL. Ale 
ze strony rządu warszawskiego pozytywne sygnały o kontaktach na szczeblu agend pań-
stwowych nadeszły dopiero w drugiej połowie lat siedemdziesiątych181. Wcześniej pozwa-
lano w bardzo ograniczonym zakresie na prywatne wizyty obywateli Izraela w Polsce. 
Dochodziło do spotkań przedstawicieli różnych instytucji, „niezwiązanych bezpośrednio 

180 „AJYB” 1988, s. 351.
181 J. Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie. Próba analizy czynników je kształtujących [w:] Współcześni Żydzi – 

Polska i diaspora, red. E. Waszkiewicz, Wrocław 2007, s. 163, 164.
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z polityką”182. Mordechai Palzur, jedna z głównych postaci uczestniczących w procesie 
odbudowy współpracy między obu państwami, wskazuje rok 1977 jako istotną cezurę 
w tej kwestii. Wtedy to jeden z polskich dziennikarzy odbył podróż służbową po Izrae-
lu, a wkrótce wydano zgodę na wizytę kilku izraelskich dziennikarzy nad Wisłą183. Rok 
później kierownik Urzędu ds. Wyznań Jerzy Kuberski, będący jednocześnie prezesem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, spotkał się wieloma oficjal-
nymi osobami izraelskiego życia publicznego podczas podróży do Tel Awiwu. Trzy lata 
później, także w związku z działaniami komitetu korczakowskiego, do Warszawy zawita-
li izraelscy historycy i grupa młodzieży. We wrześniu 1981 r. doszło do rozmowy mini-
strów spraw zagranicznych PRL i Izraela podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
w Nowym Jorku. Następne spotkanie szefów MSZ odbyło się przy podobnej okazji trzy 
lata później. Poza tym Wojciech Jaruzelski odbywał w Nowym Jorku spotkanie z prze-
wodniczącym ŚKŻ Edgarem Bronfmanem184. 

Po spotkaniu w Nowym Jorku sprawy zaczęły biec szybciej, dopiero jednak 7 listopada 
1986 r. w Warszawie pojawił się na stałe wspomniany Mordechai Palzur jako szef Sekcji 
Interesów Izraela w PRL. Przez kilka miesięcy mieszkał z rodziną w Hotelu Europejskim, 
ponieważ tyle czasu trwał remont budynku dawnej ambasady izraelskiej przy ul. Krzy-
wickiego. Jednym z pierwszych jego etapów było zresztą usunięcie aparatury podsłucho-
wej, zainstalowanej nieco wcześniej przez podkomendnych szefa MSW, gen. Czesława 
Kiszczaka. Palzur zdołał szybko wynegocjować z szefem MSZ Marianem Orzechowskim 
przyśpieszenie załatwiania procedur wizowych dla obywateli Izraela. Jak zauważa Pal-
zur: „Wkrótce samoloty LOT-u i El-Alu zaczęły latać na trasie Warszawa – Tel Awiw, 
tysiące młodzieży zaczęło przybywać na Marsze Żywych – w organizacji tych podróży 
bardzo pomocny był ówczesny przewodniczący Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej 
Aleksander Kwaśniewski”185. W rzeczywistości bezpośrednie loty na trasie Warszawa–Tel 
Awiw inaugurowano dopiero w czerwcu 1988 r.186 Nieco później tego samego roku uru-
chomiono połączenie żeglugowe. 

W Warszawie szef MSZ Tadeusz Olechowski przyjmował dyrektora gabinetu politycz-
nego ministra spraw zagranicznych, dr. Yossi Beilina. Doszło też do wymiany wizyt kie-
rownika Urzędu ds. Wyznań i izraelskiego ministra wyznań religijnych. W październiku 
ministrowie spraw zagranicznych Polski i Izraela spotkali się w Nowym Jorku i uzgodni-
li podniesienie formalnej rangi przedstawicielstw swoich państw w celu uczynienia ich 
niezależnymi. Mówiono o tym, że ambasada Holandii w Polsce ma przestać odgrywać 
rolę dyplomatycznego przedstawiciela Izraela w Polsce187. Te rozmowy poprzedziły wizy-

182 Eadem, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990–2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa, War-
szawa 2010, s. 37.

183 M. Palzur, Polsko-izraelskie stosunki dyplomatyczne: od wrogości do przyjaźni [w:] Brzemię pamięci. Współ-
czesne stosunki polsko-izraelskie, red. E. Kossewska, Warszawa 2009, s. 56.

184 J. Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie. Próba analizy..., s. 165.
185 Cyt. za M. Palzur, Polsko-izraelskie stosunki dyplomatyczne…, s. 59.
186 „AJYB” 1988, s. 391.
187 „AJYB” 1990, s. 391.
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tę izraelskiego wicepremiera i ministra finansów Szymona Peresa, który podczas czte-
rodniowego pobytu w Polsce w grudniu 1989 r. ustalał zasady przywrócenia stosunków 
dyplomatycznych między Polską i Izraelem188.

Więzi oddolne miało odtwarzać Towarzystwo Polsko-Izraelskie, które mogło powstać 
w 1988 r.189

Co znamienne, poza pracownikami MSZ, inni działacze komunistyczni nie utrzymy-
wali kontaktów z izraelskimi dyplomatami. Byli w tym podobni do kierownictwa TSKŻ. 
I działo się tak, chociaż z roku na rok rosła liczba osób przyjmujących zaproszenie Pal-
zura na różne oficjalne uroczystości, jak np. kolejne majowe rocznice proklamowania 
państwa Izrael. W przypadku liderów TSKŻ najpewniej wynikało to z faktu, że nadal żyli 
w cieniu wspomnień o różnych odsłonach akcji „antysyjonistycznych”, których ofiarami 
padli ich poprzednicy, a pośrednio także oni sami. 

Tak jak Akiwa Kohane asystował gościom ze Stanów Zjednoczonych, tak Palzur zaj-
mował się zorganizowanymi grupami z Izraela. Jedna z nich, obejmująca dwustu mło-
dych ludzi, została w kwietniu 1987 r. zaproszona na seder do warszawskiej kongregacji 
mojżeszowej. Do młodych Izraelczyków dołączyli przedstawiciele wszystkich instytucji 
żydowskich oraz grupa młodych Polaków190.

Nie udało się ustalić, czy w 1988 r. spotkali się z przedstawicielami TSKŻ i ZRWM 
przebywający w Polsce minister gospodarki mieszkaniowej i budownictwa gen. Ariel 
Szaron, przybyły później dyrektor generalny MSZ i minister religii Zevulun Hammer191. 
Na pewno nie ma śladu informacji o tym w zachowanych dokumentach ZG TSKŻ.

Restrykcje stosowane przez władze komunistyczne wobec Izraelczyków zaczęły słab-
nąć w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Rok 1978 jest niewątpliwie jedną z ważnych 
cezur na drodze do normalizacji relacji między PRL a Izraelem. Liczna delegacja z Izraela 
uczestniczyła przecież w obchodach trzydziestopięciolecia wybuchu powstania w war-
szawskim getcie. Dalszych badań wymaga ustalenie, w jakim stopniu było to pochodną 
zabiegów o utrzymanie dobrych stosunków z żydowską diasporą w Stanach Zjednoczo-
nych. Ta zaś – poza nielicznymi wyjątkami – udzielała poparcia Izraelowi. Inna rzecz, 
że rząd izraelski był nastawiony koncyliacyjnie i gotowy do wznowienia współpracy 
z rządem PRL. Bez zmiany nastawienia kierownictwa PZPR i rządu nie byłoby możliwe 
uczestnictwo delegacji żydowskich instytucji z Polski w obradach Światowej Federacji 
Żydów z Polski w lutym 1979 r., zorganizowanych w Izraelu. Nie mamy śladów czynienia 
trudności w wyjazdach do Izraela delegacji tego typu w następnych latach. Sporadycznie 
różnica zdań między MSW a instytucjami żydowskimi pojawiała się tylko w kontekście 
doboru osób do składu delegacji.

Odrodziła się wymiana naukowa między Izraelem i Polską. W 1979 r. z inicjaty-
wy prof. Witolda Tylocha na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowano konferencję 
hebraistów. Uczestniczyli w niej goście z Izraela, ale też naukowcy żydowscy z innych 

188 „AJYB” 1991, s. 348, 349.
189 J. Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie. Próba analizy..., s. 166.
190 „F-Sz”, 2 V 1987, nr 17.
191 J. Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie. Próba analizy..., s. 41.
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państw. W następnym roku na obchody rocznicy powstania w getcie warszawskim do 
Warszawy przybył z Izraela m.in. wiceburmistrz Tel Awiwu Icchak Arci i przedstawiciel 
izraelskich kombatantów Stefan Grajek. W listopadzie 1980 r. przyjechała czteroosobo-
wa delegacja Yad Vashem192. Po kilku miesiącach pojawiła się grupa pisarzy, w tym Ben-
zion Tomer, Gabriel Maked, Chaim Gury, zaproszona przez Związek Literatów Polskich 
i Towarzystwo Janusza Korczaka193. Z drugiej strony – mimo stanu wojennego – Marian 
Fuks mógł jako reprezentant ŻIH uczestniczyć w 1982 r. w Kongresie Judaistycznym 
w Jerozolimie. W 1985 r. na konferencję hebraistów w Jerozolimie pojechał Roman Mar-
cinkowski, prowadzący lektorat hebrajskiego na UW. Profesor Józef Gierowski doprowa-
dził do wielkiej konferencji na temat dziejów Żydów w Polsce przed rozbiorami. Wzięli 
w niej udział najbardziej znamienici znawcy tematu z całego świata. Na Uniwersytecie 
Jagiellońskim powstała odrębna jednostka organizacyjna zajmująca się badaniami nad 
historią Żydów. Jej pierwszym kierownikiem był właśnie prof. Gierowski. Grupa tanecz-
na Bat Dor dała w 1986 r. kilka przedstawień w Polsce. Z kolei w tournée po Izraelu wyru-
szył zespół pieśni tańca „Mazowsze”. Przy okazji minister kultury przyjechał na festiwal 
sztuki ludowej do Hajfy. Na zaproszenie polskich władz kilka grup izraelskiej młodzieży 
odwiedziło Polskę. Nie ulega wątpliwości, że lata osiemdziesiąte były świadkiem rozwo-
ju kontaktów prywatnych i instytucjonalnych między Polską a żydowską diasporą i Izra-
elem. Jednak dopiero rząd kierowany przez Tadeusza Mazowieckiego, przedstawiciela 
opozycji antykomunistycznej, odważył się na odbudowę stosunków dyplomatycznych 
Polski z Izraelem.

* * *

Pojęcie społeczność pojmuję jako określenie zbiorowości jednostek, które łączą 
wspólne cechy, zorganizowanej w celu pielęgnowania więzi grupowych i występowania 
w interesie własnej grupy. W realiach PRL lat 1971–1989 tak pojmowaną kategorię trud-
no odnosić do Żydów. W większym stopniu natomiast spełniali oni wówczas wymogi 
definicji pojęcia środowisko – „zespół ludzi połączonych wspólnotą warunków życia”. Na 
pewno do elementów wspólnych należało doświadczenie antysemityzmu i obawa przed 
jego nowymi objawami. Nie sposób jednak mówić o zbiorowości obywateli połączonych 
wspólnym działaniem. W organizacjach żydowskich była zrzeszona zdecydowana mniej-
szość spośród kilkunastu tysięcy osób narodowości i pochodzenia żydowskiego, zamiesz-
kałych w Polsce. Inne nie mogły lub nie chciały się z nimi związać. O życiu tej większości 
wiemy bardzo niewiele. Jasne jest, że tak jak pozostali członkowie społeczeństwa PRL 
dzieliła ona jego dole i niedole materialne oraz ograniczenia praw obywatelskich. Była 
po obu stronach podziałów politycznych, które zarysowały się po kryzysach społeczno-
politycznych lat 1968, 1976, 1980 i 1981.

192 W skład delegacji wchodzili przedwojenni polscy obywatele: prezes Yad Vashem Icchak Arad, Bronia Kli-
wenska, Aron Weiss i Eliahu Stern.

193 „AJYB” 1983, s. 225. 
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Informacje na temat polityki władz PRL w sferze szeroko rozumianej problematy-
ki żydowskiej pozwalają sformułować kilka wniosków. Decydenci polityczni traktowali 
krajową społeczność żydowską instrumentalnie. Oczekiwano od niej, że nie będzie spra-
wiała władzy problemów. Zadbać o to mieli starannie dobrani działacze i pracownicy 
koncesjonowanych organizacji społecznych, kulturalnych i religijnych. Selekcja okaza-
ła się skuteczna. Nie stwierdzono dotąd, by któraś z osób zaaprobowanych jako członek 
kierownictwa tych instytucji podjęła działania wymierzone w reżim PRL. Byli to lojalni 
obywatele państwa, w przypadku instytucji świeckich najczęściej członkowie PZPR. Do 
zadań powierzonych żydowskim działaczom społecznym należało świadczenie, że komu-
nistyczne państwo gwarantuje nie tylko równoprawną pozycję obywatelom pochodzenia 
żydowskiego, ale zapewnia im także pielęgnowanie własnej odrębności religijnej i kultu-
rowej. Również z tej funkcji oficjalni przedstawiciele żydowskich instytucji wywiązywali 
się należycie z punktu widzenia politycznych nadzorców. W tym sensie osoby związa-
ne z instytucjonalnym życiem żydowskim tworzyły „społeczność na pokaz”. W zamian 
pozwalano im na podtrzymywanie namiastki życia żydowskiego. Nie omieszkano jed-
nak podcinać jego korzeni, ograniczając środki budżetowe przeznaczane na żydowskie 
instytucje. Jako symbol tej polityki można wskazać utrzymywanie kongregacji religijnych 
w znacznej części przez zagraniczne żydowskie instytucje charytatywne.    

Osobom, które wyrywały się z ram nakreślonych przez władze, pozwalano emigro-
wać z kraju. W kwestii emigracji przedstawicieli mniejszości narodowych, w tym Żydów, 
przywódcy PRL byli nadzwyczaj liberalni. Nie wszyscy polscy Żydzi chcieli emigrować 
z ojczyzny. Od lat sześćdziesiątych trwały wpływ na życie publiczne wywierali ci obywa-
tele pochodzenia żydowskiego, którzy opowiadali się za wprowadzeniem daleko posunię-
tych zmian w systemie organizacji i praktyce życia społecznego. Władze traktowały ich jak 
wrogów politycznych i niekiedy w walce wykorzystywały resentymenty antyżydowskie.  

Nadal stosunkowo mało wiemy o rozgrywaniu przez władze PRL antysemityzmu. Nie 
zbadano dotąd związków między sytuacją Żydów w Polsce a działaniami arabskich śro-
dowisk antysyjonistycznych, operujących w PRL w latach osiemdziesiątych. Więcej wie-
my o nagłaśnianiu wybryków niektórych działaczy NSZZ „Solidarność”. Aktywność tzw. 
prawdziwków, postulujących dopuszczenie do kierowania związkiem tylko etnicznych 
Polaków, rzucała cień na wielki antyreżimowy ruch społeczny i wbijała klin między jego 
członków. Przedstawianie ludzi związku i opozycji politycznej jako antysemitów można 
było wykorzystać do zrażania do nich cudzoziemców. Działalność Zjednoczenia Patrio-
tycznego „Grunwald” była skierowana przede wszystkim do tej części obywateli, których 
podejrzewano o to, że wskazanie żydowskiego pochodzenia części liderów opozycji znie-
chęci ich do udzielania pomocy środowiskom antyreżimowym. Jak dotąd niewiele wie-
my o stosunku gen. Wojciecha Jaruzelskiego do tych przejawów aktywności części obozu 
władzy. Na pewno – przeciwnie niż Władysław Gomułka w latach 1956–1957 – Jaruzel-
ski nie spacyfikował frakcji reżimowych antysemitów. Pozwolił im wegetować. Równo-
cześnie to w dekadzie jego dominacji politycznej relacje polsko-żydowskie uległy jed-
noznacznej poprawie, co świadczy o tym, na którym „fortepianie” postanowił grać. Nie 
zmieniło się to do końca PRL.
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Dalszych badań wymaga sprawdzenie, czy prowokowanie zdarzeń antysemickich 
w kraju stanowiło część działań operacyjnych MSW194.

Inny wymiar polityki władz PRL w sprawach żydowskich tworzyły działania doty-
czące zagranicy. Od razu trzeba zaznaczyć, że w praktyce nie zwracano uwagi na sku-
piska mniejszości żydowskiej egzystujące w państwach komunistycznych: ZSRS, NRD, 
CSRS, Jugosławii, Rumunii i na Węgrzech. Uwagę kierownictwa PZPR i agend rządo-
wych zajmowali w pierwszej kolejności Żydzi amerykańscy, zachodnioeuropejscy i na 
ostatnim miejscu Izraelczycy. Po przerwie wywołanej działaniami Gomułki z lat 1967–
–1968, w latach siedemdziesiątych stopniowo budowano kontakty z zagranicznymi śro-
dowiskami żydowskimi na Zachodzie. Założono, że rozmowy z nimi leżą w interesie 
PRL. Fakty wskazują, że tego zdania musieli być decydenci dekady Edwarda Gierka i ich 
następcy wyniesieni do władzy w okresie dominacji gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Cho-
ciaż na razie to hipoteza, przyjmuję dwa wyjaśnienia tej sytuacji. Przypuszczalnie liczono 
na przychylność w kwestii starań państwa o zagraniczną pomoc finansową. Po drugie sta-
rano się zdjąć z Polski Ludowej odium oskarżenia o występowanie w niej państwowego 
antysemityzmu. O ile nie udało się jak dotąd wykazać, że władze PRL zdołały pozyskać 
ze strony środowisk żydowskich poparcie dla swoich starań o dodatkowe źródła finan-
sowania deficytu budżetowego, o tyle w wymiarze wizerunkowym ich działania okazały 
się skuteczne. Co ciekawe stało się tak, mimo że próby uzyskania daleko idących konce-
sji w sferze przejęcia zabytków kultury żydowskiej spotkały się ze zdecydowaną odmową 
ze strony czynników oficjalnych PRL. Nie przeszkodziło to zapoczątkowaniu renesan-
su życia żydowskiego w Polsce, jeszcze zanim oficjalnie ogłoszono upadek komunizmu 
w naszym kraju.

A society putting on a semblance of a “democratic” state. Jewish issues in 
the People’s Republic of Poland between 1971 and 1989

The authorities of the People’s Republic of Poland always cared more for their positive 
image among Jewish communities abroad than among its own citizens of Jewish natio-
nality. They consented to the operation of several non-religious Jewish institutions and 
a religious association, but kept reducing public expenditure for these entities. To main-
tain control over the Jewish communities, all managerial posts in Jewish lay institutions 
were always held by members of the communist party. The religious association was led 
by individuals who expressed their loyalty towards the People’s Republic of Poland. Altho-
ugh the activities of the above-mentioned Jewish institutions were restricted in practical 
terms, they were publicised abroad to prove that the communist authorities observed 

194 W 1956 r. etatowy pracownik służb specjalnych PRL, zakamuflowany w Londynie jako dyplomata, w roz-
mowach z przedstawicielami ŚKŻ przedstawił wizję stosunków panujących w Polsce, z której wynikało, 
że de facto gwarantem bezpieczeństwa Żydów w kraju jest reżim komunistyczny. Bez niego dojdą do gło-
su siły pogromowe, których nikt nie powstrzyma (por. Izraelskie Archiwum Państwowe w Jerozolimie, 
130.11/01/2497/5, Sprawozdanie ze spotkania z drugim sekretarzem ambasady PRL w Londynie Samue-
lem Majzelsem, 12 VII 1956 r., b.p.).
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democratic standards of equal treatment of all its citizens regardless of their nationality, 
religion and race. 

There are no known documents indicating that the Polish communists came up with 
an initiative to improve their relations with the Jewish Diaspora after the crisis caused by 
the anti-Semitic campaign in the late sixties. However, they did take up a dialogue with 
Jewish lay and religious organizations from abroad, which wanted to establish coopera-
tion with the communist authorities in an effort to preserve Jewish cultural heritage sites 
in Poland. Talks on these issues were held regularly since 1973. 

The years 1980 and 1981 mark an important turning point for Polish-Jewish relations. 
In the face of the economic crisis, the communists agreed to lift the ban on financial assi-
stance for Jewish population in Poland, provided by foreign charities. With funds from 
the West, Jews in the People’s Republic of Poland not only found it easier to cope with the 
daily necessities of life, but were also able to revive the work of their institutions. In the 
eighties, clubs, community centres and houses of prayer were attended by a larger num-
ber of people than in the previous decade. This was the outcome of another stage of the 
communists’ attempts at creating a more positive image abroad. The authorities of the 
People’s Republic of Poland endeavoured to break the isolation into which they had plun-
ged the Polish state by introducing the martial law on 13 December 1981.

The Polish communists were keen to establish more friendly relations with Jewish 
communities abroad, in particular in the United States, recognizing their influential posi-
tion. As a result, starting from 1982, the number of foreign tourists of Jewish nationality 
visiting Poland continued to increase. The scientific and cultural exchange with the state 
of Israel was re-established, while the media published more and more information on 
the contribution of Jews to the history of the Republic of Poland. About ten to twelve tho-
usand Jewish citizens of the People’s Republic of Poland benefited from this new policy 
of the state authorities. There is no doubt, however, that it was a publicity stunt intended 
to improve the communists’ image abroad, rather than an initiative taken for the sake of 
Jewish citizens themselves.
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Jan Olaszek
Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie

Antysemityzm jako narzędzie zwalczania opozycji demokratycznej 
w latach 1976–19891*

Działająca w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych opo-
zycja demokratyczna była przez cały ten czas zwalczana przez władze PRL2. Służyły temu 
ataki propagandowe, represje administracyjne i karne oraz inwigilacja prowadzona przez 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Ludzi aktywnych w organizacjach opozycyjnych 
i strukturach „Solidarności” atakowano w różny sposób: próbowano ich ze sobą skłócić, 
podważano program opozycji, starano się zdezawuować działaczy. Władze miały na celu 
zanegowanie demokratycznego charakteru opozycji, ukazanie tworzących ją ludzi jako 
osób nieuczciwych, realizujących prywatne interesy, służących „obcym siłom”, sprowa-
dzających na Polskę niebezpieczeństwo3. Wśród ataków władzy na opozycję pojawiały 
się wątki antysemickie. Był to tylko jeden z elementów polityki, którą rządzący prowadzi-
li w stosunku do przeciwnika politycznego, wykorzystywany w szczególnych sytuacjach 
i jedynie przez niektórych ludzi związanych z władzą. W artykule tym zamierzam przyj-
rzeć się bliżej takim działaniom władz na różnych etapach historii opozycji demokratycz-
nej, pokazać je na kilku przykładach oraz odpowiedzieć na pytania o cele tych działań 
i ich skuteczność.  

Genezę pojawiania się wątku antysemickiego w atakach na środowiska opozycyj-
ne stanowiły wydarzenia związane z Marcem ’68. Warto jednak zauważyć, że wcześniej 
wątek antysemicki był wykorzystywany przez władze komunistyczne do walki z opozy-
cją. W okresie tużpowojennym przypisywano go środowiskom antykomunistycznym 

1 *Tekst powstał dzięki badaniom wspieranym przez stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach 
programu „Start” (2012–2013). Opublikowana została również popularnonaukowa, znacznie skrócona 
wersja artykułu (J. Olaszek, Sprawdzone w Marcu, „Polityka”, 6 III 2013). 

2 Ł. Kamiński, Władza wobec opozycji 1976–1989, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 2 (4), s. 9–32. 
3 Na temat propagandowych ataków na Komitet Obrony Robotników zob. M. Mazur, Propagandowy obraz 

świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956–1970, Warszawa 2003, s. 78–125. Na temat propagan-
dowej walki z „Solidarnością” w latach 1980–1989 zob. J. Olaszek, Antysolidarnościowa propaganda władz 
PRL [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 7: Wokół „Solidarności”, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, War-
szawa 2010, s. 167–236. 
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(często zupełnie niezależnie od tego, na ile te zarzuty były zasadne)4. Temat ten pojawiał 
się również w Październiku ’56 i w kolejnych latach. Kluczowym momentem był jednak 
Marzec ’68. Wówczas władze prowadziły antysemicką (pod pozorem „antysyjonistycz-
nej”) kampanię propagandową, którą kierowano m.in. przeciwko uczestnikom protestów 
studenckich5. Antysemityzm stanowił jeden z ważnych wątków w atakach na strajku-
jących studentów. Dotyczyło to zwłaszcza warszawskiego środowiska „komandosów”6. 
W antysemickiej propagandzie państwowej łączono zaangażowanie opozycyjne młodych 
ludzi z żydowskim pochodzeniem niektórych z nich i zaangażowaniem w okresie stali-
nowskim niektórych ich przodków7. Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele – tytuł książki 
Piotra Osęki na temat ówczesnej kampanii zdaje się najlepiej oddawać stworzony przez 
media obraz wroga8. Utrwalił się wówczas pewien schemat myślenia o środowiskach 
opozycyjnych, który był obecny w postrzeganiu ich przez niektórych przedstawicieli apa-
ratu PZPR i funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w kolejnych dekadach. Zwracając 
szczególną uwagę na rolę odgrywaną przez niektóre osoby pochodzenia żydowskiego 
w środowiskach opozycji demokratycznej, wielu z nich uznawało ten wątek za kluczo-
wy dla zrozumienia mechanizmów jej działania. Doszukiwali się w działaniach opozy-
cji ukrytego spisku „syjonistów” (mając na myśli spisek Żydów) i związanej z tym obcej 
inspiracji działania organizacji opozycyjnych. Tego rodzaju ataki na opozycję pojawiały 
się w kolejnych latach.  

Komitet Obrony Robotników, utworzona w 1976 r. pierwsza jawnie działająca organi-
zacja opozycyjna, w dużej mierze wywodził się z ludzi aktywnych w protestach w 1968 r., 
co przełożyło się na prowadzone wobec niego działania władz. W atakach na KOR nawią-
zywano do głównych elementów marcowej kampanii propagandowej. Do nich odwoły-
wano się, tworząc obraz Komitetu, który odnajdujemy w dokumentach władz niemal od 
początku jego istnienia9. Wątki te przewijały się w listach do działaczy KOR, pisanych 
często rzekomo przez robotników, a w rzeczywistości powstających najprawdopodobniej 
z inicjatywy władz (w ramach działań specjalnych prowadzonych przez SB – operacja 
„list”)10. W jednym z listów przechowywanych w Archiwum Ośrodka KARTA, skierowa-
nych do współzałożycielki Komitetu Anieli Steinsbergowej, jej działalność miało przekre-
ślać samo nazwisko11. W innym liście, rzekomo od robotników do Jacka Kuronia, pisano: 
„Panie Kuroń! Dużo o panu mówi Wolna Europa. Nie wierzę w to, co mówią. Domyślam 
się, że kryją się za tym Organizacje [tak w oryginale – przyp. J.O.] żydowskie. Dlatego 

4 Za zwrócenie na to uwagi dziękuję prof. Bożenie Szaynok. 
5 Zob. np. J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006; D. Stola, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967– 

–1968, Warszawa 2000. 
6 A. Friszke, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kraków 2010.
7 J. Eisler, Polski rok 1968…, s. 87. 
8 P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy i wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa 1999.
9 A. Friszke, Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności, Warszawa 2001, s. 127. 
10 G. Majchrzak, Kierunek na nękanie. Działania specjalne SB w walce z opozycją lat siedemdziesiątych [w:] 

Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981, red. W. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski, Gdańsk 2012, 
s. 350. 

11 Archiwum Ośrodka KARTA, Kolekcja Anieli Steinsbergowej.
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nie chcę żadnych pieniędzy. Darowizna ta upokarza mnie. W związku z tym zwracam 
pocztą otrzymane od młodego człowieka 440 zł po potrąceniu sobie za przekaz, w myśl 
szczególnie bliskiej panu zasady, kochajmy się jak bracia, liczmy się jak żydzi [tak w ory-
ginale – przyp. J.O.]”12. Takich ataków na KOR było bardzo dużo w kolejnych latach jego 
istnienia. 

W propagandzie szczególną uwagę poświęcano osobom mającym żydowskie pocho-
dzenie i tak właśnie brzmiące nazwiska, znane z propagandy marcowej. W publikacjach 
propagandowych sugerowano, że osoby pochodzenia żydowskiego zajmują czołowe 
miejsca wśród członków Komitetu13. Prasa, atakująca KOR w kwietniu i maju 1977 r., 
zwracała uwagę na jego współpracowników Adama Michnika i Seweryna Blumsztajna14, 
mimo że nie byli oni założycielami Komitetu i formalnie nie podpisywali jego dokumen-
tów. Podobnie jak w propagandzie marcowej odwoływano się do stereotypu „żydokomu-
ny”, zrzucając odpowiedzialność za powojenne zbrodnie wyłącznie na funkcjonariuszy 
pochodzenia żydowskiego.

Jacek Kuroń wspominał najście bojówek Socjalistycznego Związku Studentów Pol-
skich na jego dom w trakcie jednego z wykładów Towarzystwa Kursów Naukowych. „Co 
pewien czas któryś aluzyjnie podejmował wątek żydowski, zwracając się do mnie per Iza-
ak Kuroń lub wprost objaśniając mój charakter żydowską krwią. Za każdym razem znaw-
cy przedmiotu prostowali – Nie, nie, z tego punktu widzenia pan Kuroń jest czysty”15. Na 
przykładzie historii opowiedzianej w tej relacji widać pewną dwoistość antysemityzmu 
wykorzystywanego przez władze PRL przeciwko opozycji. Czasem brano pod uwagę rze-
czywiste pochodzenie atakowanej osoby, często jednak nie miało ono żadnego znaczenia. 
Bardziej chodziło o środowisko, z którym osoba ta była związana, oraz jej rzeczywiste lub 
sugerowane przez władze sympatie. Tak jak w 1968 r. „syjonista” nie musiał mieć żydow-
skiego pochodzenia, tak w latach siedemdziesiątych antysemickie ataki mogły spotkać 
każdego opozycjonistę, zwłaszcza związanego ze środowiskiem KOR i opozycją inteli-
gencką.

Jednocześnie działaczy opozycyjnych próbowano dzielić według klucza narodowoś-
ciowego, zmierzając do przeciwstawienia osób pochodzenia żydowskiego (lub związanych 
z nimi) pozostałym. Takie działania władze podejmowały wobec niektórych młodych 
opozycjonistów, ludzi z prowincji czy osób związanych z Kościołem, których próbowano 
przeciwstawiać opozycjonistom żydowskiego pochodzenia. Warto odwołać się do kilku 
przykładów. Jerzy Grzebieluch, który był współpracownikiem KOR, próbował aktywizo-
wać mieszkańców wsi w różnych ośrodkach. Mieszkańcy miejscowości Mrzygłód uwa-

12 Cytat za: J. Skórzyński, Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników, Warszawa 2012, s. 167. 
13 Ł. Kamiński, G. Waligóra, Wstęp [w:] Kryptonim „Gracze”. Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony 

Robotników  i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” 1976–1989, wstęp, wybór i oprac. Ł. Kamiński, 
G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 42. 

14 R. Spałek, „Gracze” – Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 2 (4), s. 81; M. Zaremba, Komu-
nizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczne legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warsza-
wa 2001, s. 380; M. Głowiński, Peereliada.Komentarze do słów 1976–1981, Warszawa 1993, s. 59. 

15 J. Kuroń, Gwiezdny czas. „Wiary i winy” dalszy ciąg, Londyn 1991, s. 74. 
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żali, że są dyskryminowani przez urząd gminy i Komitet Gminny PZPR. Narzekali na 
dążenie miejscowych władz do likwidacji Ochotniczej Straży Pożarnej i brak sklepów 
spożywczych. Grzebieluch zainteresował się tą sprawą, nawiązał kontakt z tamtejszym 
działaczem ruchu ludowego i namawiał go do założenia Komitetu Samoobrony Chłop-
skiej. Jak wynika z dokumentów SB, funkcjonariusze przeprowadzili z tym miejscowym 
działaczem chłopskim kilka rozmów operacyjnych, w czasie których odwołali się do jego 
„antypatii do obywateli narodowości żydowskiej”, wymieniając mu kilka nazwisk działa-
czy KSS „KOR”. W rezultacie nie chciał on już rozmawiać z działaczem opozycji, gdyż – 
jak zapisano w dokumencie – „z Żydami nie chce mieć nic wspólnego”16. Niezależnie od 
tego, w jakim stopniu trafnie funkcjonariusze oceniali poglądy swojego rozmówcy i jak 
dalece opisany przez nich wątek wpłynął na jego postawę, to dokument ten dobrze poka-
zuje stosowany schemat. Podobne postąpiły władze w przypadku Jerzego Fiećki, młodego 
współpracownika KOR z Suwałk, czyli miejscowości, gdzie nie było wówczas większych 
inicjatyw opozycyjnych. Wspominał on jedno z przesłuchań w 1980 r. (jeszcze przed 
powstaniem „Solidarności”). „Tam był taki jeden funkcjonariusz ze słowiańską, dość 
obrzydliwą urodą i on wziął »Biuletyn« korowski. (Na końcu były drukowane nazwiska). 
I zaczyna czytać: Andrzejewski – Żyd, ten – Żyd, Michnik – Żyd, Kuroń – Żyd. I potem 
mówi: – Czy ty wiesz, komu tak naprawdę służysz? (Oni oczywiście do mnie mówili, na 
ty). Czy ty wiesz, że to są Żydzi? I wtedy po raz pierwszy zostałem zmuszony do określe-
nia się. Powiedziałem: – Ja nie wiem, czy to są Żydzi. Dla mnie to są tak samo Polacy jak 
ja – i chciałem powiedzieć: i pan, ale się ugryzłem w język”17. Fiećko dalej współpracował 
z opozycją, stając się – po przeprowadzce do Poznania – jej ważnym działaczem.  

W ten sposób władze PRL próbowały zniechęcać współpracowników opozycji do 
działania, pokazując jej liderów jako ludzi wyobcowanych ze społeczności, niemających 
nic wspólnego z narodem polskim i jego interesami. Wątek żydowski stanowił jeden 
z elementów tej strategii. Władze wykorzystywały antysemityzm również w inny spo-
sób. Wśród metod zniechęcania ludzi związanych z KOR do działaczy Ruchu Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela przewidywano eksponowanie rzekomego antysemickiego 
charakteru tej drugiej organizacji18. Trzeba podkreślić, że chociaż pojedynczym działa-
czom ROPCiO, jak Edwardowi Staniewskiemu, zdarzały się wypowiedzi antysemickie, 
to absolutnie nie rzutowały one na program całej organizacji. Nie miało to jednak spe-
cjalnego znaczenia dla propagandowych i operacyjnych działań, za którymi stały władze 
PRL. Próbowały one przeciwnika dzielić według dychotomicznego podziału: na Żydów 
i antysemitów, tworząc stereotypowy obraz dwóch nurtów opozycyjnych. 

16 AIPN Ka – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach (dalej: AIPN Ka), 027/280, 
Meldunek operacyjny sporządzony przez naczelnika Wydziału III KW MO w Częstochowie ppłk. A. Fal-
tusa, 16 V 1979 r., k. 12, 13. 

17 Wspomnienie Jerzego Fiećki [w:] A. Grupińska, J. Wawrzyniak, Buntownicy. Polskie lata 70. i 80., Warszawa 
2011, s. 209. 

18 B. Szaynok, Tematyka żydowska w działalności MBP/MSW (1945–1989) [w:] Internacjonalizm czy…? Dzia-
łania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989), red. 
J. Hytrek-Hryciuk, G. Strauchold, J. Syrnyk, Warszawa–Wrocław 2011, s. 292, 293; G. Waligóra, Ruch Obro-
ny Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006, s. 82, 83.
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Antysemickie ataki na środowiska opozycyjne pojawiały się również w czasie straj-
ków sierpniowych. W planie działań MSW z lata 1980 r. wśród plotek, które należy sze-
rzyć na temat działaczy opozycji obecnych w stoczni, można znaleźć także wzmiankę 
o „Żydach”19. Podobne wątki były obecne w atakach na „Solidarność”. Miały one tym 
większe znaczenie, że nie dotyczyły już relatywnie niewielkich grup opozycyjnych. Cho-
dziło o podzielenie ruchu na słusznie protestujących robotników i „ekstremistów”, jak 
określano niektórych jego przywódców i działaczy opozycyjnych związanych z „Soli-
darnością”. Jednym z elementów stosowanych w nagonce na owych „ekstremistów” były 
sugestie dotyczące zdominowania związku przez ludzi niezwiązanych z Polską, w tym 
osoby pochodzenia żydowskiego. Takie ataki spotykały zwłaszcza środowisko KOR. 
W czasach „Solidarności”, kiedy władze PRL miały większe poczucie zagrożenia, wąt-
ki nacjonalistyczne w antyopozycyjnej propagandzie pojawiały się jeszcze częściej niż 
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych20. Celem tych działań było dotarcie do działaczy 
„Solidarności” o nacjonalistycznych poglądach, którzy mogliby podzielać antysemickie 
uprzedzenia21. 

Te wątki pojawiały się przede wszystkim w atakach ze strony środowisk dogmatycz-
nych i narodowo-komunistycznych. Na przykład szczególnie ostro działaczy KOR atako-
wało pismo „Rzeczywistość”22. Wykorzystywało przy tym wątki nacjonalistyczne. Zarzu-
cało działaczom opozycyjnym „kosmopolityzm”, choć bez jednoznacznego odwoływania 
się do antysemityzmu23. Zarzuty o żydowskie pochodzenie pozostawały w sferze niedo-
powiedzenia, sugestie były jednak czytelne. Na łamach „Rzeczywistości” i pisma „Płomie-
nie”, nawiązując do bieżącej sytuacji, wskazywano na (rzeczywiste bądź wyimaginowane) 
rodzinne powiązania osób współtworzących KOR z ludźmi pochodzenia żydowskiego, 
zaangażowanymi w tworzenie systemu stalinowskiego, w tym także odpowiedzialnymi za 
zbrodnie tego okresu. Dopatrywano się przy tym również powiązań ideowych24. W spo-
sób jawny nawiązywało do wątków antysemickich Zjednoczenie Patriotyczne „Grun-
wald”. Uaktywniło się w tym czasie, organizując w marcu 1981 r. wiec przed gmachem 
dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, podczas którego propagowano tezy 
zrzucające winę za zbrodnie stalinizmu na działaczy i funkcjonariuszy pochodzenia 
żydowskiego. Miało to stanowić przeciwwagę dla organizowanych przez „Solidarność” 
obchodów trzynastej rocznicy Marca ’68. „Grunwald” ze swoim antysemickim (oficjalnie 

19 S. Cenckiewicz, Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2004, s. 
357; B. Szaynok, Tematyka żydowska w działalności MBP/MSW…, s. 293. 

20 M. Mazur, Propagandowy obraz świata…, s. 120. 
21 J. Olaszek, Antysolidarnościowa propaganda…,   s. 181. 
22 Na temat „Rzeczywistości” zob. P. Gasztold-Seń, „Lewica PZPR”. Działalność Stowarzyszenia Klubów Wie-

dzy Społeczno-Politycznej „Rzeczywistość” w latach 1981–1983 [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009. 
Referaty, red. Ł. Kamiński, T. Kozłowski, Warszawa 2010. 

23 J. Olaszek, Antysolidarnościowa propaganda…, s. 181. 
24 Przykładowe teksty zob.: To chyba nie przypadek, „Rzeczywistość”, 18 X 1981; J. Górecki Walka o treść 

porozumienia, ibidem, 29 XI 1981; Lekcje października, ibidem, 18 X 1981; H. Kozłowski, Ciągłość i prawda, 
„Płomienie”, 22 III 1981.
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„antysyjonistycznym”) programem pozwalał władzy propagować w atakach na przeciw-
nika te tezy, których oficjalnie nie chciały głosić25. 

Celem władz PRL było wpisywanie się w konflikty wewnątrz „Solidarności”, czemu 
służyło m.in. wykorzystywanie w atakach na związek akcentów antysemickich. Plan ten 
zakładał wykorzystanie panujących animozji – zwłaszcza w Regionie Mazowsze – mię-
dzy częścią działaczy wywodzących się z KOR a częścią działaczy o poglądach narodowo
-katolickie. Wobec tych ostatnich używano określenia „prawdziwi Polacy”. Liderem tej 
grupy był Tadeusz Matuszyk, pracownik zakładów radiowych „Rawar”. Apogeum kon-
fliktu między nim a środowiskiem KOR był I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” i spór o podziękowanie dla działaczy Komitetu, czego przeciwnikiem był właś-
nie Matuszyk. Jego grupa w oficjalnych wystąpieniach nie propagowała antysemityzmu. 
W środowisku tym zdarzały się jednak wypowiedzi czy różnego rodzaju sugestie o takim 
charakterze. W tej atmosferze pojawiały się głosy o wyobcowaniu środowiska KOR 
z narodu i obecności w związku „syjonistycznej mafii” czy masonerii. Przykładem tego 
było zwrócenie uwagi na rzekome podobieństwo między logo zjazdu a Gwiazdą Syjonu 
przez komisję zakładową „Rawar”, czyli właśnie tę, której działaczem był Matuszyk. Spo-
ry te podgrzewała SB, która prowadziła z nim dialog operacyjny, licząc na znalezienie 
porozumienia. Na skutek działań policji politycznej PRL w czasie zjazdu rozrzucano róż-
ne ulotki właśnie o charakterze antysemickim 26. 

Antysemicki wydźwięk miał także kolportowany przez władze już jesienią 1981 r., 
a szerzej upowszechniony po wprowadzeniu stanu wojennego, falsyfikat wywiadu z Bro-
nisławem Geremkiem. W stanie wojennym na łamach „Żołnierza Wolności” pojawi-
ło się jego omówienie (a wcześniej został wydrukowany regionalnych „Wiadomościach 
Szczecińskich”). Z artykułu o Bronisławie Geremku wynikało m.in., że „nienawidzi on 
Polaków”27. Tekst miał jednoznaczne przesłanie: „Solidarność” miała być opanowana 
przez Żydów. Fragmenty wywiadu były sfabrykowane. Oprócz jego wymowy wskazywała 
na to nieporadna składania wypowiedzi. Hanna Krall w 1981 r. rzeczywiście przeprowa-
dziła wywiad z Bronisławem Geremkiem, który został opublikowany. Po upublicznieniu 
tych tekstów zdementowała je „Polityka”. Hanna Krall wspominała, że po opublikowa-
niu sprostowania do redakcji zadzwonił szef Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, 
gen. Józef Baryła. To kierowana przez niego struktura mogła stać za tym atakiem28. W śro-
dowiskach opozycyjnych wywiad ten został jednoznacznie uznany za niewiarygodny.  

Antysemickie akcenty w antyopozycyjnej propagandzie pojawiały się na początku 
stanu wojennego. Na plakacie Witolda Masyrowicza Z pnia narodowej zdrady29 wśród 

25 P. Gasztold-Seń, Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald” 1980–1990, Warsza-
wa 2012. 

26 Idem, Wielka lekcja tolerancji? NSZZ „Solidarność” wobec zjawiska antysemityzmu [w:] O Polskę wolną! 
O Polskę Solidarną! NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989, red. W. Polak et al., Gdańsk 2011, s. 310–312.

27 Prominenci z „Solidarności”, „Żołnierz Wolności”, 19 I 1982. 
28 J. Olaszek, „Nieliczni ekstremiści”. Podziemna „Solidarność” w propagandzie stanu wojennego, Gdańsk 2010, 

s. 44, 187. 
29 Propaganda i ideologia władzy w okresie stanu wojennego na plakatach, afiszach i ulotkach ze zbiorów Zakła-

du Narodowego im. Ossolińskich, oprac. J. Maliniak, Wrocław, 2008, s. 71. 
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imion i nazwisk działaczy opozycyjnych i emigracyjnych najbardziej wyróżniono nazwi-
sko Seweryna Blumsztajna, co może wskazywać na chęć zwrócenia uwagi – przez obco 
brzmiące nazwisko – na niepolski rodowód opozycji30. W mniej oficjalnych działaniach 
używano haseł jednoznacznie antysemickich. Na ścianach domów przy ul. Nowy Świat 
w Warszawie pojawiły się napisy „KOR=Żydzi”. Rozlepiane wówczas plakaty przedsta-
wiały Bronisława Geremka odbierającego telefon od rabina, a w audycji Polskiego Radia 
z 15 grudnia 1981 r. na temat endeckiej publikacji podano rzekomo prawdziwe i ukrywa-
ne nazwisko jego matki31. Dyrektywa cenzury wprowadzona w stanie wojennym naka-
zywała jednak powstrzymywanie się od łączenia wydarzeń w Polsce z działalnością kół 
syjonistycznych32. Antysemickie ataki pojawiały się nie wprost. Były jednak obecne rów-
nież w późniejszym czasie, bardziej na poziomie aluzji. Znaczenie z pewnością miała 
chęć uspokojenia nastrojów i obawa przed reakcjami opinii publicznej. Wyrazem tego 
było zorganizowanie przez władze  obchodów powstania w getcie w 1983 r.33  

W atakach propagandowych skierowanych przeciwko opozycji próbowano wskazy-
wać na związki podziemia politycznego z Izraelem34. Lesław Wojtasik, autor antysoli-
darnościowej „monografii” propagandowej Podziemie polityczne, sugerował, że jedną 
z przyczyn zorganizowania demonstracji 31 sierpnia 1982 r. i nagłaśniania ich przebie-
gu przez zachodnie media miało być odwrócenie uwagi światowej opinii publicznej od 
działań Izraela w Libanie (pisał on o „bestialskich działaniach wojsk izraelskich”)35. Na 
związek tych wydarzeń zwracał uwagę także Walery Namiotkiewicz, kierownik Wydziału 
Ideologicznego KC PZPR, w czasie spotkania z aktywistami z tego pionu z województw 
we wrześniu 1982 r. Opisał on brutalność działań Izraela i skomentował słowami: „Jaką 
funkcję polityczną pełnią na tym tle zajścia z 31 sierpnia w Polsce? Sprawa jest oczywista 
i widoczna dla każdego. Spychają one agresję Izraela z czołowych miejsc w prasie świato-
wej. Spychają na dalszy plan. Czy trzeba rozwodzić się, komu to służy? Czy trudno zro-
zumieć, kto jest zainteresowany tym, aby w Polsce były awantury na ulicach? Tylko czło-
wiek ślepy może tego nie dostrzegać”36.

Antysemicki stereotyp był obecny w myśleniu o opozycjonistach wśród części ludzi 
władzy i ich podwładnych. Ślady tego myślenia są widoczne w dokumentach MSW, rów-
nież zupełnie niezwiązanych z problematyką żydowską. Przykładowo z zachowanych 
materiałów z rozpracowania przez SB „Tygodnika Wojennego” wynikałoby, tajny współ-
pracownik SB ps. „Jacob” donosząc o pojawieniu się łączniczki przedstawiającej się jako 

30 J. Olaszek, Antysolidarnościowa propaganda…, s. 181. 
31 P. Gasztold-Seń, Wielka lekcja tolerancji?…, s. 308. 
32 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, 2014, Dyrek-

tywa z 5 stycznia 1982 r., k. 3.
33 Zob. R. Kobylarz, Walka o pamięć. Polityczne aspekty obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim 

1944–1989, Warszawa 2009.
34 J. Olaszek, „Nieliczni ekstremiści”…, s. 174, 175.
35 L. Wojtasik, Podziemie polityczne, Warszawa 1983, s. 174. 
36 AAN, KC PZPR, Wydział Ideologiczny, XXXV/81, Aktualna sytuacja społeczno-polityczna kraju i główne 

kierunki pracy – wystąpienie kierownika Wydziału Ideologicznego KC PZPR Walerego Namiotkiewicza 
na spotkaniu z aktywem propagandowym z województw w KC PZPR, 11 IX 1982 r., k. 14. 
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„Stasia” (w rzeczywistości była to jedna z redaktorek pisma Stanisława Domagalska, 
o czym ani agent, ani funkcjonariusz SB nie wiedzieli), uznał za stosowne zwrócić uwagę 
na jej „twarz o rysach semickich”37. Tak zapisał to funkcjonariusz na podstawie rozmowy 
z tajnym współpracownikiem. Niezależnie od tego, czyje to wyrażenie, warto zadać sobie 
pytanie, dlaczego takie słowa padły. Możliwe, że w odczuciu ich autora najprecyzyjniej 
oddawały wygląd tej osoby, co było potrzebne do sporządzenia rysopisu działaczki zwią-
zanej z podziemnym pismem. Użycie akurat takiego sformułowania, a nie bardziej precy-
zyjnego, mogło wynikać właśnie z pewnego schematu obecnego w myśleniu o opozycji. 
W tym przypadku jest to pojedyncza wzmianka, w innych sytuacjach przywiązywano do 
tego większą wagę. W notatkach SB na temat Czesława Bieleckiego i dokumentach doty-
czących rozpracowania wydawnictwa CDN widać, jak funkcjonariusze doszukiwali się 
w funkcjonowaniu wydawnictwa klucza narodowościowego, nawiązując do pochodze-
nia Czesława Bieleckiego, którego rodzice opuścili Polskę w związku z kampanią antyse-
micką w 1968 r. W notatce na temat Bieleckiego stwierdzano: „Do nielegalnej struktury 
dobiera współpracowników z kręgu współziomków bądź o sympatiach filosemickich”, 
„werbował do współpracy szereg osób, bazując głównie na działaczach b. »Solidarno-
ści« i elementach prokorowskich, angażuje przy tym samotne kobiety, ludzi narodowości 
żydowskiej lub filosemitów”38. Stwierdzenia te nie wynikały z żadnych ustaleń, klucza 
takiego nie można się dopatrzeć ani w działalności wydawnictwa, ani w tym, co wiedziała 
SB. Było to raczej przełożeniem pewnego schematu myślenia o opozycji na rozpracowa-
nie kolejnej inicjatywy. Był to obraz wydawnictwa stworzony przez funkcjonariuszy39. Do 
jego powstania wystarczyła osoba Czesława Bieleckiego. Czy funkcjonariusze wierzyli 
w prawdziwość tego obrazu, czy tylko sądzili, że w związku z pewną ideologią należy tak 
pisać? Trudno powiedzieć. Z pewnością jednak zapisy tego rodzaju oddają pewien sche-
mat myślenia charakterystyczny dla ludzi aparatu. 

W 1984 r. w dokumencie uzasadniającym zakończenie sprawy dotyczącej „Tygodni-
ka Solidarność” funkcjonariusz stwierdził, że w redakcji pisma nie było przedstawicieli 
Konfederacji Polski Niepodległej, gdyż „w większości semicki personel redakcji zwalczał 
tę strukturę ze względu na, jak to określano, »faszystowskie ciągoty Moczulskiego«”40. 
Stwierdzenie to dobrze oddaje skrajną wizję ruchów opozycyjnych, która wyostrza kon-
flikty i próbuje nadać im tło inne niż rzeczywiste. Jedne grupy postrzegano jako Żydów, 
inne jako faszystów, a obie te wizje nie miały wiele wspólnego z rzeczywistością. Niektó-
rzy członkowie środowisk opozycyjnych mogli tak powiedzieć o swoich przeciwnikach 
ideowych, dokument z pewnością wyostrza jednak takie wypowiedzi i interpretuje je jed-
nostronnie. Redakcję kierowaną przez Tadeusza Mazowieckiego z Leszkiem Moczulskim 

37 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), 01322/3124, Informacja spisana z relacji ustnej 
TW „Jacob”, 30 VI 1982 r., k. 609.

38 Cyt za: M. Fałkowski, Biznes patriotyczny. Historia wydawnictwa CDN, Warszawa–Gdańsk 2011, s. 139, 
140. 

39 Ibidem, s. 140.
40 AIPN, 0236/276, t. 2, Wniosek o zakończenie sprawy obiektowej kryptonim „Walet” dotyczącej redakcji 

„Tygodnika Solidarność”, 28 V 1984, k. 380. 
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i KPN różniły przede wszystkim kwestie strategii działania, a nie kwestie związane z obec-
nością Żydów w redakcji czy faszystowskim charakterem KPN, sugerowane przez autora 
dokumentu. Z pewnością nie wszyscy funkcjonariusze postrzegali opozycję w tak ideo-
logiczny sposób, oprócz stwierdzeń tego rodzaju pojawiają się konkretne ustalenia, poka-
zujące rzeczywistą sytuację. W wypadku części funkcjonariuszy można jednak mówić 
o postrzeganiu opozycji przez pryzmat antysemityzmu i przywiązywaniu do tego wątku 
dużego znaczenia.

Rządzący próbowali podgrzewać konflikty wewnątrz środowisk opozycyjnych na 
tle kwestii antysemityzmu, wykorzystując również prawdziwe wypowiedzi i próbując je 
uogólniać. Przykładem może być nagłośnienie odpowiednio spreparowanych przez SB 
fragmentów rozmowy Marii Moczulskiej (żony lidera KPN) z Aleksandrem Pruszyńskim, 
prowadzącym Biuro Zagraniczne KPN w Kanadzie, w której pojawiły mające wydźwięk 
antysemicki wypowiedzi Moczulskiej atakujące KOR. Akcja ta miała poróżnić opozycję 
i wzbudzić niechęć opinii publicznej do KPN. Konfederacja wydała oświadczenie infor-
mujące o tej prowokacji41. Takie zabiegi jednych zniechęcały do KOR, innych do KPN. 
Podkreślić należy, że KPN jako organizacja nie miała nic wspólnego z poglądami tego 
rodzaju, czego dobitnym wyrazem był na przykład udział jej przedstawicieli w obcho-
dach 45 rocznicy powstania w getcie w 1988 r.42 

Przez cały okres istnienia opozycji władze PRL próbowały ją konfliktować z Kościo-
łem katolickim. Było tak już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w związku 
z głodówkami organizowanymi w kościołach. W takich działaniach władz pojawiał się 
również wątek antysemityzmu. W rozmowie z arcybiskupem Bronisławem Dąbrowskim 
Stanisław Kania, sekretarz KC PZPR i członek Biura Politycznego, nazwał uczestników 
protestu głodowego w kościele św. Marcina w Warszawie „Żydami z marginesu”43. Jak 
zauważył – przywołując i komentując tę wypowiedź – historyk Marcin Zaremba, podob-
ne głosy pojawiały się w aktywie PZPR44. W propagandzie przywoływano żydowskie 
nazwiska i sugerowano, że osoby te w czasie głodówki pierwszy raz znalazły się w koś-
ciele45. 

Trzeba podkreślić, że najważniejsze elementy tej rozgrywki nie dotyczyły spraw naro-
dowościowych, ale kwestii rzekomego wciągania przez opozycjonistów Kościoła do 
polityki oraz radykalizmu opozycji (prezentowanego na tle umiarkowania Kościoła). 
Próbowano jednak dotrzeć do niektórych ludzi związanych z Kościołem, stosując argu-
menty o charakterze antysemickim, często wyrażane w sposób aluzyjny. Kwestionowano 

41 G. Wołk, Powstanie i działalność Obszaru I (Centralnego) Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1979– 
–1989 [w:] Warszawa niezłomna. Antysystemowe formy opozycji i oporu społecznego w stolicy (1980–1989), 
red. B. Noszczak, Warszawa 2013, s. 63–64. 

42 Ibidem, s. 69; J. Hytrek-Hryciuk, J. Syrnyk, Mniejszości narodowe w Polsce wobec fenomenu „Solidarności” 
[w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 7…,  s. 507.

43 Sprawozdanie z rozmowy w Sulejówku z p. Stanisławem Kanią, sekretarzem KC, 25 maja 1988 [w:] 
P. Raina, Rozmowy z władzami PRL. Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i narodu, t. 1, Warszawa 1995, 
s. 308.

44 M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm…, s. 379.
45 Ibidem, s. 380.
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szczerość relacji opozycjonistów z kręgu KSS „KOR” z Kościołem i interpretowano je 
jako przybieranie maski patriotów przez kosmopolitów46. W czasie pogrzebu zmarłego 
w 1982 r. Ozjasza Szechtera – ojca Adama Michnika, miało dojść na przykład do wyko-
rzystania hymnu narodowego do bieżącej walki politycznej. Podczas uroczystości zaśpie-
wano hymn oraz Boże, coś Polskę. W komentarzu jednej z dziennikarek „Rzeczywistości” 
do tego – zaskakującego jej zdaniem – wydarzenia czytamy: „Nie muszę chyba doda-
wać, iż chodziło nie tylko o właściwą przepustkę do św. Piotra, ile o utrwalenie zupełnie 
nowej legitymacji patriotycznej dla synka”. Zdaniem autorki, był to typowy przykład szer-
szego zjawiska, które polegało na tym, że dotychczasowi „kosmopolici” podszywali się 
pod miano patriotów47. Podobną wymowę miała notatka zamieszczona w „Rzeczywisto-
ści”, w której przy okazji krytyki opozycji informowano czytelników, że Bronisław Gere-
mek „podobno się ochrzcił i przerzucił na katolicyzm”48. W krótkiej wzmiance zawarta 
jest jasna dla czytelnika sugestia, że rzekoma zmiana wiary służyła jedynie głębszemu 
zamaskowaniu się w celu prowadzenia dalszych działań antypolskich. Redakcja pisma 
w ten sposób odwoływała się do stereotypu Polaka-katolika. Podobnie było w następnych 
latach. Współpraca ludzi lewicy laickiej z Kościołem irytowała władze PRL i próbowano 
tę wspólnotę podważać.

* * *

Jakie były cele antyopozycyjnego antysemityzmu wykorzystywanego przez władze 
PRL? Chodziło o wewnętrzne skonfliktowanie środowisk opozycyjnych i solidarnościo-
wych oraz zdezawuowanie ich w oczach społeczeństwa. Jednocześnie odzwierciedlało 
to pewne uprzedzenia wewnątrz aparatu władzy. Jaka była skuteczność takich działań? 
Wydaje się, że przez wykorzystywanie antysemityzmu w propagandzie czy działaniach 
SB udawało się docierać do pewnych środowisk skrajnych, skłaniających się ku poglą-
dom antysemickim. Podsycało to pewne emocje i kierowało je przeciwko środowiskom 
KOR czy – szerzej – inteligenckiej opozycji. W przypadku niektórych środowisk mogło 
to być działanie skuteczne. Umiejętne łączenie antopozycyjnego przekazu ze stereoty-
pem „żydokomuny” pozwalało władzom PRL wpływać na postawy osób o poglądach 
antysemickich i jednocześnie niechętnych władzy. Było tak nie tylko w wypadku nie-
których grup opozycyjnych o poglądach narodowych, które nie miały większego zna-
czenia, ale też w wypadku pojedynczych osób znajdujących się nieco bliżej głównego 
nurtu opozycji, jak wspomniani już Edward Staniewski czy Tadeusz Matuszyk. Podob-
nych przykładów można podać więcej. W sposób antysemicki wypowiadali się również 
Marian Jurczyk49 czy ks. Henryk Jankowski50. Do pewnego stopnia mogli przejmować 

46 J. Olaszek, „Nieliczni ekstremiści”…, s. 149. 
47 B. Krzywobłocka, Straszna tajemnica, „Rzeczywistość”, 24 X 1982. 
48 J. Bogusz, Jątrzyć póki się da, „Rzeczywistość”,  8 V 1983.
49 P. Gasztold-Seń, Wielka lekcja tolerancji?…, s. 312.
50 G. Majchrzak, Kontakt operacyjny „Delegat” vel „Libella”, Warszawa 2009, s. 18.
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niektóre elementy antysemityzmu władz PRL, skierowanego przeciwko opozycji. 
Ślady tych tez długo znajdowały swoje odbicie w ich spojrzeniu na KOR. Trzeba przy 
tym zauważyć, że w odniesieniu do wielu ludzi o poglądach antysemickich czy też mają-
cych pewne uprzedzenia do liderów opozycji argumenty antysemickie nie musiały być 
do końca skuteczne, gdyż nie skłaniały do zaprzestania działań opozycyjnych z powodu 
niechęci do liderów jej głównego nurtu. Silniejszy był antykomunizm. Znaczenie tych 
problemów zmniejszyło wprowadzenie stanu wojennego, kiedy wróg był jeden i wyra-
zisty. Niechęć do KOR nie musiała oznaczać przy tym zbliżenia do władzy, która pozo-
stawała wrogiem.  

Wydaje się, że antysemityzm skierowany przeciwko opozycji mógł wpływać także na 
osoby absolutnie niemające antysemickich poglądów. Tworzył on pewien klimat obcości 
wokół osób atakowanych w ten sposób. Mógł wzmacniać inne elementy antykorowskiej 
propagandy, składając się na obraz działaczy komitetu jako osób kierujących się intere-
sami innymi niż polskie. Antysemickie działania władz PRL wpływały też na postawy 
ludzi, którzy byli przedmiotami takich ataków. Anka Kowalska wspomina, jak Aniela Ste-
insbergowa oponowała, aby jeden z listów protestacyjnych otwierał Seweryn Blumsztajn, 
nie chcąc utwierdzać stereotypu głoszonego przez władze PRL51. 

Jednocześnie należy podkreślić, że wpływ tej polityki na opozycję i „Solidarność” nie 
był duży. Antysemickie działania władz najczęściej spotykały się ze sprzeciwem ze strony 
związku. Było tak w przypadku Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald” czy I Krajo-
wego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, kiedy owacyjnie powitano Marka Edelma-
na. Wielu ludzi związanych z „Solidarnością” zaangażowało się w odnawianie pamięci 
o historii Żydów w Polsce52. Dla ogromnej większości środowisk opozycyjnych antysemi-
tyzm był czymś nie do przyjęcia, sprzecznym z ich programem. Dotyczyło to głównych 
grup o prawicowym programie, również tym krytycznym wobec lewicy laickiej: w ich 
działaniach nie było antysemityzmu. Te z nich, które próbowały nawiązywać do trady-
cji Narodowej Demokracji, jak Ruch Młodej Polski, zdecydowanie odcinały się od anty-
semityzmu. Generalnie można podsumować, że antysemityzm – choć odgrywał pewną 
rolę – nie stanowił skutecznego narzędzia w zwalczaniu opozycji i „Solidarności”, gdyż 
był sprzeczny z ideami tych ruchów.

Wykorzystywanie antysemityzmu przez część ludzi władzy PRL pokazuje obraz rzą-
dzących daleki od głoszonych ideałów. Dla części z nich używanie argumentów tego 
rodzaju było wyrazem ich poglądów, dla innych instrumentalnym narzędziem stosowa-
nym do zwalczania przeciwnika. Historia antysemityzmu skierowanego przeciwko opo-
zycji jest nie tylko elementem polityki władz w rozgrywce z przeciwnikiem politycznym, 
ale też jaskrawym przypadkiem instrumentalnego podejścia rządzących PRL do spraw 
mniejszości narodowych. 

51 A. Kowalska, Folklor tamtych lat, Warszawa 2011, s. 166, 167. 
52 J. Hytrek-Hryciuk, J. Syrnyk, Mniejszości narodowe w Polsce…, s. 504.
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Anti-Semitism as a tool in the fight against the democratic opposition 
between 1976 and 1989

The authorities of the People’s Republic of Poland repeatedly attempted to take advan-
tage of anti-Semitic sentiments in their fight against the democratic opposition, even 
though nationalism was officially condemned. The use of anti-Semitic argumentation in 
attacks against the opposition finds its origin in the events of March 68. It was then that 
a certain pattern of thinking about Jewish communities took hold. In the next decades, 
Jews continued to be perceived in this way by some officials of the Polish United Workers’ 
Party and the security service. The role played by some individuals of Jewish origin in 
the opposition groups was given particular attention and they were said to be crucial for 
understanding the mechanisms of functioning of the opposition. The party and security 
service officials perceived the activities of the opposition as a hidden conspiracy of “Zio-
nists” (i.e. conspiracy of Jews) and the related third-party inspiration for the activities of 
the opposition organizations. 

Anti-Semitism was used as a means of fighting with the opposition only by some 
members of the authorities, while others were strongly against it. It was not the key the-
me in the struggle against the opposition, but was a recurrent element of attacks on it. For 
some members of the authorities, it was inherent in their views, while for others it was 
an instrumental tool used to weaken the democratic opposition. Anti-Semitism directed 
against the political opponents was not only an element of the policy of the authorities, 
but also an extreme case of the instrumental approach by the government of the People’s 
Republic of Poland to the national minority issues. 

Anti-Semitic propaganda was used particularly frequently against opposition activists 
from the Workers’ Defence Committee, even when it ceased to exist. In the seventies and 
eighties, the authorities of the People’s Republic of Poland tried to use anti-Semitic senti-
ments to instil animosity among different opposition groups and between the opposition 
and the Catholic Church. 
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„Szafarze bońskich srebrników”. Propagandowy obraz Niemców 
na łamach prasy w okresie rządów Władysława Gomułki 

U progu lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej rozpętały kampanię „antyrewizjonistyczną”, której celem było dokończenie integracji 
Ziem Zachodnich i Północnych z resztą kraju, zapewnienie poczucia stabilizacji tam-
tejszej, budowanej od podstaw społeczności i całkowite wchłonięcie polskiej ludności 
rodzimej1. Uchwała Sekretariatu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej z czerwca 1960 r. w sprawie „wzmożenia walki z dywersyjną działalnością 
zachodnioniemieckich rewizjonistów” nakazywała „rozwinąć pracę propagandowo- 
-agitacyjną szerzącą przekonanie o trwałości granic Polski na Odrze i Nysie, przeciwdzia-

1 Na temat polityki władz PRL wobec autochtonów i „uznanych” Niemców po 1956 r. zob.: M. Hejger, Prze-
kształcenia narodowościowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski w latach 1945–1959, Słupsk 2008; 
S. Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945–1970, 
Warszawa 2005; P. Madajczyk, Mniejszości narodowe w Polsce po II wojnie światowej, „Pamięć i Sprawiedli-
wość” 2004, nr 2 (6); idem, Niemcy polscy 1944–1989, Warszawa 2001; D. Matelski, Niemcy w Polsce w XX 
wieku, Warszawa–Poznań 1999; E. Mironowicz, Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000; B. Ociepka, 
Niemcy na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970, Wrocław 1992; J. Poniedziałek, Od mazurskości do niemie-
ckości – konwersja tożsamości ludności autochtonicznej z Warmii i Mazur [w:] Mniejszości regionu pogra-
nicza polsko-niemieckiego. Separacja – Adaptacja – Integracja – Asymilacja, red. B.A. Orłowska, K. Wa- 
silewski, Gorzów Wielkopolski 2012; P. Popieliński, Sytuacja ludności niemieckiej na Ziemiach Zachod-
nich i Północnych [w:] Ziemie Zachodnie i Północne. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, 
Poznań 2006; Z. Romanow, Polityka władz wobec ludności niemieckiej na Pomorzu Zachodnim w latach 
1945–1958 [w:] Pomorze – trudna ojczyzna? Kształtowanie się nowej tożsamości 1945–1995, red. A. Sak-
son, Poznań 1996; idem, Polityka władz polskich wobec ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych 
w latach 1945–1960, Słupsk 1999; idem, Szkolnictwo z niemieckim językiem nauczania na Pomorzu Zachod-
nim w latach 1950–1962, „Przegląd Zachodniopomorski” 1996, z. 3; S. Rosenbaum, Partia i aparat bez-
pieczeństwa województwa katowickiego wobec proniemieckich postaw ludności rodzimej od lat pięćdziesią-
tych do siedemdziesiątych XX w. [w:] Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz cudzoziemców. Studia, red. J. Syrnyk, Warszawa 2009; A. Sakson, Mazurzy – społeczność 
pogranicza, Poznań 1990; idem, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997, Poznań 1998; 
K. Urban, Zbory niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948–1970. Wybór materiałów, 
Kraków 2003; A. Wróblewski, Niemcy w województwie koszalińskim po zakończeniu przesiedleń poczdam-
skich. Rozmieszczenie i liczebność ludności niemieckiej w latach 1952–1970, „Przegląd Zachodniopomorski” 
1991, z. 2.
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łać kategorycznie wszelkim przejawom szowinizmu, propagandzie odwetowej, demon-
strowaniu germanizmu i występującym niekiedy antypolskim incydentom i awanturom”2. 
Być może warto zaryzykować stwierdzenie, że była to próba ostatecznego rozwiązania 
problemu niemieckiego w Polsce. Z jednej strony przeciwstawiano się nieprzyjaznej poli-
tyce rządu w Bonn i antypolskiej retoryce kół ziomkowskich, z drugiej zaś zapewniano 
własnych obywateli o niezmienności polskiego stanu posiadania na tzw. Ziemiach Odzy-
skanych. Przedstawicielom ludności autochtonicznej i ostatnim „uznanym” Niemcom 
dawano do zrozumienia, że wszelka działalność „podrywająca ufność do władzy ludo-
wej, narzucająca w instytucjach czy w handlu język niemiecki, popularyzująca NRF i jej 
rewizjonistyczne hasła”3 będzie zwalczana z całą surowością prawa. Jedynym wyjściem 
dla nich będzie dobrowolne poddanie się procesowi (re)polonizacji i zerwanie wszelkich 
kontaktów z obywatelami zachodnich Niemiec. 

Jak słusznie zauważył Marcin Zaremba: „Dekada lat sześćdziesiątych stała pod zna-
kiem antygermanizmu, skrywanego pod maską poprawnej ideologicznie walki z impe-
rializmem, militaryzmem, rewanżyzmem itp. Antyniemieckość stała się praktycznie 
jedyną dozwoloną oficjalnie formą nacjonalizmu”4. W stosunku do Niemców, wykorzy-
stawszy wszystkie dostępne wówczas środki perswazji propagandowej, pobudzano naro-
dowe emocje negatywne. Istotnym elementem kampanii stały się liczne ataki medial-
ne na zachodnioniemieckich „militarystów”, „rewizjonistów” i „odwetowców”. Terminy 
te, naznaczone jednoznacznie negatywnie, na długie lata weszły do języka propagandy5. 
Ta zaś przekonywała, że „wróg” działający w RFN i Berlinie Zachodnim znalazł swoich 
„popleczników” w Polsce. Na łamach prasy, będącej w tym czasie najważniejszym środ-
kiem masowego przekazu, wykreowano negatywny wizerunek mieszkańca naszego kra-
ju, który w zamian za pomoc materialną stawał się sojusznikiem sił wrogich narodowi 
polskiemu i jego ludowemu państwu. Był to obraz specyficzny, wykorzystujący wyse-
lekcjonowany materiał informacyjny z życia konkretnych osób, który miał potwierdzać 
odświeżony przez władze, ale głęboko zakorzeniony w świadomości społecznej stereotyp 
Niemca. 

Wydaje się, że rozpętaną przez ekipę Władysława Gomułki kampanię „antyrewizjoni-
styczną”, w tym będącą jej elementem antyniemiecką działalność publicystyczną, należy 
podzielić na dwie fazy rozdzielone kilkuletnim interludium. Pierwsza, która przypadała 
na lata 1960–1963, była bezpośrednim następstwem wdrożenia przywoływanej już czerw-
cowej uchwały. Charakterystyczne dla tego etapu kampanii są artykuły Jana Mammerta6,

2 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (Oddział w Wilkowie), Komitet Wojewódzki PZPR w Zielo-
nej Górze, 541, Uchwała Sekretariatu KC PZPR w sprawie wzmożenia walki z dywersyjną działalnością 
zachodnioniemieckich rewizjonistów, czerwiec 1960 r., k. 39–41.

3 Ibidem.
4 M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycz-

nej w Polsce, Warszawa 2001, s. 304.
5 Ibidem.
6 J. Mammert, „Hilfswerk” für…, „Prawo i Życie” 1960, nr 10 (106), s. 1 i 7; idem, Siedem zarzutów wobec 

DRK, „Prawo i Życie” 1960, nr 14 (110), s. 6, 8.
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Stanisława Majewskiego7 i Stanisława Ramsa8. W zamysłach autorów miały one być 
ostrzeżeniem dla wszystkich osób biorących udział w tzw. akcji paczkowej, zwłaszcza 
dla nieoficjalnych dystrybutorów pomocy materialnej napływającej z RFN. Druga faza 
kampanii, rozgrywająca się w okresie grudzień 1967 – marzec 1968, wiązała się z głoś-
ną sprawą Alfreda Kippera i Eugena Scharbatke9. „Antyrewizjonistyczne” publikacje, 
które wówczas się ukazały (były to przede wszystkim artykuły Wiesława Rogowskiego10 
i Tadeusza Kura11), miały ukazać czytelnikom siłę i sprawność polskiego aparatu policyj-

7 S. Majewski, „Paketaktion”, „Głos Koszaliński”, 7 XII 1960, s. 4, 5.
8 S. Rams, Jałmużna i polityka, „Głos Tygodnia”, niedzielny dodatek do „Głosu Koszalińskiego”, 5–6 IX 1960, 

s. 3; idem, Żebraczy chór i parszywy dyrygent, „Głos Koszaliński”, 5 XI 1962, s. 3.
9 Alfred Kipper (ur. w 1916 r. w Poznaniu, zm. w 1994 r. w Szczecinie, obywatel PRL) i Eugen Scharbatke 

(ur. w 1914 r. w Łodzi, zm. w 2003 r. w Solingen/RFN, do grudnia 1965 r. obywatel PRL, później, po 
emigracji, RFN) osiedli po wojnie na Pomorzu Zachodnim, gdzie działali w niemieckich autonomicz-
nych zborach Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Wymienieni, mimo zakazów władz państwowych 
i kościelnych, ze względu na trudną sytuację niemieckich ewangelików w Polsce podjęli się nielegalnego 
– z punktu widzenia polskiego prawa – pośrednictwa w przekazywaniu rent, zapomóg, poborów i pomocy 
rzeczowej członkom zborów. Środki finansowe na ten cel wyasygnowały zachodnioniemieckie organizacje 
charytatywne Kirchendienst Ost i Evangelisches Hilfswerk, uchodzące za „rewizjonistyczne” i antypolskie. 
Według oficjalnej wykładni, Kipper i Scharbatke, niosąc pomoc materialną potrzebującym, „infekowali” 
ich „odwetową ideologią”, a także uzyskiwali i przekazywali na Zachód kłopotliwe dla władz PRL informa-
cje o położeniu Niemców ewangelików. Prócz tego przechowywali i rozpowszechniali „literaturę o treści 
rewizjonistycznej” oraz dokonywali nielegalnego obrotu obcą walutą. Działania operacyjno-śledcze pro-
wadzone przez funkcjonariuszy SB w Szczecinie doprowadziły do zatrzymania obu podejrzanych i skaza-
nia ich w procesie pokazowym (styczeń – luty 1968 r.) na kilkuletnie kary (Kipper – 9 lat, Scharbatke – 
6,5 roku) pozbawienia wolności. Pobyt osadzonych w więzieniu, wskutek zmiany kodeksu karnego i amne-
stii, zakończył się prawdopodobnie pod koniec grudnia 1970 r. Na temat procesu Kippera i Scharbatke zob. 
A. Zadworny, Sprawa Kirchendienst Ost, „Gazeta Wyborcza”, 23 I 2004 (artykuł dostępny na stronie http://
wyborcza.pl/1,76842,1882583.html [dostęp 14 XI 2012 r.]); B. Kipper, Tu jest moja ojczyzna (fragment 
książki K. Konieczny i A. Łazowski, A ty zostaniesz ze mną, Szczecin 2008, dostępny na stronie http://www.
cpt.org.pl/autochtoni/brigitte_kipper.html 14 XI 2012 r.). Na potrzeby wewnętrzne MSW wydano broszu-
rę szkoleniową D. Bartoszewicz-Baj, W. Rossa, B. Wojciechowski, Organizacja pracy śledczej i operacyjnej 
w sprawie Alfreda Kippera i Eugena Scharbatke, Warszawa 1970.

10 Felietony Wiesława Rogowskiego zostały zamieszczone przede wszystkim w „Głosie Szczecińskim”. Były to 
dwa równoległe cykle artykułów. Pierwszy koncentrował się na osobach Alfreda Kippera i Eugena Schar-
batke. W „Głosie Szczecińskim” ukazały się na ten temat następujące teksty Rogowskiego: Proces o anty-
polską działalność, 29 I 1968; Na szkodę polskiego narodu, 30 I 1968; Wykrętne zeznania, 31 I 1968; Alfred 
Kipper traci pamięć, 1 II 1968; „Skromność” oskarżonego, 2 II 1968; Dziś pierwsze zeznania świadków, 5 II 
1968; Świadkowie demaskują, 6 II 1968; Brudne interesy – brunatna treść, 8 II 1968; Świadkowie: Alfred Kip-
per należał do partii hitlerowskiej!, 9 II 1968; Biografia agenta, 10–11 II 1968; Szafarze bońskich srebrników, 
13 II 1968; Spadkobiercy pruskiej germanizacji, 14 II 1968; Gdy głos zabierze prokurator, 16 II 1968; Pro-
kurator domaga się przykładnego ukarania rewizjonistów, 17–18 II 1968; Oskarżeni skazani, „Głos Szcze-
ciński”, 20 II 1968. W drugim cyklu natomiast Rogowski opisywał (także w „Głosie Szczecińskim”) przede 
wszystkim działalność Kirchendienst Ost: Stary wróg w nowej szacie, 31 I 1968; Przeciwko Polsce, 3–4 II 
1968; Cel rewizjonizm i odwet, 5 II 1968; Spadkobiercy pruskiego szowinizmu, 7 II 1968; Metody politycznej 
dywersji, 9 II 1968; Brunatna przeszłość rewizjonistów, 12 II 1968; Nowy szyld dla starych celów, 14 II 1968; 
Wspólnicy, 15 II 1968; Ewangelia szowinizmu, 16 II 1968; Kadry na dzień X, 17–18 II 1968; Sprawiedliwa 
kara, 20 II 1968. Ich skrótowym opracowaniem, skierowanym tym razem do czytelników z całego kra-
ju, były publikacje Rogowskiego na łamach „Polityki”: Ideologia i wykonawcy, 1968, nr 9 (574); Ideologia 
i wykonawcy (2), 1968, nr 10 (575).

11 T. Kur, Wilkołaki w skórze teologów, „Prawo i Życie” 1968, nr 4 (309), idem, Bariera nie do wzięcia – dowo-
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nego i sądowniczego, które bezwzględnie rozprawiły się z osobami świadomie łamiący-
mi zakaz współpracy z organizacjami „odwetowymi”. Ponowne nasilenie działań repre-
syjnych wobec krajowych i zachodnioniemieckich „odwetowców” oraz atakowaniae ich 
w mediach być może należy w jakiś sposób łączyć ze sprawowaniem (od grudnia 1964 r.) 
funkcji ministra spraw wewnętrznych przez Mieczysława Moczara – zwolennika „twar-
dej” polityki narodowościowej12 – lub też z zamieszaniem wokół orędzia Episkopatu Pol-
ski do biskupów niemieckich. Na ten drugi czynnik wskazywałoby, widoczne w ówczes-
nych publikacjach o wymowie antyniemieckiej, podkreślanie wyjątkowej, patriotycznej 
postawy polskiego duchowieństwa ewangelickiego, wykazującego „właściwe” zrozu-
mienie istoty stosunków między Warszawą a Bonn. Tym samym jakby spychano w cień 
rzymskokatolicką hierarchię ośmielającą się odmiennie interpretować fakty historyczne 
i wkraczającą w sferę polityki zagranicznej, zastrzeżoną wyłącznie dla kierownictwa par-
tyjnego13.

Kierując się swoistym pragmatyzmem, propagandyści nie obrali za cel bezpośred-
niego ataku stosunkowo licznej katolickiej społeczności dawnego pogranicza polsko
-niemieckiego. Być może nagłośnienie w mediach rozmaitych niepokojących postaw 
zaobserwowanych wśród autochtonów byłoby publicznym przyznaniem się do porażki 
dotychczasowej polityki repolonizacji. Pod znakiem zapytania stawiałoby to sens jej kon-
tynuacji. Posłużono się zatem swego rodzaju kamuflażem. Co prawda potępiono pub-
licznie na łamach prasy rozmaite postawy i zachowania uznane za „rewizjonistyczne”, 
ale konkretnymi osobami – znanymi z imienia i nazwiska – którym je przypisywano, 
byli zachodnioniemieccy działacze polityczni i społeczni oraz ich „sojusznicy” w Pol-
sce – ostatni etniczni Niemcy. Krajowa „klientela” „rewizjonistów” składała się z przed-
stawicieli dawnej mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej i tzw. Reichsdeutschów 
– do 1945 r. obywateli III Rzeszy narodowości niemieckiej. Żyli oni (rzuca się w oczy 
nadreprezentacja kobiet) w rozproszeniu wśród polskich osadników, niekiedy wstępując 
w mieszane związki małżeńskie. Ich podstawowym wyróżnikiem było wyznanie ewange-
lickie. Należeli do tzw. zborów niepolskich, luźno związanych z Kościołem ewangelicko-
augsburskim. Większość Niemców miała problemy z opanowaniem języka polskiego, co 
utrudniało – czy wręcz uniemożliwiało – awans społeczny i zawodowy w Polsce Ludo-
wej14. Dlatego też zarobkowali jako niewykwalifikowani robotnicy fizyczni lub utrzymy-
wali się z niskich rent i emerytur. Trudna sytuacja bytowa powodowała, że skwapliwie 
korzystali z pomocy materialnej wyasygnowanej przez zachodnioniemieckie organizacje 
społeczne. Byli tak naprawdę społecznością niechcianą, skazaną na stopniowy, natural-
ny zanik. Ze względu na swoją odrębność kulturową i wyznaniową, życie na marginesie 

dy, „Prawo i Życie” 1968, nr 5.
12 Por. K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998, s. 255–341; J. Syr-

nyk, Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1990), Wrocław 2008, s. 229.
13 Por. M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm…, s. 316–317. 
14 Tylko nieliczni, jak chociażby wspomniani już Kipper i Scharbatke, potrafili znaleźć sposoby zarobkowa-

nia, gwarantujące godziwe dochody.
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polskiego społeczeństwa i niewielką liczebność, nadawali się do odgrywania roli kozłów 
ofiarnych15. 

Dlaczego zdecydowano się na podanie precyzyjnych danych osobowych i adresowych 
krajowych „rewizjonistów” niemieckich? Mariusz Mazur twierdzi, że „zbiorowy wróg 
nie mógł być pojęciem zanadto abstrakcyjnym, wyalienowanym ze świadomości ludz-
kiej. Zbyt duża ogólnikowość i nieokreśloność wywoływały amorficzność inkryminowa-
nej grupy, która stawała się samoistnym tworem, zanadto spekulatywnym i teoretycznym, 
aby móc uosabiać wroga jako byt realny i fizyczny. Za określeniami i epitetami musia-
ła skrywać się osoba lub grupa osób mająca swoje realne odzwierciedlenie w umysłach 
odbiorców. [...] Wymienione osoby stawały się obiektywnymi wrogami publicznymi, któ-
rych można było bezkarnie oczerniać, krytykować i opluwać”16. Skutecznie manipulo-
wano także zdolnościami recepcyjnymi czytelników. Dla wielu z nich ciężar gatunkowy 
informacji był silnie uzależniony od odległości od miejsca, w którym ów fakt się wyda-
rzył. Wykorzystując tę wiedzę, prasa lokalna odwoływała się do miejscowych, pojedyn-
czych przypadków w celu ich przybliżenia, a co za tym idzie uwiarygodnienia serwo-
wanych tez. Znane wszystkim nazwy niedalekich miejscowości, ulic, czasami nazwiska 
osób z nimi związanych uwierzytelniały przekaz propagandowy. Fakty prasowe stawały 
się dzięki temu realniejsze i bardziej przyswajalne, zaczynały żyć własnym życiem17. Cha-
rakterystyczną cechą publikacji prasowych z okresu kampanii „antyrewizjonistycznej”, 
podobnie jak i innych kampanii z lat sześćdziesiątych, był „nadmiar dowiedzionych fak-
tów, zbyt dokładne dowodzenie najmniejszych nawet detali i niuansów”. Autor występo-
wał w roli demaskatora odkrywającego prawdę przed niezorientowaną opinią publicz-
ną18. Uwidoczniło się to zwłaszcza w artykułach relacjonujących proces Alfreda Kippera 
i Eugena Scharbatke.

Propagandyści z okresu „małej stabilizacji”, kreując negatywny wizerunek Niemców, 
mniej lub bardziej świadomie korzystali z bogatych doświadczeń publicystów wywodzą-
cych się z kręgu Narodowej Demokracji i poznańskiego środowiska konserwatywnego. 
To właśnie oni jako pierwsi jeszcze pod koniec XIX stulecia, w związku z nasilającą się 
germanizacją ziem zaboru pruskiego, – wykorzystując materiał historyczny – lansowali 
tezę o „odwieczności” konfliktu polsko-niemieckiego, sprzeczności interesów i wartości. 
Twierdzili, że Niemcy „zawsze stali na drodze Polaków i w sposób jawny, ale najczęściej 
podstępny dybali na ich zgubę”. W popularnych wyobrażeniach ówcześni hakatyści byli 
kontynuatorami antypolskiej linii politycznej Krzyżaków. Stworzono wizję „bezustanne-
go i niemającego końca parcia niemieckiego”, którego celem było wyniszczenie Polaków 
na spornych obszarach. Podkreślano, że ciągłość postaw antypolskich Niemców wyrasta 
z ich charakteru narodowego, zasad etycznych, idei egoizmu narodowego, a także szacun-

15 Jak stwierdził Mariusz Mazur, „wróg musi w jakiś sposób wyróżniać się z otoczenia, np. religią, strojem, 
językiem, sposobem myślenia, zachowania” (idem, Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie pra-
sowe w PRL 1956–1980. Model analityczno-koncepcyjny, Warszawa 2003, s. 134).

16 Ibidem, s. 141, 142.
17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 195, 196.
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ku dla siły i sukcesu. W okresie międzywojennym środowiska prawicowe sugerowały, że 
wroga postawa Niemców wobec Polaków nie uległa zmianie. Powątpiewano w przeobra-
żenie ich psychiki i deklarowanie postaw pokojowych, a oficjalne zapewnienia odbierano 
jako polityczny kamuflaż. Endecy wręcz zarzucali Niemcom „szczególne umiejętności 
fałszowania i ukrywania dążeń odwetowych”. Pojawienie się na scenie politycznej Adolfa 
Hitlera i jego zaplecza polscy karykaturzyści odczytali jako „ujawnienie oblicza narodu 
niemieckiego, zdarcie nałożonej maski bezbronnej owieczki, ukazanie prawdziwej twa-
rzy wiecznie głodnego wilka – żołdaka niemieckiego”19. 

Podczas II światowej wskutek zbrodniczej polityki okupanta niemieckiego uwia-
rygodniły się negatywne elementy stereotypu Niemca. Tomasz Szarota pisze: „Nara-
stało przekonanie, że tradycyjne skojarzenia i zbitki pojęciowe znalazły potwierdzenie 
w obserwowanej rzeczywistości. Lata wojny stały się kulminacyjnym etapem trwają-
cych od stuleci zmagań polsko-niemieckich. Reżim hitlerowski był traktowany jako pro-
sta kontynuacja zaborczych poczynań margrabiów brandenburskich, Zakonu, państwa 
pruskiego, cesarstwa, Republiki Weimarskiej. W szerszym kontekście patrzono często 
na okres wojny i okupacji jak na śmiertelną walkę między germańskim »Drang nach 
Osten« a Słowiańszczyzną”20. Uwiarygodnieniu negatywnej strony stereotypu Niem-
ca towarzyszyła rewaloryzacja elementów dodatnich. W odczuciu Polaków takie cechy 
jak systematyczność, talent organizacyjny i oszczędność wprzęgnięto w dzieło zbrodni 
i zniszczenia21. Z całą pewnością hitlerowska polityka i zachowanie się ogółu Niemców 
w okupowanej Polsce utrudniły czy wręcz uniemożliwiły bezkonfliktowe współżycie obu 
narodowości na ziemiach na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Nie zmieniła tego spe-
cyficzna polityka narodowościowa lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, w której ramach 
władze Polski Ludowej usiłowały włączyć kilkudziesięciotysięczną rzeszę robotników 
niemieckich w proces budownictwa socjalistycznego. 

Po przejęciu władzy przez ekipę Władysława Gomułki, wyjątkowo wyczulonego na 
problematykę niemiecką, stare resentymenty zostały zmodyfikowane i wykorzystane do 
celów ówczesnej polityki wewnętrznej. Podtrzymywanie przekonania o stałym, zakorze-
nionym w przeszłości, niebezpieczeństwie ekspansjonizmu niemieckiego było niezwy-
kle pożyteczne dla rządzących. W ten sposób partia legitymizowała siebie i podległość 
Związkowi Radzieckiemu22. Doszło do aktualizacji historii i zarzuconego w okresie sta-
linowskim podkreślania martyrologii narodu polskiego i jego walki podczas okupacji23. 
Ciągnący się od stuleci łańcuch wrogich Polsce i Polakom czynników politycznych prze-
dłużono o organizacje ziomkowskie, ewangelickie instytucje niesienia pomocy (począt-
kowo Hilfswerk der Evangelischen Kirchen in Deutschland, a później Kirchendienst 
Ost), zachodnioniemiecki Czerwony Krzyż i kierujących ich poczynaniami „bońskich 

19 W. Wrzesiński, Sąsiad. Czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795– 
–1939, Wrocław 2007, s. 203, 210, 460, 461, 491–493 i 581. 

20 T. Szarota, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996, s. 150.
21 Ibidem, s. 149, 150.
22 M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm…, s. 305.
23 Ibidem, s. 329.
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macherów”. Jak wyjaśnił Mariusz Mazur: „Przedstawiany na łamach prasy wizerunek 
Niemiec Zachodnich był dla polskiego czytelnika jednoznaczny i monolityczny. RFN 
miała być prostą kontynuacją Trzeciej Rzeszy i jej najgorszych cech: militaryzmu, eks-
pansjonizmu, dehumanizacji, kultu siły, przemocy, buty”24. Władzom w Bonn, zachod-
nioniemieckim instytucjom kościelnym i organizacjom politycznym przypisywano 
maniakalną nienawiść do Polaków, uporczywe dążenie do rozpętania wojny i rewizji gra-
nic. Co ważne, stwarzano wrażenie, że wszystkie wrogie Polsce kręgi były w jakiś sposób 
ze sobą sprzężone, wzajemnie się wspierały i uzupełniały25. Na siłę i żywotność nega-
tywnych stereotypów wpływały skomplikowane stosunki z NRD i rygorystyczna polity-
ka paszportowa. Do pewnego czasu uniemożliwiały one normalną wymianę turystyczną 
z obywatelami tego państwa, która mogłaby się przyczynić do przełamania wzajemnych 
uprzedzeń26. 

Mamy czytelne dowody na to, że w drugiej fazie kampanii „antyrewizjonistycznej” 
obecny w mediach negatywny obraz niemieckich „rewizjonistów” był współtworzony 
przez kierownictwo cywilnego kontrwywiadu27. W grudniu 1967 r. w Departamencie II 
MSW opracowano „Ramowy plan wykorzystania sprawy A. Kippera i E. Scharbatke do 
celów polityczno-propagandowych”. Przekonsultowano go i zatwierdzono w Biurze Prasy 
KC PZPR, które przychyliło się do sugestii funkcjonariuszy SB ze Szczecina, aby głównym 
sprawozdawcą z procesu uczynić red. Wiesława Rogowskiego. On też po zapoznaniu się 
z planem i niezbędnymi dokumentami miał opracować artykuły dotyczące działalności 
„rewizjonistycznej”. Ustalono, że stosowne opracowania ukażą się w „Głosie Szczeciń-
skim” i prasie krajowej. W „Polityce” miała być zarezerwowana dla niego cała kolumna. 
Przewidziano też, że przypadek Kippera i Scharbatke zostanie wykorzystany w audycjach 
telewizyjnych Wieczorne rozmowy (dr Kazimierz Kąkol) i Refleksje (red. Jerzy Ambrozie-
wicz), poświęconych wyłącznie zagrożeniu „rewizjonistycznemu”. Ich realizatorzy mieli 
również skonsultować się z aparatem bezpieczeństwa ze Szczecina28.

Ustalono, że myślą przewodnią wszystkich materiałów medialnych odnoszących 
się do tego zagadnienia będzie następujące kluczowe założenie: „Kipper i Scharbatke 

24 M. Mazur, Propagandowy obraz świata…, s. 178, 179.
25 Ibidem, s. 179.
26 M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm…, s. 305, 306. Dopiero z dniem 1 I 1972 r. otwarto 

granicę między PRL i NRD dla bezpaszportowego i bezwizowego ruchu turystycznego. Tego roku złożyło 
wizytę w Polsce aż 6,7 mln obywateli NRD (zob. C. Osękowski, Pogranicze polsko-niemieckie w latach 70. 
XX wieku [w:] Polacy – Niemcy – Pogranicze. Studia historyczne. Księga poświęcona Profesorowi Joachi-
mowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy, red. G. Wyder, 
T. Nodzyński, Zielona Góra 2006, s. 294, 295).

27 W styczniu 1965 r. rozszerzono pole działalności Wydziału III Departamentu II MSW „na odcinku” nie-
mieckim. Odtąd do jego kompetencji, prócz dotychczasowego zwalczania wywiadu zachodnioniemieckie-
go, należało też „rozpoznanie form i metod zorganizowanej przez ośrodki RFN działalności rewizjoni-
stycznej” (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu (dalej: AIPN Po), 060/45, t. 43, 
Zarys ogólnych kierunków pracy SB województwa zielonogórskiego na rok 1965, 14 I 1965, k. 2–7). 

28 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie (dalej: AIPN Sz), 0013/1, t. 19, Pismo płk. 
Mikołaja Krupskiego, dyrektora Departamentu III MSW do płk. Romualda Głowackiego, zast. komendan-
ta wojewódzkiego MO ds. bezpieczeństwa, 13 XII 1967 r., k. 315.
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prowadzili na terenie Polski wieloletnią działalność z ramienia rewizjonistycznej organi-
zacji w Berlinie Zachodnim – Kościelnej Służby Wschodu. Realizując jej program, obaj 
oskarżeni zbierali i przekazywali informacje o życiu i sytuacji ludności Pomorza Zachod-
niego; opiniowali i wysyłali do NRF i Berlina Zachodniego wykazy osób potrzebujących 
pomocy, a także kształtowali wśród tych osób wrogi stosunek do PRL; rozpowszechniali 
poglądy o nietrwałości granicy na Odrze i Nysie”29.

Uznano, że zakres „przestępczej” działalności oraz charakter organizacji, której zada-
nia wykonywali na terenie Polski, stanowią dostateczny materiał dla propagandowo-pub-
licystycznego wykorzystania w czasie trwania procesu. Zmierzano przede wszystkim do 
skompromitowania Kościelnej Służby Wschodu (i jej działaczy) – przedstawianej jako 
„antypolska organizacja rewizjonistyczna wywodząca się z dawnego Kościoła unijnego, 
ściśle związana z ziomkostwami i organizacjami odwetowymi w NRF” – a w konsekwen-
cji do „przecięcia” jej dalszej działalności w Polsce i oddziaływania na mieszkańców Ziem 
Zachodnich i Północnych. Zalecano, by w publikacjach położyć nacisk na rodowód Koś-
cielnej Służby Wschodu i sylwetki jej aktywistów, negatywny stosunek do niej kierowni-
ctwa polskiego Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także na „przestępczą, antypol-
ską” działalność aresztowanych oraz ich przeszłość polityczną30.

Przewidywano, że publikacje zainicjuje komunikat o skierowaniu sprawy Kippe-
ra i Scharbatke do sądu. Szczegółowe artykuły miały być opracowane w toku procesu 
na podstawie zeznań oskarżonych i świadków, przedstawionych sądowi dowodów oraz 
publikacji historycznych. Planowano, że po ogłoszeniu wyroku zostanie opracowana 
kompleksowa publikacja, dająca całościową ocenę antypolskiej działalności organizacji 
„rewizjonistyczno-odwetowych” w RFN. W celu pokazania szerokiego spektrum tego 
problemu miały być wykorzystane również dostarczone przez Departament II MSW 
materiały z innych spraw o podłożu „rewizjonistycznym”. Przytoczoną wyżej główną 
tezę, która stanowiłaby osnowę wszystkich artykułów, zamierzano konkretyzować, przyj-
mując następujące założenia: 1. Kościelna Służba Wschodu nie ma nic wspólnego z Koś-
ciołem Ewangelickim Niemiec; 2. Członkowie jej kierownictwa, wywodzący się z dawne-
go Kościoła unijnego, odgrywali w przedwojennej Polsce rolę gorliwych germanizatorów 
i swoistej piątej kolumny, a po wybuchu wojny współpracowali z hitlerowskim aparatem 
okupacyjnym; 3. Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce oficjalnie potępił działalność 
Kościelnej Służby Wschodu i zabronił utrzymywania z nią kontaktów; 4. Prowadzona 
przez Kippera i Scharbatke działalność „charytatywna” miała cele polityczne, wynikające 
z „rewizjonistycznego” programu Kościelnej Służby Wschodu; a wymienieni, pośredni-
cząc w udzielaniu pomocy wybranym osobom, „zmierzali do kształtowania wśród nich 
wrogiego stosunku do PRL”; 5. „Rzeczywistym” motywem działalności Kippera, byłego 
członka NSDAP, było osiąganie osobistych korzyści materialnych; 6. Pośrednictwo w prze-
kazywaniu pieniędzy pozwoliło mu zgromadzić znaczny kapitał na koncie w Berlinie 

29 Ibidem, Ramowy plan wykorzystania sprawy A. Kippera i E. Scharbatke do celów polityczno-propagando-
wych, grudzień 1967, k. 316.

30 Ibidem, k. 316, 317.
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Zachodnim; 7. W pogoni za zyskiem dopuszczał się nawet drobnych oszustw; podobne 
cele przyświecały Scharbatke, człowiekowi bez żadnego oblicza politycznego; 8. „Koś-
cielna Służba Wschodu dla realizacji swego rewizjonistycznego programu popieranego 
i finansowanego przez oficjalne czynniki NRF nie znajduje w Polsce odpowiednich kan-
dydatów ani sprzyjających warunków. Angażuje więc jako swych przedstawicieli ludzi 
skompromitowanych hitlerowską przeszłością i działających z niskich pobudek”; 9. Dzia-
łalność tej organizacji można było rozwijać „prawie wyłącznie wśród osób prymityw-
nych, starszego, zniemczałego pokolenia, nie znajdowała natomiast żadnego poklasku 
ludzi młodych i wykształconych”31.

Dziennikarze zaangażowani w sprawę Kippera i Scharbatke mieli w razie potrzeby 
uzupełnić materiały w trakcie spotkań ze znawcami problematyki ewangelickiej, zwią-
zanymi z Chrześcijańską Akademią Teologiczną i Konsystorzem Kościoła Ewangelicko
-Augsburskiego. Co ciekawe, w omawianym planie wyszczególniono także wątki, które 
należało w publikacjach pominąć. Wymieniono tu: związki oskarżonych z Akcją Pomo-
cy Kościoła Ewangelickiego (Deutsche Evangelisches Hilfswerk) i Bengtem Samuelsso-
nem – konsulem Szwecji w Szczecinie, finansowanie przez Kościelną Służbę Wschodu 
remontów ewangelickich obiektów sakralnych w Polsce i przekazywanie przez nią rzeczo-
wych form pomocy dla niepolskich zborów ewangelickich i wreszcie udział oskarżonych 
w akcji rentowej niemieckich urzędów aopatrzenia na terenie naszego kraju32. Mówiąc 
krótko, nakazano przemilczeć informacje, które – przedostając się do opinii publicznej – 
mogły rozmyć z mozołem tworzony negatywny obraz obwinionych i ich zagranicznych 
mocodawców. 

Publikacje ukazujące się w pierwszej fazie kampanii (czyli w latach 1960–1963) słu-
żyły wstępnemu zapoznaniu czytelników z istotą zagrożenia. „Charakterystyczną cechą 
dzisiejszego rewizjonizmu zachodnioniemieckiego jest nieustanne rozszerzenie sfery 
i doskonalenie metod działania. Rewizjonizm ten coraz bardziej przechodzi od form jaw-
nych do zakrojonego na szeroką skalę kamuflażu. Jednym z przejawów tego jest położenie 
nacisku w akcji rewizjonistycznej na jej »pokojowość«, wysunięcie hasła »pokojowego« 
odzyskania polskich Ziem Zachodnich, co m.in. podkreślił w wielu swoich wystąpie-
niach kanclerz Adenauer. Błędem byłoby jednak sądzić, że ten nowy kurs rewizjoni-
zmu oznacza rezygnację z jego głównego celu – oderwania od Polski Ziem Zachodnich. 
Jego »nowość« ogranicza się jedynie do przystosowania form działania do zmienionych 
i wciąż zmieniających się warunków, co bynajmniej nie oznacza jego aktywności. W tej 
nowej polityce rewizjonizmu szczególnego znaczenia nabrały metody psychologiczne-
go i ideologicznego oddziaływania oraz działalność prowadzona przez różne organizacje 
społeczne, religijne, charytatywne itp.”33.

Wyjaśniano, że jednym z przejawów nowej taktyki zachodnioniemieckich „rewizjo-
nistów” było masowe przesyłanie paczek z pomocą materialną. Mając na uwadze „sym-

31 Ibidem, k. 317–320.
32 Ibidem, k. 320.
33 J. Mammert, „Hilfswerk” für …, „Prawo i Życie” 1960, nr 10 (106), s. 1 i 7.
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boliczność” (czyli w tym przypadku niewielką wartość) niektórych przesyłek, przeko-
nywano: „staje się jasne, że głównym motywem akcji paczkowej jest nie tyle udzielanie 
pomocy materialnej, ile oddziaływanie na psychikę ludzi – wytworzenie wśród części 
ludności zamieszkującej Ziemie Zachodnie zamętu i poczucia tymczasowości”. Zwraca-
no uwagę, że często do paczek dołączano „publikacje, w których hasła rewizjonistycz-
ne zamaskowane są frazeologią religijną i moralistyczną”. Podtekst polityczny miało też 
mieć przekazywanie „określonym osobom na Ziemiach Zachodnich” pomocy w formie 
maszyn, urządzeń, materiałów budowlanych i inwentarza. W odczuciu Jana Mammerta 
było to wspieranie nowej „wewnętrznej kolonizacji”. Autor ten odniósł się również do 
równolegle prowadzonej akcji dokumentacyjnej, w której ramach zachodnioniemieckie 
organizacje społeczne i charytatywne gromadziły napływające z Polski informacje o daw-
nym stanie posiadania ludności niemieckiej przed jej przesiedleniem. Sugerował, że mia-
ły one „stanowić podstawę do uzasadnienia roszczeń NRF do polskich Ziem Zachodnich 
w czasie przyszłych rokowań pokojowych wielkich mocarstw”34. W nieco późniejszym 
artykule wyjaśniano, że tytułowa Paketaktion (czyli akcja paczkowa) ma na celu „infiltra-
cję agentur zachodnioniemieckich do polskiego obszaru […] Tylko ślepcy albo naiwni 
mogą nie rozumieć, że za plecami »działaczy charytatywnych« […] kryje się Bundesna-
chrichtendienst (wywiad zachodnioniemiecki)”35. Ostrzegano, że oddziaływanie rozma-
itych zachodnioniemieckich struktur na mieszkańców Polski może skutkować powsta-
niem nowych grup dywersyjnych, przypominających te z 1939 r. „»Piąta kolumna« to 
stara i wypróbowana forma dywersji, która tak doskonale zdała egzamin w minionej woj-
nie w wielu państwach europejskich i pozaeuropejskich. Wartość »Piątej kolumny« może 
być uznana jednak wtedy, gdy będzie ona istnieć. A do tego jeszcze daleko. Pierwszym 
stopniem jest »pozbierać się do kupy«. Trzeba się policzyć, skrzyknąć, ustalić: kto, gdzie, 
jak myśli, jak czuje?... Trudno przecież tak wprost zaufać wszystkim. W Bonn chwycono 
się metody, która mogłaby w jakiś sposób posłużyć za sprawdzian ludzi, na których ewen-
tualnie można będzie postawić w przyszłości”36. 

Ostre zarzuty kierowano także wobec zachodnioniemieckiej organizacji czerwono-
krzyskiej. Wytykano jej współpracę z organizacjami „rewizjonistycznymi” i uczestnictwo 
„w akcjach, które bezpośrednio lub pośrednio kierują się przeciwko obecności Polski 
na Ziemiach Zachodnich”. Pomoc prawna i materialna oferowana mieszkańcom Pol-
ski powołującym się na pochodzenie niemieckie wywoływała u nich negatywne posta-
wy. „Czy w tej sytuacji można się dziwić, iż pewne osoby – na całe szczęście nieliczne 
– zamieszkujące na Ziemiach Zachodnich w celach najczęściej spekulacyjnych zwracają 
się do DRK z różnego rodzaju deklaracjami, wyrażającymi wierność jak najbardziej reak-
cyjnym hasłom rewizjonizmu niemieckiego? W ich mniemaniu jest to najskuteczniejsza 
gwarancja otrzymania pomocy”37. W pewnym sensie, choć nigdy tego oficjalnie nie przy-
znano, władze zachodnioniemieckie oraz tamtejsze instytucje polityczne i społeczne były 

34 Ibidem.
35 S. Majewski, „Paketaktion”, „Głos Koszaliński”, 7 XII 1960, s. 4–5.
36 Ibidem.
37 J. Mammert, Siedem zarzutów wobec DRK, „Prawo i Życie” 1960, nr 14 (110), s. 6 i 8.
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postrzegane jako niebezpieczna konkurencja w swego rodzaju walce o dusze obywateli 
polskich. Wróg stawał się w oczach decydentów rywalem w rządzeniu38.

Niezwykle skuteczny zabieg socjotechniczny stanowiła dyskredytacja biograficzna 
przeciwnika, w której wykorzystywano jego autentyczny życiorys. Pozbawianie wroga 
dobrego imienia, a przez to wiarygodności, wykluczało jego możliwości wpływania na 
innych. Posługując się specyficznym kryterium doboru, eksponowano jedynie część fak-
tów z życia kompromitowanych osób. „Wspominano wyłącznie o wydarzeniach, które 
pasowały do odgórnie ułożonego planu, swobodnie pomijając kwestie nieodpowiednie, 
mogące w jakiś sposób podważyć założoną tezę. Wcześniejsza postawa wroga zaprzeczać 
miała jego dzisiejszej pozycji, obecnym słowom i czynom” – wyjaśnia Mariusz Mazur39. 
W skrajnych przypadkach zakładano, że „wróg był wrogiem od samego początku. Każdy 
element życiorysu miał dowodzić jego moralnej nicości”40.

Argumentami najcięższego kalibru były informacje dotyczące związków niektórych 
osób z ruchem hitlerowskim i niemieckim aparatem okupacyjnym. W drobiazgowych 
opisach bazujących na zeznaniach świadków używano mocnego słownictwa, przema-
wiającego do wyobraźni odbiorców. Najlepszym przykładem jest tu prasowy życiorys 
Kippera, niegdyś „aktywnego” członka partii nazistowskiej, który podczas wojny zagar-
nął przedsiębiorstwo transportowe w Międzychodzie41. Z detalami opisywano jego 
stosunek do polskich robotników: „Pewnego dnia przy wyładunku wozu meblowego 
Kipper niezadowolony z pracy Michała [Kaczmarka] uderzył go kilkakrotnie batem 
w twarz”. Inny z podwładnych „został zbity i skopany przez bezwzględnego Kippera”42. 
Z kolejnych doniesień prasowych na temat „brunatnej przeszłości” oskarżonego wyni-
kało, że „zmuszał Polaków do pracy ponad siły, grożąc im obozem”. Chciał jakoby „za 
wszelką cenę przyłożyć się do realizacji hitlerowskiej maksymy »Alle Räder müssen rol-
len für den Sieg« [Wszystkie koła muszą się toczyć do zwycięstwa]”. Nie omieszkano 
także wspomnieć: „Nosił przypiętą do cywilnego ubrania odznakę NSDAP, a na uro-
czyste okazje wkładał w ciemnożółty mundur partyjny”43. Przy takiej liście przewinień 
informacje o służbie w niemieckich siłach zbrojnych podczas ostatniej wojny spadały na 
drugi plan. 

Sugerowano, że krajowa „klientela” zachodnioniemieckich „rewizjonistów” to osoby 
wyrachowane, uzależniające swą narodową identyfikację od zmieniającej się koniunktu-
ry politycznej i gospodarczej. „Kim jest Erika Spadecka? – pytał Stanisław Majewski – Jak 
ustalono, przybyła ona do Polski w 1948 r. z Niemiec zachodnich, jako Polka. Urodziła 
się w okolicach Słupska. Rok 1948, jak wiemy, nie był w Niemczech rokiem sytości. Erika 
poczuła się wtedy Polką i wróciła w rodzinne strony. W kilka lat później ożyła w niej inna 

38 M. Mazur, Propagandowy obraz świata…, s. 208.
39 Ibidem, s. 140.
40 P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa 1999, 

s. 29.
41 W. Rogowski, Oskarżeni skazani, „Głos Szczeciński”, 20 II 1968, s. 1.
42 Idem, Alfred Kipper należał do partii hitlerowskiej!, „Głos Szczeciński”, 9 II 1968, s. 1.
43 Idem, Brunatna przeszłość rewizjonistów, „Głos Szczeciński”, 12 II 1968, s. 1, 2. 
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dusza… Coraz częściej z jej ust słyszano, że jest Niemką, że Niemcy powrócą do Słupska 
i »rozprawią« się z Polakami, których nazwiska ona notuje… Spadecka zerwała maskę, 
uznała, że nie ma więcej potrzeby ukrywać swoich poglądów”44. Przemiany światopoglą-
dowe miały być skutkiem chłodnej kalkulacji. Dowiadujemy się na przykład, że Kipper 
zaczął udawać Polaka (czasowo zmienił nazwisko na Kiprowski) dopiero po dostaniu 
się do niewoli radzieckiej w 1944 r.45 Znacznie więcej twórczego wysiłku wymagała dys-
kredytacja biograficzna Eugena Scharbatke – znanego w lokalnym środowisku rzemieśl-
nika i społecznika. Cel osiągnięto, kwestionując wszystkie jego dotychczasowe dokona-
nia. „Jest rzeczą zastanawiającą, że do chwili podjęcia się pracy agenta Kirchendienst Ost 
Eugen Scharbatke uchodził za człowieka pożytecznego, pracował społecznie jako członek 
władz powiatowych Stronnictwa Demokratycznego, był działaczem Izby Rzemieślniczej 
i członkiem rady narodowej – pisał Wiesław Rogowski. – W pewnym okresie zrezygno-
wał z wszystkich funkcji. Trudno przypuszczać, że podyktowała mu to chęć uniknięcia 
dwulicowości, raczej obawa przed zaostrzeniem odpowiedzialności karnej, gdyby został 
wówczas przyłapany na swej nielegalnej pracy”46. W podobnym duchu była utrzymana 
kolejna informacja: „Trudno wyjaśnić, czy pracował społecznie dla zamaskowania swoich 
prawdziwych przekonań, czy też po prostu chciał prowadzić normalne, aktywne życie. 
Jednak potem zrezygnował z wszystkich funkcji społecznych i oddał się do dyspozycji 
Kirchendienst Ost. Stało się to zapewne pod wpływem Ottona Cybulli, który podsycił 
w nim nacjonalistyczne odruchy i upewnił, że odwetowcy zachodnioniemieccy stanowią 
siłę, której należy zaufać”47. 

Aby ostatecznie rozwiać wątpliwości czytelników co do rzeczywistej tożsamości naro-
dowej opisywanych osób przywoływano mniej lub bardziej groteskowe zeznania świad-
ków. Dowiadujemy się z nich, że „Kipper czuł się Niemcem […] i w jego domu zawsze 
mówiono po niemiecku” 48, a „płot swej willi wymalował w barwy NRF”, co odczytano 
jako „wyraz demonstracji politycznej”49.

Skwapliwie eksponowano wątek rzekomej niewdzięczności wobec Polski Ludowej50, 
która wybaczyła opisywanym „złoczyńcom” dawne przewinienia. „Obaj niesławni boha-
terowie szczecińskiego procesu – Alfred Kipper i Eugen Scharbatke – są synami naszej 
ziemi – wyjaśniał czytelnikom Tadeusz Kur. – W Polsce się urodzili i wychowali. Nie była 
im też nasza ojczyzna macochą: ani przed wojną, ani po wojnie, chociaż wiadomym było, 
że w czasie okupacji przyoblekli się w mundur wroga. Puszczono to w niepamięć, kła-
dąc na karb sytuacji i przymusu. Wielkoduszność tę Kipper i Scharbatke wzięli jednak za 
naiwność…”51.

44 S. Majewski, „Paketaktion”, „Głos Koszaliński”, 7 XII 1960, s. 4, 5.
45 T. Kur, Bariera nie do wzięcia – dowody, „Prawo i Życie” 1968, nr 5 (310), s. 8 i 10.
46 W. Rogowski, Wspólnicy, „Głos Szczeciński”, 15 II 1968, s. 2.
47 Idem, Oskarżeni skazani, „Głos Szczeciński”, 20 II 1968, s. 1.
48 Idem, Świadkowie: Alfred Kipper należał do partii hitlerowskiej!, „Głos Szczeciński”, 9 II 1968, s. 2.
49 Idem, Oskarżeni skazani, „Głos Szczeciński”, 20 II 1968, s. 1.
50 Por. P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele…, s. 37.
51 T. Kur, Bariera nie do wzięcia – dowody, „Prawo i Życie” 1968, nr 5 (310), s. 8 i 10.
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Mnożono wątki sensacyjne sugerujące prowadzenie potajemnej działalności od dłuż-
szego czasu. „Jest rzeczą niezwykle ciekawą, że w pierwszych latach po wojnie Kipper 
pozostał w Polsce, mimo iż mógł wyjechać do Niemiec, gdyż nie posiadając dzieci, nie 
był niczym skreępowany. Dlaczego więc tego nie uczynił?”52. Sugerowano także, że indy-
widualne decyzje poszczególnych rodzin dotyczące wyboru miejsca zamieszkania były 
podyktowane dyrektywami napływającymi z RFN. Z zeznań emerytowanego biskupa 
Zygmunta Michelisa wynikało, że jeden z zachodnioniemieckich hierarchów „poprzez 
Kirchendienst Ost dla podtrzymania niemieckiego charakteru zborów na Pomorzu 
Zachodnim propaguje przenoszenie się byłych kolonistów z województw centralnych, 
a w szczególności z woj. łódzkiego, do Szczecina i woj. koszalińskiego. Istotnie, wielu 
byłych kolonistów tak zrobiło, z Łodzi przeniósł się w Koszalińskie oskarżony w niniej-
szym procesie Eugen Scharbatke”53.

W materiałach prasowych chętnie wykorzystywano aspekt materialny. Początkowo 
starano się rozpraszać wątpliwości czytelników co do kondycji finansowej niektórych 
grup społecznych. Dawano do zrozumienia, że o pomoc materialną z RFN ubiegały się 
osoby „jak najmniej potrzebujące”, „nieźle żyjące”, które w „żebraczych listach” „fałszy-
wie naświetlały stosunki panujące w Polsce”. Aby obalić argumenty „bezczelnych nacią-
gaczy”, opisujących w listach trudne warunki materialne, skrupulatnie rysowano ich stan 
majątkowy, wyliczając dochody i dobrodziejstwa uzyskane od władzy ludowej. „Pani 
Klotz mieszka razem z córką. Czteroosobowa rodzina zajmuje dwa pokoje i kuchnię. 
Czynsz mieszkaniowy wynosi po prostu grosze. Robotnik w NRF musi płacić za czynsz 
sumę sięgającą nieraz trzeciej części miesięcznych zarobków. Autorka listu pobiera ren-
tę – 500 złotych miesięcznie. Nie jest to dużo, ale można za nie kupić 166 kg chleba i nie 
odczuwać bólu głodu. Jako starsza kobieta – często korzysta z bezpłatnej pomocy lekar-
skiej. W NRF musiałaby słono płacić za tego rodzaju opiekę”. Nie pominięto też poda-
nia wysokości zarobków córki i zięcia wraz uzyskiwanymi deputatami. Mimochodem 
wspomniano o uczęszczaniu wnuczki do państwowego przedszkola. W podobny sposób 
scharakteryzowano pozostałych członków niewielkiej gminy ewangelickiej z Białogardu. 
W jednym przypadku wyjaśniano, że mąż kobiety ubiegającej się o pomoc („Jedynie pacz-
ki od zachodnioniemieckich rewizjonistów przedłużają jej pobyt na tym socjalistycznym 
padole”), prowadząc prywatny zakład rzeźniczy, „zarabia więcej niż niejeden dyrektor”54. 
Sugerowano, że dostęp do zachodnioniemieckiej pomocy materialnej skłaniał niektóre 
osoby do „profesjonalnego” pisania listów do instytucji pomocowych w RFN, inne zaś 
do obracania uzyskanymi towarami na czarnym rynku 55, kolejne były rzekomo „gotowe 
służyć »świętej Rzeszy Niemieckiej«”56. 

Ważnym elementem w kreacji pejoratywnego obrazu wroga były informacje o jego 
rzekomym uprzywilejowaniu w sferze materialnej. Wzbudzano tym samym zazdrość, 

52 W. Rogowski, Wspólnicy, „Głos Szczeciński”, 15 II 1968, s. 2.
53 Idem, Spadkobiercy pruskiej germanizacji, „Głos Szczeciński”, 14 II 1968, s. 3.
54 S. Rams, Żebraczy chór i parszywy dyrygent, „Głos Koszaliński”, 5 XI 1962, s. 3.
55 J. Mammert, Siedem zarzutów wobec DRK, „Prawo i Życie” 1960, nr 14 (110), s. 6 i 8.
56 S. Majewski, „Paketaktion”, „Głos Koszaliński”, 7 XII 1960, s. 4, 5.
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niechęć i uprzedzenia u czytelników. Precyzyjnie nakreślono działalność gospodar-
czą Kippera, wskazując na nielegalne źródła jego zamożności. „W 1955 roku osiedla się 
w Szczecinie, gdzie prowadzi prywatne przedsiębiorstwo taksówkowe, warsztaty napraw-
cze i garaże. Dorabia się znacznego majątku i ładnej willi. Zgromadzonym kapitałom nie 
pozwala leżeć bezczynnie. Chętnie udziela pożyczek innym rzemieślnikom, ale na wyso-
ki, lichwiarski procent: 4–5% miesięcznie! Od roku 1957 – już po wyjeździe ze Szczeci-
na jego brata, Gerharda, do Berlina Zachodniego, operacje finansowe Alfreda Kippera 
nabierają innego wymiaru i charakteru. Prowadzi on w istocie zakonspirowany »kantor 
dewizowy«, załatwiający rozliczenia pomiędzy »Kirchendienst Ost« w Berlinie Zachod-
nim a »podopiecznymi« tej odwetowej organizacji w Polsce”57. Prawdopodobnie mamy 
tu do czynienia z dalekim echem kampanii przeciwko prywatnej inicjatywie, opóźnionej 
i prowadzonej z mniejszym rozmachem58.

Informacje o rozmaitych machinacjach finansowych, nadużyciach czy też małostko-
wej chciwości skutecznie wykorzystywano do dezintegrowania środowisk uznanych za 
wrogie. Stanisław Majewski w artykule Paketaktion przekonywał czytelników, że naj-
wartościowsze przesyłki z RFN trafiały wyłącznie do rąk krajowych organizatorów akcji, 
znacznie gorszy asortyment do pozostałych odbiorców, których ironicznie określał mia-
nem „szczęśliwców”59. Łatkę malwersanta przypięto także Kipperowi „mieniącemu się” 
pełnomocnikiem i łącznikiem Kirchendienst Ost. Według cytowanych przez Wiesława 
Rogowskiego świadków, „był [on] człowiekiem o brudnych rękach. Wziąwszy z Kirchen-
dienst Ost 1000 DM przekazał na cele charytatywne gminy zaledwie 10 tys. zł, niespra-
wiedliwie rozdzielał paczki, zajmował się »geszeftami«”60.

Rozdźwięk i dezorientację wśród niemieckich ewangelików wywoływało też odgórne, 
przedstawiane w materiałach prasowych, segregowanie solidarnego dotąd środowiska. 
Był to element zakulisowych działań aparatu władzy (przede wszystkim SB i Urzędu do 
Spraw Wyznań). W tekstach na ten temat rysuje się podział duchownych ewangelickich 
na tych lojalnych wobec władz PRL i tych zdradzieckich, działających w interesie Nie-
miec. Negatywną postacią był np. Maksymilian Otton Cybulla, który „zamiast duszpa-
sterstwa […] zajmował się wypełnianiem formularzy wyjazdowych dla Niemców, założył 
u siebie całe biuro i prowadził w tym względzie agitację”61. On też miał zwerbować na 
służbę wrogiej organizacji oskarżonych Kippera i Scharbatkego62. Podobnie dzielono całą 
niemiecką społeczność ewangelicką w Polsce. Na tle osób nieszkodliwych, biernie nasta-
wionych do otaczającej rzeczywistości („nawet prości ludzie wyznania ewangelickiego 
w Koszalińskiem […] w przygniatającej większości mają do Kirchendienst Ost stosunek 

57 T. Kur, Bariera nie do wzięcia – dowody, „Prawo i Życie” 1968, nr 5 (310), s. 8 i 10.
58 Piotr Osęka stwierdza, że „prowokowanie nienawiści ubogich (czyli większości obywateli PRL) do nielicz-

nych bogaczy miało zapewnić kontrolę nad społecznymi emocjami” (idem, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzy-
ciele…, s. 21).

59 S. Majewski, „Paketaktion”, „Głos Koszaliński”, 7 XII 1960, s. 4, 5.
60 W. Rogowski, Spadkobiercy pruskiego szowinizmu, „Głos Szczeciński”, 7 II 1968, s. 1.
61 Idem, Szafarze bońskich srebrników, „Głos Szczeciński”, 13 II 1968, s. 1.
62 Idem, Oskarżeni skazani, „Głos Szczeciński”, 20 II 1968, s. 1.
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negatywny”63), wyróżniali się manipulujący nimi prowokatorzy (m.in. Kipper i Scharbat-
ke), na których zrzucano całą winę. 

Osobom mniej zdeprawowanym dawano możliwość zrehabilitowania się i uzyskania 
przebaczenia. Na polecenie władz przekazywały prasie upokarzające oświadczenia, a tak-
że składały przed sądem upublicznione zeznania dyskredytujące oskarżonych. Oprócz 
tego chętnie wskazywano obywateli „pozytywnych”, jakoby zaskoczonych faktem nadej-
ścia paczki od nieznanego nadawcy. Niektórzy z nich, zgodnie z intencją władz, „prze-
znaczyli szmaty [czyli używane ubrania] na ścierki do podłóg, inni z oburzeniem odsyłali 
[je] do NRF, a jeszcze inni […] zwracali się wprost do Milicji Obywatelskiej, sygnalizując 
bezczelność zachodnioniemieckich agentur”64. Aby uwiarygodnić ich negatywne reak-
cje, publikowano na łamach prasy schematyczne oświadczenia. I tak np. Wanda Hoff-
man z Białogardu oświadczyła: „W paczce otrzymanej od Gertrudy Kreitz znajdowały 
się rzeczy całkowicie nienadające się do użytku. Myślałam, że ktoś sobie ze mnie zakpił. 
W paczce były m.in. dwa stare pantofle, każdy z jednej nogi. Mąż kazał odesłać paczkę 
z powrotem”65. Zdarzało się, że enuncjacje przybierały absurdalną formę. Represjonowany 
przez SB Karol Hartun, lektor z gminy ewangelickiej w Rokitach, napisał: „Mimo moich 
protestów paczki te w dalszym ciągu przychodzą na mój adres. Tego rodzaju narzucanie 
się w formie paczek polskim obywatelom przez osoby znane z rewizjonistycznej dzia-
łalności uważam za ubliżające godności dobrego Polaka. Pisząc do prasy to oświadcze-
nie, wyrażam protest przeciwko tego rodzaju praktykom stosowanym przez ziomkostwa 
z NRF”66. Jeszcze bardziej donośny apel, tym razem anonimowy, zamieszczono w „Głosie 
Szczecińskim”. Brzmiał on: „Wiem, że podobnych paczek przychodzi więcej do Trzebia-
towa. Czy nie można by takich paczek od razu w Urzędzie Celnym zatrzymać i odsyłać 
z powrotem? Czy nie ma sposobu, żeby nie wpuszczać tego rodzaju paczek do kraju?”67.

Jak wyjaśnia Mariusz Mazur, treść listów pokazywała, „jakie należało mieć zdanie na 
dany temat, co się partii podobało, a od czego lepiej było się powstrzymać”. Unaocznia-
ła też, co jest polską racją stanu, a jakie działanie szkodzi krajowi i jego obywatelom68. 
W tym kontekście staje się zrozumiałe zamieszczenie fragmentów listów przechwyco-
nych przez SB, które ilustrowały antypatriotyczną czy też antypolską postawę wybranych 
osób. Za przykład niech posłuży fragment listu ze Śląska z 1966 r.: „Ostatnio był w tele-
wizji mecz piłkarski Niemcy – Anglia. Nie potrafię opisać, co się we mnie działo, gdy 
odegrano »Deutschland, Deutschland über alles«… Już tyle lat tego hymnu nie słyszeli-
śmy. I wcale się nie wstydziłam moich łez. No, ale dość biadolenia, musimy wytrwać”69. 
W innych przypadkach niezbędny był specyficzny komentarz autorski ośmieszający 
autorów listów, posądzający ich o konfabulację. „Biedni prześladowani w Polsce Niemcy, 

63 Idem, Szafarze bońskich srebrników, „Głos Szczeciński”, 13 II 1968.
64 S. Majewski, „Paketaktion”, „Głos Koszaliński”, 7 XII 1960, s. 4, 5.
65 Ibidem.
66 S. Rams, Jałmużna i polityka, „Głos Tygodnia”, dodatek do „Głosu Koszalińskiego”, 5–6 IX 1960, s. 3.
67 Listy i sprostowania, „Głos Szczeciński”, 22–23 XII 1962, s. 5.
68 M. Mazur, Propagandowy obraz świata…, s. 224.
69 W. Rogowski, Nowy szyld dla starych celów, „Głos Szczeciński”, 14 II 1968, s. 1.
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uszczęśliwieni paczkami z NRF – ironizował Stanisław Majewski. – Jak dalece są prześla-
dowani w Polsce Niemcy, obszernie opisuje w swoim liście niejaka Frau Erika Spadecka 
ze Słupska ul. Mickiewicza: »Tu w Polsce jest duże bezrobocie. Można powiedzieć, że 
w Słupsku kilka tysięcy ludzi jest bez pracy, a wśród nich ja i mój mąż także. W pierw-
szym rzędzie zwalniani są Niemcy, ponieważ tu nie może się już na nas patrzeć. Każdy 
co drugi film jest o Hitlerze. Ponieważ ludzie są podżegani na nas, nie chcą słyszeć więcej 
słowa po niemiecku… Przypuszczalnie przyjdzie ratunek dla nas i my także staniemy się 
wolni«. […] I oto w taki sposób zachodnioniemieckie społeczeństwo zostało »poinfor-
mowane«, jak »dyskryminowani« i »prześladowani« są Niemcy w Polsce…”70. W ten spo-
sób jednoznacznie dawano do zrozumienia, że wewnętrzny „wróg” nosił się z zamiarem 
skompromitowania Polski za granicą. Przekazane przezeń informacje mogły posłużyć do 
rozpętania nagonki prasowej na Polskę i jej system społeczno-polityczny71. 

„Rewizjonistyczny” wróg w wydaniu propagandowym nie miał ani jednej pozytywnej 
cechy charakteru. W jego opisie chętnie korzystano z wyzwisk i epitetów negatywnych, 
które całkowicie zastępowały sferę informacji72. Jednym tchem informowano, że: „Alfred 
Kipper okazał się zagorzałym hitlerowcem, bestialsko traktującym Polaków, rabusiem 
polskiego mienia, brutalnym pracodawcą i żarliwym wyznawcą poglądów głoszonych 
przez neohitlerowskie piśmidło w rodzaju »Soldaten Zeitung und National Zeitung«”73. 
Tenże oskarżony „wysławiał stosunki w NRF, przeciwstawiając je Polsce. Bruździł więc 
kiedy tylko mógł, sącząc jad rewizjonistycznych poglądów”74. Ironiczny ton nadano 
kolejnej z ocen: „Ten stary hitlerowiec […]. Bezczelny i pełen tupetu agent, Alfred Kip-
per, usiłował przedstawić siebie jako anioła dobroci i społecznika, który zawsze kochał 
Polaków”75. „Brudne”76 były zarówno jego ręce, jak i interesy77. W podobnym stylu były 
utrzymane określenia opisujące Maksymiliana Ottona Cybullę. Scharakteryzowano go 
jako „niemieckiego nacjonalistę”, „nieprzejednanego wroga Polaków”, „polakożercę, nie-
oduczonego diakona”, którego „widmo do dziś straszy na Mazurach”78.

Odrębny rodzaj epitetów, dyskredytujących „bohaterów” artykułów, tworzyły określe-
nia wzięte przez autorów tekstów w cudzysłów. Odnosiły się one bądź do całej mniejszo-
ści niemieckiej („biedni”, „ubodzy”, „prześladowani” Niemcy), bądź też do pojedynczych 
organizatorów pomocy („dobry wujaszek”, „nieświadome narzędzie”, „nasz człowiek”, 
„zwykły geszefciarz”, „korespondentka”, „filantropka”). Ci ostatni, jak dowiadywali się czy-
telnicy, prowadzili „działalność charytatywną” lub „pracę społeczną”, udzielali „pomocy 

70 S. Majewski, „Paketaktion”, „Głos Koszaliński”, 7 XII 1960, s. 4, 5.
71 M. Mazur, Propagandowy obraz świata…, s, 213, 214.
72 Ibidem, s. 138 i 167.
73 W. Rogowski, Świadkowie: Alfred Kipper należał do partii hitlerowskiej!, „Głos Szczeciński”, 9 II 1968, s. 1.
74 Idem, Spadkobiercy pruskiego szowinizmu, „Głos Szczeciński”, 7 II 1968, s. 2.
75 Idem, Sprawiedliwa kara, „Głos Szczeciński”, 20 II 1968, s. 1.
76 Przymiotnik ten stał się niezwykle popularny w okresie kampanii propagandowych (M. Mazur, Propagan-

dowy obraz świata…, s. 244).
77 W. Rogowski, Brudne interesy – brunatna treść, „Głos Szczeciński”, 8 II 1968, s. 2.
78 Idem, Szafarze bońskich srebrników, „Głos Szczeciński”, 13 II 1968, s. 2; idem, Oskarżeni skazani, „Głos 

Szczeciński”, 20 II 1968, s. 1.
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[finansowej]” tym, którzy jej „łaknęli”, oraz przekazywali do RFN informacje o „niemie-
ckim stanie posiadania [na Ziemiach Zachodnich]”. 

Tylko w jednym artykule pojawił się specyficzny, stosowany od dawna, chwyt propa-
gandowy. Mianowicie użycie liczby mnogiej przy pisowni nazwisk. W ten sposób dys-
kredytowano nie tylko wymienianą osobę, ale przypisywane jej cechy przenoszono na 
całą grupę. Stosowanie niepoprawnych form gramatycznych było przejawem pogardy dla 
przeciwnika79. Zabieg ten zastosował Stanisław Rams, który posłużył się przykładem Ger-
trudy Trąballi z Białogardu. Wymieniona, rewanżując się za pomoc materialną, na prośbę 
dawnej niemieckiej właścicielki jednego z budynków w Ustroniu Morskim sporządziła 
jego fotografie i ogólny opis. „Wyobraźmy sobie, że takich posłusznych Trąbałłów są dzie-
siątki w koszalińskim województwie – pisał autor artykułu. – Uwzględnijmy mentalność 
przeciętnego mieszkańca małych miasteczek i wiosek, jego nie najwyższy stopień wyro-
bienia politycznego. Łatwo wtedy zrozumieć, że chodzi tu głównie o stworzenie i podsy-
canie na tych ziemiach ogólnej psychozy tymczasowości, obaw i wątpliwości”80.

W podsumowaniu większości artykułów formułowano czytelne i jednoznaczne ostrze-
żenia kierowane do osób zamieszanych w „rewizjonistyczną” działalność. Już w artyku-
le „Hilfswerk” für… z maja 1960 r. przestrogę adresowano do wszystkich obywateli pol-
skich, którzy „sugerując się szyldem niektórych organizacji charytatywnych i religijnych, 
nieświadomie, a często niestety – świadomie ułatwiają prowadzenie w Polsce działalno-
ści rewizjonistycznych organizacji zachodnioniemieckich”81. W późniejszym felietonie 
Żebraczy chór i parszywy dyrygent niedwuznacznie grożono społeczności autochtonicz-
nej z dawnego pogranicza. Po szczegółowym opisie sytuacji w Białogardzie zamieszczono 
następującą informację: „Autor ograniczył się jedynie do niektórych przykładów z jedne-
go miasta. Nie znaczy to wcale, że tego rodzaju spraw nie ma w Złotowie, Bytowie, Słup-
sku, Człuchowie. Najbardziej złośliwi – staną wkrótce przed sądem”82. 

W niektórych przypadkach, zwłaszcza podczas procesu szczecińskiego z 1968 r., 
ostrzeżenia w umiejętny sposób kierowano do „wroga” usadowionego poza granicami 
kraju. „Czternasty dzień z kolei zasiadać będą na ławie oskarżonych Sądu Wojewódzkie-
go w Szczecinie Alfred Kipper i Eugen Scharbatke. Ale nie jest to jedynie proces prze-
ciwko nim. Na ławie oskarżonych nie ma głównych autorów nowego Drang nach Osten 
– nowego w formach, kryjącego się pod szatkami kościelnej i charytatywnej organiza-
cji, lecz starego w treści. Oskarżenie dotyczy zarówno tamtych, jak i siedzących na ławie 
oskarżonych byłych poznańskich działaczy hakatystowskich, którzy przez całe między-
wojenne dwudziestolecie organizowali hitlerowską V Kolumnę, wysyłając do Reichu pod 
szyldem rekolekcji lub zjazdów religijnych ludzi, którzy wracali do Polski już jako prze-
szkoleni agenci. […] Oskarżenie dotyczy ludzi aktywnie działających w Deutsches Evan-
gelisches Hilfswerk oraz Kirchendienst Ost w Berlinie zachodnim i Niemieckiej Republi-
ce Federalnej. To oni przecież działają również w ziomkostwie Kraju Warty i pokrewnych 

79 M. Mazur, Propagandowy obraz świata…, s. 160. 
80 S. Rams, Żebraczy chór i parszywy dyrygent, „Głos Koszaliński”, 5 XI 1962, s. 3.
81 J. Mammert, „Hilfswerk” für…, „Prawo i Życie” 1960, nr 10 (106), s. 1 i 7.
82 S. Rams, Żebraczy chór i parszywy dyrygent, „Głos Koszaliński”, 5 XI 1962, s. 3.
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rewizjonistycznych ugrupowaniach, czekając na swój wyśniony »Dzień X«. Szczeciński 
proces zerwał z tych ludzi i organizacji religijny i charytatywny kamuflaż: ujrzeliśmy sta-
rych, zajadłych rewizjonistów, nacjonalistów i hitlerowców. Postawiona została kropka 
nad »i«”83.

Zachodnioniemieckim „odwetowcom” przekazywano jednoznaczne komunika-
ty o treści: „nikt nie śmie kontrolować działalności jakichkolwiek gmin wyznaniowych 
w naszym kraju”84 czy też „każde nowe próby rewizji naszych praw do tych ziem zostaną 
przecięte karzącą ręką ludowej sprawiedliwości”85. Te dobitne zapewnienia miały uspo-
koić polskiego czytelnika. Najpierw straszono go wizją powrotu Niemców na tereny na 
wschód od Odry, by zaraz potem tłumaczyć: „Te kalkulacje nie mają najmniejszych szans. 
Polska objęła te ziemie w trwałe posiadanie i nigdy z nich nie zrezygnuje”86. Deklarowa-
no, że władze polskie będą ścigać i karać przestępców politycznych i dywersantów „po to, 
aby wszyscy obywatele naszego państwa mogli żyć w spokoju, w poczuciu bezpieczeństwa 
i trwałości naszych niezaprzeczalnych suwerennych praw do każdego skrawka polskiej 
ziemi”87. Do stabilizacji granic i systemu politycznego miała się przyczynić, jak stwier-
dzano, odporność polskiego społeczeństwa na „prymitywne” sposoby obcej indoktryna-
cji i przekupstwa. Stosowane przez zachodnioniemieckich „rewizjonistów” „w gruncie 
rzeczy prostackie metody: pieniądz, paczka z ciuchami i wroga Polsce ulotka czy książka 
albo mapa – to dowód, że zapiekli w nienawiści nie rozumieją, jak bardzo zmieniły się 
czasy i że w ten sposób nie uda się im kupić lojalności ludzi, którzy mieszkają w Polsce”88. 
Jak widać, zastosowano tu opisany przez Piotra Osękę klasyczny peerelowski scenariusz 
ofensywy propagandowej – nieprzyjaciel knuje i uprawia dywersję, jego wysiłki spalą jed-
nak na panewce, a rzeczywistość polityczna w kraju pozostanie niezmieniona89. 

Podczas procesu Kippera i Scharbatke, by nadać niektórym artykułom pozory obiek-
tywizmu i rzetelności dziennikarskiej, w końcowych fragmentach pomniejszonym dru-
kiem cytowano opinie obrońców. Ci starali się udowodnić, że „ich klienci stali się nie-
świadomym narzędziem wrogiej Polsce organizacji Kirchendienst Ost”. W odniesieniu 
do Eugena Scharbatke padła uwaga, że „był człowiekiem i pracownikiem rzetelnym”90. 
Powyższe stwierdzenia ginęły jednak w masie informacji dyskredytujących oskarżonych. 
Wbrew oczywistym faktom usiłowano mniej lub bardziej skutecznie przekonywać opi-
nię publiczną w kraju i za granicą, że represje dotykają wyłącznie osób łamiących polskie 
prawo, a nie, jak słusznie podejrzewano, szeroki krąg osób związanych z niemieckością 
i RFN. „Jest oszczerstwem i bzdurą wmawianie, że proces szczeciński Kippera i Scharbat-
ke miał na celu – choćby pośrednio – pognębienie konfesji protestanckiej w Polsce lub też 

83 W. Rogowski, Gdy głos zabierze prokurator, „Głos Szczeciński”, 16 II 1968, s. 1.
84 Idem, Spadkobiercy pruskiego szowinizmu, „Głos Szczeciński”, 7 II 1968, s. 2.
85 Idem, Metody politycznej dywersji, 9 II 1968, s. 1.
86 Idem, Przeciwko Polsce, „Głos Szczeciński”, 3–4 II 1968, s. 1.
87 Idem, Sprawiedliwa kara, „Głos Szczeciński”, 20 II 1968, s. 2.
88 Ibidem, s. 1.
89 P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele…, s. 87.
90 W. Rogowski, Prokurator domaga się przykładnego ukarania rewizjonistów, „Głos Szczeciński”, 17–18 II 

1968, s. 2.
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dyfamację niewielkiej liczebnie mniejszości narodowej niemieckiej, zamieszkującej nasze 
ziemie i w ogromnej większości lojalnej wobec Państwa Polskiego – tłumaczył Tadeusz 
Kur. – Wszyscy obywatele polscy – obojętnie, jakiej narodowości i jakiej religii – byli, są 
i będą równi wobec prawa. Wszyscy mają jednakowe uprawnienia i jednakowe obowiąz-
ki. Kipper i Scharbatke odpowiadali przed sądem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie 
za swoją (niemiecką) przynależność narodową i nie za swoje (ewangelickie) wyznanie 
wiary. Na ławę oskarżonych zawiodło ich złamanie praw Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej i świadomie podjęta działalność dywersyjno-polityczna, godząca w podstawowe inte-
resy państwa i narodu polskiego i – jako taka – szczegółowo opisana w ustawach karnych 
PRL. Skazani zaś zostali za konkretne i tylko przez siebie popełnione zbrodnie i przestęp-
stwa. […] Za to – i tylko za to – stanęli Kipper i Scharbatke przed sądem”91.

Mimo tych zapewnień jest niemal pewne, iż „antyrewizjonistyczna” kampania pra-
sowa przyczyniła się do ugruntowania w świadomości społecznej negatywnego obrazu 
Niemców. Ciągłe przypominanie o ich dawnych przewinieniach i nieustających knowa-
niach nie tylko integrowało obywateli polskich z władzą, ale też w jakimś stopniu kształ-
towało polską tożsamość narodową. Stopniowo dogasająca na początku marca 1968 r. 
„antyrewizjonistyczna”, a faktycznie antyniemiecka kampania prasowa była zapowiedzią 
nagonki antysemickiej92. Obraz rodzimego „rewizjonisty” i „odwetowca” zastąpił nie 
mniej odpychający wizerunek „syjonisty”. 

„Pieces of silver from Bonn”. Propaganda portrayal of the Germans in the 
press during the times of Władysław Gomułka

In the 1960s, the authorities of the People’s Republic of Poland decided to speed up 
the assimilation of the native population of Western and Northern Territories. That deci-
sion also affected small groups of people with dual cultural backgrounds - German and 
Polish, including people from mixed families and descendants of German settlers. What 
mainly set them apart from the rest of the population was their religious affiliation with 
the Evangelical Church of the Augsburg Confession and autonomous non-Polish chur-
ches. The communist authorities in Warsaw were particularly suspicious of their contacts 
with compatriot and church organizations from the Federal Republic of Germany, which 
disputed the Polish western border. The then government in Bonn officially recognized 
the German nationality of all former citizens of the Third Reich and their descendants 
and collected information on their living conditions. As far as it was possible, it also pro-
vided them with financial assistance. However, the Polish authorities saw it as an attempt 
to disrupt the assimilation and stabilisation processes in the so-called Regained Territo-
ries, accompanied by ordinary espionage activities. In June 1960, the Secretariat of the 
Central Committee of the Polish United Workers’ Party adopted a resolution on “comba-
ting the West German revisionism”, which provided an official basis for measures taken in 

91 T. Kur, Bariera nie do wzięcia – dowody, „Prawo i Życie” 1968, nr 5 (310), s. 8 i 10.
92 M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm…, s. 331–333.

Między ideologią.indd   398 2/19/14   10:04:51 AM



„Szafarze bońskich srebrników” 399

response to this problem. Thus initiated campaign consisted of prevention and repression 
measures taken by the Security Service in close cooperation with the media, mainly with 
the press, as for the majority of Polish citizens, newspapers were the main source of infor-
mation about the situation existing in Poland and abroad. Carefully selected operational 
materials were transformed into newspaper articles which condemned providers, distri-
butors and recipients of financial assistance from the Federal Republic of Germany. Jour-
nalists skilfully used the traumatic experience of the Polish readers, who had not forgot-
ten the tragic events of the war. Playing on numerous stereotypes, they instilled mistrust 
or even hostility towards people of German origin, trying to convince the readers that the 
political changes in that part of Europe were irreversible. The articles contained precise 
personal data of persons of German origin, leading to their stigmatisation in their local 
communities. To some extent, they also contributed to the disintegration of previously 
closely bound communities of the Evangelical Church. The “anti-revisionist” witch-hunt 
in the press, discontinued in February1968, foreshadowed a much wider campaign direc-
ted against “Zionists”.
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Kampania antyrewizjonistyczna wobec ludności niemieckiej 
w Polsce w latach sześćdziesiątych XX wieku (na przykładzie 
województwa koszalińskiego)

Po zakończeniu akcji łączenia rodzin w województwie koszalińskim w 1959 r. pozo-
stało około tysiąca osób narodowości niemieckiej1. Do 1965 r. liczba Niemców spadła do 
422 osób2, a w 1972 r. – według danych Służby Bezpieczeństwa – było ich ponad 2 tys.3 
Stan liczbowy Niemców w tym województwie na początku omawianego okresu przedsta-
wiono w tabeli.

Tabela: Liczba Niemców w województwie koszalińskim w dniu 31 października 1961 r.

L.p.
Miasto/ 
/powiat

Miejscowości  
z największą 

liczbą 
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niemieckiej

Li
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Liczba osób 
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ie
rz
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yc
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ha
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do

 
R

FN
 i 

N
R

D
wieś miasto polskie NRD

1. Koszalin – 14 – 14 2 – 10 2

2. Słupsk – 27 – 27 8 7 4 8

1 S. Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945–1970, 
Warszawa 2005, s. 47.

2 Archiwum Państwowe w Koszalinie (dalej: APKosz), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej w Koszalinie 1950–1990 (dalej: KW PZPR), 26/XIV/248, Sprawozdanie z Urzędu Spraw 
Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (dalej: USW PWRN) w Koszalinie z zakresu 
spraw narodowościowych za 1964 r. z 3 II 1965 r., k. pnlb. 

3 Wzrost liczebności wynikał, jak się wydaje, z powiększenia się grupy autochtonów czujących się Niemca-
mi, którzy wcześniej deklarowali polską przynależność narodową. Wzrost ten był związany z nadzieją na 
ułatwienia wyjazdu po zawarciu układu między Polską Rzeczpospolitą Ludową (PRL) a Republiką Federal-
ną Niemiec (RFN) 7 XII 1970 r. W latach 1971–1973 podania o zezwolenie na wyjazd złożyło 130 rodzin 
niemieckich z województwa koszalińskiego, 290 osób zaś przygotowało odpowiednie dokumenty, ale nie 
złożyło jeszcze wniosków (APKosz, KW PZPR, 26/VII/20, Informacja o sytuacji w środowisku ludności 
niemieckiej i rodzimej w województwie koszalińskim z 26 VII 1973 r., k. pnlb.; ibidem, 26/VII/220, Infor-
macja z Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej (KW MO) w Koszalinie o sytuacji w środowisku 
ludności niemieckiej i rodzimej z 26 VII 1973 r., k. pnlb.).
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3. białogardzki

Białogard, 
Bolkówka,
Karlino,
Tychowo

75 71 4 – 8 39 28

4. bytowski

Bochowo, 
Darskowo,
Kotowo,
Rokitki

43 42 1 1 13 22 7

5. człuchowski

Dębnica, 
Domisław, 
Jęczniki Małe, 
Kiełpin, 
Kiełpinek, 
Pakotulsko, 
Pawłówko, 
Przechlewo, 
Rozdoły,
Wyczechy

40 40 – 6 – 23 11

6. drawski

Oleszno, 
Osiek Drawski, 
Wierzchowo, 
Witoldowo

26 25 1 4 7 11 4

7. kołobrzeski
Ramlewo, 
Skoczów, 
Trzydnik

26 26 – 2 5 12 7

8. koszaliński

Karsina, 
Kłanino, 
Kościernica, 
Łopienica, 
Mierzym, 
Niedalino,  
Zegrze Pomor-
skie

121 119 2 48 13 40 20

9. miastecki

Biesowice, 
Ciecho-
lub, Czarnica, 
Dretyń, Mz-
dowo, Obłęże, 
Suchorze, 
Świerzno, 
Świeszyno, 
Wołcza Wielka 

137 137 – 90 9 18 20
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10. sławieński

Karwice, 
Kosierzewo, 
Noskowo, 
Ostrowice, 
Sulechowo

69 62 7 24 13 24 8

11. słupski

Bobrowniki, 
Damno, 
Dębnica 
Kaszubska, 
Główczyce, 
Grapice, 
Grąbkowo, 
Krzywań, 
Kuleszewo, 
Malczkowo, 
Potęgowo, 
Redzikowo, 
Rumsko,
Rzechcino, 
Wieszyno

190 189 1 17 25 84 64

12. szczecinecki
Szczecinek, 
Czaplinek, 
Trzcinno

138 125 13 12 17 83 26

13. świdwiński

Świdwin,
Lekowo, 
Rąbino, 
Sławoborze

89 86 3 27 – 21 41

14. wałecki Mirosławiec 12 12 – 5 – 7 –

15. złotowski Samborsko 3 3 – – – 1 2

Razem 1010 937 73 246 117 399 248

Źródło: APKosz, KW PZPR, 26/XIV/248, k. pnlb.

Jak wynika z powyższego zestawienia, Niemcy nie tworzyli w województwie kosza-
lińskim większych, zwartych skupisk. Ich rozmieszczenie w przybliżeniu odzwierciedlało 
(oczywiście w znacznie zmniejszonej skali liczbowej wskutek wysiedlenia za Odrę) stan 
z okresu wcześniejszego. Najwięcej Niemców mieszkało w powiatach leżących w środko-
wej i wschodniej części województwa (słupskim, miasteckim i koszalińskim). W pewnej 
mierze było to skutkiem gromadzenia się ludności niemieckiej na tym obszarze, spowo-
dowanego przebiegiem działań wojennych na Pomorzu w 1945 r. oraz opóźnionym zwal-
nianiem z przymusowej pracy w utworzonych tu po wojnie sowieckich gospodarstwach 
rolnych. Praca w tych gospodarstwach uniemożliwiała wyjazd za Odrę.
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Podobnie jak w latach pięćdziesiątych, po zakończeniu akcji łączenia rodzin w 1959 r. 
większość Niemców w województwie koszalińskim pracowało w Państwowych Gospo-
darstwach Rolnych (PGR). Ci, którzy byli zatrudnieni, żyli na względnie dobrym pozio-
mie. Jednak położenie materialne wielu, zwłaszcza starszych i chorych, było złe. Mogli 
oni liczyć przede wszystkim na dobrowolną pomoc rodaków4, bowiem tylko nieliczni 
otrzymywali wsparcie od Polaków5.

Po zakończeniu akcji łączenia rodzin w województwie koszalińskim nie było szkół 
z niemieckim językiem nauczania6. Z bibliotek wycofano książki w tym języku. Zlikwi-
dowano świetlice przyzakładowe dla pracowników niemieckich. Przestały istnieć nie-
mieckie amatorskie zespoły świetlicowe. W dużym stopniu osłabła aktywność społeczna 
przedstawicieli ludności niemieckiej. Nawet oficjalne życie religijne Niemców zosta-
ło zredukowane. Zmniejszono liczbę zborów i znacznie spadła liczebność wiernych. 
W 1967 r. w województwie koszalińskim istniało trzynaście zborów ewangelicko-augs-
burskich z niemieckim językiem nabożeństw, z czego siedem w miejscowościach kaszub-
skich. O słabej kondycji tutejszych niemieckich zborów ewangelicko-augsburskich może 
świadczyć odprawianie nabożeństw w mieszkaniach należących do wiernych (dotyczyło 
to czterech zborów)7. Zmiany te były związane przede wszystkim z radykalnym zmniej-
szeniem się liczby Niemców w wyniku akcji łączenia rodzin oraz z modyfikacją polityki 
władz wobec tej ludności w 1960 r.

Stosunek Niemców do władz polskich i ich zarządzeń oceniano jako pozytywny. Za 
podstawę tej opinii brano ich udział w organizowanych akcjach społecznych i politycz-
nych. W tej dziedzinie wyróżniali się dość liczni w tej społeczności działacze, wśród nich 
Hans Krüger i Margarethe Bleisner z Kłanina w powiecie koszalińskim, oboje należący 
do PZPR. Jednym z najlepszych rolników w województwie był Willy Polleks z Sieciemi-
na (powiat koszaliński), działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL)8. Na tej 
podstawie pozytywnie oceniano rozwój procesu asymilacyjnego wśród ludności niemie-
ckiej, ułatwiony wydłużającym się pobytem w środowisku polskim. Tylko starsze osoby, 

4 Na początku lat sześćdziesiątych osoby narodowości niemieckiej w podeszłym wieku z województwa 
koszalińskiego kierowano do dwóch domów starców: w Zwienisławie (powiat białogardzki) i Rzepczynie 
(powiat świdwiński).

5 APKosz, KW PZPR, 26/XIV/248, Sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie z zakresu spraw narodowoś-
ciowych za 1965 r. z 29 I 1966 r., k. pnlb.

6 Uzasadniono to znikomą liczebnością dzieci i młodzieży niemieckiej oraz brakiem postulatów uruchomie-
nia szkół ze strony tej ludności. Zgodnie z postanowieniami ustawy o obywatelstwie polskim z 8 stycznia 
1951 r., dzieci pochodzące od rodziców o nieustalonej przynależności państwowej oraz z małżeństw mie-
szanych urodzone po dniu 9 maja 1945 r. były obywatelami polskimi. W związku z tym kierowano je do 
szkół polskich, gdzie uczyły się wyłącznie po polsku (zob. APKosz, KW PZPR, 26/XIV/248, Sprawozdanie 
USW PWRN w Koszalinie z zakresu zagadnień ludności niemieckiej za okres do 1 I do 30 VI 1962 r. 
z 20 VII 1962 r., k. pnlb.).

7 APKosz, Urząd Wojewódzki w Koszalinie, Wydział do spraw Wyznań, dopł. nr 1, spis nr 1, tom 84, Infor-
macja o sytuacji zborów ewangelicko-augsburskich z niemieckim językiem nabożeństw w województwie 
koszalińskim z dnia 31 XII 1967 r., k. pnlb.

8 APKosz, KW PZPR, 26/XIV/248, Sprawozdanie z USW PWRN w Koszalinie o sprawach narodowościo-
wych za 1965 r. z 29 I 1966 r., k. pnlb.
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na ogół nieufnie nastawione wobec Polaków, w znikomym stopniu ulegały asymilacji. 
Bez względu na ogólną dobrą ocenę stosunku Niemców do władz polskich, dostrzegano 
także postawy negatywne. Do takich zaliczano przede wszystkim agresywne, antypol-
skie wypowiedzi niektórych osób, zwłaszcza kwestionujące prawo Polski do ziem włą-
czonych po II wojnie światowej. Pod tym względem w 1961 r. miała wyróżnić się gru-
pa ludności niemieckiej zamieszkującej w powiecie kołobrzeskim. Zastępca kierownika 
Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN w Koszalinie, Henryk Kuczewski, pisał, że byli to 
„ludzie opryskliwi, a nawet stanowczo stwierdzili, że czują się obywatelami NRF”9. Jedna 
z mieszkanek Wrzosowa, Elizabeth S., miała poinformować robotników PGR o tym, że 
„nasi pisali nam, że nie mamy się stąd ruszać, ponieważ oni tu przyjdą”. Z kolei Gertru-
da S. z Rusowa miała stwierdzić: „teraz już naprawdę przyjdą Niemcy i wówczas zabrak-
nie gałęzi do wieszania Polaków”. Franz N. z PGR Budzistowo mówił, że „jeśli nie dziś 
to jutro ziemie zachodnie [Polacy] muszą oddać Niemcom”. Miał też chwalić się tym, 
że jako żołnierz niemiecki w czasie wojny zabił w okolicach Kamienia Pomorskiego kil-
ku żołnierzy sowieckich10. Takich wypowiedzi było więcej, lecz nie należy traktować ich 
jako charakterystyczne dla całej społeczności niemieckiej w województwie koszalińskim, 
choćby dlatego, że – dokumentując postawy Niemców – na ogół odnotowywano najo-
strzejsze stwierdzenia.

W czerwcu 1960 r. Sekretariat KC PZPR przyjął uchwałę W sprawie wzmożenia wal-
ki z dywersyjną antypolską działalnością zachodnioniemieckich rewizjonistów. Postano-
wienia w niej zawarte można uznać za główne wytyczne do zwalczania rewizjonizmu 
zachodnioniemieckiego w latach sześćdziesiątych Biorąc pod uwagę ich przesłanki okre-
ślone we wstępie uchwały, można uznać, że była ona zasadniczym oskarżeniem RFN, któ-
rej „rewizjonistyczna akcja […] skierowana przeciwko Polsce zmierza przede wszystkim 
do podważenia poczucia stabilizacji wśród ludności polskiej na ziemiach zachodnich 
i północnych, wstrzymywania procesów zespalania się ludności rodzimej z macierzą oraz 
rozwoju gospodarki i kultury polskiej na tych ziemiach. W ostatnich latach wraz z odra-
dzaniem się odwetowych sił w RFN, akcja ta przybrała charakter szerokiej i wielostronnej 
działalności dywersyjnej, prowadzonej przede wszystkim wśród ludności pochodzenia 
miejscowego”11. Brak czujności wobec „działań wrogich, rewizjonistycznych elementów”, 
miał ułatwić działalność wielu organizacjom w RFN, których głównym celem było szerze-
nie „fermentu i germanizmu wśród polskiej ludności rodzimej” oraz „prowadzenie pro-
pagandy odwetowej i rewizjonistycznej” w społeczeństwie niemieckim. Do organizacji 
takich zaliczono między innymi: Związek Wypędzonych (Bund der Vertriebenen), Nie-
miecką Młodzież Wschodu (Deutsche Jugend des Ostens), Instytuty Wschodnie w Ber-
linie Zachodnim i w Monachium, Instytut im. Herdera w Marburgu, a także rozgłośnie 

9 APKosz, KW PZPR, 26/XIV/248, Sprawozdanie dotyczące sytuacji ludności niemieckiej w województwie 
koszalińskim w II półroczu 1961 r. (brak daty), k. pnlb.

10 Ibidem.
11 APKosz, KW PZPR, 26/XIV/143, Uchwała Sekretariatu KC PZPR w sprawie wzmożenia walki z dywersyj-

ną antypolską działalnością zachodnioniemieckich rewizjonistów z czerwca 1960 r., k. pnlb.
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radiowe Deutsche Welle i Deutschlandfunk12, Niemiecki Czerwony Krzyż (Deutsches 
Rotes Kreuz) oraz Kościół katolicki i Kościoły ewangelickie. Ponadto dochodziły do tego 
organizacje kierujące działalność rewizjonistyczną na określony region Polski zachodniej 
i północnej. Do tych, które zajmowały się Pomorzem Zachodnim Służba Bezpieczeń-
stwa (SB) zaliczała: Ziomkostwo Pomorskie (Pommersche Landsmannschaft) oraz orga-
nizacje charytatywne: Kirchendienst Ost i Evangelisches Hilfswerk. Do koordynowania 
pracy partyjnej i państwowej w zakresie walki z rewizjonizmem Sekretariat KC PZPR 
powołał zespół, pod kierownictwem sekretarza KC PZPR Ryszarda Strzeleckiego, złożo-
ny z przedstawicieli wydziałów: organizacyjnego, propagandy i agitacji, administracyjne-
go, kultury oraz Biura Prasy KC PZPR i Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, a także 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu 
do Spraw Wyznań i Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego13. W celu walki 
z rewizjonizmem Sekretariat KC PZPR zobowiązał instancje partyjne, administrację pań-
stwową, gospodarczą i organizacje społeczne do podjęcia działań zmierzających do „cał-
kowitego równouprawnienia wszystkich obywateli na ziemiach zachodnich, zapewnienia 
im właściwej opieki, zwłaszcza nad młodzieżą i dziećmi”. Należało też „przeciwdziałać 
kategorycznie wszelkim przejawom szowinizmu, propagandzie odwetowej, demonstro-
waniu germanizmu i występującym niekiedy antypolskim incydentom i prowokacyjnym 
awanturom. Działalność podrywająca ufność do władzy ludowej, narzucająca w insty-
tucjach czy w handlu język niemiecki, popularyzująca NRF i jej rewizjonistyczne hasła 
powinna być przez władze zwalczana z całą surowością prawa”14.

Podjęcie decyzji o wzmożeniu walki z rewizjonizmem niemieckim wynikało z nie-
spełnienia nadziei władz na osłabienie tendencji proniemieckich wśród ludności rodzi-
mej w wyniku akcji łączenia rodzin. Można nawet uznać, że tendencje te wzrosły w wyni-
ku wyjazdu prawie 250 tys. osób do RFN. „W ciągu ostatnich dwu lat – pisał w lipcu 
1973 r. pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Koszalinie, płk 
Stefan Sokołowski – obserwuje się niepokojący fakt, że wielu spośród autochtonów 
deklaruje narodowość niemiecką, mimo że dawniej – od chwili wyzwolenia do obec-
nego czasu – deklarowali narodowość polską. Około 80% składających wnioski o stały 
wyjazd deklaruje narodowość niemiecką, uzasadniając, to tym że urodzili się na tere-
nach, które do 1945 roku należały do Niemiec, obecnie czują się Niemcami i chcą wyje-
chać do swojej «ojczyzny»”15. W województwie koszalińskim najwięcej takich wniosków 

12 Charakteryzując działalność tych rozgłośni, szef koszalińskiej SB w 1973 r., płk Stefan Sokołowski, stwier-
dził, że: „odbiorcy [w województwie koszalińskim] zachwyceni są treścią programów oraz poglądami pre-
zentowanymi przez te radiostacje” (APKosz, KW PZPR, 26/VII/220, Informacja KW MO w Koszalinie 
o sytuacji ludności niemieckiej w województwie koszalińskim z 26 VII 1973 r. k. pnlb.).

13 Z. Romanow, Polityka władz polskich wobec ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1945–
–1960, Słupsk 1999, s. 195.

14 APKosz, KW PZPR, 26/XIV/143, Uchwała Sekretariatu KC PZPR w sprawie wzmożenia walki z dywersyj-
ną antypolską działalnością zachodnioniemieckich rewizjonistów z czerwca 1960 r., k. pnlb.

15 Ibidem, 26/VII/220, Informacja KW MO w Koszalinie o sytuacji ludności niemieckiej w województwie 
koszalińskim z 26 VII 1973 r., k. pnlb.
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złożyły wówczas osoby zamieszkałe na Kaszubach (powiat bytowski) i na Krajnie (powiat 
złotowski)16. 

Władze były zaniepokojone ożywieniem korespondencji z osobami mieszkającymi 
w Niemczech zachodnich i tamtejszymi instytucjami; wzrosła zwłaszcza liczba paczek 
przysyłanych stamtąd do Polski. Było to, według czerwcowej uchwały Sekretariatu KC 
PZPR, „jedną z podstawowych form działania rewizjonistycznych organizacji oraz czyn-
ników rządowych NRF”. W paczkach kierowanych głównie do polskiej ludności rodzi-
mej na Ziemiach Zachodnich i Północnych miała być „wielka ilość podarków, niemieckiej 
literatury propagandowej i religijnej, płyt i taśm magnetofonowych z niemieckimi pieś-
niami, przemówieniami i tekstami religijnymi”. Przysyłano także wielką liczbę „listów 
wychwalających RFN”. Niepokój budziło też powszechne używanie języka niemieckiego 
w miejscach publicznych. W wielu kościołach na Śląsku, Warmii i Mazurach odprawia-
no nabożeństwa w tym języku, a na zabawach śpiewano niemieckie piosenki. Zdarzały 
się również odmowy przyjęcia obywatelstwa polskiego, argumentowane brakiem wię-
zów z Polską17. Ponadto wśród męskiej młodzieży autochtonicznej była widoczna niechęć 
do obowiązkowej służby w Wojsku Polskim, wyrażana przez odmawianie przyjmowania 
kart powołania, a nawet podejmowanie prób ucieczek za granicę. Za wyraz postaw rewi-
zjonistycznych władze uznawały także słuchanie zachodnioniemieckich audycji radio-
wych, a przede wszystkim – dążenie do wyjazdu do Niemiec Zachodnich18.

Przyjęcie uchwały wiązało się z zaostrzeniem polityki władz wobec ludności niemie-
ckiej w Polsce po zakończeniu akcji łączenia rodzin w 1959 r. Władze lokalne miały zwra-
cać szczególną uwagę na przejawy wrogiej postawy Niemców, a zwłaszcza na działalność 
rewizjonistyczną. „Na terenie województwa [koszalińskiego] spotkaliśmy się z przykła-
dami wrogiego stanowiska ludności niemieckiej do władz państwowych” – mówił Józef 
Dutkiewicz na zebraniu Komisji Narodowościowej KW PZPR w Koszalinie w lutym 1961 
r. – „Przypadki szkalowania ustroju, stosunków społecznych i gospodarczych, odmawia-
nie przyjęcia obywatelstwa polskiego, czy też chuligańskie wybryki o podłożu rewizjo-
nistycznym ze strony młodzieży niemieckiej świadczą o tym, że rewizjonizm zachodnio-
niemiecki znajduje wśród tej ludności gorliwego sprzymierzeńca”19. Przewidziano wyso-
kie kary za takie przestępstwa i wykroczenia, na przykład za „publiczne lżenie narodu 
polskiego” groziła kara 1,5 roku pozbawienia wolności. Kary wymierzano za negatywne 

16 Według ustaleń koszalińskiej SB, pod koniec 1972 r. w województwie koszalińskim mieszkało: „ponad 
2 tys. osób pochodzenia i narodowości niemieckiej i około 33 tys. osób pochodzenia autochtonicznego 
posiadającego różne więzy z NRF (przyp. 1) Są to dane nieoficjalne z powiatowych ref[eratów] SB powia-
tów. Dane oficjalne mówią tylko o 15 tys. autochtonów i 1,5 tys. osób pochodzenia niemieckiego)”.

17 APKosz, KW PZPR, 26/XIV/209, Protokół z posiedzenia Komisji Narodowościowej KW PZPR w Koszali-
nie z 28 II 1961 r., k. pnlb.

18 Ibidem, 26/XIV/248, Sprawozdanie Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej (USW PWRN) w Koszalinie o ludności niemieckiej za II półrocze 1961 r., b.d., k. pnlb.

19 Ibidem, 26/XIV/209, Protokół z posiedzenia Komisji Narodowościowej KW PZPR w Koszalinie z 28 II 
1961 r., k. pnlb.
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wypowiedzi o Polsce20, wrogie ustosunkowanie się do PRL i granicy zachodniej21. Funk-
cjonariusze SB przeprowadzali też rozmowy „ostrzegawcze” z osobami „szerzącymi psy-
chozę wojenną, szkalującymi” ustrój PRL, kwestionującymi granicę zachodnią i zapo-
wiadającymi „rozprawienie się z Polakami”22. Tylko w okresie od lipca 1961 do lutego 
1962 r. w województwie koszalińskim aresztowano trzynaście osób za działalność rewi-
zjonistyczną, z których siedem postawiono przed Kolegiami Karno-Administracyjnymi 
(KKA), wymierzającymi kary za niewielkie wykroczenia, pozostałe osoby zaś stanęły 
przed sądem. Obwinionych KKA ukarało grzywną w wysokości od 1,5 tys. do 4 tys. zło-
tych. Ponadto funkcjonariusze SB przeprowadzili w tym okresie 40 rozmów ostrzegaw-
czych z osobami, których czyny miały „znikomą szkodliwość”23.

W 1960 r. władze przystąpiły do przeciwdziałania „wystąpieniom rewizjonistycznym”. 
Przeprowadzono przeglądy książek w bibliotekach publicznych, usuwając beletrystykę 
w języku niemieckim. Nie oszczędzono także bibliotek kościelnych. Z repertuarów zespo-
łów muzycznych wyeliminowano utwory niemieckie. Podjęto walkę z napisami niemie-
ckim na nagrobkach. Przystąpiono także do odbierania koncesji właścicielom sklepów 
prywatnych, w których rozmawiano po niemiecku. Osoby używające języka niemieckie-
go były zwalniane z pracy albo karane mandatami lub wysokimi grzywnami.

Koszalińska SB inwigilowała osoby utrzymujące kontakty korespondencyjne z krew-
nymi lub znajomymi mieszkającymi w Niemczech zachodnich, a zwłaszcza te, które 
wysyłały zaproszenia na przyjazd do Polski. Dłuższy czas obserwowano, między innymi 
Hertę Ringenberg z Koszalina, która „prowadzi dość ożywioną korespondencję z róż-
nymi osobami pochodzącymi z Koszalina, informując je o zaszłych zmianach w mie-
ście i okolicy”24. Pod lupą SB znalazły się także osoby otrzymujące paczki przysyłane 
z RFN, zwłaszcza od organizacji uznanych za rewizjonistyczne25, mimo że ich zawar-
tość, jak przyznawano, na ogół nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. 
W przesyłkach znajdowała się głównie żywność, używana odzież i inne rzeczy osobi-
ste26. Skala tej pomocy była znaczna. Na przykład w 1959 r. z RFN do Polski przysłano 
prawie 1,5 miliona paczek, czyli 65 proc. wszystkich paczek z krajów kapitalistycznych27. 
Zgodnie z uchwałą Sekretariatu KC PZPR o wzmożeniu walki z dywersyjną działalnością 

20 Ibidem, 26/XIV/248, Sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie z zakresu spraw narodowościowych za 1965 r. 
z 29 I 1966 r., k. pnlb.

21 Ibidem, 26/XIV/248, Sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie o sprawach narodowościowych za 1964 r. 
z 3 II 1965 r., k. pnlb.

22 Ibidem, 26/XIV/248, Informacja z KW MO w Koszalinie o sytuacji politycznej w środowisku ludności 
niemieckiej z 14 II 1962 r., k. pnlb.

23 Ibidem.
24 APKosz, KW PZPR, 26/VII/220, Informacja KW MO w Koszalinie o sytuacji ludności niemieckiej w woje-

wództwie koszalińskim z 26 VII 1973 r., k. pnlb.
25 Ibidem, 26/XIV/248, Informacja z KW MO w Koszalinie o sytuacji politycznej w środowisku ludności 

niemieckiej z 14 II 1962 r.  k. pnlb
26 Ibidem, Sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie o sprawach narodowościowych za 1965 r. z 29 I 1966 r., 

k. pnlb. Za przejaw przemycania treści rewizjonistycznych uważano nawet gazety, w które zawijano przy-
syłaną żywność.

27 Ibidem, Wykaz liczbowy paczek z RFN przysłanych do województwa koszalińskiego,  k. pnlb.
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zachodnioniemieckich rewizjonistów, paczki zawierające zachodnioniemiecką prasę, 
literaturę oraz inne materiały „o treści wrogiej Polsce Ludowej”, a także „niezidentyfiko-
waną” odzież i żywność miały być konfiskowane. Z osobami często otrzymującymi pacz-
ki przeprowadzano tzw. rozmowy profilaktyczne. Warto dodać, że głównym organizato-
rem akcji wysyłania paczek do Niemców w województwie koszalińskim był mieszkający 
w RFN pastor Maksymilian Otto Cybulla, który wcześniej pracował w Słupsku28. „Przy 
pomocy tej akcji starali się wzbudzić negatywny stosunek części niemieckiego społeczeń-
stwa do Polski – pisał naczelnik III Wydziału Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatel-
skiej (KW MO) w Koszalinie, mjr Marian Śroń. – W ramach tej akcji pomocowej szereg 
osób zamieszkałych na terenie naszego województwa otrzymywało paczki wartościowe, 
w zamian za co wysługiwali się rewizjonistom zachodnim, w formie przesyłania różnych 
informacji szkalujących ustrój i stosunki ekonomiczne w Polsce. Informacje te służyły 
również rewizjonistom zachodnim dla antypolskiej propagandy”29.

Dla niemieckich mieszkańców województwa koszalińskiego istotna była także pomoc 
ze strony rodzin lub organizacji ziomkowskich w Niemczech w uzyskaniu rent z RFN 
po poległych żołnierzach Wehrmachtu. Liczba osób korzystających z tej pomocy rosła. 
W 1973 r. w słupskim Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnotowano 650 
osób pobierających takie świadczenia, co oznaczało wzrost o około 200 osób w ciągu kil-
ku lat. Z punktu widzenia ówczesnych władz Polski, pobieranie przez obywateli polskich 
rent za służbę w niemieckim wojsku było szczególnie naganne. Prowadzono więc wzmo-
żoną inwigilację takich osób.

Władze zwalczały także przejawy wystąpień w duchu nazistowskim. Za takie uznano 
wypowiedzi wychwalające hitlerowską przeszłość, malowanie swastyk na murach oraz 
przechowywanie pamiątek z okresu wojny. Wobec osób podejrzanych o wrogie wypowie-
dzi i malowanie symboli nazistowskich wszczynano dochodzenia prokuratorskie, prze-
prowadzano z nimi rozmowy ostrzegawcze lub stawiano je przed KKA30.

Baczną uwagę zwracano również na osoby narodowości niemieckiej, przyjeżdżające 
indywidualnie lub w zorganizowanych grupach do województwa koszalińskiego z RFN 
i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, „podające się” za turystów. Uchwała Sekretaria-
tu KC PZPR w sprawie zwalczania rewizjonizmu stwierdzała, że turystyka jest „środkiem 

28 Ksiądz Maksymilian Otto Cybulla urodził się 27 listopada 1918 r. w Brodowie (powiat działdowski). Był 
Mazurem. Przed wojną ukończył polską szkołę powszechną i średnią w Działdowie. Od 1935 r. był człon-
kiem Związku Mazurów. W latach 1948–1952 studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. W latach 1952–1957 administrował mazurskimi parafiami ewangelicko-augsburskimi w: 
Giżycku, Rynie, Nakomiadach (powiat kętrzyński), Pieckach (powiat mrągowski) i Biskupcu Reszelskim 
oraz zborami w: Raszągu (powiat olsztyński), Czerwonce (powiat olsztyński), Reszlu i Użrankach (powiat 
mrągowski). W 1957 r. na żądanie olsztyńskich władz wojewódzkich został usunięty z Mazur i przeniesio-
ny do powiatu słupskiego, gdzie administrował zborami w: Słupsku, Gardnie Wielkiej i Główczycach. Od 
marca 1963 r. mieszkał w RFN w okolicach Köln. Zmarł w 1988 r. (zob.: J. Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-
Augsburski w Polsce w latach 1945–1975, Toruń 2010, s. 191, 195, 333, 365 i 367). 

29 APKosz, KW PZPR, 26/XIV/248, Informacja z KW MO w Koszalinie o sytuacji politycznej w środowisku 
ludności niemieckiej z 14 II 1962 r., k. pnlb.

30 APKosz, KW PZPR, 26/XIV/248, Sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie o sprawach narodowościo-
wych za 1965 r. z 29 stycznia 1966 r., k. pnlb.
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masowej agitacji rewizjonistycznej”. Do Polski z RFN przyjeżdżało wówczas kilkanaście 
tysięcy osób rocznie. Uważano, że pod pozorem turystyki wiele z nich „nawiązywało kon-
takty z miejscową ludnością żyjącą dawniej na tych ziemiach, zwiedzało byłe swe mająt-
ki, zapowiadało powrót Niemców, sporządzało zdjęcia służące do oszczerczej rewizjoni-
stycznej propagandy”. Z kolei „masowe wyjazdy osób z Polski do NRF na zaproszenie 
różnych znajomych i rzekomych »krewnych«” miały być „wykorzystywane przez ośrodki 
rewizjonistyczne do wrogiej agitacji i werbowania ludności do działalności dywersyjno-
politycznej”.

Grupowe wycieczki turystyczne z RFN do Polski można było organizować pod warun-
kiem opracowania odpowiedniego programu zwiedzania i tylko na podstawie zbiorowe-
go paszportu i wizy31. Według ustaleń SB, niektórzy działacze ziomkowscy w Niemczech 
zachodnich byli organizatorami grup turystycznych przyjeżdżających do województwa 
koszalińskiego. Na przykład Erich Ziervogel latem 1972 r. zorganizował wycieczkę do 
Darłowa, a Marta Bultmann do Białego Boru. Z obserwacji tych grup wynikało, że niemal 
wszyscy wykorzystywali przyjazd wyłącznie do odwiedzenia swoich miejsc rodzinnych 
lub członków rodzin mieszkających w Polsce albo do poszukiwania krewnych i znajo-
mych32. Z punktu widzenia władz przyjazdy Niemców były szkodliwe, albowiem „tury-
ści takiego pokroju podczas swojego pobytu w woj[ewództwie] koszalińskim interesują 
się gospodarstwami, które kiedyś stanowiły ich własność, dokonują tendencyjnych zdjęć, 
nawiązują kontakty i prowadzą rozmowy z mieszkańcami. Uzyskane informacje pogłę-
bione o własne spostrzeżenia wykorzystywane są w prasie rewizjonistycznej i stanowią 
osnowę tendencyjnych artykułów. Na przykład we wrześniu 1972 r. ukazał się tendencyj-
ny artykuł o powiecie drawskim pióra Otto Porath, który przebywał tam w okresie lata 
wraz z wycieczką turystów z NRF”33. W tym względzie jeszcze groźniejsze były przyjazdy 
niektórych osób z NRD. Koszalińska SB zwróciła uwagę na to, że również one zajmowa-
ły się „filmowaniem i wykonywaniem tendencyjnych fotografii”. Taką działalność miał 
prowadzić, na przykład: Gerhard Eich, który w latach 1958–1973 sześciokrotnie odwie-
dził Połczyn Zdrój. „Tendencyjne zdjęcia” miał „wywieźć skrycie w tubkach po paście do 
zębów, a następnie przekazać je organizacji ziomkowskiej do wykorzystania. Za swoją 
działalność został skazany przez władze NRD na 5 lat pozbawienia wolności”34.

Według koszalińskiej SB, przyjazdy niemieckich turystów, przede wszystkim z RFN, 
miały także istotny wpływ na wzrost tendencji emigracyjnych wskutek nakłaniania 

31 Ibidem, 26/XIV/143, Uchwała Sekretariatu KC PZPR w sprawie wzmożenia walki z dywersyjną działalnoś-
cią zachodnioniemieckich rewizjonistów z czerwca 1960 r., k. pnlb.

32 SB odnotowywała szczegółowe informacje o składzie i przebiegu takich wycieczek. Na przykład „W czerw-
cu 1973 roku na terenie Białego Boru przebywała 18-osobowa grupa turystów zorganizowana przez Martę 
Bultmann. 12 osób spośród tej grupy pochodziło z Żydowa, a pozostałe 6 z pow. sławieńskiego. Turyści ci 
nie korzystali z atrakcji oferowanych przez tamtejszy pensjonat. Wolny czas spędzali na wyjazdach wynaj-
mowanymi taxi. Przeważnie udawali się do Żydowa i okolicznych wsi” (APKosz, KW PZPR, 26/VII/220, 
Informacja z KW MO w Koszalinie o sytuacji ludności niemieckiej i rodzimej w województwie koszaliń-
skim z 26 VII 1973 r. k. pnlb).

33 Ibidem.
34 Ibidem.
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autochtonów do wyjazdu. Podobne znaczenie miała korespondencja przysyłana z RFN, 
w której „nakłania się do emigracji i szybkiego dorobienia się”35. W związku z tym przy-
jezdni Niemcy, a zwłaszcza dawni obywatele polscy, nadmiernie wychwalający sytua-
cję gospodarczą w Niemczech, byli narażeni na różne szykany, w tym na deportację36. 
W 1973 r. do Złotowa przyjechał jego dawny mieszkaniec Wolfgang Grys, który, według 
SB „naocznie pokazywał [sic!] swój dorobek w postaci samochodu. Publicznie chwalił się 
swoją zamożnością, wyrażając się o polskiej gospodarce w dość niewybrednych słowach. 
Po sprawdzeniu okazało się, że był to samochód wypożyczony z biura turystycznego”37. 
Niemniej jednak, według SB, taka postawa nie była charakterystyczna dla niemieckich 
turystów odwiedzających Polskę. W swoich wypowiedziach mieli oni na ogół oględnie 
oceniać stan tutejszej gospodarki oraz wygląd miast, wsi i gospodarstw, a przede wszyst-
kim unikać tego tematu38.

W walce z rewizjonizmem podjęto również szeroko zakrojone działania propagando-
we. Wydział Propagandy KW PZPR w Koszalinie latem 1960 r. opracował plan długofa-
lowy, przewidujący zaangażowanie organizacji społecznych (wśród nich: Front Jedności 
Narodu, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Towarzystwo Rozwoju Ziem 
Zachodnich, Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Młodzieży Wiejskiej i Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego) w „przeciwstawienie się nagonce kół rewizjonistycznych”. 
Ważną rolę w spełnianiu tego zadania powierzono też kadrze oficerskiej Wojska Pol-
skiego. Odpowiednie plany zostały opracowane przez poszczególne komitety powiatowe 
i miejskie PZPR. Wszystkie organizacje partyjne w województwie koszalińskim zostały 
zapoznane z wytycznymi KC PZPR w sprawie podjęcia „szerszej akcji politycznej i admi-
nistracyjnej przeciwko rewizjonistycznej i antypolskiej działalności ośrodków NRF”. 
W tym celu zwołano specjalną naradę sekretarzy propagandy z komitetów terenowych 
partii. Całość zaplanowanych przedsięwzięć miała się ściśle łączyć z wytycznymi KC 
PZPR w sprawie 21 rocznicy niemieckiego najazdu na Polskę. Rozpoczęcie „pracy pro-
pagandowo-agitacyjnej” nastąpiło w sierpniu 1960 r., kiedy to przedstawiciele „aktywu” 
wygłosili odczyty w jednostkach wojskowych i w większych zakładach pracy na temat 
sytuacji międzynarodowej, „ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień odradzającego 
się rewizjonizmu w NRF”. Akcja odczytowa miała objąć wszystkie miasta oraz większe 
wioski39.

35 Za przejaw działalności rewizjonistycznej władze uznawały znajdujące się w niektórych listach prośby 
właścicieli o udzielenie informacji o stanie ich majątku pozostawionego w województwie koszalińskim 
(APKosz, KW PZPR, 26/XIV/248, Sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie o sprawach narodowościo-
wych za 1963 r. z 29 I 1964 r., k. pnlb.).

36 Ibidem, 26/XIV/248, Sprawozdanie opisowe PWRN w Koszalinie o sprawach narodowościowych w woje-
wództwie koszalińskim w 1965 r. z 29 I 1966 r., k. pnlb.

37 Ibidem, 26/VII/220, Informacja z KW MO w Koszalinie o sytuacji ludności niemieckiej i rodzimej w woje-
wództwie koszalińskim z 26 VII 1973 r., k. pnlb.

38 Ibidem.
39 APK, KW PZPR, 26/XIV/205, Informacja z Wydziału Propagandy KW PZPR w Koszalinie dotycząca rea-

lizacji uchwały Sekretariatu KC PZPR w sprawie wzmożenia walki z dywersyjną i antypolską działalnością 
zachodnioniemieckich rewizjonistów, b.d., k. pnlb.
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W celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie rewizjonistycznej zaplanowano tak-
że cykl seminariów dla lektorów komitetów wojewódzkich i powiatowych PZPR, kie-
rowników grup agitacyjno-propagandowych i sekretarzy podstawowych organizacji 
partyjnych (POP). Pierwsze z nich odbyło się w sierpniu 1960 r. Podjęto na nim temat 
„Zachodnia granica Polski w świetle umów międzynarodowych a rewizjonizm zachod-
nioniemiecki”. Zaplanowano szkolenia dla dyrektorów szkół średnich i sekretarzy szkol-
nych POP, podczas których, oprócz problematyki rewizjonistycznej, przewidziano omó-
wienie „klerykalnego planu Millenium”, a także zorganizowanie wystaw prezentujących 
dorobek większych zakładów przemysłowych. Powołano też komisje do przeanalizowa-
nia sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej na terenach zamieszkałych przez lud-
ność niemiecką oraz miejscową polską40.

W związku z zakończeniem akcji łączenia rodzin postanowiono zezwalać na wyjazd 
do Niemiec Zachodnich tylko w uzasadnionych przypadkach. Jedyna możliwość uzy-
skania zgody na wyjazd polegała na indywidualnych staraniach samego zainteresowane-
go41. W 1960 r. zanotowano wzmożony napływ osób do Samodzielnej Sekcji Paszportów 
KW MO w Koszalinie po informacje o rzekomych ułatwieniach wyjazdowych, co było 
związane z krążącymi pogłoskami o uzyskaniu przez władze RFN i Niemiecki Czerwony 
Krzyż zgody władz polskich na całkowitą emigrację ludności niemieckiej z Polski42.

Komisja Narodowościowa KW PZPR w Koszalinie na początku lat sześćdziesiątych 
sformułowała zasady polityki paszportowej przy wyjazdach do Niemiec. Wśród Niem-
ców posiadających obywatelstwo polskie wyodrębniono dwie kategorie. Do pierwszej 
zaliczono osoby należące do mniejszości niemieckiej w Polsce przedwojennej i byłych 
volksdeutschów, natomiast do drugiej osoby narodowości niemieckiej, które znalazły się 
w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, a w latach 1951–1953 w ramach ankie-
tyzacji i paszportyzacji zostały uznane za obywateli polskich. W odniesieniu do pierw-
szych – ich wyjazd uznano za dopuszczalny wtedy, gdy uporczywie deklarowali swoją 
przynależność do narodu niemieckiego, popierając to dokumentami, ich działalność zaś 
była „politycznie szkodliwa dla interesów PRL”. Natomiast osoby z drugiej grupy – mogły 
wyjechać po udowodnieniu okoliczności, na podstawie których zaliczono ich do odpo-
wiedniej kategorii43. Jednakże w postępowaniu władz lokalnych wobec tendencji wyjaz-
dowych była widoczna sprzeczność. Z jednej strony starano się je ograniczać, uznano 
je bowiem za świadectwo rozwijania się wpływów rewizjonizmu zachodnioniemieckie-
go44, z drugiej zaś realizacja postulatów w kwestii polityki paszportowej „miała dopomóc 

40 Ibidem.
41 S. Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja…, s. 461.
42 APKosz, KW PZPR, 26/XIV/209, Protokół z posiedzenia Komisji Narodowościowej KW PZPR w Koszali-

nie z 28 II 1960 r., k. pnlb.
43 Ibidem, 26/XIV/248, Sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie o sprawach narodowościowych za 1964 

r. z 3 II 1965 r., k. pnlb. W dyskusji nad założeniami polityki paszportowej jeden z członków Komisji 
Narodowościowej KW PZPR wysunął propozycję, aby zezwoleń na wyjazd udzielać wszystkim Niemcom 
zachowującym się wrogo wobec państwa polskiego i nieposiadającym obywatelstwa polskiego.

44 Zob. APKosz, KW PZPR, 26/XIV/209, Protokół z posiedzenia Komisji Narodowościowej KW PZPR 
w Koszalinie z 28 lutego 1960 r., k. pnlb.
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w pozbyciu się elementu niepewnego politycznie i często wrogiego Polsce Ludowej”45. 
Bez jakichkolwiek warunków i ograniczeń mogli wyjechać Niemcy o nieustalonym oby-
watelstwie. Wydziały Spraw Wewnętrznych Prezydiów Powiatowych Rad Narodowych 
(PPRN) i Prezydiów Miejskich Rad Narodowych (PMRN) zobowiązano do przygotowa-
nia wykazów imiennych zawierających krótką charakterystykę osób, uznanych za „ele-
ment zgermanizowany, znany ze swej antypolskiej działalności, stanowiący potencjalną 
bazę dla oddziaływania rewizjonizmu zachodnioniemieckiego”. Wykazy te miały stano-
wić podstawę do podejmowania decyzji przez organy paszportowe46. Obowiązywało jed-
nak ogólne zalecenie MSW, by zezwolenia na wyjazd do Niemiec wydawać tylko w wyjąt-
kowych wypadkach, uzasadnionych ważnymi względami47. Tradycyjnie zgodę na wyjazd 
miały otrzymać tylko osoby samotne, stare i chore48.

Ustalono także ogólne zasady postępowania władz wobec ludności niemieckiej. Choć 
grupę tę uznano za „element pożyteczny i politycznie nieszkodliwy”, to jednak stano-
wiący potencjalną bazę oddziaływania rewizjonizmu zachodnioniemieckiego. W związ-
ku z tym lokalne władze zobowiązano do uregulowania sytuacji prawnej tej ludności. 
Wydziały Spraw Wewnętrznych PPRN i PMRN miały przeprowadzić indywidualne roz-
mowy z przedstawicielami rodzin niemieckich, zmierzające do wyjaśnienia sposobu ure-
gulowania ich sytuacji prawnej przez wybranie jednej z trzech możliwości: uzyskanie 
obywatelstwa NRD, uzyskanie obywatelstwa polskiego lub wyjazd do Niemiec49.

Władze usiłowały różnymi sposobami zwalczać trend wyjazdowy widoczny wśród 
ludności rodzimej, przede wszystkim przez zaostrzenie przepisów emigracyjnych. Skut-
kiem tego było stopniowe zmniejszanie się liczby osób podejmujących starania o uzyska-
nie zezwolenia na wyjazd w kolejnych latach. Dopiero po zawarciu układu normalizują-
cego wzajemne stosunki między Polską a RFN (w grudniu 1970 r.) nastąpiło wzmożenie 
tendencji wyjazdowych, głównie dlatego, że nowe polskie władze zliberalizowały politykę 
w tej kwestii. Jednak zasadnicza zmiana nastąpiła dopiero w 1975 r., kiedy to pod wpły-
wem Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która miała miejsce w Helsin-
kach strona polska w latach 1976–1979 zezwoliła na wyjazd do RFN ponad 100 tys. osób.

Anti-revisionist campaign against German population in Poland in the 
1960s (based on the example of the Koszalińskie Voivodeship)

After the completion of family reunifications in the Koszalińskie Voivodeship in 1959, 
still about one thousand people of German nationality remained. Most Germans lived in 

45 Ibidem, 26/XIV/248, Informacja z USW PWRN Koszalinie dotycząca ludności niemieckiej w wojewódz-
twie koszalińskim z 22 II 1962 r., k. pnlb.

46 APKosz, KW PZPR, 26/XIV/248, Sprawozdanie USW PWRN w Koszalinie o sprawach narodowościo-
wych za 1964 r. z 3 II 1965 r., k. pnlb.

47 S. Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja…, s. 445.
48 Ibidem, s. 463.
49 APK, KW PZPR, 26/XIV/205, Informacja z Wydziału Propagandy KW PZPR w Koszalinie dotycząca rea-

lizacji uchwały Sekretariatu KC PZPR w sprawie wzmożenia walki z dywersyjną i antypolską działalnością 
zachodnioniemieckich rewizjonistów, b.d., k. pnlb.
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the districts (powiaty) of Słupsk, Miastko and Koszalin. Most of them were employees of 
State Agricultural Farms. The attitude of the Germans to the Polish authorities was asses-
sed as positive, although some Germans were thought to be holding negative attitudes, 
especially those who expressed aggressive, anti-Polish views or disputed Poland’s right to 
the lands ceded to it after the Second World War. 

In June 1960, the Secretariat of the Central Committee of the Polish United Workers’ 
Party adopted a resolution on stepping up the fight against subversive activities of West 
German revisionists. This entailed a more repressive policy of the authorities towards the 
German population in Poland after family reunifications had been completed. The local 
authorities in the Koszalińskie Voivodeship were expected to pay special attention to any 
revisionist activities or manifestations of hostility on the part of the Germans. 

In 1960, the authorities of Koszalin resolved to counteract any “manifestations of revi-
sionism”. German speakers were sacked from their jobs or punished with heavy fines. In 
addition, people who exchanged correspondence with relatives or friends living in West 
Germany were kept under surveillance by the Security Service in Koszalin. People recei-
ving parcels sent from the Federal Republic of Germany also found themselves under the 
scrutiny of the Security Service (SB), especially when these parcels were sent by organi-
zations thought to be revisionist.

The authorities in Koszalin also strove to eradicate any Nazi sentiments. It was forbid-
den to make speeches praising the Nazi past, paint swastikas on walls or to possess Nazi 
memorabilia. A close eye was also kept on individuals of German nationality or organi-
zed groups coming to the Koszalińskie Voivodeship from the Federal Republic of Germa-
ny or from the German Democratic Republic, “posing” as tourists. Revisionism was also 
fought against by means of large-scale propaganda. Citizens were only allowed to travel 
to the Federal Republic of Germany in “justified cases”. 
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Mniejszość niemiecka w perspektywie służb bezpieczeństwa, 
wywiadu i kontrwywiadu PRL do końca lat sześćdziesiątych

Jedną z cech systemu społeczno-politycznego, narzuconego Polsce po zakończeniu 
II wojny światowej, była potrzeba znalezienia wroga, aby łatwiej mobilizować społeczeń-
stwo i eliminować wszelki opór. System ten był oparty między innymi na przekonaniu 
o nieustannym zewnętrznym i wewnętrznym zagrożeniu oraz wynikającej z tego koniecz-
ności kontroli i inwigilacji społeczeństwa. Jako element zagrożenia, a niekiedy wręcz jako 
zdradę, traktowano wszelkie zagraniczne, zwłaszcza zachodnie, kontakty. Tendencja ta 
była widoczna od początków kształtowania systemu komunistycznego, ale wraz ze stali-
nizacją po 1948 r. oraz utworzeniem RFN w 1949 r. uległa radykalizacji, a zarazem stała 
się jeszcze niebezpieczniejsza dla podejrzanych osób1.

Zgodnie z tą polityką od początku aż do końca istnienia Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej (PRL) – formalne przyjęcie tej nazwy w 1952 r. nie ma tu większego znaczenia 
–traktowano mniejszość niemiecką i szerzej społeczności pogranicza polsko-niemieckie-
go jako źródło zagrożenia wywiadowczego dla Polski oraz jako potencjalną grupę, z któ-
rej polskie służby specjalne mogą pozyskiwać współpracowników2. Dokładne scharakte-
ryzowanie tej polityki, także w pełnym kontekście działań aparatu bezpieczeństwa wobec 

1 O poszerzaniu kręgu podejrzanych na początku lat pięćdziesiątych, szczególnie pod kątem zagrożenia 
przez wywiad RFN, por.: A. Słabig, Aparat bezpieczeństwa w województwie zielonogórskim wobec auto-
chtonów i „uznanych” Niemców w latach 1950–1975 [w:] Internacjonalizm czy…? Działania organów bez-
pieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989), red. J. Hytrek-Hryciuk, 
G. Strauchold, J. Syrnyk, Warszawa–Wrocław 2011, s. 139.

2 Pojęcie „mniejszość niemiecka” nie jest tutaj używane w znaczeniu prawnym, stąd nie jest istotny fakt 
początkowego nieuznawania przez władze PRL istnienia mniejszości niemieckiej, a następnie uznawania 
za nią jedynie części osób deklarujących narodowość niemiecką. Mniejszość niemiecka istniała jako gru-
pa społeczna niezależnie od polityki władz polskich, podobnie jak społeczności o dominującej tożsamo-
ści regionalnej. Mniejszość niemiecka ulegała przy tym dynamicznym procesom, wynikającym zarówno 
z asymilacji, jak i zmian tożsamości narodowej osób wcześniej deklarujących narodowość polską lub opcję 
regionalną. Przy tym, chęć wyjazdu do Niemiec (szczególnie RFN) nie oznaczała automatycznie przyna-
leżności do mniejszości niemieckiej, gdyż jej przyczyny mogły być zróżnicowane, czyli także nie dotyczyć 
tożsamości narodowej.
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mniejszości narodowych, nie jest jeszcze możliwe3. Jednakże społeczności pogranicza – 
mające powiązania rodzinne i bliskich znajomych w obydwu państwach niemieckich oraz 
te, których część tworzyła formalnie nieuznawaną mniejszość niemiecką – były w tej per-
spektywie ważnym zagrożeniem. Nakładała się na to obawa przed pozostałymi w Polsce 
Niemcami związanymi wcześniej z wywiadem niemieckim, obawa przed osobami iden-
tyfikującymi się z narodowością niemiecką, a także członkami społeczności pogranicza 
– mającymi kontakty w zachodniej części Niemiec. Podejrzliwie obserwowano obszar 
przygraniczny i wykraczające poza granice kontakty zawodowe.

Za charakterystyczną można uznać informację: „Melduję, że dnia 12 II 1949 r. przy-
stąpiono do rozpracowania obiektowego skupisk autochtonów na terenie powiatu gło-
gowskiego w celu rozpracowania elementu autochtonicznego podatnego do nasadzenia 
obcej agentury wywiadowczej na terenie tutejszego powiatu”4. Mniejszość niemiecka 
nie była jedyną „podejrzaną”, a wspomniany powyżej meldunek był związany z działa-
niami w ramach szerszej akcji „Odwet”, dotyczącej także osób wpisanych w latach woj-
ny na Niemiecką Listę Narodowościową (Deutsche Volksliste, DVL) i przedwojennych 
obywateli niemieckich zweryfikowanych jako będących narodowości polskiej. W prak-
tyce dotyczył całych społeczności pogranicza, osób zarówno opcji niemieckiej, polskiej, 
jak i regionalnej. Dotyczył także innych, by przykładowo wymienić byłych żołnierzy 
Armii Andersa, osoby zajmujące wyższe pozycje w przedwojennej Polsce, czy też osoby 
z rodzin, których członkowie zdecydowali się po wojnie nie wracać do komunistycznej 
Polski.

Poza motywacją ideologiczną był w tej podejrzliwości wobec społeczności pograni-
cza polsko-niemieckiego pewien element racjonalny, aczkolwiek nie dotyczył on sieci 
wywiadowczych, istniejących w wyobraźni komunistycznych ideologów. Była bowiem 
pewna liczba osób o powikłanej przeszłości, zaangażowanych w niejasny sposób po stro-
nie niemieckiej w latach wojny, ukrywających wpis na DVL, niekiedy nienawidzących 
Polski. Przede wszystkim jednak, mimo górnolotnych haseł narodowych związanych 
z weryfikacją i rehabilitacją, władze polskie zdawały sobie sprawę z tego, że dokładne 
rozdzielenie narodowości nie było możliwe. Wiedziano, że pozostały w Polsce osoby 
nieczujące się Polakami, ale liczono na szybki proces polonizacji. Tymczasem, zamiast 
niego, wzrastało w kolejnych latach parcie do emigracji do Niemiec (najchętniej RFN), 
hamowane środkami policyjno-administracyjnymi, gdyż innych skutecznych narzędzi 
polskie władze nie miały. Oznaczało to, że duża część członków społeczności pogranicza 
została siłą zatrzymana w Polsce. Byli więc niezadowoleni ze swojej sytuacji i przekonani, 
że ich życiowe perspektywy wyglądałyby znaczenie lepiej, gdyby nie zamknięta granica. 

3 Por. J. Syrnyk, Organizacja pracy organów bezpieczeństwa wobec niepolskiej ludności Dolnego Śląska 
w latach 1945–1950 [w:] Internacjonalizm…, s. 109.

4 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu (dalej: AIPN Po), 0038/35, t. 2, k. 1, 2, Raport 
UBP w Głogowie do naczelnika Wydziału I WUBP we Wrocławiu O wszczęciu rozpracowania obiektowego 
pod kryptonimem „Delta”, Głogów 18 II1949 r., ściśle tajne.
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Takie nastawienie powodowało konieczność kontrolowania tych społeczności5. Można 
też przyjąć jako wymagającą zweryfikowania hipotezę, że szczególnie wśród części osób 
nieidentyfikujących się z polskością tworzyło to korzystny grunt do pozyskania ich do 
współpracy przez wywiad zachodnioniemiecki.

Służby specjalne państwa polskiego starały się od samego początku pozyskać tajnych 
współpracowników na ziemiach poniemieckich. Miały w ręku skuteczne narzędzie, jakim 
była wiedza o członkostwie w organizacjach i instytucjach III Rzeszy, dlatego część osób 
znalazła się w sytuacji bez wyjścia i uznała, że musi zgodzić się na współpracę6. Wiado-
mo o tym z materiałów związanych z pierwszym kryzysem politycznym w Polsce okre-
su Października 1956 r. Dla wielu możliwa stała się wtedy emigracja do Niemiec, przede 
wszystkim do RFN, gdzie wyjechało 250 spośród prawie 300 tysięcy emigrantów. Była 
ona także szansą na przerwanie współpracy ze służbami specjalnymi polskiego państwa. 
Niewątpliwie osoby takie starały się zacierać ślady swojej współpracy z bezpieką jako 
tajni współpracownicy, czyli próbowały przekonać funkcjonariuszy aparatu bezpieczeń-
stwa, aby zniszczyli zobowiązania do współpracy oraz zerwać lub nie nawiązać w nowym 
otoczeniu kontaktów z tymi służbami7. Dla zobrazowania tego zjawiska przytoczmy kilka 
jego przykładów, próbując zrekonstruować pewne mechanizmy działania.

1. Jerzy M., TW ps. „Bramkarz”, ur. 1916 w Szopienicach, w latach 1943–1945 w woj-
sku niemieckim, wykształcenie wyższe. „Zwerbowany do współpracy w 1953 r. W okresie 
współpracy okazał się prawdomówny, zdyscyplinowany i rzetelnie wykonującym polece-
nia współpracownikiem. Wśród otoczenia posiadał duży autorytet. W 1957 r. wyjechał 
na pobyt stały do NRF. Przed wyjazdem odrzucił propozycję współpracy za granicą”8.

Można przypuszczać, że osoba ta została zwerbowana w związku ze studiami, być 
może była to cena za „zapomnienie” o służbie w Wehrmachcie. Ponadto widać, że tajnym 
współpracownikom chcącym wyjechać do RFN składano propozycję dalszej współpracy, 
aczkolwiek nie wiadomo, jak próbowano ich do niej przekonać. Jednakże odmowa dal-
szej współpracy nie uniemożliwiła uzyskania zgody na emigrację.

2. Robert P., TW ps. „Helena”, ur. 1926 r., ślusarz, pow. opolski. „Do współpracy 
pozyskany został w styczniu [19]52 r. na materiałach kompromitujących (służył w 13 dy- 
wizji SS), a wyeliminowany w marcu tegoż roku. Odmówił współpracy, twierdził, że jest 

5 O nastawieniu pracy operacyjnej w Zielonogórskiem wśród społeczności pogranicza od 1953 r. na zwal-
czanie słuchania zachodnich stacji radiowych, kolportażu ulotek w języku niemieckim i nastrojów nieza-
dowolenia por. A. Słabig, Aparat…, s. 142.

6 Nie było tu jednak jednolitego wzoru zachowania. Część znajdujących się w takiej sytuacji osób odma-
wiała współpracy, szybko ją zrywała, lub starała się uniknąć przekazywania istotniejszych informacji (por. 
P. Madajczyk, D. Berlińska, Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć, Warszawa–Opole 2008, s. 402 
oraz A. Dziurok, Śląskie rozrachunki. Władze komunistyczne a byli członkowie organizacji nazistowskich na 
Górnym Śląsku w latach 1945–1956, Warszawa 2000, s. 243–255). 

7 Informacje o takich osobach znajdują się w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, 
zob.: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu (dalej: AIPN Wr), 09/1265, k. 261. 
Wykaz agentury, która wyjechała na pobyt stały do NRF i Berlina Zachodniego, [ok. 1960 r.].

8 Ibidem.
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Niemcem i jeżeli jest winny może iść pod sąd. Do NRF wyjechał na pobyt stały w lutym 
1959 r.”9.

W tym przypadku mamy próbę klasycznego wymuszenia współpracy groźbą represji 
za służbę w Waffen-SS. Szantażowany dał się początkowo zastraszyć (gdyby zgoda była 
tylko fikcyjna, to nie wycofałby się z niej tak szybko, tylko dalej udawałby, że współpracu-
je, ale nie ma dostępu do istotnych wiadomości). Odmowa nastąpiła w najgorszym okresie 
stalinizmu. Co ciekawe, notatka nie zawiera żadnej informacji o represjach wobec tej oso-
by (skazanie, pobyt w więzieniu). Natomiast data wyjazdu sugeruje, że został karnie prze-
trzymany w kraju, ale udzielono mu zgody na wyjazd jeszcze w latach pięćdziesiątych.

3. Antoni R., TW ps. „Grzegorz”, ur. w 1928 pow. opolski, narodowość i obywatelstwo 
polskie. „Do współpracy zwerbowany został na zasadzie lojalności w [19]56 r. Początko-
wo współpraca układała się b. dobrze, lecz po krótkim okres[ie] współpracy zaczęła się 
psuć. W 1957 r. wyjechał na pobyt czasowy do NRF i odmówił powrotu do kraju”10.

To przykład mniej przejrzysty. TW „Grzegorz” podjął decyzję o współpracy w 1956 r., 
gdy już drugi rok sytuacja w Polsce była niestabilna i trwały wyjazdy do Niemiec. Naj-
bardziej prawdopodobne są dwa wyjaśnienia. Pierwsze: służbom udało się go przeko-
nać, że w kryzysowej sytuacji powinien im pomóc, ale argument ten przestał działać, 
gdy powstały możliwości wyjazdu. Drugie: „Grzegorz” od początku planował emigra-
cję, a status tajnego współpracownika miał służyć uzyskaniu albo łatwiejszemu uzyska-
niu zgody na wyjazd czasowy, być może wraz z żoną, aby już pozostać w RFN. W dru-
gim przypadku można założyć, że konsekwentnie grał rolę zaangażowanego informatora, 
którego warto wysłać do Niemiec Zachodnich.

4. Edward K., TW ps. „Milczewski”, ur. 1921 r. pow. Nisko, wykształcenie wyższe, 
zamieszkały w Opolu, „Współpracę ze Sł[użbą] Bezp[ieczeństwa] rozpoczął w grudniu 
1955 r. Zapowiadał się jako dobry współpracownik. W 1957 r. wyjechał wraz z żoną na 
pobyt czasowy do NRF i odmówił powrotu. Przed wyjazdem do NRF został pouczony jak 
ma się tam zachowywać, a także dostał zadanie rozpracowania ks. Mende Teodora...”11.

W tym przypadku przebieg wydarzeń sugeruje, że była to gra między TW „Milczew-
skim” a polskimi służbami specjalnymi, służąca uzyskaniu przez niego zgody na wyjazd 
czasowy wraz z żoną. Zapewne w tym celu zostały uzgodnione zadania, które miał on 
wykonywać. Znalezienie się poza zasięgiem polskich służb specjalnych oznaczało prze-
rwanie kontaktów. Sformułowania użyte w powyższym cytacie wskazują, że nie była to 
sytuacja wyjątkowa, gdy tajny współpracownik wyjeżdżał na pobyt czasowy z zadaniem 
rozpracowania pewnego środowiska w RFN. Otwarte pozostaje pytanie o proporcje 
między tajnymi współpracownikami, którzy z takim zadaniem wyjechali i je realizo-

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem. O podobnych akcjach wysyłania tajnych współpracowników na pobyt czasowy dla wykonania 

określonego zadania pisze A. Słabig (Aparat…, s. 151), ale jak widać była to bardziej skomplikowana gra 
między polskimi służbami specjalnymi a członkami społeczności pogranicza, którzy starali się – deklaru-
jąc gotowość współpracy – uzyskać zgodę na wyjazd i następnie zerwać kontakt. Słabig pisze o podobnych 
przypadkach w latach sześćdziesiątych.
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wali, a tymi, którzy zerwali kontakt, i tymi, którzy zostali przewerbowani przez wywiad 
RFN.

5. Jadwiga K., TW ps. „Marta”, ur. 1917 r., zamieszkała w Blachowni Śląskiej. „Do 
współpracy została zwerbowana w marcu 1955 r. Pracowała wtedy w Blachowni Śl[ąskiej] 
jako bufetowa. W okresie współpracy przekazała szereg istotnych informacji. Przed 
wyjazdem do NRF uzyskano informację, że jest zdekonspirowana. W tym samym czasie 
została usunięta z szeregów PZPR. W rozmowie przeprowadzonej przed jej wyjazdem 
na pobyt stały do NRF przeprowadzono z nią rozmowę pod kątem wykorzystania jej do 
naszych zadań w NRF. Wyraziła chęć dalszej współpracy i podjęta została decyzja ustale-
nia z nią kontaktu w NRF. Z materiałów nie wynika, aby powyższe wykonano. Wyjechała 
wraz z mężem Hermanem i córką Tamarą w 1958 r.”12.

Ta notatka wskazuje na sytuację, gdy do dalszej współpracy przygotowywano oso-
bę wyjeżdżającą na pobyt stały. W kraju była ona już dla służb nieprzydatna, przydatna 
mogła się okazać po emigracji do RFN. Dalsze informacje wskazują jednak, że polskie 
służby specjalne nie zawsze były w stanie wykorzystać takie osoby: mimo dokonanych 
ustaleń nie nawiązały z „Martą” kontaktu na terenie RFN.

6. Edyta Maria C., TW ps. „Halina”, ur. 1924 r. w Zabrzu, narodowość niemiecka, 
wykształcenie wyższe, zamieszkała w Opolu. „Zwerbowana została do współpracy w r. 
1950 i pracowała nieprzerwanie aż do stycznia 1958 r., to jest do chwili wyjazdu do NRF. 
W czasie współpracy przekazała szereg informacji dot[yczących] działalności osób nale-
żących do sekty Św[iadków] Jehowy, a także osób zajmujących się działalnością rewizjoni-
styczną. Współpracowała z organami Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] we Wrocławiu i Opolu. 
Dała się poznać jako chętna i zdolna współpracowniczka. W okresie studiów na Uni-
wersytecie Wrocławskim była członkiem Z[wiązku] M[łodzieży] P[olskiej] i sekretarką 
Z[wiązku] S[studentów] P[olskich]. Do NRF wyjechała z trzech zasadniczych powodów: 
ze względu na chorobę matki, ze względu na lepsze zarobki, ze względu na to, że tam 
wyjdzie za mąż. [...] Jeżeli w NRF zgłosi się do niej mężczyzna i powie w języku polskim 
»Jestem z Opola«, ma odpowiedzieć również po polsku »a ja z Wrocławia«. Po takim 
skontaktowaniu się ma przekazać temu mężczyźnie wszelkie żądane informacje”13.

W przypadku TW „Haliny” mamy do czynienia z wieloletnią tajną współpracownicz-
ką, mającą wyższe wykształcenie i różnorodne kontakty, dostarczającą informacji waż-
nych dla Służby Bezpieczeństwa. O jej emigracji zadecydowały przede wszystkim wzglę-
dy materialne, a nie poczucie związku z Niemcami. Przed wyjazdem ustalono zasady 
nawiązania kontaktu w przyszłości, w tym hasła. Niestety notatka nie zawiera informacji, 
czy kontakt ten został wykorzystany. Także w tym wypadku odnosi się wrażenie, że opisa-
na w notatce procedura nie była niczym wyjątkowym, wymagającym specjalnego wyjaś-
nienia. Dotyczy zaś ciekawego zagadnienia, tj. tworzenia agentury wśród osób wyjeżdża-
jących do RFN na stałe.

12 AIPN Wr 09/1265, Wykaz agentury, która wyjechała na pobyt stały do NRF i Berlina Zachodniego, [ok. 
1960 r.], k. 261.

13 Ibidem.
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W jakim zakresie polski wywiad wykorzystywał niektóre osoby emigrujące z Pol-
ski do Niemiec na podstawie tzw. niemieckiego pochodzenia, a potocznie nazywane 
w Niemczech Spätaussiedler, czyli późni przesiedleńcy? Jakie znaczenie mogła mieć ich 
obawa przed kompromitacją w razie ujawnienia wcześniejszej współpracy? Zapewne 
groźba ujawnienia współpracy z polskimi służbami specjalnymi była uważana za istot-
ne narzędzie nacisku. W listopadzie 1957 r. wiceminister spraw wewnętrznych Antoni 
Alster instruował zastępców komendantów wojewódzkich Milicji Obywatelskiej (MO) 
do spraw bezpieczeństwa: „W związku z powyższym podaję, że zobowiązań o współpra-
cy podpisywanych przez tajnych współpracowników w zasadzie zwracać nie należy, gdyż 
w zobowiązaniach tych mowa jest nie tylko o współpracy, ale również o obowiązku utrzy-
mania faktu współpracy w tajemnicy, co ma znaczenie dowodowe, przy odpowiedzialno-
ści za zdradę tajemnicy. Sam fakt posiadania przez służbę bezpieczeństwa tego rodzaju 
zobowiązań wpływa hamująco w wielu wypadkach na ujawnianie przez tajnych współ-
pracowników operacyjnych metod pracy i zainteresowań służb bezpieczeństwa. Tego 
nie należy nie doceniać. Nie wolno również niszczyć teczek roboczych i personalnych 
agentury”14.

Z jednej strony zachowane zobowiązania dyscyplinowały tajnych współpracowników, 
którzy chcieliby ujawniać fakty ze swojej agenturalnej przeszłości. Z drugiej, mogłyby 
zostać wykorzystane do szantażu osób, które wyemigrowały z Polski do RFN. Ujawnienie 
zobowiązań do współpracy mogłoby zniszczyć te osoby w lokalnej społeczności, a także 
złamać ich karierę zawodową.

Służby specjalne przeszły do ofensywnego rozpracowywania organizacji Niemców 
wysiedlonych z Polski i zachodnioniemieckich organizacji charytatywnych. Obejmowało 
ono nawiązywanie kontaktu i pozyskiwanie informacji przez tajnych współpracowników 
zarówno z kraju, jak i podczas wyjazdów do RFN15. Czy wykorzystywano w późniejszych 
latach także tajnych współpracowników, którzy wyjechali na stałe?

Polskie służby specjalne obawiały się wywiadowczej działalności strony zachodniej. 
Za najważniejszy był uznawany, co zrozumiałe, wywiad amerykański. W tej perspekty-
wie nie dokonywano nawet wydzielenia działalności wywiadu zachodnioniemieckiego, 
uznając go za część „systemu antysocjalistycznego”. Po 1956 r., wraz z pewnym rozwojem 
ruchu transgranicznego, na znaczeniu zyskała znowu działalność agenturalna, a za mia-
sto odgrywające wyjątkową rolę uważano Berlin Zachodni. Ta sytuacja uległa zmianie po 

14 AIPN Wr, 09/1265, Pismo wiceministra MSW Antoniego Alstera do zastępców komendantów wojewódz-
kich MO, listopad 1957 r., k. 261. Minister powoływał się na instrukcję nr 04/55 mówiącą, że zobo-
wiązania można nie odbierać pod warunkiem, że nie wpłynie to ujemnie na samą współpracę, jak i na 
zachowanie w tajemnicy współpracy. Zobowiązania można było zgodnie z tym zwracać tajnym współpra-
cownikom, od których je wzięto, mimo że nie było to konieczne. Dodajmy, że zobowiązanie pisemne było 
znacznie mocniejszym argumentem niż ustne zobowiązania do zachowania tajemnicy osób emigrujących 
do RFN.

15 O bardziej ofensywnym rozpracowywaniu ziomkostw por. A. Słabig, Aparat…, s. 146 oraz J. Hytrek-Hry-
ciuk, Kryptonim „Ośrodek”. Służba Bezpieczeństwa wobec Ziomkostwa Ślązaków (1962–1972) [w:] Interna-
cjonalizm…, s. 200−219, tutaj s. 207 i n. o sprawie operacyjnej „Ośrodek”.
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1961 r., czyli budowie muru berlińskiego16. Jednak po 1956 r. uznano, że wywiad zachod-
nioniemiecki – oparty na byłych pracownikach Abwehry – usamodzielnił się i zyskuje 
na znaczeniu. Jeżeli wcześniej nastawiony był na zbieranie informacji wojskowych, to 
po tej dacie został ukierunkowany na szersze rozpoznanie nowej sytuacji wewnętrznej – 
nastrojów, kondycji ekonomicznej, polityki kulturalnej – w Polsce. Władze polskie oba-
wiały się rosnącej penetracji przez ten wywiad, uważając, że dysponuje on dobrą podsta-
wą zbierania informacji –  werbuje zarówno osoby zajmujące liczącą się pozycję w Polsce, 
jak i wykorzystuje organizacje charytatywne i ziomkowskie, oraz obozy dla uciekinierów 
i dla przesiedleńców z Polski17.

Na początku lat sześćdziesiątych resort bezpieczeństwa był wyjątkowo ostrożny, 
zakładając sprawy w wypadku najdrobniejszych kontaktów z RFN i rejestrując jako taj-
nych współpracowników osoby wykorzystane w pojedynczych sprawach. Co zrozumia-
łe, współpracowników tych werbowano przede wszystkim w środowiskach powiązanych 
z Niemcami (narodowością, rodziną, znajomymi, pracą, kontaktami). Zapewne założono 
w Biurze „C” MSW, proponowaną w lutym 1964 r., kartotekę obywateli polskich utrzy-
mujących kontakty z RFN i obywateli RFN odwiedzających Polskę, obejmującą także 
kontakty listowe i związane z przesyłaniem paczek. Podstawą do stworzenia tej kartoteki 
miały być informacje przekazywane z Biura Paszportów i Dowodów Osobistych, Biura 
Rejestracji Cudzoziemców i Biura „W” (kontrolującego pocztę). Miała ona umożliwić 
szybkie uzyskiwanie kompleksowych informacji zarówno o konkretnych osobach, jak 
i o trendach (dokąd przyjeżdżają, dokąd wyjeżdżają, itd.)18.

16 Por. AIPN Wr, 053/2691, Opracowanie Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW 
autorstwa Zbigniewa Więckiewicza pt. Polityczno-militarne aspekty działalności wywiadów państw impe-
rialistycznych przeciwko mocy obronnej PRL w latach 1945−1969, Warszawa 1976.

17 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi (dalej: AIPN Ld), 092/1, Wytyczne do pracy 
agenturalno-operacyjnej po linii niemieckiej, 1958, podpisane przez naczelnika Wydziału III Departamen-
tu II, mjr. Kaczmarskiego, k. 1–14. Pisano tam: „Systematyczny wzrost wyjazdów do NRF i stosunkowo 
dogodna dla wywiadu płaszczyzna bezpośredniego styku z wyjeżdżającymi stwarza sytuację, wobec której 
element wyjeżdżający okresowo do NRF stanowi obecnie jedną z największych liczebnie baz werbunko-
wych. Niezależnie od tego wywiad zachodnioniemiecki nie rezygnuje w dalszym ciągu z pozyskiwania do 
współpracy repatriantów powracających do kraju, autochtonów zajmujących ważniejsze pozycje społecz-
ne, jak też nawiązuje kontakty z b. współpracownikami Abwehry” (ibidem, s. 4).

18 O kartotece zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), 0326/296, Notatka Biura „C” 
z 26.02.1964 r., k. 24−28. Informacja z województwa wrocławskiego o tworzeniu takiej bazy danych, ale 
w odniesieniu do kontaktów „podejrzanych” i „rewizjonistycznych” z sierpnia 1966 r. znajduje się w AIPN 
Wr, 053/1759, t. 1, k. 459–469. W czerwcu 1971 r. przystąpiono, zgodnie z zaleceniem komendanta woje-
wódzkiego (woj. gdańskie), do tworzenia ewidencji osób powiązanych z RFN – kryptonim „Kontakty”. 
Do 1972 r. zewidencjonowano w województwie gdańskim 15 tys. osób w celu polepszenia pracy opera-
cyjnej. W 1974 r. kartoteka liczyła 38 tys. kart: 11 tys. o osobach utrzymujących kontakty z RFN, 19 tys. 
o emigrantach do RFN i 8 tys. o obywatelach RFN utrzymujących kontakty w Polsce. Rejestrowano także 
osoby, które poinformowały o indagowaniu ich podczas pobytu w RFN przez zachodnioniemieckie służby 
wywiadowcze oraz – szczególnie dokładnie – osoby utrzymujące kontakty z RFN, a zamieszkałe w pobliżu 
obiektów objętych tajemnicą państwową. Uważnie obserwowano marynarzy. Wydaje się, że te szybko ros-
nące kartoteki odzwierciedlały raczej obawy niż rzeczywiste potrzeby, gdyż korzystano z nich stosunkowo 
rzadko – por. materiały w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku (dalej: AIPN Gd), 
0046/380.
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Odpowiednio do tego służby specjalne prowadziły działania operacyjne, tajne i pouf-
ne, służące ustaleniu i wykryciu osób uznawanych za przeciwników państwa. Układano 
listy osób przewidzianych do współpracy i podejrzanych, sprawdzając:

– poglądy i aktywność podczas wojny;
– dochody, poziom życia, szczególnie oszczędności posiadane w RFN i pieniądze 

przesyłane z RFN (uważano, że formą wynagradzania przez wywiady obce są często 
samochody, przywożone z zagranicy), podejrzenia budziły także przywiezione legalnie 
z RFN radia;

– zainteresowanie obiektami wojskowymi;
– wyjazdy (i starania o nie) – skrzętnie odnotowywano fakt przejścia do Berlina 

Zachodniego podczas pobytu w NRD;
– korespondencję z RFN – w 1966 r. postanowiono rejestrować także telefonogramy 

do RFN. Podejrzane były listy, które próbowano przesyłać przez prywatne osoby, a tak-
że:

– odwiedziny osób z RFN – szczególnie wielokrotne, gdyż osoba zwerbowana musia-
łaby otrzymać podczas kolejnej wizyty sprzęt i instrukcje;

– posiadanie rodziny za granicą, kontakty z osobami zamieszkałymi za granicą, szcze-
gólnie z byłymi mieszkańcami ziem przyłączonych do Polski lub byłymi obywatelami 
polskimi, którzy wyjechali na Zachód lub pozostali tam, odmawiając powrotu;

– paczki z RFN – sprawdzano, czy różne paczki nie są adresowane tym samym cha-
rakterem pisma, co wskazywałoby na ukrywanie ich prawdziwego źródła; w 1963 r. Biuro 
„W” MSW zajęło się zbieraniem próbek pisma z adresów.

Określono ponadto grupy szczególnie podejrzanych, zaliczając do nich osoby:
– związane przed 1945 r. z aparatem III Rzeszy (Abwehra, gestapo, SD, szkoły dywer-

syjne, bojówki, pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych);
– rodziny ustalonych osób związanych z wywiadem RFN;
– rodziny i najbliższych znajomych osób zbiegłych do RFN, o których związkach 

z wywiadem wiedziano;
– osoby powiązane w przeszłości z „administracją hitlerowską”, a zajmujące wyższe 

stanowisko i pozycję społeczną, „o ile osoby te posiadają aktualne powiązania z RFN 
i zachowują się podejrzanie” (powiązania rodzinne, kontakty z instytucjami uznanymi za 
rewizjonistyczne, krótkofalowcy, filateliści);

– osoby wyjeżdżające do RFN służbowo, do rodzin lub jako turyści, jeżeli dowie-
dziano się o ich kontaktach z przedstawicielami wywiadu RFN lub powiązanymi z nim 
instytucjami. Zapewne odpowiadało prawdzie, że wywiad niemiecki „testował” odwie-
dzających rodziny w RFN co do gotowości nawiązania kontaktu (np. „Po kilku dniach 
do […] u której przebywała [...] przybył bliżej nieznany jej mężczyzna lat około 50, szpa-
kowaty, niskiego wzrostu i proponował wymienionej pomoc pieniężną, o ile jej potrze-
buje”);

– obywatele RFN przyjeżdżający okresowo do Polski służbowo, rodzinnie lub jako 
turyści, jeżeli stwierdzono, że realizują zadania wywiadowcze lub przejawiają podejrzaną 
działalność (np. osoby przyjeżdżające kilkakrotnie na dany teren);
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– wszelkie inne osoby, o których wiadomo, że były werbowane przez wywiad RFN, 
utrzymują kontakt z jego pracownikami lub przejawiają zainteresowanie tajemnicami 
państwowymi19.

W latach sześćdziesiątych wymiana osobowa między Polską a państwami zachodni-
mi była restrykcyjnie ograniczana, co miało ułatwić pracę służb specjalnych. Wkrótce 
bowiem po pewnej liberalizacji systemu w okresie Października pojawiły się skargi lokal-
nych funkcjonariuszy MSW, że wobec rosnącej liczby osób przyjeżdżających z RFN nie 
jest możliwe ich kontrolowanie. Utracono wówczas część tajnych współpracowników, 
którzy odmawiali dalszej współpracy lub emigrowali, a pozyskiwanie nowych spośród 
miejscowej ludności szło bardzo opornie. Szczególnie odczuwano to na niskim szczeblu 
powiatów. W okresie 1955–1969 liczba wyjeżdżających do państw zachodnich wzrosła 
dziesięciokrotnie, do prawie 130 tys., ale wyjazdy do RFN zostały odgórnie zahamowane 
i zaczęły odzyskiwać dynamikę dopiero w końcu lat sześćdziesiątych20.

Wizy dla obywateli polskich wyjeżdżających do RFN wydawał Travel Permit Office for 
Germany przy ambasadzie USA w Warszawie. Wyjeżdżający do krewnych w RFN musie-
li przedłożyć w celu otrzymania wizy specjalne zaświadczenie przysłane przez rodzi-
nę. Na jego podstawie dostawano promesę wizy, którą przedkładano władzom polskim 
w celu wydania paszportu. Prostsza procedura obowiązywała w sytuacjach losowych oraz 
przy wyjazdach służbowych. System wydawania polskich wiz mieszkańcom RFN i Ber-
lina Zachodniego był jeszcze bardziej restrykcyjny niż w odniesieniu do innych krajów 
zachodnich. Indywidualny ruch turystyczny z RFN do Polski był minimalny; polskim 
przedstawicielstwom nie wolno było wydawać wiz turystycznych, gdyż było to zastrzeżo-
ne dla centrali, co wydłużało czas oczekiwania. Aby uzyskać zgodę na prywatną wizytę 
w Polsce zamieszkałego w RFN członka rodziny, potrzebne było specjalne zaświadczenie 
wydane przez MO, a w przypadkach losowych depesza potwierdzona przez władze pol-
skie. W zakresie turystyki zorganizowanej stosowano ponadto, jako narzędzie jej ogra-
niczenia, podwyższoną stawkę obowiązkowej wymiany dewiz. Zasadniczo nie pozwa-
lano na przyjazd do Polski i podróżowanie po niej samochodem. W praktyce, wizy bez 
większych problemów uzyskiwali handlowcy, specjaliści-technicy i inni obywatele RFN 
podróżujący służbowo. Zgodnie z tą polityką w 1968 r. wydano prawie 7 tys. wiz handlo-
wych, 2 tys. tranzytowych, ponad 5 tys. w celu odwiedzin rodziny i niecałe 900 turystycz-
nych. Obawy przed negatywnymi skutkami napływu zachodnioniemieckich turystów na 
ziemie zachodnie i północne były tym silniejsze, że władze polskie miały już doświadcze-
nie ruchu turystycznego z NRD, wynoszącego około pół miliona rocznie, kierującego się 
w dużym stopniu na te ziemie, „a zachowanie turystów z NRD, także nie zawsze jest bez 
zarzutu”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych proponowało dlatego stopniowe, powolne 

19 Wszystkie cytaty AIPN Po, 0038/35, t. 1, Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO w woj. zielono-
górskim, ppłk. Bolesława Galczewskiego z 4 VII1957 r., k. 41.

20 AIPN Wr, 053/2691, Opracowanie Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW autorstwa 
Zbigniewa Więckiewicza pt. Polityczno-militarne aspekty działalności wywiadów państw imperialistycznych 
przeciwko mocy obronnej PRL w latach 1945−1969, Warszawa 1976, k. 146 i n.
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znoszenie ograniczeń i ewentualnie dopiero w późniejszym momencie dopuszczenie 
szerszego indywidualnego ruchu turystycznego. Argumentem władz polskich wobec 
Bonn miało być niebezpieczeństwo konfliktów między zachodnioniemieckimi turystami 
a polskimi mieszkańcami21.

Warto zwrócić uwagę na te nie zawsze pozytywne doświadczenia z odwiedzającymi 
Polskę mieszkańcami NRD. Liczba turystów z NRD zwiększyła się w związku z zawar-
ciem 14 marca 1963 r. umowy między PRL a NRD o zniesieniu wiz oraz porozumienia 
w sprawie poszerzenia ruchu przygranicznego i uproszczenia formalności przy niektó-
rych podróżach między PRL a NRD22. Ich konsekwencją były, poza wspomnianymi wypo-
wiedziami rewizjonistycznymi, ciągłe – dotyczące zarówno zachodnio-, jak i wschodnio-
niemieckich turystów – peerelowskie obawy przed fotografowaniem dworców, mostów, 
szpitali itd., robieniem zdjęć „tendencyjnych”: zniszczonych i zdewastowanych budyn-
ków i innych obiektów w złym stanie, biedniej ubranych przechodniów (przy tym często 
nie potrafiono w Polsce wywoływać kolorowych filmów, używanych coraz powszechniej 
przez turystów). Podejrzliwość prowadziła do lokalnych interwencji MO przy fotografo-
waniu starych zabudowań gospodarczych czy budynków pegeerowskich.

Ograniczenie możliwości legalnych wyjazdów z Polski nie było narzędziem w peł-
ni skutecznym, gdyż reakcją na nie były odmowy powrotów z czasowych wyjazdów do 
państw zachodnich. W 1960 r. było ich około 3 tys., w 1962 r. liczba ta spadła do około 
1 tys. Motywy uciekających na Zachód były – rzecz jasna – różne i nie dotyczyły tylko 
RFN i mniejszości niemieckiej w Polsce. Największa liczba odmawiających powrotu do 
Polski była wśród wyjeżdżających z Warszawy, aczkolwiek w kręgach władzy uważano, 
że także tę drogę wybierają „elementy proniemieckie”, którym w miejscu zamieszkania 
nie pozwolono by na wyjazd. Na drugim miejscu były Katowice i tam niewątpliwie prob-
lematyka niemiecka dominowała. Najczęściej odmawiały powrotu z wyjazdów czaso-
wych młode kobiety bez dzieci, młodzi marynarze, inteligencja techniczna. Wprawdzie

21 AIPN, 1585/823, Informacja dotycząca aktualnej sytuacji w środowiskach autochtonicznych z 24 XI 1969 r., 
k. 11. Podobnie z województwa zielonogórskiego informowano, że bardziej wrogo i rewizjonistycznie 
zachowują się turyści z NRD (AIPN, MSW II 3328, Notatka z 16 VIII 1965 r.).

22 Zgodnie z przepisami obywatele NRD mogli w dni wolne (niedziela lub święto) przekraczać granicę na 
podstawie specjalnej przepustki granicznej. Ważna była ona w województwie wrocławskim, krakowskim 
i w mieście/powiecie Szczecin. Możliwy był także w ramach wymiany turystycznej wyjazd na pobyty 
czterotygodniowe do Polski. W piśmie KW MO Wrocław z 22 VI 1965 r. (AIPN Wr, 053/1514) podano: 
„wiadomo, że nie wszyscy obywatele NRD podczas pobytu w Polsce stosują się do przepisów zawartych 
w tych porozumieniach, co więcej obserwuje się wiele faktów nadużywania przyjazdów dla szkodliwej 
i niejednokrotnie wrogiej działalności, godzącej zarówno w interes Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jak 
i Niemieckiej Republiki Demokratycznej”. Zalecano postępowanie pozbawione „przesady i drobiazgowo-
ści”, jednak „W wypadkach wystąpień kolidujących z normami prawa, zaleca się zastosowanie właściwych 
represji, do aresztu podejrzanych włącznie”. Informowano także o fotografowaniu obiektów przez byłych 
właścicieli i zwracaniu uwag obecnym właścicielom w sprawie „rzekomo niewłaściwego gospodarowania”. 
W lipcu 1966 r. formułowano znowu podobne zastrzeżenia dotyczące zachowania się obywateli NRD. 
Postulowano, aby strona polska nie podejmowała samodzielnie rozpracowywania obywateli NRD. Zamiast 
tego należało zbierać dokumentację i w każdym wypadku przekazywać ją (także informacje agenturalne) 
władzom NRD.
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uczestników wycieczek zagranicznych należało zgodnie z zaleceniami władz selekcjono-
wać przy pomocy organizacji działających w miejscu pracy, ale w praktyce stemplowano, 
czyli potwierdzano, odpowiedni druk każdemu chętnemu. Ponadto „Orbis” organizujący 
wycieczki, aby wyrobić plan finansowy, był zainteresowany zwiększaniem liczby wyjeż-
dżających, a nie ich kontrolą. Dodać trzeba, gwoli ścisłości, że większy niepokój władz 
budziły odmowy powrotu pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych 
i osób mających liczącą się pozycję w Polsce niż powołujących się na pochodzenie nie-
mieckie23. W końcu lat sześćdziesiątych odmawiało powrotu do kraju około 3 proc. ogó-
łu wyjeżdżających i aż 6 proc. wyjeżdżających do RFN. Im trudniej było o wyjazd, tym 
większa część wyjeżdżających nie wracała. Najsilniej zjawisko to występowało w woje-
wództwie katowickim, z którego pozostawało za granicą aż 28 proc. wyjeżdżających do 
RFN. Miało to wynikać z faktu, że z tego województwa bardzo trudno było uzyskać zgodę 
na wyjazd stały24. Każda z tych osób pozostających na Zachodzie była potencjalnym roz-
mówcą zachodnich służb specjalnych.

Niewątpliwie częstsze niż przed Październikiem’56 wyjazdy do RFN i przyjazdy 
z stamtąd ułatwiały nie tylko werbunek, lecz także przekazywanie informacji. W kolej-
nych latach szybsze było tempo wzrostu przyjazdów do Polski niż udzielania zgody na 
wyjazdy do krajów kapitalistycznych obywatelom polskim. Podejrzenia budzili nadal 
różnego rodzaju instytucje (np. charytatywne) aktywne na terenie Polski, korespondenci 
prasy zachodnioniemieckiej i handlowcy. Doświadczenie lat sześćdziesiątych mówiło, że 
turyści niemieccy mają większe niż inni możliwości poruszania się po Polsce, ze względu 
na znajomość ziem, z których pochodzili, oraz powiązania rodzinne i sąsiedzkie. Dlatego 
też do Polski nierzadko przyjeżdżała wycieczka, a następnie duża część jej uczestników 
rozjeżdżała się w odwiedziny do rodzin i znajomych lub w podróż po całym kraju, a plan 
wycieczki okazywał się jedynie fikcją służącą przekroczeniu granicy. W skali centralnej 
za ważniejsze uważano szpiegostwo związane z rosnącą w latach sześćdziesiątych współ-
pracą gospodarczą między Polską a RFN i penetrowaniem w związku z tym polskiego 
przemysłu.

Zakładano, że wywiady zachodnie rekrutują współpracowników głównie spośród 
osób, które wyjeżdżały z Polski po 1956 r., a stosunkowo rzadziej na terenie Polski25. 
Dopiero dalszy ciąg ich przygotowania następował w Polsce. Szczególnie intensywną 
penetrację wywiadowczą prowadzono wśród obywateli polskich wyjeżdżających do RFN. 
A napływali oni ciągle, w związku ze wspomnianymi odmowami powrotu z wyjazdów 
czasowych26. Służby RFN intensywnie werbowały współpracowników także wśród 

23 AIPN, 0297/43, t. 282, Informacja o odmowach powrotu z czasowych wyjazdów na Zachód, 18 II 1963 r.
24 AIPN, 1585/823, Informacja dotycząca aktualnej sytuacji w środowiskach autochtonicznych z 24 XI 1969 r., 

k. 15.
25 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie (dalej: AIPN Sz), 00102/15, Teczka zagad-

nieniowa kryptonim „Zachód-N” dotycząca działalności wywiadu zachodnioniemieckiego i osób pozo-
stających w jego zainteresowaniu na terenie pow. Wałeckiego. Opracowanie MO Wałcz 1963–1965 z 21 
IV1965 r.

26 Do 1955 r. średnio ok. 300 osób odmawiało powrotu do Polski lub uciekało przez granicę, a w okresie 
1955–1963 liczba ta wzrosła do ponad 2 tys. Dane za: AIPN Wr, 053/2691, Opracowanie Departamen-
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obywateli polskich odwiedzających Austrię, Berlin Zachodni, Danię, Szwajcarię, a nawet 
NRD. Nie stawiano przy tym specjalnych wymagań dotyczących wykształcenia i moż-
liwości dostępu do ważnych informacji. Wywiad niemiecki dysponował, w ocenie pol-
skich służb, bardzo dobrym rozpoznaniem przyjeżdżających z Polski i wiedzą o tym, 
jakie informacje można pozyskać nawet od osób będących na niskim poziomie intelek-
tualnym. Podejrzliwość budził fakt, że o kontaktach w RFN podejmowanych przez służ-
by zachodnioniemieckie informowali zazwyczaj ludzie należący do warstw robotniczo-
chłopskich, a podobne informacje nie napływały od ludzi związanych z nauką, kulturą 
czy od tzw. inteligencji technicznej.

Szczególne obawy budziły informacje dotyczące Górnego Śląska, zarówno ze wzglę-
dów narodowościowych, jak i w związku z uprzemysłowieniem tego obszaru. Zdarzały 
się przypadki (Racibórz, Kędzierzyn), że osoby wyjeżdżające do RFN (nie podawano jed-
nak, czy z ludności śląskiej) próbowały zabrać ze sobą plany przemysłowe z zakładów, 
w których pracowały27. Po stwierdzeniu, że część osób przesiedlających się do NRD ucie-
ka następnie do RFN, w opracowaniu Biura „C”, wydziału II MSW pisano:

„Poważnym źródłem informacji dla obcych wywiadów są uciekinierzy i repatrianci 
do Niemiec Zachodnich. Pewna ilość takich osób pracowała w Polsce na stanowiskach 
technicznych, w biurach konstrukcyjnych, laboratoriach naukowo-badawczych i w zakła-
dach przemysłowych – głównie na terenie Śląska. W związku z tym niektórzy repatrianci 
posiadają zasób informacji gospodarczych, szczególnie atrakcyjnych dla obcych wywia-
dów. Między innymi z zakładów specjalnych w Łabędach wyjechała na Zachód znaczna 
ilość pracowników inżynieryjno-technicznych.

Zorganizowany w Niemczech zachodnich system filtracyjny umożliwia przesłuchi-
wanie wszystkich osób zbiegłych czy repatriowanych z Polski. Personel obozów przej-
ściowych pozostaje w ścisłym kontakcie z ośrodkami wywiadowczymi i sygnalizuje im 
pojawienie się w obozie nowych ludzi. Każda osoba jest zazwyczaj przesłuchiwana kolej-
no przez pracowników czterech zachodnich wywiadów przynajmniej jeden raz. W razie 
ciekawszych zeznań przesłuchania odbywają się kilkakrotnie i informacje są protokoło-
wane.

Jak wynika z materiałów przeanalizowanych na podstawie zaprowadzonej kartoteki, 
najwięcej informacji ekonomicznych dotyczy przemysłu ciężkiego, obronnego, energety-
ki i transportu, w mniejszym stopniu – przemysłu lekkiego”28.

tu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, autorstwa Zbigniewa Więckiewicza pt. Polityczno-mi-
litarne aspekty działalności wywiadów państw imperialistycznych przeciwko mocy obronnej PRL w latach 
1945−1969, Warszawa 1976, k. 182.

27 Takie informacje z 1960 r. w: AIPN, 0297/43, t. 284.
28 Stwierdzano, że przesiedleńcy niekiedy zabierali ze sobą plany i dokumentację techniczną, co wskazywało 

na planowy charakter działania (por. AIPN, 0297/43, t. 284, Tajne opracowanie, Biura „C” MSW z 16 V 
1960 r.); Brakuje jednak w tym opracowaniu odniesień do wykorzystywania w działalności szpiegowskiej 
członków mniejszości niemieckiej w Polsce. O zbieraniu informacji wojskowych i gospodarczych od prze-
siedleńców w obozie w Friedland porównaj informacje: AIPN, 0825/8, cz. I, s. 85–90. Tam także o zmusza-
niu (m.in. naciskiem finansowym, ale nie tylko) do przyjmowania obywatelstwa niemieckiego.
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Liczne informacje w materiałach z lat siedemdziesiątych również wskazują, że zachod-
nie służby wywiadowcze wykorzystywały przesłuchania przesiedleńców z Polski, także 
w celu zbierania informacji o dyslokacji jednostek wojskowych i ich wyposażenia.

Pozyskiwanie w ten sposób informacji o sytuacji w Polsce przez zachodnioniemie-
ckie służby wywiadowcze było tym skuteczniejsze, że w polskiej ocenie były one nasta-
wione, po usamodzielnieniu się od wywiadu amerykańskiego, na zbieranie informacji 
nie wojskowych, a dotyczących wszelkich aspektów życia politycznego, gospodarcze-
go i społecznego w Polsce29. Za główne obszary zainteresowania zachodnioniemieckich 
służb wywiadowczych uważano: dyslokację wojsk polskich i sowieckich; stan ilościowy 
i rodzaj uzbrojenia jednostek; stosunek ludności polskiej do wojsk sowieckich; sytua-
cję w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; sytuację rynkową w Polsce; stosunek do 
autorytetu PZPR i Władysława Gomułki; komunikację kolejową; sprawy paszportowe 
i wyjazdów; odprawy celne; stosunki państwo–Kościół; środowiska twórcze, młodzież; 
współpracę z innymi krajami komunistycznymi. Władze polskie starały się zatrzymać 
wszelkie informacje niezgodne z oficjalnie obowiązującą wersją historii i polityki: o prze-
stępstwach popełnionych w pierwszym okresie powojennym na ludności niemieckiej 
i prześladowaniu osób narodowości niemieckiej, o złej sytuacji gospodarczej i społecz-
nej, o oskarżeniach wobec lokalnych władz o korupcję i złodziejstwo itd.30

Co zrozumiałe, polskie służby specjalne szczególnie podejrzliwie traktowały osoby 
częściej niż przeciętnie wyjeżdżające z Polski lub przyjeżdżające do niej. Sprawdzenia 
wymaga wyrażana niekiedy opinia, że równie intensywne kontakty z RFN utrzymywa-
li byli obywatele niemieccy zweryfikowani jako narodowości polskiej, jak i ci wpisani 
w latach wojny na DVL. W województwie bydgoskim Służba Bezpieczeństwa sformu-
łowała następującą ocenę osób, które dopuściły się w pierwszej połowie lat sześćdzie-
siątych „wrogich wystąpień”: „każda z nich, bądź ich rodzin w przeszłości silnie była 
związana z Niemcami przez posiadanie w okresie okupacji obywatelstwa niemieckiego, 
służbę w wojsku niemieckim bądź przynależność do jednej z organizacji niemieckich. 
Powiązania te występowały u tych osób i w ostatnim okresie, a uwidoczniły się w posia-
daniu rodzin lub znajomych w NRF, pozostawaniu we wzajemnym między sobą kon-
takcie uwidaczniającym się w odwiedzaniu lub utrzymywaniu kontaktu koresponden-
cyjnego”31.

Władze polskie starały się działać bardziej ofensywnie, dokładniej inwigilować przy-
jeżdżających z wizytą obcokrajowców, co obejmowało także obywateli RFN. Pytano o sto-
sunek do PRL i zmian dokonujących się w Polsce, do polskich władz emigracyjnych, do 

29 Zob. AIPN Po, 0038/35, t. 1, Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO, ppłk. B. Galczewskiego, 
4 VII 1957 r., k. 35, 36.

30 Zob. AIPN, 1585/1610 Działania środowisk rewizjonistycznych w Polsce. Informacje komend wojewódz-
kich Milicji Obywatelskiej, notatki informacyjne, meldunki specjalne, k. 349, 350.

31 AIPN, 1585/10897 Problem niemiecki w Polsce a zadania Służby Bezpieczeństwa – analizy, informacje, 
notatki komend wojewódzkich Milicji Obywatelskiej i urzędów spraw wewnętrznych prezydiów woje-
wódzkich rad narodowych, Notatka KW MO w Bydgoszczy z 20 VIII 1965 Charakterystyka operacyjna 
zagadnienia niemieckiego woj. bydgoskiego za lata 1962–1964, k. 152–179, tutaj k. 169.
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Andersa. Próbowano pytać o jednostki wojskowe i o Polonię w danym mieście niemieckim. 
Brakuje jednak materiałów, by ocenić skuteczność tych działań. Wydaje się, że odwiedza-
jący wiedzieli, że należy unikać wypowiedzi na tematy polityczne. Obrazuje to notat-
ka milicjanta dotycząca próby pozyskania informacji od obywatelki RFN: „Wymieniona 
pracuje jako pomoc domowa u obywatela NRF Halla od 16 roku życia. Do 1945 zamiesz-
kiwała wraz z tą rodziną w Berlinie, obecnie zamieszkuje w Koblenz, NRF. Rodzina, 
u której służy, jest to rodzina bezdzietna, już w starszym wieku. Twierdzi, że jej pra-
codawca jest bezpartyjnym i dobrym człowiekiem. Traktowana jest przez nich bardzo 
dobrze, przez to dobrze się jej powodzi. Wszędzie, gdzie pracodawcy wyjeżdżają, to ją ze 
sobą zabierają. Przez to zwiedziła już całą Zachodnią Europę. Wymieniona w rozmowie 
jest bardzo powściągliwa, trudno było się z wymienioną dogadać, gdyż nie zna języka 
polskiego”32. Być może fragment ten dobrze obrazuje ówczesną sytuację: osoba odwie-
dzająca z RFN godziła się na odpytywanie z życiorysu, starając się udzielać możliwie 
ogólnikowych odpowiedzi, a prowadzący wywiad milicjant nie znał języka niemieckie-
go. Sprawdzano, o czym dana osoba podczas pobytu rozmawiała, dokąd wyjeżdżała, czy 
robiła zdjęcia, z kim się kontaktowała.

Przedmiotem specjalnej troski była Opolszczyzna, z liczną, choć nieuznawaną jako 
taka, mniejszością niemiecką i silną opcją regionalną. Sprawy tzw. kampanii antysyjoni-
stycznej nie odgrywały na tym terenie istotniejszej roli, mimo że w sprawozdaniach z lat 
1967–1969 znalazły się odpowiednie fragmenty o zagrożeniu syjonistycznym33. Śledzo-
no natomiast pomoc nadsyłaną z RFN, kontakty miejscowej ludności z mieszkańcami 
RFN i przekazywane informacje o sytuacji w województwie opolskim. Za działalność 
rewizjonistyczną uznawano wysyłanie petycji do ONZ przez osoby deklarujące narodo-
wość niemiecką i związaną z tym chęć wyjazdu do Niemiec. Starano się także stopnio-
wanymi groźbami i represjami utrudnić nielegalny przepływ marek do Polski, co udało 
się w jakiejś mierze uporządkować dopiero w 1969 r., gdy zawarto odpowiednią umowę 
z RFN, określającą zasady przekazywania rent i odszkodowań. Nie zdołano radykalnie 
ograniczyć napływu z RFN korespondencji, pomocy materialnej, przekazów pieniężnych 
i innych przesyłek34. Z perspektywy polskich służb specjalnych sprawy rewizjonizmu, 
mniejszości niemieckiej, działalności wywiadowczej i agenturalnej, kontaktów z RFN, 
problemów integracji w Polsce i chęci emigracji z Polski tworzyły jedną całość.

W województwie wrocławskim nie dostrzeżono większej aktywności czy też działań 
określanych jako „rewizjonistyczne”. Niepokój władz budziły takie zjawiska jak rozmowy 
z uczestnikami wycieczek z RFN, spotykanie się osób deklarujących narodowość niemie-
cką, paczki z RFN, wysyłanie korespondencji „szkalującej stosunki w Polsce”, korespon-
dencyjne zlecanie przez Niemiecką Opiekę nad Grobami Wojennymi w Kassel zadań 
osobom w Polsce. Podejrzane były renty z RFN otrzymywane przez osoby, które wcześ-

32 Dotyczy 1963 r., AIPN Wr, 053/1514, k. 3.
33 Zob.. AIPN, 1585/583, Sytuacja operacyjna w województwie opolskim. Działalność Służby Bezpieczeń-

stwa w latach 1967–1970, Sprawozdania roczne Zastępcy Komendanta Milicji Obywatelskiej do Spraw 
Bezpieczeństwa w Opolu.

34 W 1969 r. renty z RFN otrzymywały w Polsce 60 172 osoby. Dane za: AIPN, 1585/823, k. 5.
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niej służyły w formacjach III Rzeszy, gdyż strona polska nie wiedziała, za co została przy-
znana renta. Sprawdzano miejsce pracy podejrzanej osoby, dostęp do tajnych informacji, 
gotowość do działalności dywersyjnej, zasymilowanie w polskim otoczeniu, znajomość 
języka polskiego, kontakty, starania o wyjazd do RFN, dotychczasowe podejrzenia, wystą-
pienia antypaństwowe, a także możliwość pozyskania do działalności agenturalnej35.

Nasuwają się jednak wątpliwości, na ile podobne informacje wskazują na próbę 
wygrywania w atmosferze Marca’68 nastrojów antyniemieckich. Czy rzeczywiście wzro-
sło wówczas zagrożenie działalnością wywiadu zachodnioniemieckiego i zachodnionie-
mieckiej propagandy? Zaskakujące jest niezwykłe nagłośnienie sprawy Alfreda Kippera 
i Eugena Scharbatke, aresztowanych za udzielanie pomocy finansowej osobom wyjeż-
dżającym do RFN, finansowanie remontu ewangelickich obiektów sakralnych, wypła-
canie zapomóg osobom narodowości niemieckiej na Pomorzu (łączono to z nadużycia-
mi dewizowymi) i oskarżonych o rozpowszechnianie rewizjonistycznych wiadomości. 
Aresztowano ich w 1967 r. Procesowi i skazaniu nadano w porozumieniu z Biurem Prasy 
KC PZPR oprawę propagandową. Ukazał się cykl artykułów prasowych, a po wyroku 
publikacje potępiające rewizjonizm zachodnioniemiecki i antypolską postawę niemie-
ckich kościołów ewangelickich. Nawiązywano przy tym do okresu międzywojennego 
i okresu okupacji. Sprawozdania prasowe opracowywał redaktor naczelny „Głosu Szcze-
cińskiego”, a władze organizowały dziennikarzom konsultacje np. z duchownymi koś-
cioła ewangelickiego w Polsce. W procesie uczestniczyło 11 dziennikarzy, dwie ekipy 
radiowe i telewizyjne oraz Polska Kronika Filmowa. Urządzano konferencje prasowe 
i spotkania z prowadzącymi śledztwo. Udostępniano przygotowane dokumenty i zdjęcia 
ze śledztw. Nadano 13 audycji radiowych, półgodzinny program w telewizji ogólnopol-
skiej i dwa lokalne programy telewizyjne w Szczecinie. Tylko w szczecińskiej prasie pub-
likowano na ten temat 47 artykułów. Sprawa odbiła się też szerokim echem – 79 tekstów 
– w gazetach wydawanych w innych regionach i w tytułach ogólnopolskich36. Wydaje się, 
że cel tych pokazowych działań był podwójny. Po pierwsze, chodziło o wyeksponowanie 
w pogarszającej się sytuacji wewnątrzpolitycznej zagrożenia przez RFN, czyli wykorzy-
stanie tradycyjnej funkcji mobilizacyjnej zagrożenia niemieckiego. Po drugie, obawiano 
się rosnącego wpływu instytucji RFN na mniejszość niemiecką w Polsce. Zdawano sobie 
bowiem sprawę z tego, że działania tych instytucji zostaną przyjęte z większą otwartoś-
cią niż podobne próby przedstawicielstw NRD. Niebezpieczeństwu temu postanowio-
no zapobiec przez odstraszenie potencjalnych chętnych w pośredniczeniu w kontaktach 
z instytucjami zachodnioniemieckimi.

35 Por. AIPN Wr, 053/1759, t. 2, Pismo KW MO Wrocław do zastępców KP MO SB z 15 XI 1969 r., 
k. 126−128.

36 Por. AIPN, 1585/10371, Opracowanie autorstwa D. Bartoszewicz-Baj, W. Rossy i B. Wojciechowskiego pod 
tytułem Organizacja pracy śledczej i operacyjnej w sprawie Alfreda Kippera i Eugena Scharbatke, Warszawa 
1970. Por. też: A. Słabig, Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim 
w latach 1945–1989, Szczecin 2008, s. 127, 132 oraz P. Madajczyk, Niemcy polscy 1944–1989, Warszawa 
2001, s. 277.
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* * *

Niniejszy artykuł stanowi jedynie wstępne zasygnalizowanie problematyki mniejszo-
ści niemieckiej i szerzej społeczności pogranicza polsko-niemieckiego w perspektywie 
działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej. Społeczności te w zrozumiały sposób 
były atrakcyjne dla służb specjalnych: polskich i zachodnioniemieckich. Jednocześnie nie 
powinno się tego problemu wyolbrzymiać, gdyż sama chęć emigracji do RFN i nieakcep-
towanie polskich realiów nie musiały oznaczać gotowości do pracy dla wywiadu RFN. 
Można sobie ponadto wyobrazić obywateli polskich, niezwiązanych wcześniej w żaden 
sposób z Niemcami, którzy dali się skusić przez zachodnioniemieckie służby wywiadow-
cze obietnicą zamożnego życia na Zachodzie, jednakże dopiero  po wypełnieniu zadań 
wywiadowczych w Polsce. Rozeznania sytuacji nie ułatwia to, że niekiedy zagrożenie 
mogło być przez władze polskie wyolbrzymiane dla manipulacji społeczeństwem (rok 
1968). Nie budzi jednak wątpliwości, że dla służb zachodnioniemieckich przesiedleńcy 
z Polski byli dobrym źródłem informacji. Podobnie jak służby polskie musiało kusić, aby 
wśród przesiedleńców ulokować swoich ludzi i zalegalizować ich w RFN.

The German minority from the point of view of the security, intelligence 
and counterintelligence services of the People’s Republic of Poland in the 
late sixties

This paper is intended as a preliminary attempt to describe chosen aspects of the 
functioning of the German minority in the system of the People’s Republic of Poland. 
It was characterized by a sense of insecurity, as all contacts with foreigners were viewed 
with suspicion. On the one hand, the German minority as well as the entire communi-
ties living in border areas were perceived by the communist authorities and intelligence 
services as a threat to Poland. On the other hand, they were seen as a source of poten-
tial recruits for the Polish special forces. The Polish services were tempted to place their 
agents among resettled citizens and thus to legitimize their stay in the Federal Republic 
of Germany. The situation was all the more complicated, because resettled people from 
Poland provided an excellent source of information for western (and not only) services, 
too. Attempts were probably made to recruit some to establish and operate intelligence 
networks.
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Działania władz komunistycznych wobec mniejszości litewskiej 
w Polsce w latach 1945–1989

Po II wojnie światowej w nowych granicach Polski pozostała niewielka, kilkutysięcz-
na grupa Litwinów. W sposób zwarty zamieszkiwali oni przygraniczny obszar w północ-
no-wschodniej części Suwalszczyzny. Była to ludność autochtoniczna, niemal wyłącznie 
wiejska.

Władze Polski Ludowej rozwiązanie problemów narodowościowych widziały 
w wysiedleniu mniejszości. Jednolite pod względem narodowym państwo miało być 
przeciwieństwem wielonarodowościowej i targanej wewnętrznymi sprzecznościami 
II Rzeczypospolitej. Już 22 września 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN) podpisał układ z władzami sowieckiej Litwy o wzajemnej ewakuacji ludności1. 
Porozumienie przewidywało repatriację „wszystkich obywateli narodowości litewskiej, 
zamieszkałych w województwie białostockim oraz w innych okręgach Polski”. W końcu 
listopada 1944 r. przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Białymsto-
ku (p.o. wojewoda), Jerzy Sztachelski, sygnalizując antypolskie, antysowieckie i pronie-
mieckie nastawienie ludności litewskiej, zaproponował zamiast przesiedlenia wymia-
nę obszarów przygranicznych (kilka gmin zamieszkałych przez Litwinów w zamian za 
sąsiednie tereny z ludnością polską). Miał to być sposób na rozwiązanie problemu litew-
skiego2. Propozycja wojewody, choć nie została podjęta przez Resort Administracji Pub-
licznej PKWN, potęgowała atmosferę tymczasowości i niepewności. Nie było dostatecz-
nie jasne, jaki zasięg będzie miała zapowiadana ewakuacja ludności litewskiej, czy użyte 
zostaną środki przymusu, a może zmianie ulegnie dotychczasowa granica.

Wśród przedstawicieli lokalnych władz dominowało przekonanie, że wysiedle-
nia obejmą wszystkie osoby spośród mniejszości narodowych zamieszkałych na Biało-
stocczyźnie. Świadczyły o tym działania „zabezpieczające”, podjęte przez wojewodę. Na 
początku 1945 r. starosta suwalski wydał (z polecenia Sztachelskiego) okólnik nakazujący 

1 Wcześniej, 9 IX 1944 r., podobne porozumienia PKWN podpisał z władzami sowieckiej Białorusi i Ukrainy. 
2 K. Tarka, Litwini w Polsce 1944–1997, Opole 1998, s. 19–22. Szerzej o polityce narodowościowej władz 

PRL zob. E. Mironowicz, Polityka narodowościowa PRL, Warszawa 2000; L. Olejnik, Polityka narodowoś-
ciowa Polski w latach 1944–1960, Łódź 2003.
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rejentom nierejestrowanie umów kupna-sprzedaży nieruchomości osobom narodowości 
białoruskiej, ukraińskiej i litewskiej. Starosta wyjaśniał, że „do ich siedlisk przybędą Pola-
cy spoza linii Curzona”3.

Litwini byli zdecydowanie negatywnie nastawieni do wyjazdu na Wschód. Od poko-
leń żyli „na swoim” i nie chcieli opuszczać domostw i stron rodzinnych. Czynnikiem 
nie bez znaczenia było to, że w rzeczywistości mieli wyjechać do Związku Sowieckiego. 
W końcu lutego 1945 r. wójt gminy Sejwy zaznaczył, że „ludność litewska jest niezado-
wolona, a o przesiedleniu zupełnie nie chce słuchać”4.

W początkach kwietnia Sztachelski informował Ministerstwo Administracji Publicz-
nej (MAP), że Litwini „wrogo ustosunkowują się do ewakuacji, zrywając plakaty obwiesz-
czające o niej i umieszczając wrogie Polsce i Polakom napisy”. Wytworzony przez lokalne 
władze obraz „wroga” miał uzasadniać restrykcyjną politykę wobec Litwinów i sugerował 
konieczność ich wysiedlenia. Podobnie sytuację oceniał nowy wojewoda białostocki Ste-
fan Dybowski. W sprawozdaniu dla MAP za sierpień 1945 r. za najlepszą metodę rozwią-
zania problemów narodowościowych uznał przesiedlenia ludności. Wojewoda uważał, że 
najlepiej byłoby, gdyby wszyscy Litwini wyjechali do ZSRS. Mimo akcji propagandowej 
niechętny stosunek Litwinów do wyjazdów się nie zmienił. W rezultacie przesiedlenia 
miały jednostkowy charakter i nie wpłynęły na liczebność mniejszości litewskiej w Pol-
sce. Ewakuacja, która miała rozwiązać problem litewski, nie spełniła nadziei pokładanych 
w niej przez przedstawicieli władz5.

O ile tylko nieliczni Litwini wyjeżdżali na sowiecką Litwę, o tyle na przełomie 1944 
i 1945 r. zdecydowanie więcej przybywało ich zza wschodniej granicy. Po zakończeniu 
działań wojennych na Suwalszczyznę zaczęli „nielegalnie” powracać Litwini przesiedleni 
na Litwę w okresie wojny przez niemieckie władze okupacyjne. Nie mogli oni skorzystać 
z postanowień układu z 22 września 1944 r. (prawo do wyjazdu przysługiwało jedynie 
Polakom oraz Żydom, posiadającym polskie obywatelstwo i ich najbliższym rodzinom). 
Wojewoda białostocki Jerzy Sztachelski szacował, że do końca listopada 1944 r. w ślad za 
Armią Czerwoną przybyło około 3 tys. osób narodowości litewskiej. Dziewięć miesięcy 
później jego następca, Stefan Dybowski, pisał o przeszło 5 tys. Litwinów, którzy powrócili 
na Suwalszczyznę6.

Burmistrz Sejn już w sierpniu 1944 r. przestrzegał przybyszów z Litwy przed samo-
wolnym zajmowaniem swych byłych gospodarstw. Podkreślił, że „osoby oporne będą 
ewakuowane”7. W połowie stycznia 1945 r. burmistrz sporządził wykaz 22 osób („oby-
wateli litewskich”) przybyłych przez „zieloną granicę”, przeznaczonych do wysiedlenia. 
Czternaście spośród nich podawało się za Polaków, a osiem za Białorusinów (w 1941 r. 

3 Archiwum Państwowe w Białymstoku (dalej: APB), Urząd Wojewódzki w Białymstoku (dalej: UWB), 62, 
Protokół odprawy starostów powiatowych z 13 II 1945 r., k. 13.

4 APB, UWB, 301, Meldunek wójta gminy Sejwy dla starosty suwalskiego z 28 II 1945 r., k. 2.
5 K. Tarka, Litwini…, s. 22, 23.
6 Ibidem, s. 24.
7 Archiwum Państwowe w Suwałkach (dalej: APS), Zarząd Miejski w Sejnach, 25, Pismo burmistrza Sejn do 

wójtów powiatu z 19 VIII 1944 r., k. 1.
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wysiedlono ich jako Litwinów). Po powrocie na Suwalszczyznę ludzie ci zostali członka-
mi organizującej się właśnie w Sejnach komórki Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Inter-
weniujący w ich obronie u starosty członkowie Komitetu Miejskiego PPR w Sejnach pod-
kreślili: „Wysiedlenie w obecnym czasie z granic państwa polskiego tych Polaków byłoby 
niedorzecznością”8.

Starosta suwalski, Wacław Kraśko, uważał jednak, że powracających Litwinów należy 
traktować jak obywateli obcego kraju nielegalnie przekraczających granicę Polski. Twier-
dził, że w 1941 r. dobrowolnie wyjechali na Litwę i tym samym zrzekli się obywatelstwa 
polskiego. Nie uznawał również ich roszczeń do pozostawionych gospodarstw. Sugerował, 
że mogą zasilać oddziały zbrojne („bandy”) działające w powiecie suwalskim. Począw-
szy od połowy 1945 r. przez kilka następnych miesięcy „uregulowanie sprawy litewskiej” 
starosta uważał za kluczowe zagadnienie na podległym mu terenie. Kraśko opowiadał 
się za podjęciem zdecydowanych działań. Domagał się powstrzymania napływu Litwi-
nów i przymusowego wysiedlenia tych, którzy już powrócili do swych gospodarstw. W tej 
sprawie wielokrotnie interweniował u komendanta wojennego oraz w Powiatowym Urzę-
dzie Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP). Jego zabiegi nie przynosiły rezultatu. Starosta 
zarzucał nawet suwalskiemu UB bierność i wyczekiwanie w sprawie litewskiej9.

Z opinią starosty w pełni zgadzał się wojewoda Dybowski. W sierpniu 1945 r. alar-
mował, że stosunek Litwinów do ludności polskiej „stale pogarsza się”. Zarzucał powra-
cającym na swe gospodarstwa Litwinom dokonywanie samowolnych rozbiórek domów 
mieszkalnych, stodół, zabieranie nowym właścicielom (Polakom) zasiewów. Wojewo-
da, podobnie jak starosta, był zwolennikiem zdecydowanych działań. 28 sierpnia 1945 r. 
przekonywał MAP, że „obywateli litewskich”, przekraczających nielegalnie granicę Polski, 
należy „zatrzymywać, osadzać w areszcie i odstawiać do granicy, jako przestępców poli-
tycznych”. W ministerstwie, którym od połowy 1945 r. kierował czołowy działacz Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego (PSL), Władysław Kiernik, zaaprobowano „twardą” linię 
wojewody. W początkach września dyrektor departamentu politycznego MAP nakazał 
wojewodzie Dybowskiemu, by Litwinów przechodzących granicę bądź przyjeżdżających 
transportami „repatriacyjnymi” na podstawie sfałszowanych dokumentów ewakuacyj-
nych jako Polacy, zatrzymywać, odstawiać do granicy i oddawać do dyspozycji władz 
sowieckich jako zbiegów z ZSRS.

Wojewoda, wsparty stanowiskiem władz centralnych, 19 września 1945 r. żądał od 
kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Białymsto-
ku „stanowczego i bezkompromisowego” traktowania powracających Litwinów. Zgodnie 
z wytycznymi zwierzchników polecił ich „aresztować, osadzać w areszcie i odstawiać do 
granicy jako przestępców”10.

Kilkukrotne interwencje starosty i wojewody w UB na niewiele się zdały. W spra-
wozdaniu za październik 1945 r. Kraśko ponownie alarmował swego zwierzchnika: 

8 APS, Zarząd Miejski w Sejnach, 71, Wykaz obywateli litewskich przeznaczonych do wysiedlenia z 17 I 1945 
r., k. 7; ibidem, Komitet Miejski PPR w Sejnach do starosty suwalskiego z 19 I 1945 r., k. 9.

9 APB, UWB, 180, Sprawozdanie starosty suwalskiego za czerwiec 1945 r., k. 13–15.
10 K. Tarka, Litwini…, s. 27, 28.
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„Obywatele litewscy w dalszym ciągu nielegalnie pozostają na gospodarstwach, a Urząd 
Bezpieczeństwa na moją interwencję odpowiedział, że w dalszym ciągu przeprowa-
dza rejestrację. Żadnych kroków celem usunięcia obcego elementu nie przedsięwzięli”. 
Podobną opinię powtórzył miesiąc później11. Pomimo jednoznacznych dyrektyw staro-
sty i wojewody suwalski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w dalszym ciągu bagateli-
zował „zagrożenie” litewskie. Dla „bezpieki” wrogiem, którego należało zwalczać przede 
wszystkim, było polskie podziemie niepodległościowe. Niejasne są też intencje Kremla 
w sprawie przebiegu granicy na odcinku „litewskim”. Tolerowanie powrotów Litwinów 
w ich rodzinne strony (w okolice Puńska) mogło sugerować zamiar włączenia tego obsza-
ru w skład sowieckiej Litwy.

Dopiero po ostatecznym wytyczeniu granicy w terenie (listopad 1946 r.) władze 
sowieckie zaczęły uważać Litwinów wysiedlonych w 1941 r. przez Niemców, a powraca-
jących po zakończeniu działań wojennych na Suwalszczyznę, za swych obywateli, doma-
gały się zatem ich przesiedlenia. W tym celu w listopadzie 1946 r. do powiatu suwal-
skiego przybyła specjalna sowiecka komisja wojskowa. Sporządzała ona spisy „obywateli 
sowieckich”. Starosta suwalski informował wojewodę, że „Litwinów tych ZSRR ma zabrać 
w najbliższych tygodniach jako swoich obywateli”12.

Wojewoda białostocki 23 grudnia 1946 r. wydał zarządzenie w sprawie wysiedlenia 
do ZSRS wszystkich cudzoziemców przebywających nielegalnie na podległym mu terenie 
(decyzja ta była konsekwencją wcześniej wydanego zarządzenia ministrów, zob. przyp. 
12), a za takich uważano m.in. Litwinów wysiedlonych w 1941 r. Akcję miano przepro-
wadzić już 27 grudnia. Starosta suwalski od dawna oczekiwał takich dyrektyw. Wykazu-
jąc się nadgorliwością, chciał przystąpić do działań tuż po otrzymaniu pisma (cztery dni 
przed planowanym terminem). Wysiedlenia nie przebiegały jednak zgodnie z oczekiwa-
niami organizatorów. Zimą zapewne trudno było dotrzeć do wielu wiosek zamieszkanych 
przez Litwinów. Funkcjonariusze UB i milicjanci byli zaabsorbowani przede wszystkim 
zbliżającymi się wyborami do sejmu: „Z uwagi na trudności techniczne pozostające 
w związku z akcją wyborczą – raportował 4 stycznia 1947 r. starosta – organa bezpieczeń-
stwa zaleconych czynności nie wykonały”13.

Wiadomości o planowanym przesiedleniu wywołały też „niezadowolenie wśród lud-
ności litewskiej”. Ostatecznie w styczniu, lutym, kwietniu i czerwcu 1947 r. z wojewódz-
twa białostockiego wysłano cztery transporty „obywateli sowieckich”. Wśród „repatrian-
tów” dominowali Rosjanie i Białorusini. Litwinów było ogółem 20 (na 117 osób znaj-
dujących się w wykazie), przeważnie byli to ci, którzy powrócili z Litwy w 1944 i 1945 r. 
Trudno jednak dostrzec kryterium, którym kierowali się organizatorzy przesiedleń. Na 
Suwalszczyznę powróciło przecież znacznie więcej osób narodowości litewskiej. Zapał 

11 APB, UWB, 180, Sprawozdania starosty suwalskiego za październik i listopad 1945 r., k. 34 i 47.
12 APB, UWB, 492, Sprawozdanie starosty suwalskiego za listopad 1946 r., k. 31. 23 XI 1946 r. ministrowie 

administracji publicznej, ziem odzyskanych i bezpieczeństwa publicznego wydali wspólne zarządzenie 
„w sprawie wydalenia obywateli radzieckich przebywających nielegalnie w Polsce do ZSRR”, zob. Archi-
wum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Administracji Publicznej (dalej: MAP), 784, k. 32–32a.

13 APB, UWB, 277, Sprawozdanie starosty suwalskiego za grudzień 1946 r., k. 76.
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wojewody i starosty suwalskiego wyraźnie kontrastował z wynikami akcji wysiedleńczej. 
Sprawiała ona wrażenie doraźnych i chaotycznych działań14. 

„Problem litewski” ponowie pojawił się w końcu 1947 r. podczas odprawy naczelni-
ków wydziałów społeczno-politycznych w MAP. Przedstawiciel województwa białosto-
ckiego zwrócił wówczas uwagę na „wzrost działalności narodowej” ludności litewskiej. 
Sprawą zainteresowało się również Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), 
które zarzuciło suwalskim Litwinom, że stanowią „bazę materialną i moralną dla działal-
ności wrogiego, nacjonalistycznego podziemia litewskiego”. Planowano też przesiedlenie 
kilkudziesięciu osób zamieszkałych na Suwalszczyźnie na ziemie zachodnie15.

Partyzanci litewscy nie prowadzili na terenie Polski działalności zbrojnej. Po krótkim 
odpoczynku w bazach na Suwalszczyźnie i wyleczeniu ran wracali na Litwę. Miejscowa 
ludność samorzutnie udzielała partyzantom pomocy, dając im schronienie, żywność. Nie 
tworzyła jednak bazy rekrutacyjnej dla oddziałów litewskich. Przez Suwalszczyznę prowa-
dziła natomiast trasa kurierska łącząca podziemie na Litwie z Zachodem. Droga wiodła 
przez nadgraniczne wsie litewskie do Suwałk, i dalej do Białegostoku, Warszawy oraz Gdy-
ni. Szlak został jednak wykryty przez sowieckie służby wywiadowcze. W połowie grudnia 
1949 r. została zlikwidowana ostatnia litewska baza łączności na Suwalszczyźnie16.

Wojewoda białostocki 27 grudnia 1949 r. nakazał (na wniosek MBP i MAP) staro-
ście suwalskiemu wydać zakaz zamieszkania i przebywania w strefie przygranicznej 87 
Litwinom (22 rodziny). W ciągu 24 godzin wszyscy mieli być przesiedleni do wojewódz-
twa szczecińskiego. W nowym miejscu planowano osiedlać ich pojedynczo, w powia-
tach położonych z dala od granicy morskiej i lądowej. Przesiedlenia na ziemie zachodnie 
kontynuowano jeszcze w listopadzie następnego roku. Wysiedlono wówczas około 40 
rodzin, które oskarżano o udzielanie pomocy partyzantom. Akcja przesiedleńcza ze stre-
fy nadgranicznej na ziemie zachodnie dotyczyła „elementu niepewnego”, nie tylko Litwi-
nów, ale i Polaków, choć ci pierwsi wyraźnie dominowali. Ogółem przesiedlono około 
200 osób narodowości litewskiej. Po 1956 r. część z nich powróciła do swych rodzinnych 
siedzib17.

Mimo przesiedleń w granicach Polski pozostały skupiska ludności niepolskiej. Na 
początku lat pięćdziesiątych władze partyjno-państwowe stopniowo odchodziły od jed-
noznacznie restrykcyjnej polityki wobec mniejszości narodowych. Sprawą kluczową sta-
ła się akceptacja przez nie przeobrażeń ustrojowych. W 1950 r. w Ministerstwie Oświa-
ty zainicjowano prace nad zorganizowaniem szkolnictwa narodowościowego. Dwa lata

14 K. Tarka, Litwini…, s. 45–47.
15 AAN, MAP, 785, Pismo dyrektora departamentu politycznego MAP do wojewody białostockiego z 5 XII 

1947 r., k. 3; ibidem, Pismo MBP do MAP z 15 XII 1948 r.
16 P. Kalisz, Podziemie litewskie na Suwalszczyźnie do 1950 r. [w:] Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców, red. J. Syrnyk, Warszawa 2009, s. 103–117; B. 
Makowski, Litewski antysowiecki ruch oporu na terytorium Polski w latach 1945–1950, „Studia z Dziejów 
Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 1997, t. 32, s. 131–138. Zob. też: K. Tarka, Litwini…, s. 29–32.

17 APS, Starostwo Powiatowe Suwalskie, 58, Pismo wojewody białostockiego do starosty suwalskiego z 27 XII 
1949 r., k. 34. Zob. też: K. Tarka, Litwini…, s. 56.
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 później otwarto cztery szkoły podstawowe z litewskim językiem nauczania (164 ucz-
niów) w Puńsku, Nowinikach, Widugierach i Wojtokiemiach. Ponadto język litewski 
jako przedmiot wprowadzono do 15 szkół (362 uczniów).

Szkoły litewskie, podobnie zresztą jak zdecydowana większość polskich szkół wiej-
skich, borykały się z rozmaitymi trudnościami. Na początku lat pięćdziesiątych wioski 
zamieszkane przez Litwinów nie były jeszcze zelektryfikowane. Szkoły niejednokrotnie 
mieściły się w budynkach wynajętych od miejscowych rolników. Sale były małe, ciem-
ne, brakowało podstawowych sprzętów (tablic, kałamarzy, krzeseł, szaf) i pomocy szkol-
nych (liczydeł, map, ilustracji do nauki historii, geografii, biologii). Brakowało również 
wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Początkowo niektórzy nauczyciele nie mie-
li nawet wykształcenia podstawowego. Posługiwali się językiem gwarowym i potocz-
nym. Jeszcze kilka lat później zaledwie jeden nauczyciel miał wykształcenie wyższe. Na 
niski poziom nauczania wpływał również brak podręczników w języku litewskim, a tak-
że odpowiednich programów nauczania. Ministerstwo Oświaty zaopatrywało co prawda 
szkoły w książki oraz czasopisma z ZSRS, ale ze względu na różnice w programach szkol-
nych import podręczników nie rozwiązywał problemu. Pierwsze podręczniki wydane 
w Polsce trafiły do szkół litewskich w 1958 r. Pełnym zestawem podręczników do nauki 
języka ojczystego litewscy uczniowie dysponowali jednak dopiero w połowie lat siedem-
dziesiątych18.

Dotkliwy brak nauczycieli mogło zredukować otwarcie szkoły średniej, która 
wykształci przyszłych nauczycieli. W 1953 r. przy liceum ogólnokształcącym w Suwał-
kach powstała klasa z litewskim językiem nauczania. Litwini zabiegali jednak o zorgani-
zowanie „swojego” liceum ogólnokształcącego w Puńsku. Ostatecznie ich starania zosta-
ły uwieńczone sukcesem. We wrześniu 1956 r. otwarto pierwszą klasę liceum w Puńsku 
z litewskim językiem nauczania, a trzy lata później język litewski, jako przedmiot dodat-
kowy, wprowadzono również do liceum w Sejnach19.

W pierwszych latach po II wojnie światowej Litwini nie mieli możliwości prowadzenia 
zorganizowanej działalności kulturalnej. W atmosferze urzędowej nieufności i niechęci 
łatwo było o posądzenie o nacjonalizm, a to groziło wysiedleniem czy aresztowaniem. 
Wraz z powstaniem pierwszych szkół stopniowo odradzała się również zorganizowana 
działalność kulturalna. W 1951 r. powstał chór prowadzony przez Wincentego Wołyńca 
oraz amatorski zespół taneczny kierowany przez Józefa Maksimowicza. W połowie lat 
pięćdziesiątych w środowisku litewskim działały już trzy amatorskie zespoły ludowe. Kie-
rowali nimi przeważnie wiejscy nauczyciele, amatorzy bez wykształcenia muzycznego. 
Zespoły łączyły kilka elementów: taniec, śpiew i przedstawienie. Występowały we wsiach 
zamieszkanych przez ludność litewską. Dobrą, jak na ówczesne czasy, okazję do wystę-
pów stwarzały obchody l Maja, 22 Lipca, dożynki czy rocznica rewolucji październikowej. 

18 S. Mauersberg, Szkoły dla mniejszości narodowych w Polsce Ludowej, „Z Badań nad Organizacją Szkolni-
ctwa. Pracownia Ustroju i Organizacji Oświaty PAN” 1970, nr 3, s. 195, 205; K. Tarka, Litwini…, s. 60–64; 
C. Żołędowski, Szkolnictwo litewskie w Polsce, „Acta Balto-Slavica” 1999, t. 19, s. 218, 219.

19 K. Tarka, Litwini…, s. 64, 104–112.
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W 1954 r. chór kierowany przez Wołyńca zwyciężył w konkursie w Suwałkach. Był to jego 
debiut poza środowiskiem litewskim20.

W połowie lat pięćdziesiątych pojawiły się nowe akcenty w polityce narodowościowej 
władz PRL. Zmiana ogólnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w roku 1956 wpłynę-
ła na poprawę położenia mniejszości narodowych. Problematyką narodowościową bliżej 
zainteresowały się wówczas centralne władze partyjno-państwowe. Świadectwem nowej 
polityki miało być powołanie w styczniu 1957 r. Komisji KC PZPR ds. Narodowościo-
wych. Proces przywracania praw mniejszościom narodowym łączył się jednak z domina-
cją partii komunistycznej nad ich życiem. Towarzystwa społeczno-kulturalne tworzone 
z inicjatywy władz stały się elementem kontroli mniejszości narodowych i oddziaływania 
na nie. Miały one propagować i popularyzować politykę władz wśród ludności niepol-
skiej, przenosić wytyczne centrali w teren do własnych środowisk. Władze traktowały je 
– podobnie jak polskie szkoły, organizacje kulturalne, polityczne czy prasę – jako prze-
kaźnik, pas transmisyjny własnych dyrektyw. Postrzegano je jako „przybudówki” PZPR 
na terenie narodowościowym, które będą służyć zadaniom wyznaczanym przez władze 
partyjno-państwowe. Miało to ułatwić dotarcie do mniejszości i pozyskanie ich dla poli-
tyki realizowanej przez PZPR. Wedle nowych założeń, komunizm mieli budować wszy-
scy obywatele PRL, także Litwini oraz Ukraińcy czy Białorusini.

Jednym ze skutków liberalizacji był wzrost aktywności samych mniejszości. Ujawnia-
ła się ona na różnych polach. Niezależnie od wszystkich ograniczeń powstające towarzy-
stwa społeczno-kulturalne przyczyniały się również do integracji mniejszości oraz roz-
woju ich kultury i oświaty w języku ojczystym21.

Poszczególne mniejszości mogły być reprezentowane przez jedną organizację. Inicja-
torem powstania towarzystwa litewskiego był dr Bronisław Mickiewicz, Litwin mieszka-
jący w Warszawie. W stolicy nawiązał kontakt z działaczami istniejących już organizacji 
narodowościowych, opracował projekt statutu oraz doprowadził do zaakceptowania go 
przez MSW. W 1956 r. kilkakrotnie przyjeżdżał na Suwalszczyznę. Przekonywał Litwinów, 
że nadeszły nowe czasy i państwo popiera działalność społeczno-kulturalną mniejszo-
ści. Początkowo trudno mu było przełamać barierę strachu i braku zaufania miejscowej 
ludności. Zachodzące w kraju zmiany inaczej postrzegano przecież w Warszawie, a ina-
czej w wioskach położonych na krańcu Polski. Litwini dobrze pamiętali niedawne jeszcze 
lata, kiedy aktywność po niewłaściwej stronie groziła aresztowaniem czy wysiedleniem. 
Obawy przed tym, by się ujawnić, były niemałe. Życie we własnym gronie, w oddaleniu 
od ludności polskiej i w izolacji od wydarzeń w kraju, ostrożność, a także brak litewskiej 
inteligencji nie sprzyjały aktywności. Mickiewiczowi udało się jednak rozproszyć obawy. 
Przekonał do swej inicjatywy kilka osób spośród przedwojennych działaczy litewskich. 
Jesienią 1956 r. zawiązały one Komitet Organizacyjny Litewskiego Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego (LTSK). Na czele Komitetu stanął Józef Maksimowicz – rolnik ze wsi 

20 Ibidem, s. 65–68.
21 P. Madajczyk, Mniejszości narodowe w Polsce w 1956 roku, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 1997, 

t. 3, s. 197–220; E. Mironowicz, Polityka…, s. 135–151.
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Oszkinie. Jego zastępcą został Józef Vaina – nauczyciel z Puńska, a sekretarzem Józef 
Jachimowicz – rolnik ze wsi Szlinokiemie22.

Mimo pozytywnych deklaracji władz centralnych aktywność mniejszości napotyka-
ła opór lokalnej administracji. Przeciw tworzeniu litewskiej organizacji wystąpił sekre-
tarz Komitetu Powiatowego PZPR oraz przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Sejnach. Poparcie władz centralnych zadecydowało jednak o utworzeniu 
LTSK23.

Zjazd założycielski LTSK odbył się w dniach 30 i 31 marca 1957 r. w Puńsku. Było to 
przełomowe wydarzenie w życiu Litwinów. Organizacja litewska powstała jako ostatnie 
ze stowarzyszeń społeczno-kulturalnych mniejszości narodowych w Polsce. Na prezesa 
Zarządu Głównego wybrano Józefa Maksimowicza. Mimo kontrolowania i limitowania 
działalności przez MSW i władze partyjne (PZPR), Towarzystwo, ciesząc się autentyczną 
popularnością wśród ludności litewskiej, stosunkowo szybko objęło działalnością cały 
teren zamieszkały w sposób zwarty przez Litwinów. Główną rolę w organizacji LTSK ode-
grali przedwojenni działacze litewscy, zwolennicy jego autonomii i separacji w stosunku 
do organizacji polskich. Nawiązali oni kontakty z emigracją litewską w USA i Kanadzie. 
W opinii członków Komisji Narodowościowej rola towarzystw mniejszościowych miała 
być zupełnie inna. Ich działalność chciano faktycznie ograniczyć do odgórnie kontrolo-
wanego i sterowanego folkloru24.

Już w maju 1958 r. kierownictwo PZPR poddało krytyce dotychczasową działalność 
LTSK (oraz terenowych oddziałów towarzystwa ukraińskiego i słowackiego). W dyrek-
tywach przesłanych z centrali do komitetów wojewódzkich PZPR precyzowano rolę 
organizacji mniejszości narodowych: „Koniecznym jest, aby zarządy towarzystw zdały 
sobie w pełni sprawę, dla jakich celów zostały powołane, aby uwolniły się od wypaczeń 
i naleciałości nacjonalistycznych, popychających towarzystwa na drogę obrony interesów 
mniejszości, przed partią i rządem i wreszcie, by zdały sobie sprawę, że zostały powoła-
ne przez partię do pracy społeczno-kulturalnej wśród mniejszości narodowych, w której 
winna być zawarta głęboka socjalistyczna treść wychowawcza”25. Jeśli organizacje mniej-
szościowe mogły być narodowe w formie, to musiały być socjalistyczne w treści.

Z publiczną krytyką LTSK na początku 1959 r. na łamach „Nowych Dróg” wystąpił 
sekretarz Komisji KC PZPR ds. Narodowościowych, Aleksander Sław. Zarzucił organi-
zacji litewskiej bierność, klerykalizm, separatyzm i nacjonalizm: „Młode towarzystwo 
[LTSK], politycznie niedojrzałe, nie zawsze zachowywało konsekwencję. Znajdowało 
się ono pod naciskiem warcholstwa i klerykalno-nacjonalistycznych środowisk polskich 
i litewskich. Wśród działaczy towarzystwa szerzyła się niewiara w celowość jego istnie-
nia, a w niektórych kołach ludności litewskiej – zobojętnienie, wyczekiwanie, bierność. 

22 K. Tarka, Litwini…, s. 74–80. Zob. też: idem, Z polityki narodowościowej PRL. Początki Litewskiego Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego (1956–1959), „Dzieje Najnowsze” 1998, nr 1, s. 65–80.

23 K. Tarka, Litwini…, s. 76.
24 Ibidem, s. 80–89.
25 AAN, KC PZPR, 237/XIV/138, Projekt wniosków do dyskusji w sprawie charakteru pracy towarzystw 

narodowościowych z maja 1958 r., k. 53–60.
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[...] Dzisiaj LTSK się umacnia. Zacieśnia swą więź z partią. Wkracza na drogę przeciw-
stawienia się niezdrowym zjawiskom w życiu Litwinów”26. Była to zapowiedź rychłych 
i zdecydowanych zmian.

W końcu 1959 r. Komisja KC PZPR ds. Narodowościowych przypominała: „Towarzy-
stwa społeczno-kulturalne mniejszości narodowych są polskimi organizacjami kultural-
nymi [!]. Realizują one linię partii. Służą budowie socjalizmu w Polsce, umacniają moral-
no-polityczną jedność naszego społeczeństwa i przyjaźń z całym obozem socjalizmu oraz 
wszystkimi postępowymi siłami na świecie”27.

Frontalny atak doprowadził do zmian w kierownictwie litewskiej organizacji. Osta-
teczne „uzdrowienie” stowarzyszenia przeprowadzono na II zjeździe LTSK w końcu 
września 1959 r. Zgodnie z wytycznymi władz politycznych odsunięto całe dotychczaso-
we kierownictwo LTSK. Przeniesiono też siedzibę Towarzystwa z największego skupiska 
ludności litewskiej – Puńska do powiatowych Sejn. Próba wywalczenia przez LTSK włas-
nego, litewskiego oblicza musiała zakończyć się niepowodzeniem28.

Lata sześćdziesiąte, choć przyniosły rozwój litewskiego szkolnictwa i ruchu arty-
stycznego, oznaczały całkowite podporządkowanie LTSK „opiekunom” z MSW i PZPR. 
Znacznie wzrósł wówczas udział Litwinów w organizacjach politycznych (PZPR, ZSL), 
społecznych i lokalnej administracji. Organizacja litewska musiała się włączać w ogólno-
polskie akcje propagandowe i rocznicowe obchody (np. Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
dwudziestopięciolecia powrotu ziem zachodnich i północnych do Polski, stulecia uro-
dzin Lenina)29.

Dla działaczy litewskich od samego początku jedną z najważniejszych kwestii była 
sprawa maksymalnego rozszerzenia szkolnictwa w języku ojczystym. Litwini występowa-
li o budowę lokali dla już istniejących szkół (zwłaszcza dla puńskiego liceum wraz z inter-
natem), a także zwiększenie sieci szkół z litewskim językiem nauczania. Domagali się też 
wprowadzenia do programów szkolnych wstawek z historii i geografii Litwy. Podnoszono 
również kwestię podręczników i przygotowania nauczycieli języka litewskiego30.

Skupienie szkół w kilku sąsiednich wsiach powiatu sejneńskiego sprzyjało stabilizacji 
szkolnictwa litewskiego. W latach sześćdziesiątych w dziewięciu szkołach podstawowych 
z litewskim językiem nauczania uczyło się około pięciuset uczniów. Ponadto do szkół 
z dodatkową nauką języka litewskiego uczęszczało około 250 dzieci. Do około stu wzro-
sła liczba uczniów w puńskim liceum; ponadto dwadzieścioro–trzydzieścioro uczyło się 
języka litewskiego w liceum w Sejnach. Łącznie języka litewskiego uczyło się rocznie oko-
ło 850–900 uczniów. Następna dekada przyniosła jednak spadek liczby uczniów do oko-
ło siedmiuset rocznie. Zmniejszyła się też liczba szkół z nauką języka litewskiego. Stop-

26 A. Sław, Litwini w Sejnach (Przyczynek do problemu mniejszości narodowych w Polsce), „Nowe Drogi” 1959, 
nr 1, s. 163–172.

27 AAN, KC PZPR, 237/XIV/140, Wnioski Komisji KC w sprawie dalszego rozwoju pracy kulturalno-oświa-
towej wśród mniejszości litewskiej w Polsce z listopada 1959 r., k. 59.

28 K. Tarka, Litwini…, s. 90–97.
29 Ibidem, s. 124–141.
30 Ibidem, s. 104–112.
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niowo poprawiały się natomiast kwalifikacje nauczycieli i poziom nauczania w szkołach 
litewskich. Od połowy lat sześćdziesiątych w czasie wakacji piętnastu nauczycieli wyjeż-
dżało na miesięczne kursy językowe do Wilna. Jedna bądź dwie osoby mogły się też ubie-
gać o przyjęcie na studia na Litwie (egzamin kwalifikacyjny przeprowadzano z polskiego 
i rosyjskiego!). W 1977 r. w Puńsku oddano do użytku nowy budynek mieszczący liceum 
ogólnokształcące, szkołę podstawową i zasadniczą szkołę rolniczą z litewskim językiem 
nauczania. Przy szkole wybudowano internat, salę gimnastyczną oraz dom nauczyciela. 
Od początku lat osiemdziesiątych ponownie wzrastała liczba uczniów. Wzrastała także 
liczba szkół podstawowych z litewskim językiem nauczania. Nie odbudowano jednak sta-
nu z poprzednich dziesięcioleci. Jeśli w roku szkolnym 1980/1981 działała tylko 1 szkoła 
litewska z 77 uczniami, to w roku 1985/1986 szkół tych było już 4 (392 uczniów), a czte-
ry lata później 6 (434 uczniów). Liczba uczniów z dodatkową nauką języka litewskiego 
ustabilizowała się na poziomie 100. Na tle szkolnictwa innych mniejszości narodowych 
szkolnictwo litewskie wyróżniało się stabilnością i powszechnością. Szkół litewskich nie 
dotknął gwałtowny spadek liczby uczniów, a nauczaniem w języku ojczystym było obję-
tych około 70 proc. dzieci litewskich w wieku szkolnym. Sprzyjała temu koncentracja 
szkół na niewielkim obszarze zamieszkałym przez Litwinów31.

Poza szkolnictwem działacze litewscy przywiązywali wielką wagę do rozwoju amator-
skiego ruchu artystycznego. Do aktywizacji działalności artystycznej przyczyniło się otwar-
cie w czerwcu 1956 r. Domu Kultury Litewskiej (DKL) w Puńsku. Nowa placówka kiero-
wana przez Józefa Vainę stała się centrum litewskiego życia kulturalnego. Samodzielność 
i inicjatywa nie spotkała się jednak z uznaniem władz partyjnych. W ocenie Komisji KC 
PZPR ds. Narodowościowych z jesieni 1957 r. „Litewski Dom Kultury w Puńsku izoluje 
się, nie przyciąga do współpracy społeczeństwa polskiego, co przynosi złe skutki”. Wobec 
nasilających się ataków jesienią 1958 r. Vaina zrezygnował z funkcji kierownika DKL32.

Silne wśród Litwinów poczucie świadomości narodowej manifestowało się powszech-
nym uczestnictwem w ruchu kulturalnym. Dużą popularnością cieszyły się organizowane 
corocznie zloty w Klejwach, Jeglińcu czy Burbiszkach. Największy rozgłos zdobył organi-
zowany od 1965 r. zlot w Burbiszkach nad jeziorem Gaładuś. W koncertach uczestniczyło 
przeciętnie pięciuset widzów, bywało jednak, że ich liczba przekraczała tysiąc. Niektórzy 
przyjeżdżali z wiosek odległych o dwadzieścia i więcej kilometrów. Zloty miały charakter 
spotkań artystyczno-towarzyskich. Bogate tradycje miała amatorska twórczość teatral-
na. Przygotowanie przedstawienia było ambicją każdej większej wsi. Z powodu braku 
sal występy organizowano w wiejskich stodołach. Masowy (czynny lub bierny) udział 
w imprezach kulturalnych stanowił czynnik integrujący społeczność litewską, wzmacniał 
poczucie odrębności i świadomości narodowej33.

31 Ibidem, s. 159–170. Zob. także: K. Tarka, Szkolnictwo litewskie w Polsce powojennej, „Społeczeństwo Otwar-
te” 1996, nr 6, s. 41–44.

32 AAN, KC PZPR, 237/XIV/141, Zagadnienia dyskusyjne dotyczące dalszego rozwoju pracy kulturalno-
oświatowej, wychowania fizycznego i sportu wśród mniejszości narodowych w Polsce, k. 30, 31. Zob. też: 
K. Tarka, Litwini…, s. 97–104.

33 Kultura wsi puńskiej, red. Z.J. Przychodzeń, Warszawa 1987; K. Tarka, Litwini…, s. 150–159.
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Począwszy od lat osiemdziesiątych Litwini zabiegali o budowę nowego domu kultury 
w Puńsku (dotychczasowy mieścił się w małym, przedwojennym drewnianym budynku). 
Zamierzali stworzyć Centrum Kultury Litewskiej. Władze wojewódzkie w Suwałkach 
opowiadały się natomiast za budową Gminnego Ośrodka Kultury, Domu Kultury Polsko
-Litewskiej lub Polsko-Radzieckiej. Podkreślano, że nazwa nowej placówki powinna inte-
grować obie lokalne społeczności: polską i litewską. Litwini zdecydowanie sprzeciwiali 
się proponowanej nazwie. Wynikły na tym tle spór przesądził o wstrzymaniu na kilka lat 
całego przedsięwzięcia. Budowę rozpoczęto dopiero w 1988 r., jednak z powodu braku 
funduszy zakończenie inwestycji się przeciągało (zakończono ją dopiero w 2001 r.)34.

Już w drugiej połowie lat pięćdziesiątych Litwini rozpoczęli starania o wydawanie 
czasopisma w języku ojczystym. Pierwszy numer jednodniówki „Aušra” ukazał się jed-
nak dopiero we wrześniu 1960 r. Pismo, choć ukazywało się bardzo nieregularnie (jeden, 
dwa numery w ciągu roku), stało się trybuną i głosem polskich Litwinów. Jednodniów-
ka cieszyła się dużą popularnością. Pomimo cenzury i nieregularnego druku, odegrała 
ważną rolę w kształtowaniu i podtrzymywaniu tożsamości społeczności litewskiej. Przez 
lata było to jedyne litewskojęzyczne wydawnictwo w PRL i jako takie stanowiło żywy 
wzorzec języka literackiego. W 1973 r. jednodniówka została przekształcona w kwartal-
nik, a redakcję przeniesiono z Warszawy do powiatowych Sejn. Redaktorem naczelnym 
pisma został sekretarz Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Eugeniusz Pie-
truszkiewicz. „Aušra” czytana była również na sowieckiej Litwie, gdzie rozprowadzano 
połowę z 4 tys. egzemplarzy nakładu35. 

Litwini nie ustawali również w zabiegach o przywrócenie nabożeństw w ojczystym 
języku w bazylice Sejnach. Władze kościelne uważały, że skargi Litwinów w rzeczywisto-
ści nie miały motywu religijnego. Doszukując się ich dywersyjnego charakteru obawiano 
się, że „mogą być inspirowane przez czynniki mało z Kościołem i religią mające wspól-
nego”. Taka ocena wynikała z zaangażowania działaczy LTSK w lokalnych strukturach 
władzy i w aparacie partyjnym. W Sejnach istniał jednak rzeczywisty problem kościelny. 
Znaczna była również determinacja litewskich katolików36.

Na początku lat siedemdziesiątych w konflikt w Sejnach wmieszała się Służba Bezpie-
czeństwa (SB). W związku z „zamiarem ze strony kleru i świeckiego aktywu katolickiego 
nielegalnego wybudowania obiektu sakralnego” sejneńska SB 30 czerwca 1972 r. założyła 
sprawę obiektową o kryptonimie „Ośrodek”. O „problemie litewskim” poinformowano 
również lokalne władze partyjne (PZPR) oraz Powiatową Radę Narodową w Sejnach. Za 
pośrednictwem kilku tajnych współpracowników, wywodzących się spośród mniejszo-
ści litewskiej, sondowano nastroje miejscowej ludności. Przeprowadzono także rozmowy 
z proboszczami w Sejnach i Puńsku.

Jeszcze na początku października 1971 r. ksiądz Stanisław Rogowski (proboszcz w Sej-
nach) przekonywał I zastępcę komendanta powiatowego MO ds. SB w Sejnach, kpt. Wła-

34 Ibidem, s. 156, 157, 223,224.
35 E. Pietruszkiewicz, Aušra – znaczy świt, „Krajobrazy” 1983, nr 20, s. 10; K. Tarka, Litwini…, s. 141–150.
36 Ibidem, s. 117–120 i 171–186.
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dysława Chomczyka: „gdyby władze państwowe zezwoliły na budowę kościoła w Widu-
gierach rozwiązany zostałby problem [litewskich nabożeństw w bazylice w Sejnach 
– K.T.] i nie byłoby zgrzytów narodowościowych”. Podobnie uważał proboszcz w Puńsku 
ksiądz Ignacy Dziermejko. W połowie września 1972 r. w rozmowie z kpt. Chomczykiem 
argumentował, że wybudowanie kaplicy w Widugierach „w pewnej mierze rozładowało-
by istniejące napięcie”. Litwini nie palili się jednak do budowy kościoła w Widugierach 
uważając, że w ten sposób chce się ich odciągnąć od bazyliki w Sejnach.

O zamiary mieszkańców Widugier oraz okolicznych wsi litewskich w sprawie plano-
wanej budowy „obiektu sakralnego” oraz o reakcje na te plany szef SB w Sejnach wypy-
tywał Eugeniusza Pietruszkiewicza, sekretarza LTSK. Działacz litewskiej organizacji 
stwierdził, że żaden z jego rozmówców (a „dość często przebywa w terenie”) nie postulo-
wał budowy kościoła lub kaplicy w Widugierach: „W ogóle problemem tym ludzie się nie 
interesują”. Podkreślił, że Litwinom zależało jedynie na wprowadzeniu litewskich nabo-
żeństw w kościele parafialnym w Sejnach, na co zgody nie wyrażały władze kościelne.

Kapitan Chomczyk, zawiadamiając w listopadzie 1972 r. o sytuacji naczelnika Wydzia-
łu IV KW MO w Białymstoku, zaznaczył, że mieszkańcy litewskich wiosek nie domagają 
się budowy kościoła w Widugierach ani nie tworzą żadnego komitetu budowy: „Zbiórek 
pieniężnych nie dokonuje się – dodał – i nie stwierdzono, aby wierni gromadzili materiał 
budowlany na ten cel”. SB w Sejnach uważała również, że „nie jest wskazanym udzielenie 
zezwolenia na budowę obiektu sakralnego w Widugierach”. Argumentowano, że „dobra 
jakość dróg łączących Widugiery z najbliższymi parafiami [w Puńsku i Sejnach – przyp. 
K.T.] oraz dostateczna sieć połączeń komunikacyjnych stwarzają warunki, w których 
mieszkańcy wsi Widugiery oraz pobliskich miejscowości, mogą bez większych trudno-
ści, nakładu pracy i kosztów odbywać praktyki religijne w istniejących parafiach”.

Mimo niechęci Litwinów i oporu władz proboszcz w Puńsku nie rezygnował z projek-
tu wybudowania kościoła w Widugierach. W tej sprawie z księdzem Dziermejką 4 marca 
1974 r. na plebanii w Puńsku rozmawiał por. Jan Radziwiłowicz. Proboszcz przypomniał, 
że biskup łomżyński widział potrzebę wybudowania kaplicy ze względu na znaczną odle-
głość między Widugierami a kościołem w Puńsku. Jak zanotował funkcjonariusz SB, 
ksiądz Dziermejko dodał, że „osobiście chciałby bardzo, by na tego rodzaju obiekt uzy-
skać zezwolenie, gdyż pozostawiłby po sobie pamiątkę społeczeństwu, ponieważ ludzie 
nie są wieczni, a tego rodzaju obiekty trwają wieki”. Funkcjonariusz SB ostrzegał, aby 
proboszcz nie podnosił sprawy budowy kaplicy, ponieważ może narazić się parafianom 
narodowości litewskiej z Sejn oraz miejscowym władzom. Ksiądz Dziermejko „porady 
tej wysłuchał poważnie”, ale jak się niebawem okazało wcale nie zrezygnował z planów 
budowy kaplicy. Jednak ze względu na brak zgody władz oraz niechęć Litwinów kwestia 
budowy kaplicy w Widugierach przestała być aktualna37.

37 K. Tarka, Działania Służby Bezpieczeństwa wobec księdza Ignacego Dziermejki – duszpasterza Litwinów 
w Polsce, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2012, nr 1, s. 77–81. Zob. też: Archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej w Białymstoku (dalej: AIPN Bi), 01/35, Sprawa obiektowa kryptonim „Ośrodek”.
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Jednak SB nie przestała interesować się księdzem Dziermejką. Zaniepokojenie funk-
cjonariuszy wywołały informacje o „szerokich kontaktach”, które proboszcz w Puńsku 
miał utrzymywać z Litwinami zamieszkałymi w Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, we Włoszech oraz w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Major Ryszard Lesz-
czyński, naczelnik Wydziału IV KW MO w Suwałkach, w piśmie do Departamentu IV 
MSW z 4 lutego 1976 r. wymieniał nazwiska i adresy blisko dwudziestu zagranicznych 
„kontaktów” proboszcza.

Dwa tygodnie później szef wydziału „kościelnego” suwalskiej KW MO wraz z por. 
Lechem Wawiernią zjawił się na plebanii w Puńsku. Funkcjonariusze SB w osobistej roz-
mowie z księdzem Dziermejką zamierzali rozpoznać jego osobowość, charakter i poglą-
dy. Wypytywali go o konflikt w Sejnach i sprawę kaplicy w Widugierach. W ocenie 
porucznika proboszcz „chętnie poruszał problemy nas interesujące, aczkolwiek na pew-
no w wypowiedziach był ostrożny. Słowa wyważał dokładnie i starannie, jak dyplomata. 
Z wnioskowaniem był ostrożny, nie wszystko mówił, co myślał”. Wawiernia podkreślił: 
„Ks. Dziermejko jest rasowym przeciwnikiem i niewątpliwie objęcie go aktywnym zain-
teresowaniem operacyjnym jest niezbędne”. Ksiądz Dziermejko nie taił, że główną przy-
czyną konfliktu w Sejnach był brak zgody biskupa i miejscowego proboszcza na litew-
skie nabożeństwa w bazylice. Szukając jakiegoś wytłumaczenia, powiedział, że doradcy 
biskupa chyba „nie bardzo orientują się w problemie”. Zaskoczony był przypisywaniem 
mu przez władze wojewódzkie roli inspiratora w tym sporze, choć przyznał, że ma duży 
wpływ na Litwinów i cieszy się ich poważaniem. Kolejny raz wskazał też potrzebę budo-
wy kościoła w Widugierach. Dodał, że podczas kolędy wszyscy mieszkańcy Widugier 
i okolicy podpisali się pod petycją w sprawie budowy kościoła.

Jeszcze tego samego dnia por. Wawiernia przygotował wniosek o wszczęcie sprawy 
operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Litwin”. W ocenie oficera SB księdza Dziermej-
kę cechowała postawa „wybitnie nacjonalistyczna”. Podejrzewano go o „wrogą działal-
ność nacjonalistyczną, utrzymywanie podejrzanych kontaktów z Litwinami z k[rajów] 
k[apitalistycznych] oraz o działalność inspiratorsko-organizatorską w konflikcie narodo-
wościowym na tle religijnym”.

Proboszcza odwiedzali również jego rodacy przyjeżdżający na Suwalszczyznę ze 
Związku Sowieckiego. Dlatego mjr Leszczyński polecił porucznikowi, aby zwrócił tak-
że „szczególną uwagę, czy Dziermejko nie spełnia [roli – K.T.] kanału przerzutowego na 
teren ZSRR”.

Kilkuletnia obserwacja księdza Dziermejki nie potwierdziła jednak zarzutów o jego 
„wrogiej i szkodliwej działalności”. Nie stwierdzono też, aby kontakty proboszcza z Litwi-
nami z zagranicy miały na celu rozpowszechnianie „wrogich treści” bądź były przez niego 
wykorzystywane do przerzutu „literatury religijnej” na sowiecką Litwę. W rezultacie we 
wrześniu 1980 r. SB zakończyła prowadzenie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypto-
nim „Litwin”38.

38 K. Tarka, Działania…, s. 81–83; AIPN Bi, 06/205, Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Litwin”.
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Ciągle powracała nieuregulowana sprawa litewskich nabożeństw w kościele parafial-
nym w Sejnach. Problem poruszono na VII zjeździe LTSK w maju 1976 r. Delegaci kry-
tykowali proboszcza Rogowskiego i biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego za 
niedopuszczanie języka litewskiego w bazylice. Podkreślali, że wywołuje to napięcia mię-
dzy ludnością polską a litewską: „Nieporozumienia powstające bezpośrednio w kościele 
sejneńskim prowadzą niejednokrotnie do rozdrażnienia stosunków między Litwinami 
i Polakami w mieście i autobusach”. Uczestniczący w zjeździe przedstawiciel KC PZPR 
upomniał jednak delegatów, że zagadnienia natury wyznaniowej nie powinny stanowić 
przedmiotu zainteresowań LTSK. Należało pamiętać o świeckim charakterze organiza-
cji. Dla LTSK partnerem do dyskusji mogły być jedynie władze partyjne lub państwo-
we. W ostatnim punkcie uchwały zjazdu stwierdzono jednak, że „należy wyjaśnić sytua-
cję, która wytworzyła się w regionie sejneńskim w związku z liturgią litewską w kościele 
w Sejnach”. Sprawozdania w tej sprawie zobowiązano się przesłać do KC i KW PZPR oraz 
do odpowiednich organów administracyjnych „z prośbą o pomoc w likwidacji powstałe-
go konfliktu między ludnością litewską i polską”39.

Zgodnie z zapowiedzią, w grudniu 1976 r. LTSK skierowało do Urzędu do Spraw 
Wyznań prośbę o interwencję u władz kościelnych i zażegnanie ciągnącego się latami 
sporu. Zarząd Towarzystwa alarmował, że kłótnie i sprzeczki między obu narodowoś-
ciami wyszły już poza bramę kościoła. Rozwiązanie konfliktu było proste. Litwini doma-
gali się przywrócenia w kościele parafialnym w Sejnach jednej mszy św. w dniach świą-
tecznych oraz wypełniania innych powinności duszpasterskich (śluby, chrzty, pogrzeby) 
w ich ojczystym języku. Rozpaczliwe starania Litwinów wciąż pozostawały bezowocne. 
Ostatecznie mszę w języku litewskim wprowadzono do kościoła parafialnego w Sejnach 
dopiero w październiku 1983 r. Trzeba było na to czekać blisko 40 lat40.

Nadzieje, które w latach 1980–1981 znaczna część Polaków wiązała z „Solidarnoś-
cią”, nie objęły Litwinów. Ich stosunek do nowego ruchu był niechętny czy wręcz wrogi. 
Uważali „Solidarność” za ruch polski i nacjonalistyczny. Środkiem do poszerzenia sta-
nu posiadania instytucji litewskich miało być uzyskanie przychylności władz państwo-
wych. LTSK angażowało się w działalność Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowe-
go (PRON), a także w wybory do rad narodowych i sejmu. Efektem była „litwinizacja” 
władz gminnych, milicji, oświaty, służby zdrowia w Puńsku41.

W 1983 r. suwalska SB ponownie zainteresowała się księdzem Dziermejką. Podejrze-
wano, że proboszcz w Puńsku „pośredniczy w kontaktach pomiędzy nacjonalistycznymi 
działaczami litewskimi zam. w ZSRR i tzw. »trójkącie suwalskim«, a emigracją litewską 
na Zachodzie” oraz „przekazuje działaczom nacjonalistycznym zam. w USA tendencyjne 
informacje o sytuacji Litwinów w Polsce”. Na podstawie donosów miejscowych Litwi-
nów kpt. Mieczysław Piktel w styczniu 1983 r. wszczął sprawę operacyjnego sprawdzenia 
kryptonim „Pośrednik”.

39 Archiwum Stowarzyszenia Litwinów w Polsce (dalej: ASLwP), Protokół obrad i uchwała VII zjazdu LTSK 
z 23 V 1976 r.,bp.

40 ASLwP, Pismo ZG LTSK do Urzędu ds. Wyznań z 13 XII 1976 r. [j.w.]; K. Tarka, Litwini…, s. 185, 186.
41 K. Tarka, Litwini…, s. 137–141.
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10 marca i 17 maja kpt. Piktel przeprowadził z „figurantem” (w żargonie SB osoba roz-
pracowywana) rozmowy sondażowe (w drugiej rozmowie wziął udział również naczel-
nik Wydziału IV KW MO w Suwałkach, ppłk. Jan Zawadzki). W notatkach służbowych 
funkcjonariusz SB zaznaczył, że podczas obu spotkań ks. Dziermejko zachowywał się 
uprzejmie. Niespodziewanych „gości” poczęstował kawą i koniakiem. Proboszcz pod-
kreślał swój emocjonalny związek z regionem suwalskim i Litwinami. Za nierozwiąza-
nie ciągnącego się od lat konfliktu w Sejnach ks. Dziermejko obwiniał przede wszystkim 
ks. Rogowskiego. W Puńsku, gdzie były msze św. w języku litewskim i polskim, nie było 
na tym tle żadnych zadrażnień. Ksiądz Dziermejko ciągle myślał też o budowie kościoła 
w Widugierach. Opowiadał o planowanym remoncie dachu kościoła w Puńsku i o uro-
czystościach związanych z pobytem kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Sej-
nach. Proboszcz nie dał się jednak wciągnąć w rozmowę na temat sytuacji w kraju. Jak 
zanotował funkcjonariusz SB, w tej sprawie ks. Dziermejko „odmówił komentarzy twier-
dząc, że polityką powinni zajmować się politycy”.

Ponieważ w toku prowadzenia sprawy nie potwierdziły się wstępne informacje 
o „negatywnej postawie i działalności” ks. Dziermejki, 3 czerwca 1983 r. kpt. Piktel przy-
gotował wniosek o zakończenie rozpracowania. W ocenie oficera SB „szerokie kontak-
ty” proboszcza z emigrantami litewskimi na Zachodzie miały jedynie charakter towa-
rzyski. W trakcie rozmów prowadzonych przez funkcjonariuszy SB ks. Dziermejko miał 
się natomiast wykazać „lojalną postawą wobec władz PRL i ich polityki”, co – w ocenie 
kpt. Piktela – stwarzało nadzieję na wykorzystanie go w przyszłości do działań operacyj-
nych42.

Kolejny raz na plebanii w Puńsku kpt. Piktel pojawił się 29 lipca 1983 r. Ksiądz Dzier-
mejko z radością poinformował go, że nowy ordynariusz, biskup Juliusz Paetz zapo-
wiedział rychłe wprowadzenie nabożeństw w języku litewskim w sejneńskiej bazylice. 
Według funkcjonariusza SB, ks. Dziermejko nie zachowywał w sprawie sejneńskiej neu-
tralności: „jego postawa i przekonania świadczą o nacjonalistycznych poglądach o zabar-
wieniu litewskim”. Mimo tych zastrzeżeń oficer SB nie tracił nadziei na zwerbowanie pro-
boszcza. Podczas spotkania 9 sierpnia 1983 r. ks. Dziermejko opowiadał ogólnie o ostat-
nich wydarzeniach w parafii: zbliżającej się pielgrzymce wiernych z Puńska na Jasną 
Górę, planach budowy kościoła w Widugierach czy rozwiązaniu konfliktu na tle języka 
nabożeństw w Sejnach. Zgodził się też na kolejne rozmowy z funkcjonariuszem SB. Na 
tej podstawie kpt. Piktel uznał, że pozyskał nowego tajnego współpracownika. Nie chcąc 
jednak odstraszać proboszcza od kontaktów z SB, funkcjonariusz zrezygnował z pobra-
nia pisemnego zobowiązania do współpracy (ten fakt odnotował w „Kwestionariuszu 
TW”). Z tego samego względu kapitan nie nakłaniał też księdza do składania pisemnych 
donosów („informacje będą przekazywane ustnie”). Bez wiedzy proboszcza nadał mu 
również pseudonim „Pośrednik”. W ocenie kpt. Piktela nowo pozyskany informator był 
„mało rozmowny, nieufny, reprezentuje postawę nacjonalisty litewskiego”.

42 K. Tarka, Działania…, s. 83, 84; AIPN Bi, 06/316, Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Pośred-
nik”.
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Uzasadniając cel „pozyskania” ks. Dziermejki do współpracy, stwierdził: „Istnieje 
potrzeba głębszego niż dotychczas operacyjnego rozpoznania konfliktu pomiędzy wier-
nymi narodowości polskiej i litewskiej w parafii sejneńskiej”. Współpracę proboszcza 
w Puńsku planował wykorzystać również „do rozpoznania charakteru kontaktów mniej-
szości litewskiej w Polsce z k[rajami] k[apitalistycznymi]”, a w dalszej perspektywie także 
do „kształtowania pozytywnych nastrojów wśród mniejszości litewskiej”. Wskazując na 
operacyjne możliwości TW, kapitan podkreślił: „w związku z pełnioną funkcją w hierar-
chii kościelnej oraz powiązaniami z mniejszością litewską posiada naturalne możliwo-
ści rozpoznania konfliktów narodowościowych, szczególnie na tle wyznaniowym. […] 
Ponadto jako duchowny posiada szerokie możliwości rozpoznawania działalności kleru 
katolickiego i kształtowania pozytywnych nastrojów wśród wiernych”. W procesie pozy-
skania TW kpt. Piktel jako sprzyjające postrzegał to, że „k[andyda]t czynnie uczestniczy 
w konflikcie »sejneńskim« i oczekuje w związku z tym pomocy ze strony władz admini-
stracyjnych w dążeniu do uzyskania równych praw przez wiernych narodowości litew-
skiej w zakresie odprawiania nabożeństwa w języku litewskim w bazylice”, a także „liczy 
na pomoc ze strony SB w uzyskaniu zezwoleń na wyjazdy za granicę oraz przychylność 
w sprawie budowy kościoła w Widugierach”.

W ciągu mającej trwać sześć lat współpracy funkcjonariusze SB odbyli 66 rozmów 
z ks. Dziermejką. Za każdym razem do spotkań dochodziło na plebanii w Puńsku. Uzy-
skane informacje SB wykorzystała do prowadzenia dwóch rozpracowań oraz w bieżącej 
pracy operacyjnej. Przekazywane przez proboszcza wiadomości uznawano za wiarygodne 
oraz potwierdzone przez inne osobowe źródła informacji. Początkowo z ks. Dziermejką 
spotykał się kpt. Piktel. W drugiej połowie listopada 1983 r. przejął go ppor. Wiesław Lisz-
czyna, a na początku września 1988 r. por. Jerzy Jaroszewski. Wszyscy byli pracownikami 
Wydziału IV Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych (WUSW) w Suwałkach.

W teczce TW „Pośrednik” zachowało się zaledwie kilka krótkich raportów czy nota-
tek służbowych, sporządzonych przez funkcjonariuszy SB z rozmów z ks. Dziermejką. 
Nie zawierają one informacji, które mogłyby zaszkodzić osobom trzecim bądź mieć 
operacyjne znaczenie dla SB. Na ich podstawie trudno byłoby nawet dowodzić zaistnie-
nia tajnej i świadomej współpracy ks. Dziermejki z SB. Proboszcz nie podpisał przecież 
zobowiązania do współpracy, nie składał pisemnych raportów, nie miał świadomości, że 
został zarejestrowany jako TW i otrzymał pseudonim. Informacje opracowywał oficer 
SB na podstawie jego słów. Ksiądz Dziermejko nie otrzymywał też żadnego wynagrodze-
nia. Kilka razy przyjął natomiast od swojego „opiekuna” prezenty rzeczowe (pretekstem 
były np. imieniny). W 1985 r. był to medalion z wizerunkiem Jana Pawła II i kwiaty, rok 
później książka (Teologia Starego Testamentu), w 1987 r. album fotograficzny w skórza-
nej oprawie oraz dwie książki (o koniach i o malarstwie Armenii), a w 1988 r. kryształo-
wa owocarka. Pozostaje faktem, że ks. Dziermejko wielokrotnie zgadzał się na spotkania 
z funkcjonariuszami SB. Miały one jednak charakter rutynowych rozmów z przedstawi-
cielem lokalnych władz, a nie donosów.

Podczas jednego ze spotkań, 7 kwietnia 1987 r., ks. Dziermejko zwrócił się do funk-
cjonariusza SB o pomoc w zorganizowaniu pielgrzymki do Wilna i Kowna w ramach 
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obchodów sześćsetlecia chrztu Litwy. Chodziło o to, aby władze PRL nie stawiały prze-
szkód w wyjeździe na sowiecką Litwę około 40 parafian z Puńska. Proboszcz zamierzał też 
zaprosić na rocznicowe uroczystości do Puńska biskupów z Wilna i Kowna. W tej ostat-
niej sprawie miał również interweniować w KW PZPR w Suwałkach. Ksiądz Dziermej-
ko argumentował, że takie spotkania byłyby świadectwem normalizacji sytuacji w kraju. 
Dodał, że skoro Urząd Wojewódzki czy Komitet Wojewódzki PZPR mogą organizować 
wymiany gości, „to nic by się nie stało, aby chociaż raz umożliwić wyjazd innej grupie”.

1 września 1988 r. niezapowiedzianą wizytę na plebanii w Puńsku złożył por. Jerzy 
Jaroszewski. Wyjaśnił proboszczowi, że por. Liszczyna został przeniesiony do pracy na 
innym stanowisku. Ksiądz Dziermejko po wylegitymowaniu funkcjonariusza SB i spi-
saniu jego personaliów zgodził się na spotkania z nim, ale „tylko w konkretnej sprawie”. 
Odpowiadał na pytania, choć jego wypowiedzi „były jednak natury ogólnej”, „nie poda-
wał także nazwisk”. Podczas spotkania ks. Dziermejko z niepokojem mówił o sytuacji 
w Polsce. Według niego, przedłużające się strajki na Śląsku i Wybrzeżu rujnowały gospo-
darkę kraju. Proboszcz dodał jednak, że postulaty strajkujących w większości były słusz-
ne, natomiast władze długo bagatelizowały pogarszające się nastroje społeczne. Opowia-
dał też o swoich wrażeniach z niedawnego wyjazdu do Związku Sowieckiego (na Litwę). 
Był mile zaskoczony sytuacją, która tam panuje (swoboda religijna, obfitość artykułów 
spożywczo-przemysłowych w sklepach, wysoki poziom życia). Z uznaniem podkreślił, że 
pierestrojka jest tam odczuwana na każdym kroku.

W połowie października 1988 r. ks. Dziermejko poinformował funkcjonariusza SB 
o planowanej pielgrzymce parafian z Sejn, Puńska i Smolan do Wilna. Porucznik Jaro-
szewski dodał, że proboszcz i wikary z Puńska „żywo interesują się obecną sytuacją spo-
łeczno-polityczną w kraju. Uważają oni, że nowy rząd powinien przyczynić się do popra-
wienia sytuacji gospodarczej w Polsce. Premiera [Mieczysława] Rakowskiego uważają za 
»twardego« człowieka, który potrafi dopiąć swego”.

Na kolejnym spotkaniu, w połowie grudnia 1988 r., ks. Dziermejko z nadzieją opo-
wiadał o przemianach dokonujących się na Litwie. Stwierdził, że Litwini słusznie doma-
gają się swoich praw: „Naród ten, jak też i ich język – zaznaczył – powinien być pod spe-
cjalną ochroną, »tak jak czyni się to z żubrami z Puszczy Białowieskiej«”. W jego ocenie 
Litwini zaczęli sobie raptownie uświadamiać, że w „swojej” republice są w jakiś sposób 
upośledzeni, gdyż piastują gorsze stanowiska w urzędach, mają gorsze wykształcenie, są 
mniej zasobni materialnie.

W końcu maja 1989 r. ks. Dziermejko, choć nie chciał się zbytnio angażować w spra-
wy związane ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, to nie krył jednak swojego 
poparcia dla kandydatów do sejmu i senatu z ramienia „Solidarności”.

Ostatni raz ks. Dziermejko spotkał się z funkcjonariuszem SB 17 czerwca 1989 r. Tym 
razem przybyłego do Puńska por. Jaroszewskiego proboszcz powitał „bardzo chłodno” 
i niechętnie poprosił go do swojej kancelarii. Już na początku rozmowy poinformował 
oficera SB, że chciałby, aby ten „więcej do niego nie przyjeżdżał”, gdyż ich spotkania „nic 
nie dają i nic nie wnoszą nowego”. Jaroszewski był wyraźnie zaskoczony zmianą postawy 
proboszcza. Czyżby nie rozumiał, że po wyborczej klęsce komunistów sytuacja zasadni-
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czo się zmieniła? Ksiądz Dziermejko wyjaśniał, że „obecna sytuacja w kraju utwierdziła 
go w przekonaniu, że jego kontakty z SB są mu nie na rękę i są po prostu niepożądane”. Na 
nic się zdały tłumaczenia i perswazje funkcjonariusza SB. Proboszcz nie odpowiedział też 
na żadne jego pytanie, twierdząc, że nie wie, albo sprawa jest za mało ważna, żeby o niej 
mówić43.

Zapoczątkowany na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych proces prze-
mian politycznych miał również duże znaczenie dla mniejszości narodowych w Polsce. 
W nowej rzeczywistości, po roku 1989, w stosunkach między większością a mniejszoś-
ciami nie zniknęły automatycznie wszystkie dotychczasowe problemy. Pojawiły się nawet 
nowe. Po obu stronach nie zapomniano też o sporach i urazach sprzed lat. Mniejszości 
narodowe mogły jednak wyraźnie przemówić własnym głosem. Rok 1989 przyniósł też 
ożywienie działalności samych mniejszości. W środowisku litewskim powstały wówczas 
nowe organizacje: Towarzystwo św. Kazimierza, Stowarzyszenie Litwinów w Polsce czy 
Wspólnota Litwinów w Polsce44.

Actions taken by the communist authorities with respect 
to the Lithuanian minority in Poland (1945–1989)

According to the view taken by the authorities of the People’s Republic of Poland, 
ethnic problems associated with minorities were best solved by their deportation. On 
22 September 1944, the Polish Committee for National Liberation signed a treaty with 
the Soviet authorities of Lithuania on mutual evacuation of the population. However, 
Lithuanians did not want to leave their homeland, refusing to be relocated to the Soviet 
Union. At the turn of 1944 and 1945, the number of Lithuanians who came from behind 
the eastern border was much greater than the number of those who were relocated to the 
Soviet Union. In the early fifties, the party and state authorities gradually moved away 
from an expressly restrictive policy towards national minorities. In 1952, the first Lithua-
nian primarily schools were opened. In 1956, a Lithuanian general secondary school was 
opened in Puńsk. Organized cultural activities were also gradually re-established in the 
Lithuanian communities. In 1956, the central and state authorities became more 
interested in nationality issues. To demonstrate this shift in the policy, a Committee 
for Nationality Issues was to be set up by the Secretariat of the Central Committee of the 
Polish United Workers’ Party. In March 1957, the Lithuanian Social and Cultural Society 
was created. It became really popular among Lithuanian nationals, even though its acti-
vities were criticised by the authorities. Unlike many Poles in 1980 and 1981, Lithuanians 
did not put any hopes on the “Solidarity” movement. In their opinion, “Solidarity” was 
a Polish nationalistic movement. After 1989, new organizations were set up by the Lithu-
anian community. 

43 K. Tarka, Działania…, s. 84, 89; AIPN Bi, 0013/343, Teczka personalna TW „Pośrednik”.
44 K. Tarka, Litwini…, s. 197–242.
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Krzysztof Sychowicz
IPN Oddział w Białymstoku
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Mniejszości białoruska i litewska w działaniach aparatu 
bezpieczeństwa w województwie białostockim 1956–1970

Już pod koniec lat czterdziestych Polska stała się państwem o niewielkim odsetku 
mniejszości narodowych i etnicznych. W czasie wojny zostali wymordowani prawie 
wszyscy Żydzi. Do ZSRR przesiedlonych zostało ponad 480 tys. Ukraińców, ponad 36 
tys. Białorusinów i 1 tys. Litwinów (według innych danych 20 tys., a nawet 50 tys.). Jed-
nocześnie na mocy układu poczdamskiego wysiedlono ponad 3,2 mln Niemców. W tym 
samym okresie do Polski przybyło blisko 3,8 mln osób, głównie Polaków1. Ukształtowane 
po II wojnie światowej województwo białostockie było zamieszkane przez 802 812 Po- 
laków (87,06 proc.), 106 tys. Białorusinów (11,55 proc.)2, 3344 Litwinów (0,36 proc.), 
1200 Żydów (0,13 proc.), 8 tys. Rosjan (0,9 proc.)3.

Początkowo władze komunistyczne dążyły do usunięcia najaktywniejszych przedsta-
wicieli poszczególnych środowisk. Skutkiem tego stało się sporządzenie przez wojewodę 
białostockiego i starostę suwalskiego na wniosek Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego w końcu grudnia 1949 r. listy 87 osób narodowości litewskiej popierających pod-
ziemie, które przesiedlono na teren województwa szczecińskiego. W 1950 r. podobny los 
spotkał kolejnych 40 Litwinów. Po okresie restrykcyjnej polityki wobec mniejszości naro-
dowych w następnych latach złagodzono prowadzone działania. Przejawiało się to m.in. 
w odradzaniu szkolnictwa białoruskiego i litewskiego, czemu sprzyjało np. rozporządzenie 

1 H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin 2000, s. 25.
2 Według Krzysztofa Gossa w latach 1944–1946 z Białostocczyzny wyjechało 36,4 tys. prawosławnych, 

a pozostało 115,5 tys. Wyliczenia te potwierdzają oficjalne dane Metropolii Warszawskiej PAKP z 1951 r., 
szacujące liczbę wiernych na Białostocczyźnie na 111,3 tys. (K. Goss, Struktura wyznaniowa mieszkańców 
byłego województwa białostockiego, „Pogranicze. Studia społeczne” 2001, t. 10, s. 125).

3 Archiwum Państwowe w Białymstoku (dalej: APB), Urząd Wojewódzki w Białymstoku, 685, Charakte-
rystyka terenu woj. białostockiego, Białystok, 1(13) II 1948 r., k. 2–5; M. Kietliński, Źródła do migracji 
ludności po II wojnie światowej w woj. białostockim przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego 
w Białymstoku [w:] Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źródła do 
dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, red. M. Kietliński, W. Śleszyński, Białystok 2004, s. 143; 
S. Iwaniuk, Mniejszości na Białostocczyźnie w 1948 r., „Czasopis” 2008, nr 4, s. 37.
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ministra oświaty z sierpnia 1952 r. o zasadach organizacji szkół z niepolskim językiem 
nauczania (szkolnictwo białoruskie w województwie białostockim reaktywowano właś-
ciwie już w 1949 r.)4. Sytuacja środowiska białoruskiego i litewskiego zaczęła się też zmie-
niać w wyniku walk wewnętrznych prowadzonych w aparacie partyjnym i pojawienia się 
w nim nastrojów głównie antyżydowskich i antyniemieckich. Latem 1955 r. Sekretariat 
Komitetu Centralnego PZPR zdecydował o podjęciu nowej polityki wobec mniejszości, 
polegającej na aktywniejszej pracy politycznej, a nie wydawaniu zakazów i prześladowa-
niu. Wpływ na zmianę atmosfery wśród Białorusinów mieszkających w Polsce (przede 
wszystkim w woj. białostockim) miało powołanie jesienią (decyzją KC PZPR) białoru-
skiej organizacji społecznej i tygodnika wydawanego w języku białoruskim5. 

15 października egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białymstoku prze-
słała do KC wniosek Jerzego Wołkowyckiego6 o powołanie Towarzystwa Kultury Bia-
łoruskiej przy Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 
Jego zadaniem miało być wdrożenie w życiu codziennym Białorusinów zasad marksi-
zmu-leninizmu, umacnianie przyjaźni polsko-radzieckiej oraz propagowanie i rozwija-
nie białoruskiej twórczości artystycznej, naukowej i literackiej. Do stworzenia organiza-
cji oddelegowano zaufanych pracowników z KW PZPR oraz Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Białymstoku. W treści wniosku wskazano także nazwisko etatowego 
kierownika przyszłej organizacji – Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. 
Kilka miesięcy przed zjazdem założycielskim na sekretarza Zarządu Głównego został 
„namaszczony” Aleksy Kozioł, kierownik Wydziału ds. Wyznań WRN. Przewodniczą-
cym został natomiast Aleksander Dawidziuk, pracownik Urzędu Cenzury7. 26 lutego 
1956 r. odbył się I Zjazd BTSK, który jednomyślnie zaaprobował treść listu do Bolesława 
Bieruta z podziękowaniem dla władzy ludowej i PZPR8. 1 marca 1957 r. egzekutywa KW 
PZPR w Białymstoku powołała Komisję ds. Narodowościowych, która miała formalnie 
udzielać politycznej pomocy towarzystwom społeczno-kulturalnym mniejszości biało-
ruskiej, litewskiej, ukraińskiej i żydowskiej. W rzeczywistości jednak stała się instytu-
cją umożliwiającą ścisłą kontrolę i oddziaływanie KW PZPR na środowiska mniejszości 
narodowych9. Aparat bezpieczeństwa odnotowywał jednak w następnych latach i takie 
przypadki jak w Krynkach, gdzie doszło do wystąpień przeciwko Białorusinom zajmu-
jącym kierownicze stanowiska, w wyniku czego usunięto przewodniczącego Gromadz-

4 E. Mironowicz, Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000, s. 94–101. 
5 Ibidem, s. 136, 137.
6 Jerzy Wołkowycki (ur. 1923 r. w Białowieży), pierwszy wieloletni redaktor naczelny tygodnika „Niwa” 

i pierwszy prezes Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”. 
7 APB, KW PZPR w Białymstoku, 1405, Akta dotyczące mniejszości narodowych w województwie białosto-

ckim za lata 1955–1958, k. 3, 6, 7; więcej zob. E. Mironowicz, Polityka narodowościowa…, s. 160–162.
8 Ibidem, s. 162. Błędną datę powstania BTSK w pracy dyplomowej podaje Józef Wierzchucki (Archiwum 

Instytutu Pamięci Narodowej – dalej: AIPN, 1509/143, Józef Wierzchucki, Geneza – sytuacja prawna oraz 
nadzór organów spraw wewnętrznych nad Białoruskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym na terenie 
województwa białostockiego, Legionowo 1975, k. 55).

9 APB, KW PZPR w Białymstoku, 1405, Akta dotyczące mniejszości narodowych w województwie białosto-
ckim za lata 1955–1958, k. 95, 109.
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kiej Rady Narodowej i kierownika transportu w Zakładach Garbarskich (Michała Nośkę, 
byłego pracownika organów bezpieczeństwa)10. 

W związku z zachodzącymi zmianami głównymi ośrodkami zainteresowania SB 
po przełomie październikowym stały się BTSK i gazeta „Niwa”, wokół których zaczę-
ło się skupiać życie mniejszości białoruskiej. Funkcjonariusze uzyskali m.in. informację 
o skontaktowaniu się z redakcją pisma w listopadzie 1957 r. przebywającego w Londynie 
Aleksandra Łaszuka, który prosił o sprawdzenie możliwości wysłania za granicę kalenda-
rza przygotowywanego na 1958 r. oraz egzemplarzy gazety w zamian za przesłane wcześ-
niej numery „Baćkowszczyzny”11 (organ tzw. Rady Białoruskiej Republiki Narodowej)12. 
Warto tu zwrócić uwagę na kompleksową inwigilację przez SB niemal całej koresponden-
cji środowiska białoruskiego w kraju z przedstawicielami tej społeczności na emigracji. 
Należy stwierdzić, że w prowadzonych wówczas sprawach często starano się nawet na siłę 
wykazać próby szerzenia przez nią haseł narodowych. W większości przypadków kontro-
lowana korespondencja nie zawierała jednak takich akcentów13.

Jednym z wyjątków był list Antoniego Kowalczuka14, który pisząc w połowie grud-
nia do swego znajomego na Zachodzie, określił wydarzenia w Polsce jako „chuligańsko-
nacjonalistyczne”. Poinformował w nim też o burzliwych wystąpieniach podczas zjazdu 
nowo powstałego Zarządu Głównego BTSK, na którym wybrano delegację  i wysłano ją 
do władz w Warszawie. Oceniając nastroje panujące w środowisku białoruskim, Kowal-
czuk stwierdził, że część osób nie dowierzała Zachodowi, większość pragnęła jedynie, aby 
nie wybuchła nowa wojna; padały również stwierdzenia, że w tej sprawie zrobiono już 
dużo, że można byłoby osiągnąć jeszcze więcej, gdyby nie obojętność części Białorusinów 
oraz – bliżej nieznany i nieujawniający się – „duch endeków i narodowców”15. Wiadomo-
ści te pochodziły z listu przejętego przez aparat bezpieczeństwa. 

W pierwszym kwartale 1958 r. wśród osób narodowości białoruskiej, które przeja-
wiały tendencje nacjonalistyczne, w materiałach SB wskazano Sokrata Janowicza, redak-
tora „Niwy”. Miał on szukać osoby prowadzącej o takich zapatrywaniach, wykorzystu-
jąc zezwolenie władz na emitowanie piętnastominutowej audycji w języku białoruskim. 
W tym celu wyjeżdżał kilkakrotnie do Krynek, poszukiwał materiałów do audycji w pub-
likacjach sprzed 1939 r. Odnotowane też zostały spotkania byłych działaczy Komitetu 
Białoruskiego: Antoniego Kowalczuka i Konstantego Sidorowicza (kierowali zespołem 
kulturalnym w BTSK). Pierwszy z nich utrzymywał ponadto kontakt korespondencyjny 

10 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku (dalej: AIPN Bi), 045/877, Sprawozdanie 
z pracy Wydziału III KW MO ds. BP w Białymstoku za I kwartał 1957 r., Białystok, 2 IV 1957 r., k. 5.

11 „Baćkowszczyzna” (w jęz. białoruskim „ojcowizna”) była białoruskim tygodnikiem społeczno-politycznym 
drukowanym w Monachium w latach 1947–1966.

12 AIPN, 00231/228, t. 7, Aleksander Łaszuk do redakcji „Niwy”, Londyn, 4 XI 1957 r., k. 8/1–8/2.
13 AIPN, 00231/228, t. 10, Maciej Konopacki z redakcji „Niwy” do Bazylego Łukaszyka, Białystok, 5 XII 

1957 r., k. 7/66–7/67.
14 Antoni Kowalczuk – białoruski działacz sprzed 1939 r., członek Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej 

„Hromady” i Towarzystwa Szkoły Białoruskiej przy BTSK.
15 Ibidem, List Anny i Antoniego Kowalczuk, Białystok, 12 XII 1956 r., k. 9/9–9/11.
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z Bazylim Łukaszukiem w Szwecji16. W celu głębszej inwigilacji środowiska białoruskiego 
Wydział III SB KW MO w Białymstoku w okresie od początku sierpnia do 1 października 
1958 r. zrealizował trzy werbunki do sieci agenturalnej, w tym tajnego współpracowni-
ka o ps. „Kastuś”17, członka PZPR18. W tym okresie SB uzyskiwała szczegółowe dane na 
temat „aktywizacji elementów nacjonalistycznych”. Według pierwszego znanego dono-
su „Kastusia” z 19 sierpnia 1958 r., na posiedzeniu Zarządu Oddziału BTSK w Bielsku 
Podlaskim, na którym omawiano sprawę szkolnictwa białoruskiego, Arseniusz Artysie-
wicz19 stwierdził, że „rejony zamieszkałe przez ludność białoruską powinny należeć do 
Białorusi, gdyż w przeciwnym razie nic nie wyjdzie ze szkolnictwem w Polsce”. Propo-
nował nawet wystąpić z odpowiednim memorandum do rządu BSRR. Gdy spotkał się 
z oporem uczestników posiedzenia, nawoływał, aby przerwać obrady, gdyż nie podobało 
mu się omawianie sprawy szkolnictwa w sposób, w jaki proponował przewodniczący ZG 
BTSK, Włodzimierz Stankiewicz20. W podobnym tonie, ale ostrożniej wypowiadał się 
przewodniczący zarządu oddziału Konstanty Mojsienia21. SB zarzucała mu wychodzenie 
poza ramy statutu BTSK i działanie przeciw dobremu współistnieniu Polaków i Białoru-
sinów. W swoich wystąpieniach niejednokrotnie domagał się on, aby Białorusini zasia-
dali w radach narodowych i stworzyli klub poselski mniejszości narodowej. Mojsienia 
został usunięty ze stanowiska dyrektora Technikum Ekonomicznego w Bielsku Podla-
skim. Uzyskano również dane o kontaktach niektórych polskich działaczy białoruskich 
z emigracją w krajach kapitalistycznych22. 

W 1958 r. SB odnotowała dalsze próby nawiązywania kontaktów białoruskich dzia-
łaczy emigracyjnych z osobami związanymi z ruchem nacjonalistycznym w wojewódz-
twie białostockim. Uważano, że dążyli oni do realizacji swoich zamiarów –  uzyskania 

16 AIPN Bi, 045/877, Sprawozdanie z pracy Wydziału III KW MO ds. BP w Białymstoku za I kwartał 1958 r., 
Białystok, 4 IV 1958 r., k. 108.

17 Sokrat Janowicz (ur. 4 IX 1936 r., Krynki), latem 1953 r. założył z kolegami nielegalną organizację Zwią-
zek Białoruskich Patriotów, od stycznia 1954 r. do końca 1955 r. usiłował kilkakrotnie wznowić nielegal-
ną działalność (próba utworzenia drugiej organizacji Białoruska Dumka) pod pozorem tworzenia koła 
literacko-naukowego oraz studenckiej organizacji białoruskiej; redaktor tygodnika „Niwa”, członek PZPR 
i Związku Literatów Polskich (AIPN Bi, 012/23/1, Notatka służbowa naczelnika Wydziału III KW MO ds. 
SB w Białymstoku, ppłk. Edwarda Rodziewicza, Białystok, 19 I 1972 r., k. 57; ibidem, Teczka pracy TW 
„Kastuś”, Białystok, 18 VIII 1958 r., k. 14).

18 AIPN Bi, 045/877, Sprawozdanie kwartalne naczelnika Wydziału III KW MO ds. SB w Białymstoku do 
Departamentu III MSW w Warszawie, Białystok , 6 X 1958 r., k. 175.

19 W materiałach archiwalnych występuje także nazwisko „Artyszewicz”, co utrudnia ustalenie właściwego 
autora słów (oba nazwiska popularne na tym terenie).

20 Włodzimierz Stankiewicz (ur. 1909 r.) przewodniczący pierwszych dwu kadencji ZG BTSK w Białymstoku 
w latach 1958–1962, późniejszy pracownik MSW.

21 Konstanty Mojsienia (1923 r., Wielka Lipa k. Nieświeża, BSRR – 12 XII 2006 r., Białystok), prezes Powiato-
wego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Hajnówce, inicjator powstania Muzeum 
Białoruskiego w Hajnówce.

22 AIPN Bi, 045/566, Sprawozdanie o sytuacji polityczno-operacyjnej woj. białostockiego i pracy agenturalnej 
SB KW MO w Białymstoku za III kwartał 1958 r. do wiceministra MSW w Warszawie gen. [Mieczysława] 
Moczara, 12 X 1958 r., k. 184; AIPN Bi, 045/877, Sprawozdanie kwartalne naczelnika Wydziału III SB KW 
MO w Białymstoku do Departamentu III MSW w Warszawie, Białystok , 6 X 1958 r., k. 157–160.
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wpływu na młodzież i inteligencję białoruską oraz wpojenia jej wrogiego stosunku do 
ZSRR i PRL, rehabilitacji białoruskich działaczy nacjonalistycznych z okresu okupacji 
niemieckiej. Zalecano również wysunięcie żądania zgrupowania studentów białoruskich 
na jednej z uczelni, aby „łatwiej można było kształtować ich świadomość narodową”. Na 
działalność BTSK i „Niwy” starali się oddziaływać także byli działacze Komitetu Bia-
łoruskiego – Konstanty Sidorowicz i Antoni Kowalczuk (członkowie BTSK, dążyli do 
uniezależnienia organizacji od wpływów partii), którzy w związku z drukiem w „Gazecie 
Białostockiej” powieści Agent Gestapo nr 32, ukazującej m.in. powiązania Komitetu Bia-
łoruskiego z Niemcami, zgłosili się do autora, zarzucając mu stronnicze przedstawienie 
problemu. Jako utrzymujący kontakt z emigracyjnymi ośrodkami zagranicznymi został 
też wymieniony Maciej Konopacki z redakcji „Niwy”. Natomiast sprawę agenturalne-
go sprawdzenia założono na Konstantego Sidorowicza, w zainteresowaniu Wydziału III 
pozostawały też inne osoby, sprawdzane agenturalnie w celu zebrania materiału do zało-
żenia sprawy23.

Ciekawą charakterystykę środowiska białoruskiego w woj. białostockim sporządził na 
początku 1959 r. TW „Buran”, przedstawiając jego trudne położenie przed wojną i w cza-
sie jej trwania, z wyjątkiem okresu, kiedy znajdowała się tam Armia Czerwona (!). Pozy-
tywnie ocenił też działalność „Niwy”. Pisząc o powstaniu i działalności BTSK, wskazał na 
finansowanie organizacji i gazety przez polskie władze państwowe, wspomniał o naborze 
przez te instytucje ludzi chętnych do pracy społecznej. Mogło to – według niego – utrud-
nić pracę BTSK, tym bardziej że od momentu dotarcia na Zachód informacji o powsta-
niu towarzystwa stało się ono obiektem zainteresowania emigracji białoruskiej. Informa-
tor wskazał na niebezpieczny napływ literatury „nacjonalistycznej” i wszystkiego, „co jest 
tam wydawane za amerykańskie pieniądze”24.

Także w późniejszym okresie interesowano się wszystkimi osobami utrzymujący-
mi kontakty korespondencyjne z przedstawicielami emigracji białoruskiej w Europie 
Zachodniej. W połowie 1960 r. był m.in. wymieniany Bolesław Monkiewicz, były czło-
nek Komitetu Białoruskiego, zamieszkały w Warszawie, kontaktujący się z Aleksandrem 
Laszukiem, przebywającym w Londynie. Kolejną osobą pozostającą w zainteresowaniu 
aparatu bezpieczeństwa był zamieszkały w Sokółce (woj. białostockie) Józef Łabieniec, 
który także w czasie wojny należał do Komitetu Białoruskiego. Utrzymywał kontakt 
z Bolesławem Grabińskim z USA (w czasie wojny prezesem KB w Wilnie) i przebywają-
cym tam swoim bratem. Wspomnieć tu należy jeszcze o zamieszkałym w USA, a związa-
nym z Białostocczyzną Michale Bielamuku, o którego kontaktach informowano organa 
bezpieczeństwa BSRR (korespondował z Marią Wappą z Hajnówki)25.

23 AIPN Bi, 045/578, Informacja zastępcy KW MO ds. BP w Białymstoku do I sekretarza KW PZPR w Bia-
łymstoku, wicedyrektora Gabinetu Ministra MSW w Warszawie, I komendanta woj. MO w Białymstoku, 
Białystok, 30 VII 1958 r., k. 197–201.

24 AIPN, 00231/228, t. 37, Agenturalne doniesienie źródła „Buran”, Białystok, 15 I 1959 r., k. 237–239.
25 Ibidem, Notatka służbowa dotycząca osób zamieszkałych w Polsce ,utrzymujących kontakty koresponden-

cyjne z białoruskimi nacjonalistami na Zachodzie, Warszawa, 30 VI 1960 r., k. 48–49.
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W marcu 1961 r. został opracowany plan wspólnych agenturalno-operacyjnych przed-
sięwzięć Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL i Komitetu Bezpie-
czeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów BSRR. Ujęto w nim m.in. wykorzystanie 
pozyskanego przez SB w listopadzie 1960 r. działacza białoruskiego Józefa N., ps. „Biało-
stocki”, który dostarczył wielu danych o białoruskim ruchu narodowym i swoim w nim 
udziale. Było to tym cenniejsze, że osobiście znał jego czołowych działaczy w BSRR i na 
emigracji. Aby zwiększyć efektywność działań, polskie i sowieckie służby bezpieczeństwa 
wymieniły projekty wykorzystania go na terenie Europy Zachodniej. W zainteresowaniu 
MSW PRL pozostawał w tym okresie także Antoni Kowalczyk z Białegostoku, którego 
podejrzewano o prowadzenie działalności nacjonalistycznej. Planowano też dalsze dzia-
łania mające na celu skompromitowanie przebywającego na emigracji biskupa Wasyla 
(Włodzimierza Tomaszczyka)26. Dwa lata później dokonano oceny podjętych działań. 
W sporządzonym materiale wyrażono przede wszystkim zadowolenie z pracy TW „Bia-
łostockiego”. Potwierdzono, że przekazywał on prawdziwe informacje i pogłębiał kontak-
ty z emigrantami, w tym z Czesławem Najdziukiem. Z inspiracji aparatu bezpieczeństwa 
agent wystąpił też z inicjatywą jego przyjazdu do Polski. W dalszej kolejności planowano 
umożliwić TW „Białostockiemu” kontakt na terenie ZSRR z osobami znanymi z nacjo-
nalistycznej działalności w okresie okupacji27.

Aparat bezpieczeństwa zwrócił też na początku 1961 r. uwagę na raport TW „Kastu-
sia” z rozmowy przeprowadzonej z Konstantym Mojsienią. Zaproponował on wówczas 
utworzenie nielegalnej organizacji białoruskiej, twierdząc, „że w niedalekiej przyszłości 
wybuchnie wojna i białoruski aktyw powinien liczyć się z koniecznością prowadzenia 
podziemnej działalności”. Należało to rozpocząć od „wyrżnięcia księży i polskich szowi-
nistów oraz wydawania ulotek narodowo-białoruskich”. Organizacja proponowana przez 
Mojsienię miała się składać z kilkudziesięciu osób całkowicie oddanych „narodowej spra-
wie białoruskiej”, rozrzucać ulotki, a w wypadku wojny prowadzić terror w stosunku do 
osób, które zajmowały kierownicze stanowiska w administracji państwowej28.

Jak wynika z materiałów aparatu bezpieczeństwa, SB w latach 1961–1962 nie zano-
towała wśród mniejszości białoruskiej prób zorganizowania jakiejkolwiek działalności 
nacjonalistycznej. Nie nastąpiło też jej uaktywnienie w związku z mającymi wówczas 
miejsce wydarzeniami międzynarodowymi. Stwierdzono nawet, że wśród byłych człon-
ków Komitetu Białoruskiego widoczna była pewnego rodzaju rezygnacja z głoszonych 

26 Ibidem, Plan agenturalno-operacyjnych przedsięwzięć uzgodnionych między Departamentem III MSW 
PRL i KBP przy RM BSRR, Warszawa, 11 III 1961 r., k. 87–95.

27 Ibidem, Notatka służbowa dotycząca wyników realizacji planu wspólnych agenturalno-operacyjnych 
przedsięwzięć uzgodnionych miedzy Departamentem III MSW PRL i KBP przy RM BSRR z 11 III 1961 r., 
Warszawa, 7 I 1963 r., k. 103–106.

28 Tak radykalne wypowiedzi nieczęsto się zdarzały, chociażby ze względu na działalność członków BTSK 
w strukturach partii komunistycznej. Mogło to też wynikać z wcześniejszego pozbawienia go stanowiska 
dyrektora Technikum Ekonomicznego w Bielsku Podlaskim, jak również konfliktów polsko-białoruskich 
na tym terenie. W 1960 r. Mojsienia za nieprzestrzeganie statutowych obowiązków został usunięty z par-
tii i ZG BTSK (AIPN Bi, 045/873, Sprawozdania kwartalne Wydziału III SB KW MO w Białymstoku do 
dyrektora Departamentu III MSW w Warszawie za 1961 r., k. 16, 17).
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haseł. Środowisko białoruskie próbowało przeciwdziałać temu procesowi, wykorzystując 
kolportaż prasy i publikacji wydawanych na Zachodzie w języku białoruskim oraz pielęg-
nując tradycje narodowe i religijne. W tym okresie aparat bezpieczeństwa PRL inwigilo-
wał 57 osób utrzymujących kontakty z przedstawicielami emigracji białoruskiej. Zdaniem 
autorów sprawozdania, działalność narodowa ośrodków emigracyjnych nie natrafiła na 
podatny grunt wśród mniejszości białoruskiej, przeciwnie – odnotowano przypadki 
przekazywania do organów bezpieczeństwa literatury otrzymywanej z Zachodu29.

W grudniu 1965 r. aparat bezpieczeństwa dokonał podsumowania postaw środowi-
ska białoruskiego w Polsce. Według zebranych wówczas danych, na terenie kraju mia-
ło zamieszkiwać od 120 do 140 tys. osób narodowości białoruskiej, skupionych przede 
wszystkim na terenie woj. białostockiego. Ze względu na działalność podczas II wojny 
światowej i z obawy przed odpowiedzialnością za nią część osób ukrywała swoje prawdzi-
we nazwiska i pochodzenie. Podkreślono duży wkład środowiska w działalność Komu-
nistycznej Partii Zachodniej Białorusi, organizacji „Hromada” oraz w ruch partyzancki 
podczas wojny. Ludność białoruska brała też czynny udział w walkach z oddziałami pod-
ziemia antykomunistycznego oraz w wykonywaniu zadań stawianych przez partię i wła-
dze państwowe. W omawianym okresie w radach narodowych różnych szczebli zasia-
dało 1074 Białorusinów, a działające w tym środowisku BTSK liczyło 4607 członków. 
Jego działalność SB oceniała jako pożyteczną, m.in. ze względu na podejmowanie wielu 
czynów społecznych na wsi. Nie wnoszono także zastrzeżeń do tygodnika „Niwa”, wspo-
mniano jedynie o nielicznych przypadkach dążeń separatystycznych wśród niektórych 
działaczy BTSK i inteligencji30.

Tendencje separatystyczne – według SB – zarysowały się w BTSK i „Niwie” w 1967 r. 
Dowodem na to było zebranie z przedstawicielami inteligencji białoruskiej (ok. 40 osób), 
podczas którego wysunięto propozycję utworzenia klubu inteligencji białoruskiej (mimo, 
jak podkreślono, braku przypadków izolowania się jej od środowisk polskich). Natomiast 
na specjalnie zwołanej sesji WRN w Białymstoku w grudniu 1966 r. sekretarz generalny 
BTSK wystąpił z żądaniem podjęcia uchwały o intensyfikacji rozwoju rejonów zamiesz-
kałych przez mniejszości narodowe. Zobowiązywała ona organa administracji państwo-
wej, gospodarczej i szkolnictwa do ujęcia w planach perspektywicznych budżetów przy-
spieszających rozwój tych terenów (mimo że w dotychczasowej polityce województwa 
te były brane pod uwagę). Uchwałę szeroko rozreklamowano w „Niwie” i kalendarzu na 
rok 1968. W tym ostatnim umieszczono też wiele zdjęć, które w oderwaniu od podjętych 
tematów obrazowały nędzę regionu, co w zestawieniu z uchwałą uzasadniało potrzebę jej 
wdrożenia. Białoruskie środowisko emigracyjne postulowało budowę teatru białoruskie-
go i dłuższy czas antenowy na emisję audycji radiowych w tym języku, a także wprowa-
dzenie urzędowego języka białoruskiego w biurach i instytucjach oraz na szyldach i dro-
gowskazach w regionie. Aparat bezpieczeństwa stwierdził, że inicjatywy te zaczęły się 

29 AIPN, 00231/228, t. 37, Notatka służbowa dotycząca aktualnej sytuacji operacyjnej w środowiskach nacjo-
nalistycznych mniejszości białoruskiej zamieszkałej w PRL, Warszawa, 7 I 1963 r., k. 115–117.

30 Ibidem, Notatka służbowa, 22 XII 1965 r., k. 178, 179.
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mnożyć po wizycie w województwie białostockim w 1966 r. przedstawicieli politycznej 
emigracji. Podczas pobytu w Białymstoku i Warszawie przyjmowali ich członkowie ZG 
BTSK, umożliwiając im zwiedzanie szkół, świetlic, udział w zebraniach kół. Po wyjeździe 
emigrantów na adres BTSK i „Niwy” oraz osób prywatnych usiłowano przesłać 26 paczek 
z literaturą i prasą nacjonalistyczną, które zostały skonfiskowane lub przejęte w drodze 
operacyjnej przez SB. Generalnie jednak uważano, że po zastosowaniu operacyjnych 
i politycznych środków problem nacjonalizmu w województwie białostockim nie wystę-
pował. Tematyka ta była podnoszona przez grupę inteligencji, głównie członków partii, 
lecz po przedstawieniu sprawy I sekretarzowi KW PZPR i na Komisji ds. Narodowościo-
wych wszystko się uspokoiło31.

W odniesieniu do środowiska białoruskiego możemy wyróżnić trzy płaszczyzny 
działania aparatu bezpieczeństwa. Były one związane z BTSK, „Niwą” i Cerkwią prawo-
sławną. Poza dwoma pierwszymi SB nadzorowała i wygaszała konflikty wśród duchow-
nych (np. związane z żądaniem usunięcia metropolity Makarego, obroną bp. Bazylego32). 
Mimo współpracy, zdarzały się jednak przypadki tarć między duchowieństwem prawo-
sławnym i wiernymi a władzami. Wynikały one z prób poszerzania swobody działalności. 
Przykładem takiej sytuacji jest ukaranie przez Kolegium Karno-Administracyjne przy 
PPRN w Hajnówce 19 sierpnia 1966 r. Jakuba Sawczuka i Romana Zabrockiego (obaj ze 
wsi Zbucz) za przeprowadzenie nielegalnej zbiórki pieniędzy na rzecz budowy plebanii 
prawosławnej we wsi Czyże. Musieli oni zapłacić po 1 tys. zł grzywny, a jako inspirato-
ra działań wskazano ks. prawosławnego Włodzimierza Cybulińskiego, przeciw któremu 
skierowano sprawę do KKA, został jednak uniewinniony33. Całość sprawy jak zwykle 
nadzorował aparat bezpieczeństwa.

Deklaracje poparcia dla władz komunistycznych ze strony Kościoła prawosławnego 
przekładały się również na relacje z Kościołem rzymskokatolickim w tzw. terenie. Przy-
kładem może być sytuacja,  która miała miejsce 10–25 stycznia 1968 r. w pow. Siemiaty-
cze w związku ze zorganizowaniem przez katolików wspólnych nabożeństw pod hasłem 

31 AIPN Bi, 045/1, Sprawozdanie Wydziału III SB KW MO w Białymstoku za okres od 1 I 1967 r. do 1 I 1968 
r., Białystok, 6 I 1968 r., k. 183–185.

32 Akcja przeciwko metropolicie Makaremu, prowadzona przez duchowieństwo prawosławne, przybrała 
na sile we wrześniu 1959 r. (AIPN Bi, 045/1227, Sprawozdanie starszego oficera operacyjnego Wydziału 
III WUBP w Białymstoku z pracy agenturalno-operacyjnej po zagadnieniu kleru prawosławnego, 28 IX 
1959 r., k. 12–13; AIPN, 0445/133, Informacja zastępcy KW MO ds. Bezpieczeństwa w Białymstoku do 
wicedyrektora Gabinetu Ministra MSW w Warszawie, Białystok, 24 IX 1959 r., k. 145–146); część działań 
była prowadzona w związku z rozesłaniem 21 II 1963 r. przez wicedyrektora Departamentu IV MSW do 
zastępców KW MO ds. Bezpieczeństwa informacji o założeniu sprawy obiektowej kryptonim „Bizancjum” 
na PAKP. Wydziały IV poszczególnych KW MO miały zarejestrować jej fragment, w związku z czym pole-
cono skoncentrować uwagę na rozpoznaniu środowisk i osób w Kościele prawosławnym, powiązanych 
z duchowieństwem i środowiskami na Zachodzie, „grawitujących” w kierunku Kościoła rzymskokatoli-
ckiego, oraz charakteru penetracji prawosławia przez ten ostatni.  W zainteresowaniu SB miały znaleźć się 
też aktualna sytuacja prawosławia, rozpracowanie tzw. elementów wrogich, dewocyjnych i warcholskich 
(AIPN, 01283/1654/CD, wicedyrektor Departamentu IV MSW do zastępców KW MO ds. Bezpieczeństwa, 
Warszawa, 21 II 1963 r., k. 5).

33 AIPN Bi, 045/1665, Informacja zastępcy komendanta KP MO w Hajnówce do naczelnika Wydziału IV SB 
KW MO w Białymstoku, 27 VIII 1966 r., k. 88.
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„Tygodnia Jedności Chrześcijan”. Proboszczowie parafii prawosławnych w odpowiedzi na 
otrzymane zawiadomienia stwierdzili, że nie podejmą żadnych kroków, nie mając zezwo-
lenia od swoich władz zwierzchnich. Według SB, jedynie w parafii prawosławnej w Dro-
hiczynie ksiądz poinformował wiernych w cerkwi o trwającym tygodniu ekumenicznym, 
na wspólne nabożeństwo jednak nie przybył, przyszli natomiast wierni obu wyznań34. 
Potwierdzeniem stanowiska reprezentowanego przez Kościół prawosławny była też 
deklaracja uchwalona przez duchowieństwo diecezji białostocko-gdańskiej, rozesłana 11 
listopada 1968 r. w związku z V Zjazdem PZPR35.  

Natomiast 2 czerwca 1970 r. kontakt operacyjny białostockiej bezpieki, Aleksander 
Omiljanowicz36, złożył do Komisji Kontroli KW PZPR w Białymstoku oświadczenie, 
w którym przedstawił TW „Kastusia” jako skrajnego nacjonalistę o poglądach zbliżonych 
do członków partii faszystowskiej. Według byłego funkcjonariusza, „Kastuś” uważał, że 
każdy Białorusin pracujący w PRL na stanowisku w administracji, partii itd. był kola-
borantem, „lizusem” wysługującym się Polakom. Wszyscy natomiast, którzy współpra-
cowali z rządem sanacyjnym, współdziałali z okupantem hitlerowskim, służyli w gesta-
po, SS, policji organizowanej przez faszystów, byli „bohaterami białoruskiego narodu, 
mając na względzie jego dobro, wielkość i wolność”37. W następstwie tego oświadczenia 
9 czerwca 1970 r. zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB wydał postanowienie 
o zastrzeżeniu na okres dwóch lat wyjazdu Sokrata Janowicza za granicę38.

W odmiennej sytuacji była mniejszość litewska, bardzo niechętnie angażująca się 
w cokolwiek do 1956 r. Nowy okres rozpoczęła ona od konfliktu z duchowieństwem 
rzymskokatolickim w sprawie odprawiania mszy w języku litewskim. W związku z tym 
główne działania SB skupiły się wokół tego zagadnienia oraz uruchomienia i działalno-
ści Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego39. Jeżeli chodzi o liturgię w języku 
litewskim, to już 5 grudnia 1956 r. PPRN w Sejnach przesłało do MSW uchwaloną dzień 
wcześniej petycję litewskich mieszkańców powiatów sejneńskiego i suwalskiego. W piś-
mie przewodnim przewodniczący PPRN Stefan Malczyński zwracał uwagę na koniecz-
ność pilnego rozwiązania wspomnianego konfliktu ze względu na niechętną postawę 

34 AIPN Bi, 045/1679, Informacja I zastępcy KP MO ds. SB w Siemiatyczach do naczelnika Wydziału IV SB 
KW MO w Białymstoku o przebiegu tygodnia jedności chrześcijan na terenie powiatu, 26 II 1968 r., k. 14, 
15.

35 AIPN, 01283/1659, Ppłk J. Bzdela do naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW w Warszawie, 12 XI 
1968 r., k. 71.

36 Aleksander Omiljanowicz (ur. 1923 r., Suwałki – 2006), funkcjonariusz PUBP w Suwałkach, szef PUBP 
w Iławie; wiosną 1946 r. uczestniczył w aresztowaniu i biciu członków WiN. W 1949 r., w PUBP w Nidzicy 
skatował „omyłkowo” partyjnych działaczy, za co skazano go na osiem lat więzienia (odsiedział cztery). 
Redaktor „Głosu Koszalińskiego”, pisał w „Gazecie Białostockiej”. W latach siedemdziesiątych redaktor 
i autor licznych propagandowych publikacji, członek białostockiego Zarządu Okręgu ZBoWiD. W 2005 r. 
skazany na 4,5 roku więzienia za znęcanie się nad żołnierzami podziemia niepodległościowego na Suwal-
szczyźnie (T. Danilecki, Dwaj literaci, „Biuletyn IPN” 2005, nr 12 (59), s. 29).

37 AIPN Bi, 012/23/1, Odpis oświadczenia Aleksandra Omiljanowicza z 2 VI 1970 r., k. 47–53.
38 AIPN Bi, 012/23/2, Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę Sokrata Janowicza, zatwierdzone 

przez płk. Karola Modelewskiego z 9 VI 1970 r., k. 1.
39 E. Mironowicz, Polityka narodowościowa…, s. 151–153.
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biskupa łomżyńskiego Czesława Falkowskiego podczas rozmowy z delegacją litewską40. 
Natomiast 22 stycznia 1957 r. komitet organizacyjny41 LTSK wystosował pismo do pry-
masa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w którym odniósł się do kon-
fliktu na tle kazań. Wspomniano w nim o zniesieniu w latach 1944–1945 nabożeństw 
w języku litewskim w Sejnach i Smolanach. Członkowie LTSK skrytykowali nieoczekiwa-
ne przysłanie w lipcu 1956 r. do Puńska ks. Stanisława Kamińskiego, nieznającego języ-
ka litewskiego, co dodatkowo miało wzmocnić antagonizm narodowościowy. Zmiany 
godzin odprawiania nabożeństw i problemy językowe przeciwstawiono otwarciu Domu 
Kultury Litewskiej i liceum ogólnokształcącego z litewskim językiem nauczania – miało 
to wskazywać na zachowawczy charakter Kościoła. Z powodu działań podejmowanych 
przez duchownych na tym terenie miała zmniejszyć się również ofiarność parafian, licz-
ba osób przyjmujących księży po kolędzie, a wzrosnąć pijaństwo wśród młodzieży (!). 
Wyliczankę tę kończyła informacja, że skargi i żądania adresowane do kurii w Łomży 
nie przyniosły rezultatu42. Trzy dni później PWRN w Białymstoku skierowało pismo do 
Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie, w którym faktycznie odniosło się do zarzutów 
strony litewskiej pod adresem duchownych katolickich i kurii łomżyńskiej. Stwierdzo-
no w nim, że ks. Romanowski starał się o przeniesienie z Puńska już od trzech lat, lecz 
kuria nie zezwalała na to do czasu znalezienia duchownego, który znałby język litewski. 
W tym czasie uczył się go wikariusz parafii w Puńsku ks. Henryk Kwaterski i dopiero po 
zdobyciu przez niego odpowiedniej wiedzy przeniesiono ks. Romanowskiego. Języka nie 
znał, ale uczył się go także proboszcz ks. Stanisław Kamiński. Na zarzuty, że ks. Kwaterski 
nie opanował dostatecznie języka i popełniał błędy, on sam stwierdzał, że kazania pisał, 
sprawdzał i dopiero wówczas odczytywał, a na początku konsultował je nawet z nauczy-
cielem języka litewskiego43.

Oprócz tego konfliktu aparat bezpieczeństwa, który inwigilował także i to środowi-
sko, wskazywał na wrogi stosunek ludności litewskiej wobec Polaków. Jako przykłady 
podano: postawę nauczycielki szkoły litewskiej Petronelę Babkowską, która – według 
funkcjonariuszy – zabraniała dzieciom litewskim rozmawiać w języku polskim, zbie-
ranie we wsi Wojciuliszki (pow. Sejny) przez Litwinów, na czele z Józefem Dygutisem, 
podpisów pod petycją o odwołanie ze stanowiska pełnomocnika gromadzkiego Polaka 
i wybrania zamiast niego Litwina44. W materiałach pozostawionych przez SB znalazła się 

40 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), UdsW, 47/240, Przewodniczący PPRN w Sejnach do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych w Warszawie, Sejny, 5 XII 1956 r., b.p.

41 Prace organizacyjne prowadzono od lata 1956 r., zbiegły się one z konfliktem o język kazań. Decydujący 
wpływ na powstanie LTSK miało MSW, które nakazało PWRN w Białymstoku jego zarejestrowanie. Zjazd 
założycielski odbył się 30–31 III 1957 r. i wzięło w nim udział 112 delegatów (E. Mironowicz, Polityka 
narodowościowa…, s. 153).

42 AAN, UdsW, 47/240, Odpis pisma LTSK Komitet Organizacyjny do Jego Eminencji Księdza Kardynała 
Prymasa Polski, Puńsk, 22 I 1957 r., b.p.

43 Ibidem, PWRN w Białymstoku, Wydział ds. Wyznań do Urzędu ds. Wyznań w Warszawie, Białystok, 
25 I 1957 r., b.p.

44 AIPN Bi, 045/877, Sprawozdanie z pracy Wydziału III KW MO ds. BP w Białymstoku za II kwartał 1957 r., 
Białystok, 1 VII 1957 r., k. 30, 31.
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również informacja o pracy działaczy patryjnych, rad narodowych i organizacji społecz-
nych wśród ludności litewskiej. W tym kilkunastostronicowym materiale stwierdza się 
m.in., że w Polsce Ludowej mniejszości narodowe miały zagwarantowane prawa do szkół 
w swoim języku i kultywowania kultury. Kluczowe jest tu zdanie, że „prześladowanie 
obywateli innej narodowości przynosi niepowetowane szkody naszemu społeczeństwu 
i krajowi”. Ciekawe, jak do tego twierdzenia przystawały działania prowadzone przez apa-
rat bezpieczeństwa. SB, oceniając działalność PPRN, stwierdzała, że uwzględniało ono 
rolę mniejszości litewskiej w swoich planach – Litwini weszli do rad narodowych, pra-
cowali w GRN. Podkreślono duże znaczenie uchwały podjętej w grudniu 1956 r., wyzna-
czającej zadania dla poszczególnych wydziałów w omawianym środowisku. Wiele z nich 
nie zostało jednak w późniejszym okresie wykonanych. Wskazano także brak nad nimi 
kontroli ze strony PPRN. Swoje działania wśród ludności litewskiej zintensyfikować mia-
ły zarówno Powiatowy Zarząd Rolnictwa (zwiększenie kadry znającej język litewski), jak 
i KP PZPR (szersza praca ideowo-polityczna, wprowadzenie tematyki narodowościo-
wej do programu szkoleń partyjnych, przyjmowanie w szeregi najbardziej postępowych 
przedstawicieli tej społeczności)45.

Natomiast 26 listopada 1957 r. zastępca komendanta powiatowej MO ds. BP w Sej-
nach informował I sekretarza KP PZPR o planach wystawienia przez mniejszość litew-
ską własnego kandydata w wyborach przewodniczącego GRN. Był nim Józef Jachimo-
wicz (po wojnie w podziemiu litewskim). Pojawiły się też zastrzeżenia, że w przypadku 
zgłoszenia się innych kandydatów mniejszość litewska nie weźmie udziału w głosowaniu. 
Jednocześnie wskazywano negatywne wypowiedzi pod adresem Litwinów, określające 
ich jako rosyjskich komunistów. Wspomniano też o awanturze wywołanej przez pobo-
rowych narodowości litewskiej niszczących napisy na stacji w Trakiszkach, wznoszących 
m.in. okrzyki: „wyrżniemy Mazurów!”46. Na początku 1958 r. do przejawów świadczą-
cych o poglądach „nacjonalistycznych” wśród tej grupy ludności zaliczono utrzymy-
wanie korespondencji z ośrodkami w krajach kapitalistycznych i przesyłanie im m.in. 
informacji o warunkach życia w kraju. Materiały na temat ludności litewskiej na Suwal-
szczyźnie zbierał Józef Michniewicz, który zamierzał przesłać je do USA. W tym wypad-
ku zaznaczono, że utrzymywał się on głównie z paczek przesyłanych z zagranicy. Jako 
prawicowe określił kierownictwo ZG LTSK (Józefa Maksymowicza, Józefa Wajnę i Jana 
Staskielunasa) informator „Kownacki”, według którego nie interesowali się oni działal-
nością społeczno-kulturalną, a skupiali na korespondencji z ludnością litewską w krajach 
kapitalistycznych47. 

W materiałach SB znalazła się także informacja o pracy Zarządu Głównego LTSK 
z 17 września (najprawdopodobniej 1958 r.), przygotowana przez I sekretarza KP PZPR 
w Sejnach Aleksandra Lebiedzińskiego. Wspomniano w niej o zorganizowanym 8 lipca 

45 AIPN Bi, 045/476, Informacja o pracy instancji partyjnej, rad narodowych i organizacji społecznych wśród 
ludności litewskiej, 27 VI 1958 r., k. 62–75.

46 Ibidem, Zastępca KP MO ds. BP w Sejnach do I sekretarza KP PZPR, Sejny, 26 XI 1957 r., k. 82.
47 AIPN Bi, 045/877, Sprawozdanie z pracy Wydziału III KW MO ds. BP w Białymstoku za I kwartał 1958 r., 

Białystok, 4 IV 1958 r., k. 107.
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spotkaniu aktywu litewskiego, władz partyjnych, rządowych i organizacji społecznych. 
Powodem były plotki o ewentualnej zmianie granicy i chęć unormowania stosunków 
między ludnością litewską i polską. Wyniki zebrania określono bardzo pozytywnie. 
Narada wyznaczyła też nowe zadania dla rad narodowych, dotyczące współpracy z litew-
ską mniejszością narodową. Dążono do politycznej i gospodarczej aktywizacji ludności, 
przełamania wzajemnej nieufności i zwalczania przez obie strony nacjonalizmu. Mimo 
pozytywnych zmian zachodzących w ostatnich latach, negatywnie oceniono „zjawisko 
opanowania organizacji [LTSK – K.S.] przez elementy reakcyjne, szowinistyczne”. Jako 
powód „staczania się” na pozycje antysocjalistyczne wskazano nawiązanie kontaktu 
przez członków Zarządu Głównego z nacjonalistycznymi organizacjami litewskimi na 
Zachodzie48.

Według SB, ludność litewską do masowego zwracania się o pomoc materialną do 
BALF49 inspirował instruktor ZG LTSK, Kazimierz Markowski. Podejrzewano go o próbę 
utworzenia nielegalnej organizacji Związek Patriotów Litewskich, poszukiwał on bowiem 
we wsiach zamieszkałych przez tę ludność zaufanych osób. Oprócz niego do ZPL mieli 
należeć: Józef Stanialis ze wsi Wojtkiemie, Jan Puszkinis i Józef Magalenko z Burbiszek 
oraz Antoni Maciukanis z Sejn. Przypuszczano, że w przyszłości Markowski zamierza 
„rozwinąć działalność przeciwko Polsce i Związkowi Radzieckiemu” na terenie Litwy. 
Z jego wypowiedzi wynotowano również fragment mówiący o istnieniu w USA admi-
nistracji dla Litwy, która po upadku ustroju socjalistycznego miała zaprowadzić inny 
porządek. Natomiast Józef Wajno opowiadał się za uzyskaniem wpływu na treści i kie-
runek programowy przyszłej gazety wydawanej w języku litewskim, bez czego – według 
niego – nie miałaby ona racji bytu, uważając jednocześnie, że bardziej była ona potrzebna 
rządowi polskiemu niż Litwinom50. Pod koniec 1958 r. doszło także do usunięcia z funk-
cji przewodniczącego LTSK Józefa Maksymowicza oraz sekretarza tej organizacji, co było 
skutkiem przekazania jeszcze latem przez SB informacji do KP PZPR. Ponieważ – według 
aparatu bezpieczeństwa – ośrodkiem propagandy nacjonalistycznej stał się dom kultury 
w Puńsku, doprowadzono do usunięcia jego kierownika Józefa Wajny. Część usuniętych 
działaczy wstąpiła do kół LTSK, w ich zakładaniu szczególnie wyróżniał się Kazimierz 
Markowski. Aby przerwać jego działalność, KP PZPR uaktywnił pracę organizacji par-
tyjnej, która uzyskała większy wpływ na Zarząd Główny51.

W październiku 1959 r. SB zainteresowała się mniejszością litewską w związku z przy-
gotowaniami do II Zjazdu LTSK, zaplanowanego na 29 października. Negatywnie oce-
niono przy tym nieorganizowanie zebrań, jak 10 października, kiedy na zaplanowanych 
28 odbyło się tylko jedenaście. Jako powód tego wskazano brak działalności i ogranicza-

48 AIPN Bi, 045/476, Informacja o pracy Zarządu Głównego LTSK z 17 września (najprawdopodobniej 
1958 r.), k. 49, 50.

49 Bendrasis Amerikos lietuvių fondas (Zjednoczona Fundacja Litwinów Amerykańskich).
50 AIPN Bi, 045/877, Sprawozdanie z pracy Wydziału III KW MO ds. BP w Białymstoku za III kwartał 1958 r., 

Białystok, 6 X 1958 r., k. 156, 157.
51 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Wydziału III KW MO ds. BP w Białymstoku za IV kwartał 1958 r., Białystok, 

5 I 1959 r., k. 183.
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nie się jedynie do przyjmowania paczek przychodzących z zagranicy. Ponadto do nie-
których kół docierali przedstawiciele Zarządu Głównego o poglądach „nacjonalistycz-
nych”, sugerując przewodniczącym, aby nie wybierali na delegatów osób wskazywanych 
przez przedstawicieli LTSK w Sejnach. Jako najaktywniejszą osobę wskazano tu Kazi-
mierza Markowskiego, z którym przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, nie przynio-
sła ona jednak rezultatu. I tak np. 2 października udał się on do wsi Dusznica, gdzie jako 
kierującą pracami koła wymienił Anielę Skrypko (a nie Piotra Wilkialisa); to ona miała 
przygotować wybór kandydatów na zjazd. Wspomniał również o delegowaniu do Dusz-
nicy przedstawiciela organizacji z powiatu, który miał wybrać delegatów zaakceptowa-
nych przez komunistów. Podobną rozmowę odbył z Józefem Magalengą ze wsi Burbisz-
ki, oświadczając, że komuniści starali się przeciągnąć Litwinów na swoją stronę, czemu 
należało zapobiec. Nikomu jednak nie przyznał się, o co dopytywał go TW „Pistolet”52, 
do rozmowy ostrzegawczej w Białymstoku. 

Ostatecznie zjazd odbył się 25 października 1959 r. w Sejnach, a rozmowy z dele-
gatami: Janem Puniszkisem, Janem Pojawisem i Antonim Czaplińskim, przeprowadził 
Kazimierz Markowski. W materiałach SB osoby te określono jako „rekrutujące się ze 
zdrowego elementu litewskiego”, a ze względu na małe upartyjnienie tego środowiska za 
sukces uznano obecność wśród nich pięciu członków partii. Do władz LTSK weszło 19 
osób, z których sześć wybrano do prezydium, przewodniczącym został Olgierd Skryp-
ko, kierownik Wydziału Handlu PPRN w Sejnach. Przeniesiono też siedzibę organizacji 
z Puńska do Sejn. Ze zmianami nie zgadzał się Markowski, który opuścił zjazd w poło-
wie obrad i udał się do domu, w ślad za nim pojechał TW „Pistolet”. W rozmowie z nim 
Markowski skrytykował nowego przewodniczącego, który „będzie robił wszystko pod 
dyktando partii”. Co więcej, stwierdził, że to Litwini donosili na niego do władz, w czym 
miał całkowitą rację53.

Najprawdopodobniej w celu skompromitowania Markowskiego opublikowano 
w „Gazecie Białostockiej”, z inicjatywy aparatu bezpieczeństwa, poświęcony mu arty-
kuł. Zarzucono w nim jemu oraz m.in. Antoniemu Wołyńcowi wzbogacenie się dzięki 
paczkom otrzymywanym z państw kapitalistycznych. Wywołało to dyskusję i oskarżenia 
wśród ludności litewskiej. Osoby, na które przypuszczono atak, były oburzone sposo-
bem, w jaki zostały opisane. Zdarzały się też jednak wypowiedzi biorące je w obronę, jak 
Natalii Kupczyńskiej i Józefa Żukowskiego z Wojciuliszek. 21 kwietnia 1960 r. w rozmo-
wie z TW „Pistoletem” do wspomnianej sprawy odniósł się sam Markowski, twierdząc, 
że osobami oskarżającymi go przed władzami byli Litwini, a nie Polacy. Następnego dnia 
wręczono mu decyzję PPRN w Sejnach o wysiedleniu go ze strefy nadgranicznej. Jako 
miejsce ewentualnego zamieszkania wskazano powiaty Łomża i Kolno. Odnotowywano 
też nadsyłanie prasy przez zagraniczne ośrodki nacjonalistyczne. Jedną z takich gazet, 

52 AIPN Bi, 045/476, Informacja zastępcy KP MO SB w Sejnach por. K. Chilimoniuka, dotycząca nacjonali-
zmu wśród mniejszości litewskiej, Sejny, 7 X 1959 r., k. 36, 37.

53 Ibidem, Zastępca KP MO SB w Sejnach do zastępcy KW MO SB w Białymstoku, Informacja dotycząca 
nacjonalizmu wśród mniejszości litewskiej, Sejny, 27 X 1959 r., k. 34, 35.

Między ideologią.indd   465 2/19/14   10:04:56 AM



466 Krzysztof Sychowicz

nadesłaną na adres LTSK w Sejnach, przyniósł do zastępcy komendanta powiatowego 
MO ds. BP w Sejnach Olgierd Skrypko54.

11 sierpnia 1960 r. SB w Sejnach odnotowała powstanie nowej zagranicznej organiza-
cji – Litewskiego Komitetu Wilnian, starającej się nawiązać kontakt z ludnością litewską. 
Działała ona na terenie Kanady, a zwróciła się z prośbą do Józefa Maksymowicza (pozo-
stającego w zainteresowaniu SB) o przekazanie miejscowej ludności informacji na swój 
temat. Nawiązane kontakty skutkowały nadsyłaniem paczek ubraniowych, co sprawiało, 
że – według aparatu bezpieczeństwa – wzrastała liczba krytycznych wypowiedzi ludności 
litewskiej na temat ustroju socjalistycznego. Ich autorzy: Józef Jachimowicz, Józef Mak-
symowicz, Jan Staśkielunas i Antoni Wołyniec, oddziaływali na Gedymina Dziemiana, 
instruktora Litewskiego Domu Kultury w Puńsku, ten zaś miał wpływać na młodzież. Za 
element działalności nacjonalistycznej uznano też śpiewanie piosenek mających według 
SB taki właśnie charakter55. W następnych miesiącach interesowano się m.in. działal-
nością Maksymowicza i Petroneli Jachimowicz, prowadzoną w środowisku oświatowym. 
Wiązała się ona z protestem przeciwko przeniesieniu Jana Staśkielunasa z liceum ogólno-
kształcącego w Puńsku do szkoły podstawowej w Widugierach i postulatem nieuczestni-
czenia w uroczystościach dnia nauczyciela. Na skutek tego połowa nauczycieli liceum nie 
wzięła w nich udziału56.

Aparat bezpieczeństwa kontrolował również oddziaływanie duchowieństwa na 
powstałe po 1956 r. LTSK. Chociaż nie odnotowano przypadków bezpośredniej inge-
rencji księży, to w 1964 r. wspomniano o próbach uzyskania na nie wpływu za pośred-
nictwem aktywu świeckiego. Wiele osób związanych z LTSK zajmowało w tym okre-
sie kierownicze stanowiska w zespołach artystycznych, których członkowie bardzo czę-
sto należeli do chórów kościelnych. Jako osobę cieszącą się autorytetem wśród inteligen-
cji litewskiej, działającej w LTSK, wskazano ks. Antoniego Szumińskiego. Według SB, 
utrzymywał on kontakty z „ośrodkami nacjonalistyczno-charytatywnymi” m.in. w USA, 
Kanadzie i RFN. Za jego pośrednictwem docierały one z pomocą materialną do osób 
zamieszkałych w rejonie Puńska. Ponadto on sam otrzymywał literaturę w języku litew-
skim, w której często krytykowano władze państwowe i politykę państw socjalistycznych. 
Utrzymywał też kontakty z członkami ZG LTSK, za których pośrednictwem wpływał 
na jego działalność. Zdaniem funkcjonariuszy, na plebanii ks. Szumińskiego omawia-
no wszelkie zagadnienia dotyczące Litwinów, jak też życia społeczno-politycznego regio-
nu. Wszystkie te elementy – według aparatu bezpieczeństwa – świadczyły o znaczącym 
wpływie duchownego na mniejszość litewską zamieszkałą, w powiecie sejneńskim57.

54 Ibidem, Informacja dotycząca nacjonalizmu wśród mniejszości litewskiej, 22 IV 1960 r., k. 22, 23.
55 Ibidem, KP MO w Sejnach do zastępcy KW MO SB w Białymstoku, Informacja dotycząca nacjonalizmu 

wśród mniejszości litewskiej, Sejny, 11 VIII 1960 r., k. 13.
56 Ibidem, Informacja KP MO w Sejnach, dotycząca nacjonalizmu wśród mniejszości litewskiej, Sejny, gru-

dzień 1960 r., k. 1–2.
57 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/XIV/58, Informacja naczelnika Wydziału III KW MO w Białymsto-

ku ppłk. Czesława Lewkowicza, dotycząca oddziaływania kleru na stowarzyszenia społeczno-kulturalne 
mniejszości narodowych, Białystok, 1 IX 1964 r., k. 128–129.
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Natomiast w kwietniu 1969 r. w związku z kampanią wyborczą do rad narodowych 
w środowisku mniejszości litewskiej nie odnotowano oficjalnych wrogich wypowiedzi. 
W prywatnych dyskusjach stwierdzano też, że próby występowania przeciwko wyborom 
nie miały szansy powodzenia. Ustalono ponadto nieprzychylne stanowisko wobec oso-
by kandydata do Gromadzkiej Rady Narodowej w Puńsku dotychczasowego przewodni-
czącego, Kazimierza Gąsiorowskiego. Według TW „Kazis”, w jego sprawie opracowano 
anonimową petycję,  podpisaną: „wyborcy z Puńska”, którą skierowano do KC PZPR, 
Przewodniczącego Rady Państwa i Wojewódzkiego Komitetu FJN. Domagano się w niej 
niedopuszczenia go na stanowisko przewodniczącego, zarzucając niegospodarność i brak 
obiektywizmu w rozpatrywaniu spraw obywateli58.

W listopadzie 1970 r. władze dokonały podsumowania konfliktu w Sejnach. Według 
nieoficjalnych danych, ludność pochodzenia litewskiego z miejscowości i okolic dążyła 
do wprowadzenia do miejscowego kościoła liturgii w języku litewskim. W tym celu kilka-
krotnie wysyłano delegacje do kurii w Łomży, lecz w okresie, gdy biskupem był Czesław 
Falkowski, nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Nowy ordynariusz bp Mikołaj 
Sasinowski czynił starania zmierzające do zorganizowania ośrodka duszpasterskiego dla 
Litwinów w Krasnowie. Proponował m.in. przeniesienie tam kaplicy z Żegar i przystoso-
wanie jej do potrzeb ludności litewskiej. W tym celu 8 listopada po nabożeństwie dziekan 
z Sejn, ks. Stanisław Rogowski, zaprosił na plebanię aktywnych parafian ze wsi Żegary, 
Burbiszki, Sankury i Klejwy, którym przedstawił stanowisko biskupa. Zebrani nie zaapro-
bowali jednak tego i żądali wprowadzenia języka litewskiego do kościoła w Sejnach. Tego 
samego dnia pierwszą mszę w punkcie katechetycznym we wsi Krasnowo, mieszczącym 
się w budynku Eugeniusza Pszczółkowskiego, odprawił wikariusz parafii Sejny, ks. Sta-
nisław Wysocki. Według dziekana ks. Stanisława Rogowskiego, bp Sasinowski dążył do 
zalegalizowania powstałej sytuacji59.

Mimo odwilży 1956 r. władze nie zrezygnowały z inwigilacji społeczeństwa, w tym 
mniejszości narodowych, które znajdowały się na terenie Polski. Dotyczyło to także 
Litwinów i Białorusinów, których sytuacja przy podobnych założeniach ogólnych (uzna-
nie faktu istnienia mniejszości narodowych, próba ich asymilacji i kontroli przez wła-
dze komunistyczne) pozostawała jednak odmienna. Wpływ na to miało m.in. mniejsze 
zaangażowanie Litwinów w tworzenie i umacnianie systemu komunistycznego po 1945 
r.,a także (mimo konfliktów) przynależność wraz z ludnością polską do Kościoła rzym-
skokatolickiego. Natomiast wybór dokonany przez mniejszość białoruską po II wojnie 
światowej (udział w strukturach władzy) miał wpływ na sytuację w latach następnych, 
także w okresie gomułkowskim. Mimo tego aparat bezpieczeństwa nie zrezygnował 

58 AIPN Bi, 045/1294, Meldunek zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO w Białymstoku do zastępcy 
naczelnika Wydziału Ogólnego KW MO, 9 V 1969 r., k. 30.

59 APB, KW PZPR w Białymstoku, 2170, Informacja I zastępcy KW MO ds. SB, dotycząca litewskiej mniej-
szości narodowej w kwestiach budownictwa sakralnego, Białystok, 20 XI 1970 r., k. 192–193; pismo 
o podobnej treści zob. AIPN, 0713/239, Informacja I zastępcy KW MO ds. SB, dotycząca litewskiej mniej-
szości narodowej w kwestiach budownictwa sakralnego, 18 XI 1970 r., k. 115, 116.
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z inwigilacji osób narodowości białoruskiej, mając już większe możliwości prowadzenia 
takich działań.

Actions taken by the security service with respect to the Belarusian 
and Lithuanian minorities in the Białostockie Voivodeship between 1956 
and 1970

Due to the Nazi genocide during the Second World War, the westward shift of the 
Polish border after the war and resettlements of the population, Poland of the late forties 
was a country with a small percentage of national and ethnic minorities. The Stalinist era 
was characterized by the sovietisation of the policy, which favoured a nationally homo-
genous state. The situation of minorities, including the Belarusian and Lithuanian mino-
rities, began to change as a result of the internal struggle within the party structures. In 
the summer of 1955, the Secretariat of the Central Committee of the Polish United Wor-
kers’ Party decided to revise its policy towards the minorities. In the autumn, the Central 
Committee of the Polish United Workers’ Party decided to establish a Lithuanian social 
organization. At the beginning of the following year, a weekly newspaper published in the 
Belarusian language came into circulation. This had an effect on the atmosphere among 
Belarusian and Lithuanian residents of Poland (most of whom lived in the Białostockie 
Voivodeship).

Nonetheless, the communities of national minorities were still kept under close sur-
veillance both by the administrative authorities and the security service. The established 
Belarusian and Lithuanian Social and Cultural Societies began to serve as institutions 
which enabled the Central Committee of Polish United Workers’ Party to exercise close 
control and to exert influence on their members. In the period under consideration, sur-
veillance was also kept over anyone who exchanged correspondence with representatives 
of the emigration in Western Europe. Joint plans were also developed for intelligence and 
operational activities which were to be carried out by the 3rd Department of the Mini-
stry of Internal Affairs of the People’s Republic of Poland and the services of the USSR. 
In most cases, however, no evidence was found of any attempts to organize any nationa-
listic activity. 
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Aleksander Osipow
European Centre for Minority Issues, Flensburg, Niemcy 

Interpretacja (nie)równości pod względem narodowościowym 
w oficjalnym dyskursie i polityce w okresie sowieckim 
i postsowieckim

Wstęp

Przez całe dziesięciolecia równość społeczna była ideałem rządzącej partii komuni-
stycznej w ZSRR, a słownictwo związane z „równouprawnieniem” (rawnoprawije) było 
obecne w wielu oficjalnych deklaracjach. Niemniej polityka równości w czasach sowie-
ckich, w szczególności w odniesieniu do kwestii etnicznych, była (oprócz nielicznych 
wyjątków) ignorowana w literaturze naukowej i z założenia postrzegana jako działania 
wyłącznie propagandowe. Oczywista przyczyna tego stanu rzeczy jest taka, że kwestie 
równości zostały przesłonięte przez radykalną inżynierię społeczną realizowaną przez 
Sowietów, obejmującą praktyki represyjne i dyskryminujące, często równoznaczne 
z ludobójstwem. Oprócz tego sowieckie dyskursy i polityka promowania równości są 
zwykle traktowane jako zjawisko sui generis, niezwiązane z szerszym międzynarodowym 
kontekstem i aktualną sytuacją w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR. 

Moim zamiarem jest stworzenie mapy organizacji koncepcyjnej i szerzej, dyskursów 
odnoszących się do równości etnicznej pod rządami Sowietów w międzynarodowym 
kontekście, a także prześledzenie dziedzictwa ZSRR we współczesnej Rosji. 

Na początek należy poczynić trzy ważne uwagi. 
Po pierwsze, omawiając w ramach jednej pracy tak bogaty i skomplikowany problem, 

który ewoluował na przestrzeni kilku dziesięcioleci, można nakreślić tylko najważniejsze 
trendy.

Po drugie, omawiany problem dotyczy tego, jak sprawa równości pod względem etnicz-
nym była formułowana i organizowana na poziomie koncepcyjnym, nie zaś w sferze poli-
tyki i praktyk administracyjnych. Należy mieć świadomość, że dla wielu technik zarzą-
dzania, w szczególności formalnie nieokreślonych praktyk leżących w obrębie szarej strefy 
lub na jej granicy (przede wszystkim odnosi się to do „przewodniej roli” aparatu partii 
komunistycznej, stosowanych przez nią narzędzi dyscyplinarnych oraz podejścia do dobo-
ru kadr) nie istnieją żadne empiryczne dowody i zagadnienia te wciąż są słabo zbadane.

Między ideologią.indd   473 2/19/14   10:04:57 AM



474 Aleksander Osipov

Po trzecie, celowo unikam jednoznaczności podczas stosowania terminologii etnicz-
nej i pokrewnej. Odnosząc się do kwestii etnicznych władze sowieckie stosowały połą-
czenie różnych kategoryzacji, a w dyskursach publicznych prowadzonych w krajach 
powstałych po rozpadzie ZSRR nadal jest wykorzystywana terminologia rasowa, etnicz-
na i narodowa (w znaczeniu pochodzenia etnicznego lub przypisywanej przynależności 
etnicznej). Z tego powodu na przykład terminy: dyskryminacja „etniczna” i „rasowa” są 
w niniejszej pracy traktowane jako synonimy.

Sposoby formułowania problemu równości etnicznej

Rzeczywistość społeczną można formułować i interpretować na wiele różnych spo-
sobów, zaś tworzenie porządku społecznego jest tylko jednym z wielu obszarów, w któ-
rych ścierają się różne interpretacje1. Równość osób o różnym pochodzeniu etnicznym 
czy rasowym oraz naruszenia tej równości były również w rozmaity sposób definiowane 
i interpretowanie w sensie opisowym i normatywnym. Równość etniczna i rasowa ewo-
luowała jako element porządku społecznego przede wszystkim w XIX i XX w., kiedy to 
system kolonialny (włączając instytucjonalną spuściznę okresu niewolnictwa w Ameryce 
Północnej) się rozpadł, osłabły dawne europejskie imperia i pojawił się problem rosnącej 
liczby imigrantów, których trzeba było przyjąć. Istniejące podejścia do tematyki równości 
ewoluowały w reakcji na różne wyzwania i w ramach różnych wątków myślowych i prak-
tyk publicznych. Podejścia te nie wykluczają się nawzajem, a często wręcz nakładają się 
na siebie lub mają wspólne wzorce i elementy. Główne wątki to zwykle walka z dyskrymi-
nacją, ochrona mniejszości, wielonarodowość i wielokulturowość. 

Temat zapobiegania i eliminowania dyskryminacji ze względu na rasę, i szerzej – 
problem rasizmu, stał się jednym z głównych punktów odniesienia podczas rozwiązy-
wania problemów związanych z równością oraz kwestiami etnicznymi na całym świecie. 
Nie istnieje standardowa odpowiedź na pytanie, czym są „dyskryminacja” i „rasizm”2. 
Większość interpretacji ujmuje je jako nieuzasadnione różnicowanie ludzi na podstawie 
pewnych cech czy kryteriów. Oprócz tego nie każde różnicowanie oznacza dyskrymina-
cję, a eliminowanie dyskryminacji niekoniecznie wymaga równego traktowania. Iden-
tyczne traktowanie osób, które znajdują się w znacząco innej i nieporównywalnej sytua-
cji, również stanowi akt dyskryminacji3. Międzynarodowe prawo odnoszące się do praw 
człowieka, prawo Unii Europejskiej (UE) oraz przepisy wielu krajów zabraniają dyskry-
minacji. Naturalnie, każda jurysdykcja i system orzecznictwa posiada swoje specyficz-

1 D.R. Loseke, Thinking about Social Problems. An Introduction to Constructionist Perspectives, New York 
2003; S. Woolgar, D. Pawluch, Ontological Gerrymandering. The Anatomy of Social Problems Explanations, 
„Social Problems” 1985, nr 32 (3), s. 214–227; W. Kornblum, J. Julian, C.D. Smith, Social Problems, New 
Jersey 2007.

2 M. Banton, The International Politics of Race, Cambridge, 2002; G. Fredrickson, Racism„ A Short History, 
Princeton 2002; R. Miles, Racism, London–New York 1989; M. Reisigl, R. Wodak, Discourse and Discrimi-
nation. Rhetorics of Racism and Antisemitism, London 2001, s. 1−30; Theories of Race and Racism, red. 
L. Back, J. Solomos, London–New York 2000; M. Wieviorka, The Arena of Racism, London 1995.

3 S. Fredman, Discrimination Law, Oxford 2002, s. 7−15.
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ne cechy4. Poza domeną prawną nauki społeczne dostarczają wielu rozmaitych i luźniej-
szych interpretacji, opartych na koncepcji bezprawnego ograniczenia pewnym grupom 
dostępu do zasobów5.

Co wiąże ze sobą większość współczesnych definicji rasizmu i dyskryminacji w teorii 
i praktyce? Po pierwsze, podstawą jest interpretacja dyskryminacji jako nieuzasadnio-
nego różnicowania między osobami. Drugim elementem jest powszechna tendencja do 
odchodzenia od tego pierwotnego stanowiska i rozszerzanie koncepcji dyskryminacji na 
inne mechanizmy społeczne, które hipotetycznie przyczyniają się do tworzenia nierów-
ności społecznych. W ramach tej perspektywy dopiero przezwyciężenie tych mechani-
zmów oraz zastosowanie działań naprawczych na rzecz grup znajdujących się wcześniej 
w niekorzystnym położeniu będzie oznaczało prawdziwą i faktyczną równość. I ostatecz-
nie, szeroki zakres procesów, niezależnie od ich natury i genezy, prowadzących do dys-
proporcji między kategoriami rasowymi lub etnicznymi, jest interpretowany jako relacje 
między beneficjentami a grupami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji6. Społeczeń-
stwo jest postrzegane jako grupa zhierarchizowana pod względem rasy czy pochodze-
nia etnicznego, w której „dominująca” grupa w sposób niesprawiedliwy czerpie korzyści 
w każdej sferze życia, i w związku z tym, jako posiadająca większą władzę, jest moralnie 
zobowiązana do dzielenia się tą władzą i innymi zasobami7. Terminologie odnoszące się 
do tego stanu rzeczy różnią się pod względem zakresu, pochodzenia i zastosowania. Ten-
dencja ta manifestuje się prędzej czy później w mniej lub bardziej wyraźny sposób w nie-
mal wszystkich instancjach prawnych i grupach zawodowych, które zajmują się kwestią 
dyskryminacji.

Odrzucenie „etniczno-kulturowej neutralności przestrzeni publicznych”, zapropo-
nowane przez filozofów politycznych o tendencjach komunitariańskich, również mieści 
się w tych ramach i je wzmacnia8. Ostatecznie „rasizm” zaczął być interpretowany jako 
wszelkie przypadki kwestionowania koncepcji zakładającej, że relacje pomiędzy grupami 
dominującymi a podrzędnymi są niesprawiedliwe i niedopuszczalne, i w związku z tym ist-
nieje konieczność ich przekształcenia w celu osiągnięcia sprawiedliwszego porządku spo-
łecznego9. Ponadto poruszane są także kwestie takie, jak nowe wymiary sprawiedliwości 
grupowej (w odróżnieniu od pojęcia sprawiedliwości indywidualnej), jak np. uznawanie 

4 Chociaż istnieje szeroko zakrojona wymiana idei pomiędzy ogólnymi i regionalnymi organizacjami mię-
dzynarodowymi, jak również narodowymi systemami prawnymi.

5 J. Rex, Race Relations in Sociological Theory, wyd. 2, London 1983, s. 117−118; A. Giddens, Sociology, wyd. 
5, London 2006, s. 1014.

6 J.R. Feagin i V. Hernan, White Racism: the Basics, New York 1995; E. Bonilla-Silva, Racism without Racists, 
wyd. 2, Lanham–Boulder–New York–Toronto–Oxford 2006.

7 F.L. Pincus, From Individual to Structural Discrimination [w:] Race and Ethnic Conflict. Contending Views 
on Prejudice, Discrimination, and Ethnoviolence, red. F.L. Pincus i H.J. Ehrlich, wyd. 2, Boulder 1999, 
s. 120−124; R. Miles, Racism…; M. Bell, Racism and Equality in the European Union, Oxford 2009, 
s. 11−12.

8 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford 1995; I.M. Young, Jus-
tice and the Politics of Difference, Princeton 1990.

9 E. Bonilla-Silva, Racism without...; H. Wynant, Race and racism. Towards a global future, „Ethnic and Racial 
Studies” 2006, nr 29 (5), s. 986−1003.
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i ochrona tożsamości grupowej, promowanie różnorodności, zapewnianie uczestnictwa 
lub naprawa błędów z przeszłości10.

Ochrona mniejszości opiera się na interpretowaniu kwestii etnicznych w kategoriach 
grup i asymetrii między grupami. Zgodnie ze współcześnie dominującym podejściem 
ochrona mniejszości obejmuje trzy elementy, mianowicie: brak dyskryminacji, ochro-
nę i promocję kultury oraz udział w życiu publicznym11; wszystkie one odnoszą się do 
równości społecznej. Równość jednostek w ramach ochrony mniejszości wykracza poza 
brak dyskryminacji; szeroko przyjęte podejście opiera się z jednej strony na wzajemnej 
zależności i nierozdzielności indywidualnych praw i wolności, a z drugiej na możliwości 
ochrony i promowania tożsamości mniejszości. Pogląd ten znalazł swój wyraz w opinii 
Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej na temat szkół w Albanii, w któ-
rej stwierdzono, że „jednakowe traktowanie większości i mniejszości, których sytuacja 
i potrzeby różnią się od siebie, spowodowałoby powstanie faktycznej nierówności”12.

Stanowisko to nie zostało sformułowane od podstaw, lecz w wyniku długotrwałych 
dyskusji i na podstawie teorii opracowywanych przez licznych naukowców i działaczy 
mniejszości. Szeroka i luźna koncepcja uczestnictwa oznacza również dostęp człon-
ków mniejszości lub grup mniejszościowych do debat publicznych i procesu decyzyjne-
go na równi z członkami większości. Wszystkie trzy główne elementy łącznie prowadzą 
do koncepcji znanej jako „pełna i efektywna równość”, określonej w Konwencji Ramo-
wej o Ochronie Mniejszości Narodowych (Framework Convention for the Protection of 
National Minorities). Oznacza ona nie tylko możliwość równego traktowania, lecz także 
swobodnego rozwijania kultury mniejszości i zainteresowań danej grupy13.

Co za tym idzie wyraźne podobieństwa między najnowszymi podejściami do walki 
z dyskryminacją i ochrony mniejszości polegają na odrzuceniu „neutralności kulturo-
wej” instytucji publicznych, potwierdzając konieczność reorganizacji i promowania kul-
tury i tożsamości grupowej w celu zlikwidowania barier utrudniających udział w życiu 

10 Ch. McCrudden, The new concept of equality, „ERA-Forum” 2003, nr 4 (3), s. 9−24; O. De Schutter, Three 
models of equality and European anti-discrimination law, „Northern Ireland Legal Quarterly” 2006, nr 57 
(1), s. 1−56; N. Fraser, Rethinking Recognition, „New Left Review” 2000, nr 3, s. 107−120.

11 Universal Minority Rights, red. A. Phillips i A. Rosas, Turku 1995; Minority and Group Rights in the New 
Millenium, red. D. Fottrell, B. Bowring, Boston–London 1999; K. Henrard, Devising an Adequate System of 
Minority Protection. Individual Human Rights, Minority Rights and the Right to Self-Determination, Hague 
2000; The Rights of Minorities. A Commentary on the European Framework Convention for the Protection of 
National Minorities, red. M. Weller, Oxford 2005; A. Verstichel, Participation, Representation and Identity. 
The Right of Persons Belonging to Minorities to Effective Participation in Public Affairs. Content, Justification 
and Limits, Antwerp 2009.

12 Permanent Court of International Justice. Minority Schools in Albania. Greece vs. Albania. Advisory 
Opinion Nr 26, Ser. A./B., Nr 64, 1935.

13 K. Henrard, Non-discrimination and Full and Effective Equality [w:] Universal Minority Rights. A Com-
mentary on the Jurisprudence of International Courts And Treaty Bodies, red. M. Weller, New York 2007; 
Z. Machnyikova, L. Hollo, The Principle of Non-discrimination and Full and Effective Equality and Political 
Participation [w:] Political Participation of Minorities. A Commentary on International Standards and Prac-
tice, red. M. Weller, K. Nobbs, Oxford 2010, s. 95−148.
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społecznym, oraz redystrybucji zasobów na rzecz grup niedominujących i znajdujących 
się w niekorzystnym położeniu14.

Nie istnieje ujednolicona definicja tego, co można nazwać wielonarodowością lub 
określić jako „państwo wielonarodowe” (termin stworzony przez Michaela Keatinga)15. 
Wiele systemów rządów opiera się na traktowaniu społeczności etnicznych lub języko-
wych jako autonomicznych jednostek państwowych i elementów składowych państwo-
wości. Te elementy państwa mogą być uznawane za równe wobec siebie pod względem 
symbolicznym i/lub instytucjonalnym. Na przykład konstytucja i przepisy prawa Fin-
landii uznają fińsko- i szwedzkojęzyczną populację kraju za kategorie należące do tego 
samego poziomu, mimo że ich liczebność jest różna; języki fiński i szwedzki są tam rów-
norzędnymi językami urzędowymi. Podobne zapisy można znaleźć w Nowej Zelandii, 
jeśli chodzi o ludność anglojęzyczną i Maorysów. Faktycznie istniejące prawne i instytu-
cjonalne rozwiązania bazujące na wielonarodowości przecierają również szlak dla odpo-
wiednich teorii złożonej państwowości.

Systemy polityczne konstruowane na uznawaniu wielu części składowych są zwykle 
opisywane w kategoriach federalizmu lub konsocjonalizmu16; jednostki takie mogą być 
określone pod względem terytorialnym lub nie. Kwestia indywidualnej równości osób 
należących do różnych społeczności jest rozwiązywana w różny sposób; w wielu przy-
padkach jest stosowana zasada terytorialności, a obywatele mogą oficjalnie używać swo-
jego języka lub nawet nie być ofiarami dyskryminacji jedynie w obrębie swojej „ojczystej” 
jednostki terytorialnej. Szersza i mniej restrykcyjna koncepcja „dzielenia się władzą”17, co 
oznacza symetryczną lub asymetryczną redystrybucję kompetencji rządowych oraz moż-
liwości udziału w procesie podejmowania decyzji między grupami etnicznymi, może być 
postrzegana jako koncepcja całościowa, wiążąca ze sobą idee państwa wielonarodowego 
oraz uczestnictwa zapewnianego w ramach ochrony mniejszości.

Terminy „pluralizm kulturowy” i „wielokulturowość” są czasem stosowane wymien-
nie, ten drugi zaś jest częściej stosowany jako kategoria normatywna niż opisowa18. W roz-
maitych kontekstach narodowych i profesjonalnych „wielokulturowość” może oznaczać 
program polityczny, oficjalny slogan dla wielowymiarowej polityki zarządzania różno-
rodnością, teorię normatywną odnoszącą się do sposobów przyjmowania pluralizmu 

14 Zob.: A. Eide, A Review and Analysis of Constructive Approaches to Group Accommodation and Minority 
Protection in Divided or Multicultural Societies, Dublin 1996; Synergies in Minority Protection. European 
and International Law Perspectives, red. K. Henrard, R. Dunbar, Cambridge 2009.

15 M. Keating, Plurinational Democracy. Stateless Nations in a Post-Sovereignty Era, Oxford 2001.
16 Ibidem; A. Lijphart, Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration, New Haven 1977. 
17 J. McGarry, B. O’Leary, Explaining Northern Ireland. Broken Images, Oxford 1995. O wewnętrznych 

różnicach w ramach zagadnienia dzielenia się władzą zob. też: P. Van Parijs, Power-Sharing Versus Border-
Crossing in Ethnically Divided Societies [w:] Designing Democratic Institutions, red. I. Shapiro, S. Macedo, 
New York 2000, s. 296−320.

18 B. Parekh, Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory, Cambridge 2000; A. Phil-
lips, Multiculturalism without Culture, Princeton 2007; E.A. Tiryakian, Assessing Multiculturalism Theo-
retically. E Pluribus Unum, Sic et Non, „International Journal on Multicultural Societies” 2003, nr 5 (1), 
s. 20−39.
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etniczno-kulturalnego itd. Wspólnym elementem wszystkich rodzajów wielokulturo-
wości jest odrzucenie ideału jednorodności etniczno-kulturalnej i uznanie pluralizmu 
kulturowego za zaletę. W większości interpretacji wielokulturowość podkreśla znaczenie 
„kultury” jako istoty różnic w obrębie grupy, które trzeba zaakceptować; kładzie nacisk 
na jednakową wartość wszelkich „kultur” i oferuje pozytywny program publicznego 
wsparcia dla kulturowego pluralizmu. Wsparcie to może się manifestować i w istocie 
manifestuje się w oficjalnej polityce i debatach publicznych, w różnym stopniu i w róż-
nych formach, włączając finansowanie instytucji kulturalnych, propagowanie tolerancji 
(to, co w Niemczech umieszczane jest pod hasłem Sozial Pädagogie19) oraz symboliczne 
uznanie. Tak zwana „zintegrowana wielokulturowość” może obejmować zarówno polity-
kę integracji społecznej, jak i promowanie tożsamości danych grup20.

Podejścia do równości związane ze wszystkimi czterema wątkami myślowymi mają 
wiele podobieństw i punktów wspólnych. Po pierwsze, wszystkie ostatecznie sugerują 
postrzeganie grup etnicznych jako wewnętrznie spójnych jednostek społecznych. Po 
drugie, zdecydowane uznanie grup i ich przynajmniej symbolicznej równej wartości 
jest warunkiem koniecznym. Po trzecie, wszystkie podejścia ostatecznie uznają gru-
powy wymiar równości, odpowiedniość określania niesprawiedliwości przez nierów-
ności istniejące między grupami oraz potrzebę redystrybucji zasobów na korzyść grup 
znajdujących się w gorszej sytuacji. Po czwarte, wszystkie bezpośrednio lub pośred-
nio odrzucają etniczno-kulturalną neutralność instytucji publicznych i kodują proble-
my społeczne odnoszące się do relacji etnicznych z punktu widzenia kultury. Po piąte, 
samo pojęcie „równości” w podstawowym znaczeniu tego słowa przestaje być podsta-
wą rozważań. Podstawowym celem nie jest jednakowe traktowanie czy równość sta-
tusu formalnego, lecz sprawiedliwe traktowanie i zapewnianie uczciwej pozycji gru-
pom i osobom indywidualnym. Musi ono zatem wymagać nierównego traktowania, ze 
względu na różne warunki i potrzeby, interpretacje zaś tego, co jest „uczciwe”, są kon-
wencjonalne.

W niniejszej pracy precyzujemy jedynie ogólne trendy, które manifestowały się glo-
balnie w różnych formach i różnym stopniu na przestrzeni dziesięcioleci. Trendy te wyka-
zały się jednak trwałością.

Podejście sowieckie

Wątek równości niezależnie od pochodzenia etnicznego był w Rosji obecny w deba-
tach publicznych od ponad stu lat. Pojawiał się w programach partii liberalnych i socja-
listycznych na początku dwudziestego wieku21, a później, po przejęciu władzy przez bol-

19 F.O. Radtke, Multiculturalism in Germany. Local Management of Immigrants’ Social Inclusion, „Interna-
tional Journal on Multicultural Societies” 2003, nr 5 (1), s. 55−76.

20 M. Wieviorka, Is multiculturalism the solution?, „Ethnic and Racial Studies” 1998, nr 21 (5), s. 881−910.
21 Politiczeskije partii Rossii naczała XX wieka (do fiewrala 1917 g.) [w:] Prawa i swobody czełowieka w pro-

grammnych dokumientach osnownych politiczeskich partij i objedinienij Rossii. XX wiek, Moskwa 2002, 
s. 47−153; Partii rewolucyonnoj Rossii, ibidem, s. 165−202.
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szewików, był uwzględniany w manifestach nowego państwa, takich jak Deklaracja Praw 
Narodów Rosji z 1917 r.22 Wszystkie sowieckie konstytucje i wiele przepisów zawierało 
stanowczo sformułowane postanowienia odnoszące się do kwestii równości. Tak samo 
było w przypadku wszystkich najważniejszych dokumentów programowych partii komu-
nistycznej przez 70 lat rządów Sowietów.

Oficjalna retoryka równości etnicznej była zawsze wyrażana mocnymi słowami, ale 
jednocześnie niejednoznaczna. Nigdy nie zawierała jasnego rozróżnienia między rów-
nością grup („narodów” i „narodowości”) a równością osób, i stosowano w niej mieszaną 
terminologię.

II Równość osób

Po roku 1925 konstytucje republik wchodzących w skład Związku Radzieckiego 
(włączając art. 13 konstytucji Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzie-
ckiej z 1925 r., w dalszej części tekstu nazywanej RFSRR), jak również konstytucje ZSRR 
z lat 1936 i 1977 (odpowiednio artykuły 123 i 36), zabraniały zarówno „bezpośrednie-
go”, jak i „pośredniego” „ograniczania praw”, jak również preferencyjnego traktowania ze 
względu na „narodowość”23. Niejasne jest, jak sowieccy prawodawcy rozumieli terminy 
„pośrednie ograniczenia” czy „uprzywilejowanie”;24 nie istnieją na ten temat żadne infor-
macje ani w oficjalnych oświadczeniach, ani w naukowej literaturze prawniczej.

Oczywiście, postanowienia te nie zapobiegały represjom i prześladowaniom na tle 
etnicznym, takim jak masowe deportacje mające miejsce od lat trzydziestych aż do 
pięćdziesiątych. Poza tym, w kraju naprawdę przestrzegano formalnej zasady równości 
wszystkich osób, a dokładniej – wszyscy byli równi, jeśli chodzi o brak podstawowych 
praw i wolności25.

Istnieje jedynie niewielka liczba świadectw (i wciąż brakuje ich naukowych analiz) 
odnoszących się do środków zapobiegawczych i karnych, stosowanych przez aparat par-
tii komunistycznej i skierowanych przeciwko dyskryminacji i szykanowaniu w miejscu 
pracy i instytucjach edukacyjnych. Na pierwszy rzut oka jedynym prawnym środkiem 
ochrony przed dyskryminacją osób indywidualnych były przepisy prawa karnego. Naru-
szanie prawa do równości zaczęło podlegać karze dopiero na przełomie lat pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych, w oparciu o zapisy nowych kodeksów karnych wszystkich repub-
lik związkowych. Wcześniej obowiązujące kodeksy karne przewidywały karę jedynie za 
„propagandę i agitację” mającą na celu podsycanie nienawiści na tle etnicznym lub reli-
gijnym (jak art. 83 kodeksu karnego RFSRR z 1922 r. i art. 59-7 kodeksu karnego RFSRR 

22 Diekriety sowietskoj własti, t. 1, Moskwa 1957, s. 39−41. 
23 Teksty sowieckich konstytucji: http://www.constitution.garant.ru/DOC_1491566.htm (w języku rosyj-

skim); http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1936toc.htm; http://www. departments.
bucknell.edu/russian/const/1977toc.html (w języku angielskim).

24 W sowieckim prawie nigdy nie stosowano terminu „dyskryminacja”.
25 R. Müllerson, International Law, Rights and Politics. Developments in Eastern Europe and the CIS, London 

– New York 1994, s. 70.
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z 1926 r.). Artykuł 74 kodeksu karnego RFSRR z 1960 r. (podobnie jak kodeksy karne 
wszystkich innych republik) zawierał jedno postanowienie, które przewidywało odpo-
wiedzialność za naruszanie praw równości i stosowanie pośrednich ograniczeń lub trak-
towania preferencyjnego, jak również propagandę lub agitację mającą na celu podsyca-
nie nienawiści na tle rasowym, narodowym lub religijnym. Jednak postanowienie to nie 
było w rzeczywistości stosowane (choć brakuje wiarygodnych danych na ten temat) aż do 
pierwszego i zarazem ostatniego publicznie ogłoszonego wyroku skazującego w 1990 r.

Można stwierdzić, że głównymi wartościami publicznymi, chronionymi przez sowie-
ckie prawo w odniesieniu do relacji etnicznych, były stabilność i porządek publiczny, zaś 
indywidualne prawa i godność mogły być postrzegane jako ich przedłużenie. Żadne ofi-
cjalne deklaracje ani regulacje poza prawem karnym nie kładły nacisku na to, co mogło 
być interpretowane jako indywidualna wolność od dyskryminacji. Należy również zazna-
czyć, że sytuacja ta nie była wyjątkowa: do momentu przyjęcia nowoczesnych praw chro-
niących przed dyskryminacją jedynymi przepisami odnoszącymi się do równości osób 
na tle rasowym i etnicznym w krajach kontynentalnej części Europy były podobne posta-
nowienia kodeksu karnego, odnoszące się do zbrodni nienawiści i mowy nienawiści. 

II Rzeczywista równość i działania pozytywne

Komunistyczna ideologia czyniła jasne rozróżnienie między formalną równością 
wobec prawa niezależnie od narodowości a rzeczywistą równością w życiu ekonomicz-
nym i społecznym. Faktyczna lub „prawdziwa” równość jest interpretowana jako rów-
ność warunków społecznych, zapewniająca równość dla wszystkich istot ludzkich26. 
Osiągnięcie prawdziwej równości, oprócz zapewnienia równości osób indywidualnych 
w sensie formalnym, wymagało też zaawansowanej inżynierii społecznej, mającej na 
celu modernizację całego społeczeństwa i przezwyciężenie nierówności odziedziczonej 
z przeszłości27. Polityka ta wymagała w szczególności specjalnych inwestycji w gospodar-
kę „zacofanych” regionów i kapitał ludzki mniejszości; co za tym idzie nieuniknione było 
nierówne traktowanie grup i redystrybucja zasobów. Zgodnie z oficjalnymi oświadcze-
niami28 i komentarzami naukowców sowieckich29, po roku 1917 formalna równość zosta-
ła zapewniona w krótkim czasie, jednak faktyczna równość została zasadniczo osiągnięta 
na początku lat siedemdziesiątych. W odróżnieniu od innych elementów sowieckiej poli-
tyki równości rozwój społeczny i ekonomiczny odległych regionów i peryferyjnych grup 
etnicznych w ZSRR jest stosunkowo dobrze zbadany30. 

26 W. Sierkowa, K woprosu o sootnoszenii poniatij rawienstwa i rawoprawija [w:] XXVI sjezd KPSS i tieorieti-
czeskije woprosy gosudarstwa i prawa, Moskwa 1984, s. 73−75.

27 W. Connor, The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy, New York 1984, s. 214−216.
28 L. Breżniew, Leniniskim kursom, t. 4, Moskwa 1974, s. 50–56.
29 Konstitucyonnyj status licznosti w SSSR, Moskwa 1980, s. 34; N.W. Witruk, Prawowoj status licznosti w SSSR, 

Moskwa 1985, s. 24−34.
30 T. Martin, The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923−1939, Ithaca 

NY 2001; Z. Gitelman, Development and Ethnicity in the Soviet Union [w:] The Post-Soviet Nations. Perspec-
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Nie można nie zauważyć podobieństw między celami i podstawami teoretycznymi 
polityki sowieckiej a uzasadnieniami działań „pozytywnych” lub „afirmacyjnych” oraz 
niektórymi elementami ochrony mniejszości na Zachodzie. Terry Martin ukuł nawet 
hasło „imperium akcji afirmacyjnych” na określenie sowieckiej polityki odnoszącej się 
do kwestii narodowości31. „Sowieckie akcje afirmacyjne nie były prekursorami amery-
kańskiej polityki rasowej z dwudziestego wieku, lecz raczej próbą zaadaptowania ewolu-
cyjnych paradygmatów końca XIX wieku do kontekstu sowieckiego”32.

Inną kwestią zasługującą na uwagę jest fakt, że ideologowie komunizmu opisywali 
politykę unifikacji terytoriów i grup etnicznych za pomocą pojęcia „rozwoju narodów”. 
Termin „rozwój” odzwierciedlał tu przyjęte przez komunistów modernizacyjne spoj-
rzenie na świat i miał znaczenie uogólniające. Był on wykorzystywany w konstytucjach 
ZSRR z 1924 i 1977 r., w programie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z 1961 
r., rozporządzeniu „W kwestii narodów” XIX Zjazdu Partii Komunistycznej w 1988 r., jak 
również w wielu innych oświadczeniach partii i tekstach naukowych. 

W ostatnich dziesięcioleciach XX w. termin „rozwój” był stosowany w szerokim i nie-
jednoznacznym sensie w wielu międzynarodowych aktach „miękkiego prawa” odnoszą-
cych się do praw człowieka (Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów z 1981 r.; Dekla-
racja ONZ o prawie do rozwoju z 1986 r. – Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 41/128 
– oraz Deklaracja Wiedeńska i Program Działań z 1993 r.). Koncepcja jest otwarta na 
interpretacje i szeroko komentowana jako wspólne prawo. Choć najważniejsze instru-
menty odnoszące się do tej idei nie określają jednoznacznie, że grupy etniczne są posia-
daczami tego prawa, istnieją również interpretacje, iż odnosi się ono do mniejszości 
i innych kategorii etnicznych33, a szczególnie znaczące jest jego wykorzystanie w Dekla-
racji ONZ o prawach ludności rdzennej z 2007 r.

Taka sama koncepcja w odniesieniu do grup etnicznych jest również wykorzystywa-
na w postanowieniach programowych w wielu krajowych legislacji poza byłym światem 
komunistycznym, na przykład w kanadyjskiej Ustawie o wielokulturowości z 1988 r.34

II Wielokulturowość i identyfikacja grup

Sowieckie władze promowały również swego rodzaju symboliczną równość narodów 
w ramach budowania państwa i zarządzania35. Oficjalne oświadczenia odnosiły się tak-
że do równości wszystkich „narodów i ludów” (nacyi i narodnosti) w kraju. Oficjalne 

tives on the Demise of the USSR, red. A. Motyl, New York, 1992, s. 220−239; R. Suny, The Revenge of the Past. 
Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union, Stanford 1993.

31 Ibidem.
32 F. Hirsch, Empire of Nations. Ethnographic Knowledge & the Making of the Soviet Union, New York – Lon-

don 2005, s. 103.
33 A. Xanthaki, The Right to Self-Determination. Meaning and Scope [w:] Minorities, Peoples and Self-Determi-

nation. Essays in Honour of Patrick Thornberry, red. N. Ghanea, A. Xanthaki, Leiden 2005, s. 31−32.
34 Canadian Multiculturalism Act. Loi sur le multiculturalisme canadien [w:] The Revised Statutes of Canada, 

Getzville 1985, Cz. 24 (supl. 4), rozdz. 3, par. 1 (d).
35 W. Connor, The National Question..., s. 217−222.
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i akademickie teksty z czasów sowieckich stale odwoływały się do równości wszystkich 
narodowości przez koncepcję „samostanowienia”36 w połączeniu z „rozwojem” grup 
etnicznych. Pod koniec lat czterdziestych sowieccy teoretycy prawa ukuli ideę „suwe-
renności narodowej [w znaczeniu etnicznej]”, odmiennej od suwerenności państwo-
wej i rozumianej w sposób potoczny37; idea ta nie miała praktycznych skutków, jednak 
przetrwała jako figura retoryczna we współczesnej literaturze naukowej38. Sposobem na 
podkreślenie jednakowej wartości wszystkich sowieckich grup etnicznych była również 
rezygnacja z nadania pewnym językom statusu oficjalnego39; do chwili wprowadzenia 
w życie ustawy o językach ZSRR z 1990 r. wszystkie języki były zatem traktowane jako 
zasoby o jednakowej wartości, zasługujące na publiczne wsparcie. Konstytucja ZSRR 
z 1936 r. gwarantowała prawo do nauki w języku ojczystym, podczas gdy Konstytucja 
z 1977 r. odwoływała się jedynie do możliwości dostępu do takiego nauczania.

Jednocześnie jednak sowiecki system podziału terytorialnego i rządów przyjął pewną 
symboliczną hierarchię jednostek składowych i tym samym – w sposób pośredni – także 
grup etnicznych40. Pod koniec lat osiemdziesiątych, w czasach ogólnej liberalizacji ustro-
ju znanej jako pieriestrojka, te sposoby postrzegania grup etnicznych stały się źródłem 
licznych pretensji i roszczeń mających swoje źródło w interpretowaniu problemów spo-
łecznych w kategoriach etnicznych41. Rzekomo niski status autonomicznego Tatarstanu 
w obrębie Rosji został uznany za przejaw niesprawiedliwości wobec rdzennych Tatarów 
w porównaniu z „tytularnymi” grupami etnicznymi innych republik związkowych; defi-
cyt opartej na produkcji bawełny rolniczej gospodarki Uzbekistanu i powiązane z tym 
problemy ekologiczne oceniano jako przejaw hamowania rozwoju Uzbeków. Z drugiej 
strony rosyjscy nacjonaliści interpretowali fakt, że w obrębie Związku Radzieckiego 
RFSRR nie posiadała własnej partii komunistycznej i Akademii Nauk, jako przejaw spo-
łecznego i politycznego ograniczenia wymierzonego w osoby pochodzenia rosyjskiego; 
brak rosyjskiej etnicznej państwowości jest powszechnie postrzegany w ten sam sposób.

36 Więcej na temat rozumienia terminu „samostanowienie” przez Sowietów zob.: B. Bowring, Positivism ver-
sus Self-determination. The Contradictions of Soviet International Law [w:] International Law on the Left. 
Re-examining Marxist Legacies, red. S. Marks, Cambridge 2008, s. 133−168.

37 I. Lewin, Suwierienitiet, Moskwa, 1948; K. Korkmasowa, Nacyonalno-gosudarstwiennoje ustrojstwo SSSR, 
Rostow-na-Donu 1984.

38 Zob.: D.A. Iwajłowskij, Nacyonalnaja gosudarstwiennost´ Riespubliki Buriatija, Moskwa 2009; L. Karape-
tian, Fiedieratiwnoje ustrojstwo Rossijskogo gosudarstwa, Moskwa 2001, s. 229−241; M. Zołotariowa, Fie-
dieracyja w Rossii. Problemy i pierspiektiwy, Moskwa 1999, s. 59−109; T. Ogorodnikowa, Subjekty Rossij-
skoj Fiedieracyi. Tierritorija i nacyi (Nacyonalno-tierritorialnyje osobiennosti zakonodatielstwa subjektow 
Rossijskoj Fiedieracyi), Moskwa 2001; Fiedieralizm. Tieorija. Instituty. Otnoszenija (Srawnitielno-prawowoje 
issledowanije), red. B. Topornin, Moskwa 2001, s. 82.

39 Wyjątkiem były języki gruziński, armeński i azerski, które zostały ogłoszone językami urzędowymi odpo-
wiednich republik na mocy ich konstytucji z 1937 r., a także język abchaski, który od roku 1978 był uzna-
wany oprócz gruzińskiego i rosyjskiego za język urzędowy Autonomicznej Republiki Abchazji; patrz: 
L.A. Grenoble, Language Policy in the Soviet Union, New York 2003, s. 117–123.

40 D. Gorenburg, Minority Ethnic Mobilization in the Russian Federation, Cambridge 2003, s. 84, 85.
41 Tego rodzaju rozumowanie zostało szczegółowo przedstawione w szeregu monografii z końca lat osiem-

dziesiątych i początku dziewięćdziesiątych; zob. Nacyonalnyje processy w SSSR, Moskwa 1991; A.S. Bar-
sienkow et al., O koncepcyi nacyonalnoij politiki w Rossijskoj Fiedieracyi, Moskwa 1992.
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W rzeczywistości jednostki administracyjne o różnym statusie otrzymywały zaso-
by w różnej ilości i o różnej jakości; oprócz tego rozmaite grupy instytucji kulturalnych 
i edukacyjnych były przypisywane do różnych typów jednostek; zatem ludność zamiesz-
kująca różne terytoria cieszyła się odmiennymi możliwościami społecznymi42. Jedno-
cześnie przydzielanie statusów formalnych nie było dowolne, lecz odbywało się w ramach 
określonego systemu43. Statusy formalne były przydzielane do terytoriów i odpowiednio 
do ich tytularnych grup etnicznych z uwzględnieniem wielu czynników, takich jak wiel-
kość, poziom rozwoju społecznego i ekonomicznego, lokalizacja geograficzna, jak rów-
nież zgodnie z wymogami przyszłego rozwoju gospodarczego. Można zatem powiedzieć, 
że komuniści poszukiwali pewnego rodzaju sprawiedliwości nie przez stosowanie podej-
ścia standardowego, lecz przydzielanie statusów formalnych z uwzględnieniem pozycji 
i potencjału grup i terytoriów.

Ta wybiórcza polityka do pewnego stopnia przypomina sposób, w jaki organizacje 
międzynarodowe i narodowe jurysdykcje dokonują rozróżnień (zarówno symbolicz-
nych, jak i instytucjonalnych) między kategoriami grup etnicznych. „Rdzenne popula-
cje” podlegają innym regulacjom niż „mniejszości”; niektóre mniejszości są wyróżniane 
i uznawane z pewnych przyczyn ideologicznych, podczas gdy inne nie są; „mniejszości” 
są traktowane inaczej niż „imigranci”, i tak dalej; niektóre grupy cieszą się specjalnym 
traktowaniem i możliwością korzystania z zasobów, których inne grupy w tym samym 
kraju są pozbawione44.

II Produkcja kulturalna

Ideologowie komunizmu przez cały okres sowiecki z założenia uznawali, że gru-
py etniczne są nośnikami określonych wartości, które można określić jako „kultury”. 
„Kultury” (lub – precyzyjniej – ich elementy „postępowe”, w odróżnieniu od „reakcyj-
nych”) zasługiwały, a nawet wymagały zapewnienia możliwości rozwoju oraz ochrony 
do momentu, w którym ostatecznie się ze sobą połączą w jakim punkcie w przyszło-
ści45 (stąd właśnie pochodzi idiom „rozkwit i zbliżenie narodów”, stale wykorzystywa-
ny podczas rządów Sowietów). Promowanie folkloru oraz tworzenie instytucji kultural-
nych (teatrów, wydawnictw, kin) i społeczności zawodowych (np. stowarzyszeń arty-
stów lub kompozytorów) było przedstawiane i określane jako kluczowy element polityki 
„narodowościowej”46.

42 I. Bremmer, Post-Soviet Nationalities Theory. Past, Present and Future [w:] New States, New Politics. Building 
the Post-Soviet Nations, red. I. Bremmer, R. Taras, Cambridge 1997, s. 3−28; T. Rakowska-Harmstone, The 
Dialectics of Nationalism in the USSR, „Problems of Communism” 1974, nr 23 (3), s. 1–22; P. G. Roeder, 
Soviet Federalism and Ethnic Mobilization, „World Politics” 1991, nr 43 (2), s. 197–99. 

43 L. Bołtienkowa, Ot NKWD do fiedieralizma. Sbornik izbrannych trudow, Moskwa 2008, s. 68; D. Goren-
burg, Minority Ethnic...; W. Connor, The National Question..., s. 217−222.

44 Zob. Double Standards Pertaining to Minority Protection, red. K. Henrard, Leiden–Boston 2010.
45 H. Pilkington, A. Popov, Cultural Production and Transmission of Ethnic Tolerance and Prejudice. Introduc-

tion, „Anthropology of East Europe Review” 2008, nr 26 (1), s. 7.
46 W. Connor, The National Question…, s. 201−214.
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W latach osiemdziesiątych i w szczególności w okresie pierestrojki specjaliści akade-
miccy i później bardziej zaawansowani ideologowie komunizmu podkreślali koniecz-
ność zaspokojenia aspiracji i specjalnych potrzeb grup etnicznych, spowodowanych 
przez migracje i różnice terytorialne47. Ponieważ pretensje i roszczenia były postrzegane 
jako wysoce zależne od kulturowej specyfiki grup etnicznych oraz ich obaw o zachowa-
nie i promowanie swoich kultur etnicznych, odrodzony termin „rozwój” również zyskał 
wydźwięk kulturowy.

Podobieństwa między naciskiem kładzionym na produkcję kulturalną grup etnicz-
nych w ZSRR a promowaniem kultur etnicznych w ramach polityki odnoszącej się do 
mniejszości i imigracji są powierzchowne.

II Promowanie tolerancji

Hasła „braterstwo ludów” i „wychowanie międzynarodowe” były szeroko wykorzysty-
wane przez większość okresu rządów Sowietów. Cele te zostały również określone w arty-
kule 36 Konstytucji ZSRR z 1977 roku (artykuł 64 stwierdzał też, że „wzmacnianie więzi 
braterstwa między narodami” jest obowiązkiem wszystkich obywateli republik radzie-
ckich), w konstytucjach wszystkich republik związkowych i republik autonomicznych, 
programie partii komunistycznej z 1961 r. oraz rozporządzeniach wszystkich zjazdów 
partii. Motywy pokojowego współistnienia, wzajemnego szacunku i współpracy wszyst-
kich grup etnicznych były obecne w oficjalnej propagandzie i programach nauczania 
do samego końca istnienia ZSRR. Można również znaleźć podobieństwa między uzna-
niem przez Sowietów potrzeby kształtowania tolerancji wśród opinii publicznej a liczny-
mi działaniami zmierzającymi w tym samym kierunku, podejmowanymi na arenie mię-
dzynarodowej (Deklaracja Zasad Tolerancji UNESCO z 1995 r., działalność Europejskiej 
Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji) oraz w poszczególnych krajach. 

Trendy postsowieckie w Rosji

Ogólna sytuacja polityczna, ekonomiczna i społeczna uległa radykalnej zmianie we 
wszystkich krajach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Jeśli przyjrzymy się 
samej Rosji, można stwierdzić, że Federacja Rosyjska wciąż posiada zróżnicowaną pod 
względem etnicznym populację oraz strukturę federacyjną48. W sensie formalnym w Rosji 
panuje wielopartyjny system demokratyczny bazujący na rządach prawa oraz gospodarce 
rynkowej. W kategoriach bardziej realistycznych jest ona krajem o autorytarnym systemie 
rządów, opartym na hierarchicznym, nierynkowym systemie redystrybucji dóbr, zarzą-

47 J.W. Bromlej, Nacyonalnyje problemy w swietie princyipa rawnoprawija [w:] Nacyonalnyje processy w SSSR, 
Moskwa 1991, s. 43−64.

48 Więcej na temat cech Rosji jako państwa multietnicznego zob.: V. Tolz, A Future Russia. A Nation-state or 
a Multi-national Federation? [w:] The Legacy of the Soviet Union, red. W. Slater i A. Wilson, Basingstoke 
2004, s. 17−38.
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dzanym przez wysoce scentralizowaną i samowolną biurokrację49. Niemniej rząd nie dys-
ponuje aparatem represji typu sowieckiego ani siłą nacisku wynikającą z kierowanej przez 
państwo gospodarki planowej, które umożliwiłyby znaczącą mobilizację środków.

Jeśli przyjrzymy się rosyjskiej polityce etnicznej, zauważymy wiele punktów wspól-
nych i podobieństw do czasów sowieckich, w szczególności w zakresie organizacji kon-
cepcyjnej i motywacji.

Po pierwsze, wszelkie próby organizacji międzynarodowych i kilku organizacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego, zmierzające do stworzenia programu walki z dyskryminacją, 
nie powiodły się. W zakresie reagowania na problemy, które można określić jako zwią-
zane z rasizmem, zarówno rząd, jak i społeczeństwo rosyjskie jako całość nadal skupiają 
się na jednoznacznych fizycznych atakach lub werbalnej agresji na tle etnicznym, raso-
wym lub religijnym, a przypadki naruszania zasady równości są postrzegane jako niewie-
le znaczące przedłużenie tych skrajnych działań. Mowa nienawiści i zamieszki są szeroko 
omawiane jako czynnik „podsycający wrogość między grupami etnicznymi”, a „zwykła” 
dyskryminacja i szykanowanie na gruncie prywatnym zwykle pozostają niezauważone. 
Ta wybiórcza widoczność w sferze publicznej odzwierciedla przeważającą wśród głów-
nych aktorów społecznych tendencję do skupiania się na sprawach odnoszących się do 
państwa. Podobnie jak w czasach sowieckich, kwestiami, które przyciągają uwagę apara-
tu władzy i społeczeństwa, są sytuacje stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa państwa oraz stabilności społecznej.

W ostatnich latach w dyskusjach odnoszących się do kwestii etnicznych często wyko-
rzystywany jest termin „ekstremizm”. Federalna ustawa „O zapobieganiu działaniom 
ekstremistycznym”, przyjęta w 2002 r., zawiera niezwykle pojemną definicję terminów 
„ekstremizm” i „działalność ekstremistyczna”, traktowanych jako synonimy. Definicja ta 
obejmuje zróżnicowany zakres działań, od ataków terrorystycznych do nietolerancyj-
nych wypowiedzi na temat grup etnicznych, religijnych i innych, oraz od aktów prze-
mocy wymierzonych przeciwko państwu do podżegania do wrogości na tle narodowym, 
rasowym, religijnym i społecznym w powiązaniu z aktami przemocy lub groźbą prze-
mocy. Od lipca 2006 r. definicja „ekstremizmu” obejmuje także dyskryminację zgodnie 
z opisem zawartym w kodeksie karnym. Jednakże decyzja odnosząca się do tego, kto jest, 
a kto nie jest „ekstremistą”, stała się całkowicie uznaniowa, co zapewniało władzom moż-
liwość oskarżenia o ekstremizm każdego przeciwnika i każdej grupy, której działalność 
nie jest po ich myśli. 

Po drugie, wyraźną tendencją w oficjalnym dyskursie jest wykorzystywanie koncepcji 
„rozwoju”. Termin „rozwój narodowy”, odnośnie do grup etnicznych, pojawia się w Kon-
stytucji Rosji (Art. 71f); niemal wszystkie regionalne „koncepcje” (tj. plany deklaracyjne) 
oraz „programy” „relacji międzyetnicznych”, jak również Federalna Koncepcja Polityki 
Narodów z 1996 r., koncentrują się na tej kwestii i mają tworzyć „odpowiednie warunki 

49 H. van Zon, Russia’s Development Problem. The Cult of Power, Basingstoke 2008, s. 82−108; R. Sakwa, 
Liberalism and Neo-Patrimonialism in Post-Communist Russia [w:] Private and Civil Law in the Russian 
Federation. Essays in Honor of F.J.M. Feldbrugge, red. W. Simons, Leiden–Boston 2009, s. 327−346.
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dla rozwoju narodów”. Kilka regionalnych planów koncepcyjnych „polityk narodowych” 
(w republikach Udmurcji i Jakucji; obwodach czelabińskim, swierdłowskim i wołgo-
gradzkim, oraz Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym)50 zawiera sformułowania 
takie jak „równość” grup etnicznych, jeśli chodzi o rozwój. Podobne figury retoryczne są 
często wykorzystywane w licznych przemówieniach oficjalnych. W nocie objaśniającej 
do projektu ustawy federalnej „O autonomii narodowo-kulturalnej” (1996)51 zadeklaro-
wano, że celem tego prawa jest „stworzenie jednakowych warunków rozwoju dla wszyst-
kich grup etnicznych”. Jednakże ustawa ta odnosiła się tylko do utworzenia i utrzymywa-
nia społeczności kulturalnych o bardzo ograniczonych prawach.

Jednakże po zniknięciu sowieckiej machiny gospodarczej i powiązanej z nią inży-
nierii społecznej „rozwój” ten stał się tylko wydmuszką, złudzeniem, choć wciąż jest on 
akceptowalny dla większości uczestników publicznych dyskusji odnoszących się do kwe-
stii etnicznych. 

Trzecim elementem jest symboliczny udział rosyjskich grup etnicznych jako podmio-
tów składowych w budowaniu państwa; opiera się on na zawartej w preambule konstytu-
cji „zasadzie równych praw i samostanowienia narodów”. Równość jest opisywana prze-
de wszystkim jako zagwarantowanie „wewnętrznego samostanowienia” dla wszystkich 
grup etnicznych; w tych ramach „autonomia narodowo-kulturalna” może być postrzega-
na jako prawnie uzasadniona forma równorzędna wobec federalizmu etnicznego i auto-
nomii terytorialnych52.

W połowie lat dziewięćdziesiątych kwestia dzielenia się władzą na zasadach instytu-
cjonalnych innych niż federalizm była żywo omawiana, a nawet uwzględniana w przemó-
wieniach prezydenta przed Zgromadzeniem Federalnym53; obecnie jej ślady przetrwa-
ły w nielicznych publikacjach akademickich urzędników rządowych, którzy zdobywają 
stopnie naukowe w dziedzinie prawa lub administracji publicznej54.

Po czwarte, rząd i inne podmioty zainteresowane polityką etniczną kładą nacisk na 
działalność kulturową. W sensie retorycznym promowanie kultur etnicznych i ułatwia-
nie „dialogu międzykulturowego” są na pierwszym miejscu. Łączą one wszystkie działa-
nia związane z kulturą mniejszości etnicznych oraz działania stowarzyszeń mniejszoś-
ciowych pod hasłem „relacji interetnicznych”. Władze regionalne i lokalne zachęcają do 

50 Większość tekstów jest dostępna w internetowej bazie danych: http://www.consultant.ru.
51 Archiw Gosudarstwiennoj dumy Fiedieralnogo sobranija Rossijskoj Fiedieracyi (Archiwum Dumy Pań-

stwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej), zesp. 10100, inw. 24p-II, t. 8, k. 75.
52 O.A. Samojlenko, Formy samoopriedielenija rawnoprawnych narodow Rossijskoj Fiedieracyi, „Prawo i Poli-

tika” 2008, nr 11, s. 2633−2638; A. Tarasow, Prawo narodow na samoopriedielenije kak fundamientalnyj 
diemokraticzeskij princyp, „Swobodnaja Mysl-XXI” 2002, nr 9, s. 56−74; M.P. Fomiczenko, Nacyonalno-
kulturnaja awtonomija kak forma samoopriedielenija narodow w Rossii, „Nacyonalnyje Intieriesy” 2005, nr 
3, s. 35−41.

53 Posłanije Priezidienta Rossijskoj Fiedieracyi Fiedieralnomu Sobraniju, Moskwa, 1994, s. 49−51; Posłanije 
Priezidienta Rossijskoj Fiedieracyi Fiedieralnomu Sobraniju, Moskwa 1995, s. 81−82.

54 W. Sawieliew, Nacyonalno-kulturnaja awtonomija kak forma etnokulturnogo samoopriedielenija narodow 
Rossii. Uczebno-mietodiczeskoje posobije, Moskwa 2008, s. 37−38; Subjekt Rossijskoj Fiedieracyi. Prawowoje 

położenije i połnomoczija, Moskwa 1998.
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organizowania i czasem sponsorują wydarzenia kulturalne, takie jak festiwale folklory-
styczne, koncerty, występy amatorskie. Działania tego rodzaju często wiążą się z semina-
riami lub konferencjami, w których biorą udział organizacje pozarządowe i naukowcy 
zajmujący się kwestiami mniejszości. Podsumowując, zapewnia to platformę bezkonflik-
towej komunikacji między działaczami wywodzącymi się z grup etnicznych a przedsta-
wicielami władz, ponieważ wszelkie potencjalnie trudne kwestie są w takim przypad-
ku odsuwane na bok. Wyrażanie problemów społecznych – w szczególności problemów 
uczestnictwa, równości i walki z dyskryminacją – w kategoriach kulturowych umożliwia 
uniknięcie kwestii ryzykownych, kłopotliwych i potencjalnie destabilizujących. Promo-
wanie działalności kulturalnej i kontaktów między organizacjami międzyrządowymi jest 
dobre dla wszystkich zaangażowanych stron, ponieważ wiąże się z niewielkimi kosztami 
i nie przewiduje żadnych środków mierzenia efektywności i osiągniętych wyników.

Jednakże problem „neutralności etniczno-kulturalnej” instytucji publicznych nie był 
dotychczas podejmowany; koncepcja tej neutralności jest rozpatrywana i poddawana 
krytyce wyłącznie w pojedynczych publikacjach55, które pozostają niezauważone.

Po piąte, rząd i wielu aktywistów społecznych wciąż bardzo poważnie traktuje narzę-
dzie, jakim jest propaganda tolerancji, i stara się kultywować tę „tolerancję” w społeczeń-
stwie56. Termin ten stał się popularny po roku 2001 r., kiedy przyjęto Federalny Program 
Promowania Tolerancji i Zapobiegania Ekstremizmowi w Społeczeństwie Rosyjskim 
(2001–2005).

Podsumowanie

Konceptualizacja polityki etnicznej podczas rządów Sowietów miała wiele wspólne-
go z dominującym podejściem znajdującym swoje odzwierciedlenie we współczesnych 
instrumentach międzynarodowych, krajowych przepisach prawnych i programach poli-
tycznych, opracowanych w ramach walki z dyskryminacją, ochrony mniejszości, wielo-
kulturowości i recept na stworzenie państwowości wielonarodowej. Choć cele i zachęty 
stosowane przez władze sowieckie oraz elity z innych krajów musiały się różnić pod wie-
loma względami, trzeba mieć świadomość podobieństw w zakresie stosowanych założeń, 
logiki i strategii argumentacji. Istotną okolicznością jest trwałość polityki sowieckiej i jej 
koncepcyjnych uzasadnień we współczesnej Rosji.

Elity intelektualne, które przyczyniły się do opracowania kierunków polityki etnicz-
nej, oraz rząd, podejmują rozmaite wyzwania, różnie na nie odpowiadając. Przyjęcie do 
wiadomości faktu, że indywidualna pozycja społeczna zależy głównie od spontanicznych 
procesów stratyfikacji, prowadzi do wprowadzenia strategii „pozytywnych działań” lub 

55 A.M. Kachrimanow, Antinomija praw czełowieka i kollektiwnych praw. Konceptualnyj aspiekt, Moskwa 
2008; M. Napso, Jewropiejskij wzglad na problemu zaszczity etnonacyonalnych intieriesow i nacyonalnoi 
idienticznosti. K woprosu o prodwiżenii kollektiwnych praw etniczeskich obszcznostiej, „Sowriemiennoje 
Prawo” 2009, nr 6, s. 122−126.

56 Zob.: M. Laruelle, In the Name of the Nation. Nationalism and Politics in contemporary Russia, New York 
2009; A. Sevortian, Xenophobia in Post-Soviet Russia, „The Equal Rights Review” 2009, nr 3, s. 19−27.
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tworzenia warunków społecznych umożliwiających likwidowanie różnic (lub nawet 
redystrybucję zasobów) między grupami. Postrzeganie społeczeństwa jako kombina-
cji kategorii etnicznych lub rasowych jest zwykle połączone z koncepcją „kultury” jako 
atrybutu każdej grupy oraz z celem ochrony i promowania tej niematerialnej wartości. 
Czasem, jeśli sytuacja to uzasadnia, postrzeganie grup jako aktorów społecznych skut-
kuje publicznym uznaniem poszczególnych grup etnicznych jako autonomicznych jed-
nostek państwowych oraz jako części składowych państwowości. Równość kluczowych 
elementów pod względem etnicznym staje się więc jednoznaczna ze „sprawiedliwą” sym-
boliczną równowagą między grupami etnicznymi i „sprawiedliwym” parytetem etnicz-
nym w ramach struktury społecznej, nie zaś z jednakowym traktowaniem jednostek. 
Nie wszystkie elementy tego dyskursu przekładają się na praktykę i rozwiązania instytu-
cjonalne, jednak dominują one w publicznych dyskusjach i stanowią główne trendy we 
współczesnych procesach rozwoju systemów prawnych. 

Nie dysponujemy empirycznymi dowodami, że jakiekolwiek idee lub podejścia zosta-
ły zapożyczone przez kraje Zachodu od władz komunistycznych lub odwrotnie. Bar-
dziej uzasadniona jest teza o wspólnym pochodzeniu większości współczesnych teorii 
i praktycznych podejść do polityki równości, opartych na założeniach esencjalistycz-
nych i „grupistycznych”57. Jednakże korzenie tych złożonych zagadnień wykraczają poza 
zakres niniejszej pracy.

Głównym wnioskiem płynącym z niniejszych rozważań powinno być podkreślenie 
faktu, że w całkowicie odmiennych systemach społecznych i politycznych przyjęto to 
samo ramowe podejście do polityki etnicznej. Można założyć, że ogólne ramy koncepcyj-
ne i dyskursywne mogły ograniczyć i osłabić bezpośrednie związki z praktykami i wyni-
kami osiąganymi przez rząd; struktury instytucjonalne i rzeczywiste procesy społeczne 
muszą rozwijać się niezależnie od ideologii.

Dodatkowym wnioskiem może być także wynik dominującego pojmowania równo-
ści etnicznej; struktury zakorzenione w zasadach i polityce mogą stać się „instytucjami 
wywrotowymi” (termin ukuty przez Valerie Bunce58). „Grupistyczny” wymiar równości 
generuje na pewnym etapie bezkonfliktowy dyskurs i tworzy uzasadniony schemat rozu-
mowania, nadający się do wykorzystania w przestrzeni publicznej. Schemat ten zapewnia 
ideologiczną spójność tylko przez ograniczony czas, a później zaczyna generować skut-
ki odwrotne. Kraje Zachodu z jednej strony muszą radzić sobie z ruchami społecznymi, 
które prezentują swoje roszczenia jako kwestie związane z równością rasową lub etniczną 
(czyli wykorzystują do realizacji własnych celów argumentację ze sfery równości rasowej), 
a z drugiej strony z licznymi i różnorodnymi przejawami tzw. sprzeciwu większości59. 

57 Zgodnie z terminem wprowadzonym przez Rogersa Brubakera; zob.: R. Brubaker, Ethnicity Without 
Groups, „Archives Européennes de Sociologie” 2002, nr XLIII (2), s. 163−165.

58 V. Bunce, Subversive Institutions. The Design and the Destruction of Socialism and the State, Cambridge 
1999.

59 R. Hewitt, White Backlash and the Politics of Multiculturalism, Cambridge 2005; The Multiculturalism 
Backlash. European Discourses, Policies and Practices, red. S. Vertovec, S. Wessendorf, London–New York 
2010. 
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ZSRR miał do czynienia z analogicznym procesem, kiedy pod koniec lat osiemdzie-
siątych jego system rządów stracił legitymację, częściowo dlatego, że poważne problemy 
społeczne były reinterpretowane pod kątem relacji etnicznych i nierówności pomiędzy 
„narodami”. 

Podobne zjawisko czasem daje o sobie znać we współczesnej Rosji. Do połowy pierw-
szego dziesięciolecia XXI w. tylko pojedynczy publicyści analizowali różnice i nierów-
ności społeczne dotyczące głównie Rosjan jako kategorii etnicznej60. W ostatnich latach 
nierówności między grupami wyrażane w kategoriach równości i dyskryminacji stały się 
znaczącym elementem w rosyjskim dyskursie nacjonalistycznym. Nacjonaliści odwołują 
się do „praw” i „interesów” Rosjan rzekomo naruszanych przez państwo, które jest wro-
gie wobec osób należących do tej grupy etnicznej, oraz przez osoby niebędące Rosjanami, 
korzystające z polityki uprawianej przez rząd61.

Przypadek Rosji dowodzi, że nacjonalizm dominującej grupy społecznej może łatwo 
przywłaszczyć sobie argumentację związaną z walką z dyskryminacją i ochroną mniej-
szości, i z drugiej strony, odpowiednia argumentacja może wzmocnić i uzasadnić sprze-
ciw większości wypływający z resentymentu. Przypadek Rosji nie jest w żaden sposób 
wyjątkowy; w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej popularne jest postrzeganie 
„zagrożonych większości” w konfrontacji z zagrażającymi im mniejszościami62. Każdy 
ruch wspierający roszczenia określonej grupy może powoływać się na zasadę grupowej 
sprawiedliwości i nie ma powodów, by twierdzić, że argument taki jest niepoprawny pod 
względem logicznym lub faktycznym.

Interpretations of (in)equality on ethnic ground in official policies and 
discourses in and after the Soviet Union’

Equality policies under the Soviets have been basically neglected in the scholarly 
literature and have been regarded as merely propagandist exercises. The article seeks to 
map the conceptual organization and discourses of equality on ethnic grounds under the 
Soviets within the broader international context and to trace the respective Soviet lega-
cies in the Russian Federation as a successor state. The conceptual organization of ethnic 
policies under the Soviet rule has much in common with the approaches of the modern 
international instruments, national legislations and political programmes, which fit in 
the frameworks of non-discrimination, minority protection, multiculturalism and plu-
rinational statehood. Although the incentives and goals of the Soviet rulers and the eli-
tes in other countries must have been different in many respects, one shall acknowledge 

60 A. Wdowin i in., Russkij narod w nacyonalnoj politikie. XX wiek, 2 wyd., Kungur 2007; W.A. Pieczeniew, 
Mnogonacyonalnaja cywilizacyja Rossii. O koncepcyi gosudarstwiennoj nacyonalnoj politiki Rossijskoj Fie-
dieracyi, „Żurnał Rossijskogo Prawa” 2003, nr 8, s. 41−47.

61 M. Dielagin, Rossija dla rossijan, Moskwa 2007; G. Ziuganow, I wiecznyj boj! Otstoim russkuju kulturu – 
spasiom Rossiju, Moskwa 2007; idem, O russkich i Rossii, Moskwa 2004.

62 W. Kymlicka, The Internationalization of Minority Rights, „International Journal of Constitutional Law” 
2008, nr 6 (1), s. 26−29.
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similarities in the assumptions, logic and justifications employed. Elements of Soviet 
policies and their conceptual underpinnings persist in the present in a way that the same 
framework approach to ethnic policies has been assimilated with completely different 
social and political systems. One may assume that the general conceptual and discursive 
shell may have indirect relationship to practices and outcomes of governance; institutio-
nal structures must be developing partly independently of ideologies.
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Kijowski Uniwersytet Slawistyczny, Kijów, Ukraina

„Komunistyczne” i „niekomunistyczne” stereotypy dotyczące kon-
fliktów ukraińsko-polskich XX wieku w świadomości społecznej 
i pamięci zbiorowej obydwu narodów

Problem przezwyciężenia rozpowszechnionych w świadomości społecznej i zakorze-
nionych w pamięci zbiorowej obu narodów stereotypów dotyczących trudnej ukraińsko
-polskiej przeszłości historycznej jest wciąż bardzo daleki od ostatecznego rozwiązania. 
Stereotypy te będą funkcjonowały, dopóki żywe będą wspomnienia o tragicznych kartach 
z przeszłości stosunków ukraińsko-polskich. Równocześnie wśród naukowców ukraiń-
skich i polskich nie może zaniknąć nadzieja na zbudowanie takiej koncepcji historii rela-
cji ukraińsko-polskich, która nie obrażałaby żadnego z narodów i – jako kompromisowa 
– zostałaby zaakceptowana, jeśli nie przez wszystkich, to przynajmniej przez większość. 
Przyszłe badania nie powinny zostać sprowadzone jedynie do poszukiwania winy lub 
odpowiedzialności jednej ze stron za wydarzenia z przeszłości. Muszą one zmierzać do 
ustalenia i wyjaśnienia ich rzeczywistych przyczyn i wyciągnięcia wniosków na przy-
szłość.

Od czasów I wojny światowej i w ciągu niemal całego XX w. szlaki walk o wymarzoną 
niepodległość narodów Europy krzyżowały się w różnych miejscach, nierzadko wzajem-
nie się przy tym wykluczając. Nie inaczej było niestety również w historii czynu zbroj-
nego narodów polskiego i ukraińskiego, które nie zawsze walczyły po tej samej stronie 
barykady.

Ukraińcy i Polacy wystąpili przeciw sobie w „polskim” Lwowie w roku 1918 i w „radzie-
ckim” Kijowie w roku 1920, zadawali sobie cierpienia na Wołyniu i w Galicji Wschod-
niej w II Rzeczypospolitej, jak też na terenach Radzieckiej Ukrainy w okresie masowych 
represji sowieckich lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Niewymownie wielkie jest 
brzemię krwi przelanej w latach II wojny światowej przez pokolenia Ukraińców i Pola-
ków, kiedy to konflikt etniczny ogarnął niemal wszystkie ziemie, na których przyszło im 
wspólnie żyć pod okupacją nazistowskich Niemiec.

Po wojnie, w 1947 r., w wyniku przymusowego przesiedlenia wszystkich Ukraiń-
ców z południowo-wschodniej Polski na ziemie Polski północnej i północno-zachodniej 
(w ramach niesławnej akcji „Wisła”), sytuacja polityczno-prawna ludności ukraińskiej 
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w całym kraju stała się skrajnie niekorzystna. I chociaż wśród polskich działaczy anty-
komunistycznych wielu było polityków dalekowzrocznych, którzy poszukiwali nowych 
form i koncepcji relacji polsko-ukraińskich opartych na uznaniu zaszłych po roku 1939 
doniosłych zmian, czyniących powrót do stanu przedwojennego zarówno niemożliwym, 
jak i niepotrzebnym (szczególnie duże zasługi położyli na tym polu Jerzy Giedroyc i jego 
koledzy z Instytutu Literackiego w Paryżu i czasopisma „Kultura”)1, Ukraińcy w Polsce aż 
do końca lat osiemdziesiątych byli uważani za ludzi niższej kategorii. Ich sytuacja zaczęła 
się stopniowo poprawiać dopiero wraz ze zmianą systemu politycznego w kraju.

W maju 1997 r. w Kijowie prezydenci obu krajów – Leonid Kuczma i Aleksander 
Kwaśniewski – podpisali deklarację o porozumieniu i pojednaniu. Pamięć o trudnej 
historii stanowiła przestrogę, ale już nie przeszkadzała we wspólnym budowaniu przy-
szłości. Pomimo rozbieżnych poglądów na historię i różnych ocen ówczesnych wydarzeń 
społeczeństwa Ukrainy i Polski osiągnęły kompromis w kwestii uroczystości na Woły-
niu latem 2003 r., czego wyrazem stało się uchwalenie wspólnej deklaracji parlamentów 
Polski i Ukrainy, jak również działania obu stron w zakresie upamiętnienia ofiar tragedii 
sprzed 60 lat.

O tym, jak trudno było tego dokonać, świadczą negocjacje nad treścią deklaracji mię-
dzy okopanymi na swoich pozycjach parlamentami w Kijowie i w Warszawie. Ukraiń-
scy deputowani zwracali uwagę, że w tekście oświadczenia niedostatecznie, inaczej niż 
w przypadku ofiar polskich, uwzględniono przypadki mordów popełnionych na ludno-
ści ukraińskiej. Deputowani usiłowali mierzyć skalę odpowiedzialności przedstawicieli 
obu narodów za Tragedię Wołyńską. Niektórzy z nich twierdzili, że rolę, którą odegrała 
w tych wydarzeniach Ukraińska Armia Powstańcza (UPA), należy uznać za uzasadnioną, 
oraz że prowadziła ona „sprawiedliwą walkę narodowo-wyzwoleńczą przeciw wszystkim 
okupantom, do których zaliczyć należy również Polaków”2.

Dyskusja nad wspólną deklaracją parlamentów z trudnościami przebiegała również 
w przeddzień i podczas sesji polskiego sejmu. Podczas posiedzenia sejmowej komisji 
spraw zagranicznych posłowie PiS, LPR i PSL nalegali, żeby uznać wydarzenia wołyńskie 
za akt ludobójstwa popełnionego na polskiej ludności Wołynia3.

Należy przypomnieć, że za wspólną deklaracją Rady Najwyższej Ukrainy i Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej zagłosowała większość ukraińskich deputowanych, lecz zaledwie 
z przewagą jednego głosu. Wydarzenia wokół upamiętnienia ofiar stały się przedmio-
tem licznych ostrych dyskusji wykraczających poza mury Rady Najwyższej i Sejmu RP. 
Wystarczy przypomnieć, że w prasie ukraińskiej ukazało się na ten temat ponad sto arty-
kułów w blisko trzydziestu periodykach o łącznym nakładzie dochodzącym do 9 mln 
egzemplarzy. W dyskusję o trudnej ukraińsko-polskiej historii włączyło się radio, telewi-
zja i kilkanaście serwisów internetowych.

1 J. Giedroyć, Emigracja ukraińska. Listy 1950–1982. Archiwum „Kultury”, Warszawa 2004.
2 „Hołos Ukrajiny”, 11 VII 2003.
3 „Gazeta Wyborcza”, 8 VII 2003.
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Trudno nawet w przybliżeniu określić liczbę materiałów na temat „polsko-ukraiń-
skiego konfliktu etnicznego czasów wojny”, które pojawiły się w polskich mediach. Co 
do jednego nie ma natomiast wątpliwości: z uwagi na fakt, że to właśnie polska strona 
uważała się za znacznie bardziej pokrzywdzoną w czasie trwania konfliktu na Zachod-
niej Ukrainie i żądała od Kijowa pewnej „moralnej satysfakcji”, w polskich mediach poja-
wiło się znacznie więcej materiałów. Przy czym wiele z nich raczej rozpalało emocje, niż 
zachęcało do myślenia.

Na przykład Ewa Siemaszko, współautorka opracowania opartego na wspomnieniach 
Polaków – ofiar wydarzeń na Wołyniu4, którego pojawieniu się towarzyszył szeroki roz-
głos nie tylko w Polsce, ale też na Ukrainie, tak wypowiedziała się na łamach „Rzeczpo-
spolitej”: „W sposób oczywisty nie do przyjęcia jest deklaracja przygotowana przez par-
lamenty Polski i Ukrainy. Z moralnego punktu widzenia nie można jej zaakceptować, na 
jednej płaszczyźnie stawia zbrodnię ludobójstwa z akcjami obronnymi czy też z nielicz-
nymi akcjami odwetowymi. Stało się tak pod naciskiem ukraińskich środowisk nacjona-
listycznych i świadczy o ich wpływowej pozycji na Ukrainie”5.

W czasie, gdy miały miejsce te wydarzenia, na Ukrainie pojawił się list otwarty 59 
intelektualistów ukraińskich, którzy prosili „o wybaczenie tych Polaków, których los zła-
mał ukraiński oręż”6. Jednakże treść listu również nie była satysfakcjonująca dla tych 
osób w Polsce, do których został zaadresowany. Polskie media i znaczna część polskiego 
społeczeństwa utwierdziły się w przekonaniu, że „Ukraina nie zdobyła się ostatecznie na 
właściwą ocenę moralną czynów popełnionych w przeszłości przez ukraińskie nacjonali-
styczne formacje zbrojne. Wobec czego Polacy będą w dalszym ciągu oczekiwać na prze-
prosiny od ukraińskiej władzy”7.

Nowa fala wzajemnych oskarżeń podniosła się w 2008 r. w związku z obchodami 65. 
rocznicy wydarzeń wołyńskich, która jednak nie wzbudziła tak burzliwej dyskusji w spo-
łeczeństwie ukraińskim, jak debata w Polsce, towarzysząca upamiętnieniu ofiar tragedii. 
Doszło do tego, że członkowie ogólnopolskiego komitetu organizacji obchodów 65. rocz-
nicy wydarzeń wołyńskich, na czele z jego przewodniczącym, wicemarszałkiem sejmu 
Jarosławem Kalinowskim, za pośrednictwem polskich deputowanych, zaczęli domagać 
się wprowadzenia do porządku obrad Parlamentu Europejskiego kwestii uznania „zbrod-
ni popełnionych przez OUN i UPA” i prawnej kwalifikacji podejmowanych przez nie 
akcji w stosunku do ludności polskiej, zamieszkującej w czasie wojny Wołyń i Galicję 
Wschodnią, jako noszących oznaki ludobójstwa8.

15 lipca 2009 r. w związku z 66. rocznicą tragicznych wydarzeń w 1943 r. na Wołyniu 
polski sejm ostatecznie przyjął uchwałę, w której stwierdzono, że „OUN i UPA przepro-

4 W. Siemaszko, E. Siemaszko. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej 
Wołynia 1939–1945, t. 1–2, Warszawa 2000.

5 „Rzeczpospolita”, 12 VII 2003.
6 Widkrytyj łyst z prywodu 60-ji ricznyci zbrojnoho ukrajinśko-polśkoho konfliktu na Wołyni, „Ji. Nezałeżnyj 

Kulturołohicznyj Czasopys” 2003, nr 28: Wołyń 1943. Borot´ba za zemlu, s. 1.
7 A. Żupański, Droga do prawdy. O wydarzeniach na Wołyniu, Toruń 2006, s. 354.
8 Wywiad z wicemarszałkiem Sejmu RP Jarosławem Kalinowskim, „Myśl Polska” 2008, nr 3.
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wadziły tak zwaną antypolską akcję – masowe mordy, noszące charakter czystki etnicznej 
i mającej cechy ludobójstwa”9. Tekst został uzgodniony przez wszystkie kluby parlamen-
tarne i przez wszystkie partie polityczne. Gdy marszałek sejmu Bronisław Komorowski 
odczytał tekst uchwały, parlament powitał ją długimi brawami na stojąco, co stanowiło 
potwierdzenie jej jednomyślnego przyjęcia.

Uchwałę tę należy traktować jako dokument wprowadzający zmiany do pojednaw-
czych dokumentów przyjętych już wcześniej w 2003 r. przez Sejm RP i Radę Najwyższą 
Ukrainy10. Poza tym należy się liczyć z dalszą instrumentalizacją tej uchwały przez któ-
rąś ze stron w celu zaostrzenia stosunków polsko-ukraińskich. Tak czy inaczej, niezależ-
nie od pojawienia się uchwały, na Ukrainie w środowiskach i kręgach społeczno-poli-
tycznych o zabarwieniu prawicowo-radykalnym i narodowo-patriotycznym nadal żywe 
będzie przeświadczenie, że jeśli Polacy uważają, iż dzięki ich poparciu dla „pomarańczo-
wej rewolucji” i dla ukraińskich dążeń eurointegracyjnych automatycznie zostaną zapo-
mniane wyrządzone Ukraińcom dawne poniżenia i krzywdy, to są w wielkim błędzie11.

Zatrzymajmy się przy pewnych rozpowszechnionych dotąd w świadomości społecz-
nej i pamięci zbiorowej Ukraińców i Polaków stereotypach dotyczących tych wydarzeń 
i spróbujmy opatrzyć je autorskim komentarzem. Podkreślmy, że pojawienia się tych 
stereotypów nie należy wiązać wyłącznie z czasami panowania w okresie powojennym 
komunistycznej dyktatury na Ukrainie i w Polsce. Przecież w rządzonym przez komuni-
stów nowym państwie polskim, nie mówiąc już o powojennej radzieckiej Ukrainie, ofi-
cjalna cenzura i propaganda instrumentalnie traktowały problematykę narodowościową, 
a stosunki między narodami znalazły się pod szczególnym nadzorem kompetentnych 
organów. Jedyną możliwą i obowiązującą formą istnienia relacji narodu polskiego i naro-
du ukraińskiego stała się „przyjaźń i współpraca” w budowaniu społeczeństwa komuni-
stycznego.

Kierownictwo partyjne i Komitet Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR (KGB) starały 
się z pełną determinacją usuwać, i to z obu stron nowej radziecko-polskiej granicy, jakie-
kolwiek wspomnienia o starych konfliktach narodowościowych jako spowodowanych 
przez „klasę wyzyskiwaczy”, na pierwszy plan wysuwając przy tym postulat „internacjo-
nalistycznej solidarności mas pracujących”. Wszelka uwaga została skoncentrowana na 
takich wydarzeniach historycznych, które służyły wzmocnieniu uczuć przyjaźni narodu 
polskiego i radzieckiego, a w ramach tego drugiego również narodu ukraińskiego12.

Kształtowanie się wzajemnych stereotypów należy wiązać raczej z procesami wal-
ki narodu ukraińskiego i narodu polskiego o prawo do własnej kultury, dziedzictwa 

9 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polakόw na 
Kresach Wschodnich, http://isap.sejm.gov.pl.

10 „My robymo serjozni kroky nazad. Na żal…”, „Deń” 2009, nr 133 (wywiad z wiceprzewodniczącym Parla-
mentu Europejskiego Markiem Siwcem).

11 „Ukrajinśka Hazeta Plus”, 27 III – 2 IV 2008.
12 L. Zaszkilniak, Ukrajina i Polszcza w XX stolitti. Wid konfliktiw do porozuminnia [w:] Ukrajina: kulturna 

spadszczyna, nacionalna swidomist´, derżawnist´, t. 17: Ukrajinśko-polśko-biłoruske susidstwo XX stolittia, 
red. J. Isajewycz, Lwiw 2008, s. 14. 
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narodowego, a w końcu również do państwowości. Nie przypadkowo niektóre z tych ste-
reotypów przetrwały do dnia dzisiejszego i są typowe dla podświadomości absolutnej 
większości Polaków i Ukraińców. Stereotypy takie, jak nadmierny „anarchizm” Ukraiń-
ców czy też niesamowita wyniosłość Polaków, stanowią po prostu odzwierciedlenie pew-
nych cech tego czy innego narodu na pewnym etapie jego rozwoju. Wątpliwe, by podobne 
wyobrażenia jednego narodu o innym mogły stanąć na przeszkodzie rozwojowi dobrosą-
siedzkich stosunków między nimi. Istnieją jednak stereotypy rozpowszechnione jedynie 
w pewnych grupach społeczeństw Polski i Ukrainy, które powstały wyłącznie w wyniku 
tragicznych wydarzeń lat wojny. Ponieważ jednak to właśnie te wyobrażenia stanowią 
przeszkodę dla pełnego porozumienia w sprawie trudnej ukraińsko-polskiej przeszłości 
historycznej, przeprowadźmy analizę niektórych z nich. 

1. Tylko jedna ze stron ukraińsko-polskiego sporu terytorialnego o ziemie Wołynia, 
Galicji Wschodniej, Chełmszczyzny, Podlasia, Nadsania i Łemkowszczyzny, trwającego 
w latach 1939–1945 (1947), miała prawo do wymienionych terenów, tj. wyłącznie Ukra-
ińcy albo wyłącznie Polacy.

Zarówno Ukraińcy, jak i Polacy uważali te ziemie za ojczyste, zdobyte w wyniku cięż-
kiej pracy wielu pokoleń. Co więcej, doświadczenie historyczne przekonuje, że żaden 
kraj czy naród nigdy dobrowolnie nie zrzekł się terytorium, które z takiego czy innego 
powodu uważał za własne. W tym właśnie tkwi cały tragizm ukraińsko-polskiego kon-
fliktu terytorialnego.

Jakimi argumentami uprawniającymi do wysuwania obopólnych roszczeń do wymie-
nionych terenów dysponowała w czasie wojny i dysponuje nadal społeczność ukraińska 
i polska? Dla strony ukraińskiej argumentem takim, wśród wielu innych, stały się staty-
styczne dane ogólnopolskiego spisu ludności z 1931 r., zgodnie z którymi wszystkie te 
ziemie były zamieszkane w większości przez Ukraińców. Na przykład na Wołyniu było 
70,4 proc. Ukraińców i zaledwie 15,2 proc. Polaków i ukraińskojęzycznych rzymskich 
katolików13. I nawet międzywojenna wojskowa i cywilna kolonizacja Wołynia i Galicji 
Wschodniej nie wpłynęła istotnie na zmianę tego stanu.

Dla polskiej opinii publicznej argumentem takim był między innymi znaczący wkład 
ekonomiczny i kulturalny w rozwój tych ziem w ciągu ich wielowiekowego pozostawania 
w granicach Polski, co prowadziło do powstania u strony polskiej przekonania, że wkła-
du tego żaden kraj nie będzie kwestionował. Z tego powodu po stracie Kresów we wrześ-
niu 1939 r. nikt na ziemiach polskich nie był skłonny przypuszczać, że po zwycięstwie 
„zachodnich sojuszników” tereny te z jakichkolwiek przyczyn mogłyby nie zostać zwró-
cone Polsce. Walka o Kresy Wschodnie już w czasie wojny dostarczyła polskiej stronie 
nowego argumentu, który można by krótko sformułować w następujący sposób: „Na tere-
nach, które zostały własną krwią wywalczone przez Polaków, nie byli oni okupantami”14.

13 Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 22.
14 Strach przed świadkami Wołynia. Z prof. Janem Żarynem rozmawia Kamila Baranowska „Rzeczpospolita”, 

14 VII 2009.
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2. Tylko jedna ze stron ukraińsko-polskiego sporu terytorialnego o wymienione zie-
mie jest winna tego, że w czasie wojny, pod okupacją niemiecką spór ten przybrał formę 
krwawej rzezi, czystek etnicznych, ludobójstwa, tj. wyłącznie Ukraińcy albo wyłącznie 
Polacy.

Pogląd, iż odpowiedzialność za narodową i ludzką tragedię ponosi wyłącznie Organi-
zacja Nacjonalistów Ukraińskich (OUN) z jej ideologią „integralnego nacjonalizmu” oraz 
UPA z jej praktyką masowego terroru panował w Polsce do niedawna głównie w środo-
wiskach i kręgach społeczno-politycznych o orientacji prawicowo-radykalnej i narodowo
-patriotycznej. Dziś opiera się on między innymi również na wynikach śledztwa w spra-
wie „prześladowania ludności narodowości polskiej na Wołyniu w latach 1939–1945”. 
Śledztwo zostało przeprowadzone przez lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej – 
Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i to materiały z tego śledztwa 
posłużyły za istotny czynnik w udowodnieniu, że na Wołyniu zostały popełnione zbrod-
nie ludobójstwa15. To na nich też z pewnością oparł się sejm, podejmując wspomnianą 
uchwałę.

Dla ukraińskiej świadomości społecznej, przede wszystkim na Ukrainie Zachod-
niej, oczywiste jest, że pierwszorzędną przyczyną krwawego konfliktu stały się konflikty 
wywołane w regionie przez polski reżim polityczny lat międzywojennych. Dlatego też 
panuje tu powszechnie pogląd, że błędem są jakiekolwiek próby poszukiwania przyczyn 
ukraińsko-polskiego konfliktu etnicznego, jeśli ograniczają się jedynie do analizy relacji 
ukraińsko-polskich w latach wojny. Ukraińska opinia publiczna bardzo krytycznie odbie-
ra przekonanie funkcjonujące w polskich kręgach kresowo-kombatanckich oraz emigra-
cyjnych, zgodnie z którym antypolskie akcje OUN i UPA były przejawem popełnionego 
wobec Polaków w latach wojny „trzeciego obok niemieckiego i radzieckiego ludobój-
stwa”, a ponieważ – jak twierdzi się w tych kręgach – ludobójstwo to było nie tylko totalne 
(na kształt niemieckiego Holokaustu Żydów) i wiązało się ze stosowaniem najokrutniej-
szych, sadystycznych tortur, lecz także w pewnych aspektach nawet przewyższyło inne 
zestawiane z nim ludobójstwa16.

Reprezentujący stanowisko tych kręgów Ryszard Szawłowski, profesor Polskiego Uni-
wersytetu na Obczyźnie (Londyn), specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i nauk 
politycznych, zaproponował nawet nowy termin kwalifikacji prawnej: genocidium atrox 
(ludobójstwo okrutne), który staje się coraz bardziej rozpowszechniony w polskim piśmien-
nictwie17. Co więcej, Szawłowski uważa, że taka definicja na określenie ukraińskich zbrod-
ni wobec Polaków powinna zostać czym prędzej wprowadzona do międzynarodowego 

15 P. Zając, Prześladowania ludności narodowości polskiej na terenie Wołynia w latach 1939–1945 – ocena 
karnoprawna zdarzeń w oparciu o ustalenia śledztwa OKŚZPNP w Lublinie [w:] Zbrodnie przeszłości. 
Opracowania i materiały prokuratorów IPN, t. 2. Ludobójstwo, red. R. Ignatiew, A. Kura, Warszawa 2008, 
s. 34–49.

16 R. Szawłowski, Trzy tematy z dziedziny „genocydologii” [w:] Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały 
prokuratorów IPN…, s. 26.

17 Ludobójstwo. Cz. II – Aspekt socjologiczny i cz. III – Aspekt historyczny [w:] Encyklopedia katolicka, t. XI, 
Lublin 2006, szpalta 126.
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obiegu politycznego i naukowego, ponieważ do tej pory zachodni politycy, dziennikarze 
i studenci są skazani na kłamliwe informacje o stosunkach ukraińsko-polskich, czerpane 
m.in. z literatury emigracyjnej, w tym ukraińskich encyklopedii18.

Nie uszło uwadze społeczności polskiej i ukraińskiej oświadczenie ówczesnego mar-
szałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego z 2008 r. wydane w związku z 65. rocznicą 
tragedii ludności polskiej na Wołyniu, mówiące o tym, że „odpowiedzialnością za trage-
dię na Kresach należałoby obciążyć Sowietów”19.

Ówczesny Prezydent RP Lech Kaczyński, przemawiając 27 lutego 2009 r. w Hucie Pie-
niackiej (obwód tarnopolski), z okazji upamiętnienia niemal tysiąca Polaków, w których 
zamordowaniu, jak świadczą dokumenty, wzięli udział żołnierze SS-Hałyczyna20, obcią-
żył odpowiedzialnością również Niemców. Zgodnie z jego słowami – Ukraina i Polska 
padły ofiarą reżimów totalitarnych. „Za pomocą propagandy, kłamstwa i manipulacji, 
zdołały one przepełnić wzajemną wrogością Polaków, Ukraińców, Litwinów, Białorusi-
nów i Żydów. W wyniku prowokacji zniewolone narody sięgały po broń nie przeciw-
ko swym prześladowcom, lecz przeciwko innym okupowanym narodom” − powiedział 
wówczas Lech Kaczyński21.

W komentarzu dla lwowskiej gazety codziennej „Wysokyj Zamok”, Mykoła Łytwyn, 
szef Ośrodka Badań nad Stosunkami Ukraińsko-Polskimi Instytutu Ukrainoznawstwa 
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, sformułował takie stanowisko: „ani dywizja Hały-
czyna, ani ukraińscy powstańcy nie mają nic wspólnego z tą tragedią (w Hucie Pienia-
ckiej – przyp. I.I.)”22.

Chociaż wywiad Bronisława Komorowskiego dla „Rzeczpospolitej”, jak też przemó-
wienie Lecha Kaczyńskiego w Hucie Pieniackiej zostały ostro skrytykowane przez przed-
stawicieli polskich organizacji kresowo-kombatanckich i emigracyjnych23, to stereotyp 
taki jest kultywowany w pewnych prawicowo-radykalnych środowiskach i kręgach spo-
łeczno-politycznych Polski i Ukrainy.

Należy zatem podkreślić niewątpliwą rolę, jaką w ukraińsko-polskim konflikcie 
etnicznym lat wojny odegrał czynnik radziecki, nie mówiąc już o czynniku niemieckim. 
Rolę tę ZSRR zaczął odgrywać od chwili podpisania w sierpniu 1939 r. paktu Ribbentrop

18 R. Szawłowski, Kwalifikacja prawna tzw. akcji antypolskiej na Kresach Wschodnich w latach czterdziestych 
XX wieku jako ludobójstwa [w:] Wołyń 1943 – rozliczenie, Warszawa 2010, s. 48–62; idem, „Holocaust pol-
ski” w ujęciu amerykańsko-polskiego profesora, „Pamięć i Sprawiedliwość” 1997−1998, t. 40, s. 419.

19 Za Wołyń odpowiadają sowieci. Wywiad red. Cezarnego Gmyza z marszałkiem Sejmu RP Bronisławem 
Komorowskim, „Rzeczpospolita”, 24 VII 2008.

20 Archiwum Akt Nowych, 202/II/73, Zespół akt Delegatury Rządu RP na Kraj. Departament Spraw 
Wewnętrznych, Biuro Wschodnie. Informacja o akcji na Hutę Pieniacką z marca 1944 r., k. 89.

21 О. Czytajło, Bażannia zniaty istorycznyj tiahar sylnisze za bil mynułych trahedij, „Wysokyj Zamok”, 2 III 
2009.

22 Komentarz Mykoły Łytwyna dla gazety „Wysokyj Zamok” z dnia 2 III 2009 r. Cyt za: www.wz.lviv.ua/artic-
les/72033.

23 List otwarty Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich Jana 
Niwińskiego na ręce Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego z dnia 22 lipca 2008 r. (z uzupełnie-
niami), http://www.odkrywca.pl/65-rocznica-zbrodni-oun-upa-a-wladze-rp; R. Szawłowski. Kwalifikacja 
prawna tzw. akcji antypolskiej…, s. 60.
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–Mołotow, zgodnie z którym od II Rzeczypospolitej odłączono tereny Polesia, zachod-
niego Wołynia i Galicji Wschodniej. Niemal dwuletniemu panowaniu na tych ziemiach 
władzy radzieckiej towarzyszyły aresztowania i represje polityczne skierowane przeciwko 
przedstawicielom wszystkich bez wyjątku warstw społecznych i narodowości, polegające 
m.in. na deportacjach ludności, której władza radziecka sobie nie życzyła, jak również 
na niesłychanym okrucieństwie aparatu NKWD wobec aresztowanych. Taka polityka, 
podobnie jak polityka nazistowska, która nastała po niej, pozbawiły ludzkie życie warto-
ści i wytworzyły tło dla kolejnych tragedii.

Równocześnie po raz kolejny pragnę podkreślić, że przy jednoznacznie wrogim sto-
sunku banderowskiej UPA do Polaków, już choćby z powodu oficjalnego stanowiska pol-
skich władz w sprawie kategorycznego wyznawania zasady nienaruszalności przedwo-
jennych granic II Rzeczypospolitej i zorientowaniu na współpracę z ZSRR, zbyteczne 
były jakiekolwiek dodatkowe prowokacje, zwłaszcza ze strony radzieckiej, czy nawet nie-
mieckiej, by zaostrzyć lub pogłębić konflikt ukraińsko-polski na terenach etnicznie mie-
szanych.

Uważam również, że kierownictwo banderowskie ponosi odpowiedzialność przede 
wszystkim za decyzję podjętą w sprawie mordu kilkudziesięciu tysięcy polskich cywilów 
w myśl zastosowanej przez nie zasady odpowiedzialności zbiorowej. Jeśli abstrahowali-
byśmy od antypolskiej akcji banderowców na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 
1943–1944 i omawialibyśmy ogólne przyczyny i tło konfliktu, to z uwagi na długotrwa-
łe napięcie we wzajemnych stosunkach, panujące w ciągu całej wielowiekowej historii 
współżycia Ukraińców i Polaków, obciążanie jednej ze stron wyłączną odpowiedzialnoś-
cią za konflikt, jak było i jest to często robione, byłoby dalekie od prawdy.

3. Wątpliwy charakter legalności przyłączenia zachodniego Wołynia i Galicji Wschod-
niej (ziem zachodnioukraińskich) do USRR i ZSRR w roku 1939 oraz wątpliwa legalność 
ustanowienia powojennej granicy ukraińsko-polskiej.

W polskiej opinii publicznej szeroko jest reprezentowany pogląd, że uznanie nazwy 
Ukraina Zachodnia, wprowadzonej oficjalnie w USRR i ZSRR już na przełomie paździer-
nika i listopada 1939 roku, stanowi z jednej strony uznanie legalności wyników „sfałszo-
wanych radzieckich plebiscytów”, z drugiej natomiast ma służyć wzmocnieniu poglądu, 
że to właśnie Ukraińcy mieli do tych ziem więcej praw niż Polacy. Podobnie, znaczna 
część Polaków uważa, że zaliczenie takich działań władzy radzieckiej, jak nacjonalizacja 
banków i wielkiego przemysłu, konfiskata majątków ziemskich, likwidacja bezrobocia, 
otwarcie szkół, przedszkoli, przychodni i wprowadzenie bezpłatnego leczenia, budowni-
ctwo mieszkaniowe i tym podobne do „pozytywów radzieckiej okupacji” stanowi panegi-
ryk dla reżimu stalinowskiego. Tym bardziej, jeśli przemilcza się przy tym lub wspomina 
w niedostatecznym stopniu o osiągnięciach cywilizacyjnych II Rzeczpospolitej, których 
według polskiej strony było znacznie więcej24.

W nowoczesnej ukraińskiej myśli społeczno-politycznej (a nawet w literaturze 
naukowej i podręcznikach) również są rozpowszechnione stereotypy, które nie tylko nie 

24 A. Szycht, W krzywym zwierciadle, „Gazeta Polska”, 19 V 2009.
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odpowiadają realiom historycznym, ale wręcz przeczą zdrowemu rozsądkowi. Spekta-
kularnym przykładem prezentowania poglądów radykalnie odbiegających od powszech-
nie przyjętych ocen wielu aspektów historii Ukrainy i Polski jest wydany w 2007 r. przez 
Ministerstwo Edukacji Ukrainy podręcznik akademicki autorstwa Raisy Iwanczenko. 
Zacytuję tylko jeden fragment: „Jak wiadomo, polski rząd emigracyjny nosił się z zamia-
rem przywrócenia państwowości polskiej przy pomocy hitlerowskich sił zbrojnych, nie-
wątpliwie wraz z ziemiami ukraińskimi”25. W jaki sposób przebywający w Wielkiej Bry-
tanii i będący jej sojusznikiem, polski rząd emigracyjny mógł równocześnie liczyć na 
pomoc hitlerowskich sił zbrojnych w przywróceniu swojego państwa? I do tego kosztem 
Ukrainy? Z pewnością jedynie autorka wspomnianej „pomocy naukowej” jest w stanie 
udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Jako przeciwwagę przytoczmy bardziej wyważony pod względem naukowym pogląd 
na ten sam temat. Ta okoliczność, że Ukraina w 1939 roku nie była podmiotem poli-
tyki międzynarodowej, zdejmuje z niej odpowiedzialność zarówno za działania Związ-
ku Radzieckiego, jak i Niemiec, w szczególności w trakcie realizacji uzgodnień paktu 
Ribbentrop–Mołotow, dotyczących zmian terytorialnych w Europie. Równocześnie, 
zjednoczenie Ukrainy Zachodniej z USRR, pomimo specyficznych międzynarodowych 
i wewnętrznych okoliczności politycznych, w których następowało, stanowiło realizację 
przyrodzonego prawa narodu ukraińskiego do zjednoczenia swych ziem, o co naród ten 
zmagał się przez wiele stuleci, i oznaczało w rzeczywistości odnowienie aktu zjednocze-
nia uchwalonego jednomyślnie w styczniu 1919 r., lecz zignorowanego wówczas przez 
państwa europejskie. Naród ukraiński zatem, absolutnie nie uczestnicząc w spowodo-
waniu dramatycznej sytuacji w przededniu i na początkowym etapie II wojny świato-
wej, jedynie skorzystał z powstałych okoliczności w celu zrealizowania przynależnego mu 
prawa do zjednoczenia swych ziem, co w żaden sposób nie kwestionuje aneksyjnego cha-
rakteru polityki Związku Radzieckiego i Niemiec, zarówno wobec Polski, jak i w szcze-
gólności Ukrainy26.

Podsumowując, powtórzmy, że problem przezwyciężenia rozpowszechnionych 
w świadomości społecznej i zakorzenionych w pamięci zbiorowej obu narodów stereo-
typów dotyczących trudnej ukraińsko-polskiej przeszłości historycznej jest wciąż bardzo 
daleki od ostatecznego rozwiązania. Trzeba mieć nadzieję, że ukraińscy i polscy naukow-
cy będą dążyć do zbudowania takiej koncepcji historii relacji ukraińsko-polskich, która 
nie będzie obrażała żadnego z narodów i jako kompromisowa zostanie zaakceptowana 
jeśli nie przez wszystkich, to przynajmniej przez większość. Przyszłe badania nie powin-
ny sprowadzać się jedynie do poszukiwania winy lub odpowiedzialności jednej ze stron 
za wydarzenia z przeszłości. Muszą one zmierzać do ustalenia i wyjaśnienia ich rzeczywi-
stych przyczyn i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

25 R. Iwanczenko, Istorija bez mifiw. Besidy z istoriji ukrajinśkoji derżawnosti. Nawczalnyj posibnyk dla studen-
tow wyszczych nawczalnych zakładiw, Kyjiw 2007, s. 424.

26 Deportaciji. Zachidni zemli Ukrajiny kincia 30-ch − poczatku 50-ch rokiw. Dokumenty, materiały, spohady. 
U 3-ch tomach, t. 1, red. J. Sływka, Lwiw 1996, s. 7.
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“Communist” and “non-communist” stereotypes concerning the conflicts 
between Ukrainians and Poles in the 20th century in social consciousness 
and collective memory of both nations

The author of this paper is trying to prove that the problem of stereotypes concer-
ning the difficult Polish and Ukrainian past, functioning in the social consciousness 
and collective memory of both nations, is far from being solved. As long as the difficult 
joint history of Poles and Ukrainians continues to cast a shadow on the Polish-Ukrai-
nian relations, these stereotypes will prevail. At the same time, both Polish and Ukra-
inian historians will hope to build a historical concept of mutual relations that none 
of the two nations will consider unfair and that they will be ready to accept it at least 
as a compromise. Further research on these issues should not be reduced to a search 
for those guilty of or responsible for past events. Instead, this research must focus on 
identifying and explaining the real causes of those events and drawing conclusions for 
the future.
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Mykoła Riabczuk
Instytut Badań Politycznych i Etnonarodowych, Akademia Nauk Ukrainy

Od WCzK do SBU: ciągłość i modyfikacja dyskursu i polityki 
„antynacjonalistycznej”1

Radzieckie służby specjalne we wszystkich swoich wcieleniach – od Wszechrosyjskiej 
Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (WCzK) do Komite-
tu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) – nie tylko służyły interesom państwa totalitar-
nego, zwalczając wszelkie odmienne poglądy, lecz także i współtworzyły interpretację 
racji stanu państwa imperialnego, które musiało utrzymywać w ryzach podległe narody 
i terytoria, próbując przy tej sposobności je homogenizować zarówno politycznie, jak 
i na płaszczyźnie językowej i kulturowej. Niszczenie świadomości narodowej, specyfiki 
i odrębności narodów nierosyjskich było realizowane pod hasłem „walki z burżuazyj-
nym nacjonalizmem”. Oficjalną alternatywą tego ostatniego był „proletariacki internacjo-
nalizm”, który w praktyce radzieckiej oznaczał dla kolonizowanych państw wyrzeczenie 
się ich etnosów, odcięcie się od wszelkiego partykularyzmu narodowego i uznanie bez-
względnej lojalności wobec kolonizatorów – aż do utożsamienia się z nimi i bezwarunko-
wego przyjęcia ich poglądów dotyczących postrzegania narodu własnego. 

Walka z „ukraińskim nacjonalizmem burżuazyjnym” była takim właśnie działaniem, 
a w zasadzie – walką z narodem ukraińskim, nie tylko za pomocą metod propagando-
wych, lecz także policyjnych. Posądzenie o „nacjonalizm burżuazyjny” nie tylko wskazy-
wało na niebezpieczne odchylenie ideologiczne, ale często było też podstawą do poważ-
nego oskarżenia o charakterze kryminalnym. W rzeczywistości chodziło o oficjalną 
państwową ukrainofobię i politykę wynaradawiania, eufeministycznie ukrywaną w sfor-
mułowaniu „walka z nacjonalizmem burżuazyjnym”. Podobnie państwowy antysemityzm 
radziecki był ukrywany pod pojęciami walki z „syjonizmem” i „kosmopolityzmem”.

Niniejszy artykuł jest poświęcony dwóm najciekawszym okresom pracy radzieckich 
służb specjalnych – wczesnemu, kiedy nienawiść i pogarda czekistów wobec Ukraińców 
jeszcze nie były ukrywane pod „antynacjonalistycznymi” eufemizmami (zob. np. sprawę 

1 Wersja ukraińska artykułu została opublikowana na stronie: http://www.historians.in.ua/index.php/
dyskusiya/618-mykola-riabchuk-vid-vchk-do-sbu-tiahlist-ta-modyfikatsiia-antynatsionalistychnykh-
dyskursiv-i-polityk.
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Mychajła Hruszewskiego), oraz okresowi późniejszemu, gdy KGB oficjalnie zmieniono 
na SBU (Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy) i formalnie odrzucono hasło „walki z ukraiń-
skim nacjonalizmem burżuazyjnym”, jednak (podobnie jak w Rosji i na Białorusi) nie 
zaszły istotne zmiany instytucjonalne i kadrowe. Nie ukrócono więc praktyk i poglądów 
ukrainofobicznych, które zaczęto odtąd wykorzystywać na potrzeby już nie moskiew-
skich, ale lokalnych rosyjskojęzycznych elit kryminalno-oligarchicznych.

Wstęp

Kilka lat temu miałem okazję, wraz z grupą historyków i dziennikarzy, uczestniczyć 
w przedpremierowym pokazie filmu dokumentalnego o Mykole Chwylowym – utalento-
wanym pisarzu ukraińskim, który w 1933 r., w szczytowym momencie represji stalinow-
skich, został oskarżony o „burżuazyjny nacjonalizm” i popełnił samobójstwo. W czasie 
dyskusji po pokazie zadałem niewinne pytanie obecnemu tam oficerowi SBU, który opie-
kował się w tym czasie służbami archiwalnymi i według twórców filmu aktywnie wspierał 
ich w pracy: „A dlaczego imiona agentów we wszystkich cytowanych sprawach zamaza-
no?”. Oficer pobłażliwie się uśmiechnął na moją niedomyślność i przekonany o swojej 
racji odpowiedział: „Cóż to byłyby za służby specjalne, które ujawniają imiona swoich 
agentów?”.

Fakt, że agenci radzieckiego NKWD w żaden sposób nie są, a przynajmniej nie powin-
ni być, „swoimi” dla Służby Bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy wydawał mi się na tyle 
oczywisty, że nawet nie kontynuowałem dyskusji. Oficer całkowicie i szczerze nie zro-
zumiał problemu. Bez wątpienia wiedział o przestępczej działalności radzieckich służb 
specjalnych i –  według historyków, którzy utrzymywali z nim bliższy kontakt – nigdy ich 
nie usprawiedliwiał. A jednak instytucjonalnie te służby były dla niego poprzednikami 
dzisiejszej SBU, czyli agenci byli „dobrzy lub źli, ale – swoi”. Należy przy tym wspomnieć, 
że zdarzenie to miało miejsce nie w czasach Leonida Kuczmy czy Wiktora Janukowycza, 
ale Wiktora Juszczenki, który postawił na czele SBU bliskiego towarzysza broni – Woło-
dymyra Naliwajczenkę, a ten dołożył wielu starań, aby odtajnić archiwa i odkryć zbrod-
nie radzieckie, szczególnie z czasów Wielkiego Głodu.

Mimo odtajnienia archiwów KGB (zresztą dosyć ograniczonego) żadnych istotnych 
zmian formalnych w SBU nie wprowadzono nawet za czasów „pomarańczowego” rządu2. 
SBU do dzisiaj zachowuje instytucjonalną ciągłość w stosunku do radzieckich WCzK
–NKWD–KGB, a ich współpracownicy nadal, według moich informacji uzyskanych 

2 „Paradoksalnie, po »pomarańczowej rewolucji« prezydentowi udało się przywrócić na stanowiska kierow-
nicze w niektórych służbach specjalnych wielu byłych funkcjonariuszy KGB – prawdziwych oportunistów 
[…] Część z obecnych szefów z powodzeniem pozycjonowała siebie jako »doświadczonych profesjonalistów 
wywiadu zagranicznego byłego KGB ZSRR«, którzy mają wybitne umiejętności falsyfikacji i prowokacji, 
nabyte jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, w pierwszej kolejności dzięki walce z »ukraińskim nacjo-
nalizmem burżuazyjnym« w V Wydziale, ideologicznym, byłego KGB ZSRR” – stwierdza Ihor Smeszko, 
były przewodniczący SBU (http://.ua.comments.ua/politics/78139-Smeshko_zafiksuvav_u_SBU_bagato.
html, 22 XI 2007).
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z wielu różnych źródeł, świętują dzień utworzenia WCzK (20 grudnia 1917 r.) jako swoje 
święto zawodowe i nieformalnie składają sobie życzenia. Te fakty można byłoby uznać 
za prostacką frondę, przejaw historycznej ignorancji i moralnej głuchoty wobec krzyku 
milionów niewinnych ofiar, gdyby mowa była o sprzedawcach pamiątek czy właścicie-
lach lub klientach modnej knajpy pod nazwą „KGB”. Jednak w tym przypadku mowa jest 
o pewnej – dość wpływowej – służbie państwowej, która poza zasadami spisanymi szczy-
ci się jeszcze tradycjami niepisanymi lub mniej wyraźnie formułowanymi – lojalnością, 
etosem, ideologią3. 

Z dwóch tradycji właściwych radzieckim służbom specjalnym – totalitarnej i kolo-
nialnej – skupię się przede wszystkich na tej drugiej, ponieważ właśnie ona bezpośrednio 
dotyczy tematu konferencji poświęconej mniejszościom narodowym. Ponadto spróbu-
ję pokazać, że Ukraińcy byli prześladowaną mniejszością nie tylko w byłym ZSRR, ale 
i w dzisiejszej Ukrainie pod wieloma względami zachowują quasi-mniejszościowy status, 
ponieważ samo państwo w znaczącej mierze jest kontrolowane przez kolonialne, krypto-
radzieckie, niekiedy otwarcie ukrainofobiczne, elity.

Eufemizacja wroga etnicznego

W dokumentalnej publikacji Mychajło Hruszewski i GPU-NKWD (1996) jeden z naj-
ważniejszych ukraińskich badaczy tego okresu Jurij Szapował przedstawił ciekawą staty-
stykę, która daje pewien, choć niewyczerpujący, obraz charakteru reżimu eksportowane-
go w latach 1918–1920 z Rosji na Ukrainę. Według oficjalnych danych, w lipcu 1918 r. na 
Ukrainie było 4364 bolszewików, a wśród nich tylko kilku Ukraińców. Po pięciu latach, 
wskutek polityki tzw. korienizacji (zakorzeniania), Ukraińcy stanowili w KP(b)U „aż” 23 
proc., przy czym w organach kierowniczych znowu były to tylko nieliczne jednostki. Jesz-
cze mniej ukraiński był skład etniczny „oddziału bojowego” partii – CzK-GPU-NKWD. 
W przypisach we wspomnianej książce autor zaznacza, że żaden Ukrainiec nie stanął na 
czele Wydziału Tajno-Politycznego (SPO) radzieckiej ochrany: wśród dziewięciu ówczes-
nych kierowników SPO na Ukrainie siedmiu było Żydami, jeden – Rosjaninem i jeden 
– Ormianinem4.

3 „Obecnie mamy system ochrony prawa, którego filozofia absolutnie nie odpowiada żadnym światowym 
ani europejskim standardom demokratycznym. Pod kątem swoich funkcji, uprawnień i metod pracy po 
prostu odtwarza model radziecki. Przede wszystkim podjęto dużo prób kosmetycznych reform: zatwier-
dzano pewne akty ustawodawcze, zmieniała się forma i struktura organizacyjna tych resortów, ale nie 
zmieniała się ich wewnętrzna istota i sposób podejmowania decyzji, sposób przygotowania kadr” (Wiktor 
Czumak, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Polityki Społecznej, generał major wymiaru sprawiedliwości). 
„Uściślę, że SBU prawnie nie stało się następcą KGB, ponieważ 20 września 1991 r. przyjęto uchwałę Rady 
Najwyższej o likwidacji KGB w USRR i utworzeniu nowego organu – Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Jed-
nak pod pretekstem przyjęcia ustawy o SBU przeniesiono tradycje, podejście i zasady zachowujące pewne 
cechy, wprowadzone jeszcze w czasach radzieckich” (Ołeksandr Skipalski, były zastępca przewodniczącego 
SBU, generał lejntnant) – za: H. Kapluk, A. Błochtur, „Rozwodiaszczyj”dla syłowykiw, „Hławkom”, 27 VII 
2010, www.glavcom.ua/print/articles/1396.html.

4 J. Szapował, W. Prystajko, Mychajło Hruszewśkyj i GPU-NKWD. Trahiczne desiatylittia: 1924−1934, Kyjiw 
1996, s. 123.
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Najwymowniejszą cechą charakterystyczną reżimu nie był jednak skład etniczny 
(wiele imperiów z sukcesem asymilowało i kooptowało „obcych” do swoich struktur 
władzy), ale jego dyskurs, szczególnie ten, przez który ujawniało się stanowisko reżimu 
wobec niezasymilowanych obcych. W dokumentach NKWD opublikowanych przez Juri-
ja Szapowała i Wołodymyra Prystajkę najbardziej zdumiewa cyniczny dystans władzy 
okupacyjnej w stosunku do opanowanego kraju i narodu. Wobec ludzi władza imitowała 
„ukrainizację”, „internacjonalizm” oraz „wsparcie kultur narodowych”, ale między sobą, 
w tajnych dokumentach, reżim mówił swoim językiem (oczywiście rosyjskim) i posługi-
wał się swoim (tradycyjnie imperialnym) aparatem pojęciowym, gdzie wyraz „Ukrainiec” 
był absolutnym synonimem wyrazu „nacjonalista” i przez to – „wróg”: „Według naszych 
informacji, działacze ukraińscy mają zamiar nadać tym obchodom [jubileusz historyka 
Mychajła Hruszewskiego, który w 1924 r. wrócił z emigracji, aby pracować w Akademii 
Nauk] charakter uroczystości narodowo-politycznych […] Bliskie Hruszewskiemu kręgi 
ukraińskie już powiadomiły o jubileuszu środowiska ukraińskie na peryferiach”; „Teraz 
ten list wysyłany jest do Kijowa […], do rozpowszechnienia wśród kręgów ukraińskich 
w celu kompromitacji Hruszewskiego”; „Zezwolić na wykorzystanie powstałych wśród 
Ukraińców różnic zdań w celu ich zaostrzenia”5.

Sądząc z lektury wspomnianych dokumentów czekistowscy „hruszewskoznawcy” od 
samego początku mieli wyłącznie utylitarne, prowokatorskie plany dotyczące ukraiń-
skiego uczonego: „W obecnym stanie rzeczy [pisali jego kijowscy „opiekunowie” do kie-
rownictwa w Charkowie, gdzie wtedy mieściła się stolica USRR] Hruszewskiego można 
wykorzystać jako narzędzie do zdemoralizowania ukraińskich kręgów kontrrewolucyj-
nych […] Są dwie zasadnicze linie jego wykorzystania – polityczna i czekistowska. Jeżeli 
uzna się za konieczne wykorzystanie linii politycznej, wtedy racjonalne będzie umiesz-
czenie go w fotelu prezydenckim, dając mu tym samym możliwość przekształcenia aka-
demii w aparat realizujący określone zadania pod kierownictwem organów partyjnych. 
Jeżeli jednak GPU USRR uzna za możliwe prowadzenie Hruszewskiego w trybie czeki-
stowskim przez stworzenie wokół niego sieci naszych ludzi, którzy pod przykrywką jego 
imienia będą realizować nasze zadania, wtedy zaangażowanie Hruszewskiego w kierowa-
nie akademią byłoby niepożądane, ponieważ stworzyłoby to między nim i częścią ukra-
ińskich kręgów rozdźwięk i wrogość”6.

Nie mniej pokazowa była odpowiedź z „centrali” na ten list: „Nie ma dla nas żad-
nej korzyści politycznej ze strony Hruszewskiego na fotelu prezydenta Akademii Nauk. 
Pierwszorzędną ważność i znaczenie ma dla nas zwiększenie rozdźwięku na »szczytach« 
ukraińskiej szowinistycznej [!] społeczności, a w szczególności wobec najmocniejszej 
obecnie grupy prof. Jefremowa i wewnątrz niej”7.

Nietrudno zauważyć, że Ukraińcy w tym dyskursie są wrogimi, znienawidzonymi 
„obcymi”, których trzeba zniszczyć lub ujarzmić. Z biegiem czasu terminologia NKWD 

5 Ibidem, s. 149, 135, 132.
6 Ibidem, s. 131.
7 Ibidem, s. 134.
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zmieniała się – zamiast kategorii etnicznej „Ukraińcy” zaczął się pojawiać eufemizm 
„nacjonaliści burżuazyjni”, zapożyczony z partyjnej, pozornie „internacjonalistycznej” 
propagandy. Formalnie dany eufemizm wprowadzał ściśle ideologiczne (a nie etniczne) 
określenie wrogów, chociaż przedmiot owego określenia pozostawał bez zmian: (samo)
świadoma część ukraińskiego etnosu z wyraźnie narodową tożsamością oraz odrębnoś-
cią językowo-kulturową.

Ten sam model był również stosowany do represjonowania wszystkich innych 
narodów – przez przedstawienie polityki antynarodowej jako „antynacjonalistycznej”. 
W szczególności stalinowska walka z „kosmopolityzmem”, a po latach także długotrwała 
propaganda „antysyjonistyczna”, stały się podobną eufemistyczną przykrywką dla oficjal-
nego radzieckiego antysemityzmu. Do ostatnich dni swego istnienia radziecka ochrana, 
jak widać z niektórych ujawnionych dokumentów, walczyła z „nacjonalizmem burżua-
zyjnym” – zbierała donosy, werbowała agentów, przygotowywała prowokacje, uważając 
ukraiński ruch za swojego głównego przeciwnika.

Zmiany kosmetyczne

Niepodległe państwo ukraińskie powstało w wyniku rozpadu ZSRR jako twór hybry-
dowy, który na szczeblu instytucjonalnym był kontynuacją USRR, na poziomie symbo-
licznym zaś nawiązywał do wszystkich poprzednich form państwowości ukraińskiej – 
włącznie z Ukraińską Republiką Ludową, której symbole stały się oficjalnymi symbolami 
nowej Ukrainy. U podstaw tej hybrydy leżał kompromis między opozycyjnymi narodo-
wymi demokratami oraz oportunistyczną częścią panującej nomenklatury, czyli umow-
nie przyjmując, między elitami narodowymi (ukraińskimi) a terytorialnymi (imperialny-
mi). Elity narodowe zapewniały treść symboliczną nowego państwa i jego legitymizację, 
terytorialne zaś kontrolowały jego ciągłość instytucjonalną i czuwały, aby wprowadzane 
postkomunistyczne i postkolonialne zmiany miały tylko kosmetyczny charakter.

Radzieckie KGB na Ukrainie zostało przemianowane na SBU, jednak nie przeprowa-
dzono żadnej lustracji czy większych zmian instytucjonalnych i kadrowych. Na płasz-
czyźnie praktycznej funkcje represyjne organizacji były znacząco ograniczone – ze wzglę-
du na inny, nowy sposób legitymizacji międzynarodowej i wewnętrznej starego reżimu. 
Natomiast istotnie poszerzył się komponent biznesowo-korupcyjny jej działalności – ze 
względu na gwałtowny rozwój kapitalizmu kryminalno-oligarchicznego oraz zaangażo-
wanie SBU w różnego rodzaju walki o wpływy8.

W istocie jednak organizacja ta pozostaje właściwie radziecka (z uwagi na swój spe-
cyficzny skład kadrowy, który do dziś sukcesywnie sam się reprodukuje, jak i charaktery-
styczne metody działalności), działając często bezprawnie i poza kontrolą, z etosem trady-
cyjnie właściwym dla KGB9. Zapiski z lat 1999–2000 sporządzone przez oficera ochrony 

8 Jeden z typowych przykładów: E. Bachtigozin, SBU na spieczadanii, „Ukrajinśka Prawda”, 13 X 2011, www.
pravda.com.ua/columns/2011/10/13/6659431.

9 We wrześniu 2010 r. w obszernym wywiadzie dla gazety nowy przewodniczący SBU Walerij Choroszkow-
ski otwarcie powiedział o pokrewieństwie postradzieckich służb specjalnych z radzieckim KGB: „Należy 
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prezydenta Leonida Kuczmy, Mykołę Melnyczuka, przedstawiają bardzo szczegółowy 
obraz działalności tak zwanej „Służby Bezpieczeństwa Ukrainy”, skierowanej przeciw-
ko opozycji politycznej zarówno na Ukrainie, jak i poza jej granicami. Przy tym ogólny 
ton wypowiedzi, którym posługuje się kierownictwo organów represyjnych (milicji, SBU, 
służby podatkowej) w stosunku do Ukraińców (oczywiście po rosyjsku), zasadniczo nie 
różni się od tego, jakiego używali swego czasu czekiści, mówiąc o Hruszewskim i innych 
„Ukraińcach” mających złe zamiary. Jest to więc nadal pod wieloma względami dyskurs 
władzy okupacyjnej, bezkarnie znieważającej, a nawet wrogiej wobec wszystkich uświa-
domionych, niezrusyfikowanych Ukraińców.

Minister spraw wewnętrznych, składając sprawozdanie prezydentowi w sprawie 
dokonanego we Lwowie przez młodych ukrainofobów z SBU zabójstwa ukraińskiego 
kompozytora Ihora Biłozira, użył takich oto słów: „Mamy napiętą sytuację we Lwowie. 
Jak już meldowałem, pobito Biłozira. To jest taki artysta narodowy, pijak. Pobił go pra-
cownik wojskowej jednostki operacyjnej SB. Konflikt powstał z powodu języka ukraiń-
skiego. »Ty dlaczego śpiewasz po ukraińsku?« Biłozir śpiewał. Krótko mówiąc, tamten go 
uderzył głową. Długo był reanimowany, wczoraj zmarł. Jutro pogrzeb. Rozkręca się kam-
pania antyrosyjska, dość poważnie się rozkręca. To znaczy: Chmara [poseł opozycji] jest 
tam posłem z okręgu wyborczego i są teraz poważne obawy, aby to nie przeszło w jakieś 
nastroje antyrosyjskie. Jeden z tych, którzy bili, to on w grupie był niedługo. To jest syn 
zastępcy naczelnika Urzędu Spraw Wewnętrznych Lwowa, chłopak ma 27–28 lat. No, nie 
wiem. Dla ojca, cóż, dwudziesty ósmy rok. Syn sprawcą. A ojciec co ma z tym wspólne-
go? Czymże odpowiada za dużego nicponia? Dlatego teraz powzięto tam poważne kroki, 
żeby to »wygładzić«, ale ciągle ta sytuacja może…”10.

A teraz przykład literatury ukrainofobicznej, na której są wychowywani pracownicy 
wspomnianych resortów, w tym ci, którzy zabili człowieka „z powodu języka ukraińskie-
go”. Autorami książki są Wadim Zujew i Iwan Kułaga, a tytuł to Organy gosudarstwien-
noj biezopasnosti w Donieckoj obłasti. Wospominanija, fakty, dokumienty (Donieck 2002). 
Publikacja napisana w stylu Krótkiego kursu historii WKP(b), zawiera czterysta stron 
i opowiada o bohaterskich czynach rycerzy Dzierżyńskiego: „W pierwszych latach pięcio-
latek i kolektywizacji rolnictwa wróg już nie mógł otwarcie występować z bronią w ręku, 
jak to było na początku lat dwudziestych. Teraz maskował się pod przykryciem państwo-
wego urzędnika, aktywisty, działacza związków zawodowych, specjalisty do spraw gospo-
darki narodowej. Rozpoznanie go nie było łatwe. Jednak czekiści umieli znaleźć przeciw-
nika klasowego, niezależnie od tego, pod jaką maską się ukrył”11.

zaczynać od szkoły – jest nam tu bliżej do rosyjskiego FSB i KGB Białorusi. Myślę, że będą mnie krytyko-
wać za tę oczywistą prawdę, ale wielu naszych pracowników kończyło wyspecjalizowane uczelnie w Mos-
kwie, Mińsku, Kijowie. Większość to absolwenci tych samych centrów szkoleniowych. Mamy podobne 
sposoby pracy operacyjnej, podobne instrumenty i metody analizy. A zachodnie służby specjalne, jak 
sami rozumiecie, mają inną szkołę” („Komsomolskaja Prawda w Ukrainie”, 29 IX 2010; www.kp.ua/dai-
ly/290910/245706/).

10 M. Melnyczenko, Kto jest´ kto na diwanie Kuczmy, „Swoboda”, 24 XII 2002, www.pravda.com.ua/
news/2002/12/24/2992177.

11 I.I. Kułaga, W.W. Zujew, Organy gosudarstwiennoj biezopasnosti w Donieckoj obłasti. Wospominanija, fakty, 
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W podobnym duchu są przekazywane i inne kluczowe zdarzenia historii „ojczystej” 
(w pojęciu autorów książki), ze szczególnym akcentowaniem wybitnej roli „rodzimych” 
czekistów, którzy „tylko w pierwszym kwartale 1937 r. wykryli i zlikwidowali 112 grup 
przestępczych liczących łącznie 587 osób”. Jak widać, uczonym autorom nie przyszło do 
głowy, że wszystkie te „osoby”, zanim zostały trupami z przetrąconymi kośćmi i prze-
strzelonymi czaszkami, były żywymi ludźmi, ani że ich „przestępstwa” były taką samą 
fikcją, jak „bohaterstwo” opisanych w książce funkcjonariuszy NKWD. Panowie Zujew 
i Kułaga przyznali wprawdzie, że była pewna „przesada”, ale wyjaśnili, że powodem było 
przenikanie do NKWD „elementów społecznie obcych”, głównie pochodzenia żydow-
skiego (sic!).

O stosunkowo niedawnych wydarzeniach – walki KGB z ukraińskimi dysyden-
tami – wspomniani autorzy również piszą w stylu rodem z Łubianki: „»Pokolenie lat 
sześćdziesiątych«przez różne akcje nie tylko inicjowało falę krytyki kultu Stalina, ale też 
stworzyło grunt pod różne wybryki aspołeczne […] Tę koniunkturę polityczną cynicznie 
wykorzystali domorośli pseudopisarze. Pod ich piórem rodziły się niewydarzone wspo-
mnienia »wydawnictw podziemnych«, które otwarcie spekulowały na tendencyjnym 
podejściu do dramatycznych procesów niedawnego okresu naszej historii. Kraj wypełni-
ły potoki nie tylko »samwydawu«, ale i nielegalnie przekierowywanej zza granicy maku-
latury otwarcie niosącej podburzające treści. Niedługo po tym podobna działalność orga-
nizacji zagranicznych i emisariuszy oraz wszelkich domorosłych »dysydentów« nabyła 
wszelkich oznak tendencji noszącej miano »dywersji ideologicznej«”12. Dlatego w syste-
mie Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego w 1967 r. pojawił się V Zarząd, przed któ-
rym postawiono zadanie walki z różnymi formami dywersji ideologicznej.

Jeden z takich „domorosłych dysydentów” – poeta i wieloletni więzień polityczny 
Wasyl Stus, zakatowany w 1985 r. w radzieckim obozie koncentracyjnym, o wspomnianej 
„ojczystej” organizacji pisał zupełnie inaczej: „Oskarżam KGB jako organizację otwar-
cie szowinistyczną i antyukraińską, o to, że pozbawiła mój naród języka i głosu. Proce-
sy sądowe w latach 1972–1973 na Ukrainie to sąd nad ludzką myślą, samym procesem 
myślenia, sąd nad humanizmem, nad przejawami synowskiej miłości do swego naro-
du […] Jestem pewien, że wcześniej czy później KGB będzie sądzone jako przestępcza, 
otwarcie wroga wobec narodu organizacja policyjna. Jednak nie jestem pewien, czy doży-
ję tego sądu. Dlatego proszę o przekazanie mojego apelu oskarżycielom tej zbrodniczej 
organizacji. Niech w wielotomowej sprawie jej zbrodni będzie również moja karta zeznań
-oskarżeń”13.

W formalnie demokratycznym państwie, za które uważa się Ukraina, każdy – w tym 
zarówno Zujew, jak i Kułaga – może się swobodnie wypowiadać i publikować swoje opinie, 

dokumienty, Donieck 2000. Cyt. za: Sprawi Jagody, Beriji, Jeżowa zawżdy napogotowi!, „Ukraina Kryminal-
naja”, 8 IV 2003, www.cripo.com.ua/print.php?sect_id=5&aid=1296.

12 Ibidem.
13 Za: I. Kałyneć, Ja obwynuwaczuju KDB jak orhanizaciju widwerto szowinistycznu i antyukrajinśku, „Wiczna 

Ukrajina”, 15 X 2010, www.vichna-ukraina.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=448:q
-q&catid=44:2009-10-21-12-45-24&Itemid=61.
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nawet te najbardziej ekstrawaganckie czy, powiedzmy, nie całkiem zgodne z moralnością 
i nauką. W innych demokracjach za apologię nazistowskich służb specjalnych czy nego-
wanie Holokaustu można narazić się nawet na sprawę sądową. Jednak problem ukraiń-
ski polega na tym, że wspomniana książka została napisana przez byłych pracowników 
służb specjalnych dla obecnych – przez funkcjonariuszy KGB dla funkcjonariuszy SBU, 
w ramach – należy powiedzieć – ciągłości instytucjonalnej i dziedziczności kadrowej. 
Pikanterii sprawie dodaje fakt, że przedmowę do „monumentalnej” pracy napisał nie 
kto inny, jak ówczesny przewodniczący donieckiej obwodowej administracji państwo-
wej, Wiktor Janukowycz: „Historia organów bezpieczeństwa państwowego w obwodzie 
donieckim – wyjaśniał – sięga 1918 roku, gdy w miastach Mariupol i Bachmut zaczęły 
działać powiatowe organizacje czekistowskie […] Od tego momentu pracownicy orga-
nów bezpieczeństwa państwowego zawsze twardo stali na straży interesów naszego (sic!) 
narodu i państwa. Obecne wydanie będzie interesujące nie tylko dla młodych pracowni-
ków Służb Bezpieczeństwa, ale i dla czytelnika masowego, ponieważ zebrane są w nim 
wspaniałe przykłady prawdziwego, aktywnego patriotyzmu, wiernej służby państwu 
i narodowi Ukrainy (sic!)”.

Nie wiadomo, czy obecny prezydent rzeczywiście własnoręcznie napisał tę przedmo-
wę i czy w ogóle czytał tę wiekopomną książkę, ale realizowana przez niego polityka 
dowodzi, że ludzie, którzy pisali ten artykuł i książkę tę podsunęli Janukowyczowi, by ją 
„pobłogosławił”, mają na politykę o wiele większy wpływ niż wszyscy ukraińscy history-
cy razem wzięci.

„Rekagiebizacja”

W ciągu trzech lat, które minęły od dojścia do władzy Wiktora Janukowycza i zain-
spirowanego przez niego przewrotu parlamentarnego, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy 
w dużym stopniu przywróciła charakterystyczne dla byłego KGB funkcje policji politycz-
nej. Organizacje obrony praw człowieka, które monitorują sprawy naruszania praw oby-
watelskich na Ukrainie, odnotowują liczne przypadki ingerencji SBU w działalność orga-
nizacji społecznych, niezależnych mediów, instytucji naukowych, oświatowych i innych. 
Naciski przyjmują zarówno przez stosunkowo „miękkie” formy, tj. mają postać tzw. roz-
mów profilaktycznych, jak i kształt brutalnyche najazdów z aresztowaniami, rewizjami 
i fabrykowaniem dowodów14.

Już w pierwszych miesiącach po puczu SBU wykonała wiele symbolicznych demon-
stracyjnych działań, które sygnalizowały zerwanie z poprzednią praktyką „dekagiebizacji” 
służb specjalnych (chociaż słabej i niekonsekwentnej) i powrót do tradycyjnych funkcji 
represyjnych. Dotyczy to również skandalicznego zatrzymania na lotnisku w Boryspolu 
kierownika kijowskiego przedstawiciela Fundacji Konrada Adenauera, Niko Langego15, 

14 Bardziej szczegółowo na ten temat: M. Riabczuk, Re-KGB-ization, „Current Politics in Ukraine”, 23 IX 
2010, www.ukraineanalysis.wordpress.com/2010/09/23/re-kgbization.

15 Tarasiuk: SBU u represywnosti piszło dali za czasy Kuczmy, „Ukrajinśka Prawda”, 26 VI 2010, www.pravda.
com.ua/news/2010/06/26/5175825.
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próby politycznego szantażu rektora Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwo-
wie, o. Borysa Gudziaka16 czy aresztowania historyka Rusłana Zabiłego na podstawie 
niepoważnego oskarżenia o „próbę rozgłaszania tajemnic państwowych”, za które uzna-
no odtajnione jeszcze za czasów Juszczenki dokumenty o pracy agenturalnej radzieckich 
służb specjalnych przeciwko UPA17.

Wspomniane wydarzenia zostały skandalicznie nagłośnione medialnie, co niektó-
rzy obserwatorzy uznali za dowód niskiego profesjonalizmu służb specjalnych. Jednak 
wiarygodniejsze wydaje się świadome działanie kierownictwa tychże służb, ukierunko-
wane na maksymalny rozgłos i potęgowanie w ten sposób w społeczeństwie atmosfery 
podejrzliwości i strachu. Zastraszaniu służą też różnorodne „poufne rozmowy” z dzien-
nikarzami18, naukowcami19, działaczami społecznymi20 oraz (tradycyjnie w stylu KGB) ze 
wszystkimi mającymi kontakty z cudzoziemcami21.

Jurij Butusow, obserwator miarodajnego czasopisma „Dzerkało Tyżnia”, zacytował, 
bez ujawniania nazwiska, pracownika ukraińskiego kontrwywiadu, który zwerbalizo-
wał to, co niektórzy intuicyjnie wyczuwają: „Logiki w działaniach SBU brakuje tylko 
na pierwszy rzut oka, jeżeli odnosimy się do tego według zwyczajnych kryteriów oceny. 
Jednak jeśli spojrzeć na priorytety polityki zagranicznej przywódców kraju, na związ-
ki przewodniczącego SBU i jego polityczny status, na poziom osób, które są w kręgu 
uwagi służb specjalnych, wtedy staje się oczywiste, że we wszystkich tych działaniach 
przejawia się twarda logika. Walerij Iwanowicz [Choroszkowski] melduje się u prezy-
denta co drugi dzień – i każdorazowo zaświadcza o swojej osobistej lojalności. Liczba 
wrogów reżimu zwiększa się, a więc wartość Choroszkowskiego jako przewodniczą-
cego służb specjalnych rośnie… Wektor działań SBU szokuje ze względu na metody 
i z punktu widzenia prozachodniego ukierunkowania politycznego w ostatnich latach. 

16 Spooked by Spooks, „Economist”, 23 V 2010, www.economist.com/blogs/easternapproaches/2010/05/
ukraine/print.

17 Ł. Samochwałowa, SBU „poradyła” istoryku, jakyj wywczaje dijalnist´ UPA podumaty pro simju, UNIAN, 
9 IX 2010, www.unian.net/ukr/news/news-395079.html; J. Zacharow, Ukrajinśka sprawa istorykiw, 9 IX 
2010; www.khpg.org/index.php?id=1284046707.

18 K. Kapluk, Budni widomstwa Choroszkowśkoho − spiwbesidy z żurnalistamy, „Ukrajinśka Prawda”, 12 X 
2011, www.pravda.com.ua/articles/2011/10/12/6660080.

19 Weś skład Wczenoji rady Instytutu sociołohiji wykłykajut´ na dopyt w SBU, UNIAN, 14 III 2012, www.unian.
net/ukr/news/491579-ves-sklad-vchenoji-radi-institutu-sotsiologiji-viklikayut-na-dopit-v-sbu.html.

20 „W mieszkaniu odeskiego ekologa funkcjonariusze SBU szukali literatury ekstremistycznej”, „Hazeta 
po-Ukrajinśky”, 14 V 2012, www.gazeta.ua/articles/435702; SBU zajniałasia ruchom „Femen”, „Ukrajinśka 
Prawda”, 23 VI 2010, www.pravda.com.ua/news/2010/06/23/5166526; Y. Bystrytsky, Cooperation of Ukrai-
nian NGOs and the International Renaissance Foundation has caught the interest of the State Security Service 
(SBU) of Ukraine, http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=30326:cooperatio
n_of_ukrainian_ngos_and_the_international_renaissance_foundation_has_caught_the_interest_of_the_
state_security_service_sbu_of_ukraine&catid=81:news-irf-en&Itemid=67, 7 IX 2010.

21 K. Schuller, Die Angst ist zurück, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 5 XI 2010, www.faz.net/s/RubDDD-
F614E9B1C49B682201320840984FF/Doc~E78210BC4E1CB4AA084FC4FCBD6DC9E5E~ATpl~Ecomm
on~Scontent.html; O. Perepadia, Achtung, SBU, ja – nimećkyj szpyhun?!, „Ukrajinśka Prawda”, 30 VI 2011, 
www.pravda.com.ua/columns/2011/06/30/6342476.
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Jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeżeli spojrzymy na nią z punktu widzenia 
Rosji”22.

Zachód znowu stał się dla tzw. SBU głównym wrogiem, tymczasem jakakolwiek dzia-
łalność operacyjna przeciwko agenturze rosyjskiej na Ukrainie, nieśmiało rozpoczęta 
w czasach Juszczenki, została zdecydowanie przerwana. SBU wydała zgodę na przy-
wrócenie pracowników FSB na Krymie, gdzie podobno mają zadbać o bezpieczeństwo 
rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Z kolei pułkownik FSB Władimir Noskow, zatrzymany 
w 2009 r. z grupą funkcjonariuszy przy próbie zbrojnego porwania oficera ukraińskiego 
i wywiezienia go na przesłuchania do Naddniestrza w celu wydobycia tajnych informa-
cji, został zwolniony bez decyzji sądu po rozmowie naczelnika FSB Aleksandra Bort-
nikowa z nowym szefem SBU Walerijem Choroszkowskim23. Zresztą wymiana Waleri-
ja Choroszkowskiego (który został pierwszym wicepremierem) na karierowicza Ihora 
Kalinina – oficera KGB i byłego, a może i obecnego, obywatela Rosji – tylko potwierdza 
podejrzenie o braku wyraźnych instytucjonalnych granic między obydwiema organiza-
cjami24.

Odczuwalna coraz mocniej „rekagiebizacja” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przeja-
wia się nie tylko w tym, że staje się ona instrumentem autorytarnego rządzenia i nacisku 
politycznego, ale także w tym, że wyraźnie przybiera charakterystyczny dla KGB cha-
rakter antyukraiński. To właśnie ukraińscy działacze i organizacje, szczególnie na połu-
dniu i wschodzie kraju, stają się głównym obiektem prześladowań SBU i właśnie w tym 

22 J. Butusow, Służba bezpeky kohoś wid czohoś, „Dzerkało Tyżnia”, 18–24 IX 2010, www.dt.ua/1000/1550/70437. 
Zob. również: Pisla prychodu Choroszkowśkoho SBU stało FSB(u) – Ołeh Rybaczuk, „Hazeta po-Ukrajinś-
ky”, 4 XI 2011, http://gazeta.ua/articles/politics/408250.

23 Choroszkowskij otpustił agenta FSB, „Dieło” 17 IX 2010, www.delo.ua/ukraine/horoshkovskij-otpustil-
agenta—144960.

24 S. Leszczenko, „Sasza-Stomatołoh” bere nowu wysotu, „Ukrajinśka Prawda”, 3 II 2012, www.pravda.com.
ua/articles/2012/02/3/6951682. Zob. również: M. Wojciechowski, Tajna historia przejmowania Ukrainy 
przez Rosję, „Gazeta Wyborcza”, 1 III 2012, www.wyborcza.pl/1,75477,11261360,Tajna_historia_przejmo-
wania_Ukrainy_przez_Rosje.html; „SBU – filija FSB” – hromadśki orhanizaciji wymahajut´ widstawky 
Kalinina, „Hazeta po-Ukrajinśky”, 27 X 2012, www.gazeta.ua/articles/politics/463471. Pod koniec 2012 
r. Wiktor Janukowycz sformował nowy rząd, w którym stanowisko szefa SBU objął Ołekandr Jakymenko 
− kierownik ochrony firmy „Łemtrans” − prywatnej własności Rynata Achmetowa i Janukowycza junio-
ra, a wcześniej − oficer rosyjskich sił zbrojnych. Ihor Kalinin otrzymał posadę prezydenckiego dorad-
cy. Według Borysa Niemcowa, „po tym jak ukraińskie służby specjalne dopuściły do porwania Leonida 
Razwozżajewa [rosyjskiego dysydenta, który szukał azylu politycznego na Ukrainie], stało się jasne, że 
Janukowycz jako prezydent nie może zapewnić suwerenności kraju” („Hazeta po-Ukrajinśky”, 12 I 2013, 
http://gazeta.ua/articles/476667). Wcześniej w prasie informowano o dwóch innych rosyjskich „dorad-
cach” Janukowycza. Jednym z nich miał być Wiaczesław Zanewski, kierownik prywatnej ochrony Januko-
wycza z czasów przed prezydenturą, który faktycznie nadal wykonuje tę funkcję, chociaż formalnie figu-
ruje jako doradca pozaetatowy (S. Leszczenko, Sekrety na wynos?, „Ukrajinśka Prawda”, 6 X 2010, www.
pravda.com.ua/articles/2010/02/10/6). Drugim jest Ihor Szuwałow, który zasłynął jako twórca „wytycz-
nych” dla dziennikarzy i politycznych prowokacji („technik politycznych”) wykorzystywanych przeciwko 
Wiktorowi Juszczence przed Pomarańczową Rewolucją. Obecnie Szuwałow jest pozaetatowym doradcą 
szefa administracji prezydenckiej Serhija Lowoczkina i faktycznym realizatorem polityki informacyjnej 
prezydenta. (S. Leszczenko, Polittechnołoh włady, „Ukrajinśka Prawda”, 1 IV 2011, www.pravda.com.ua/
articles/2011/04/1/6073286/). 
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środowisku ochrana wyszukuje i fabrykuje, za przykładem rosyjskich kolegów, rozmaite 
przykłady „ekstremistów” i „terrorystów”25.

Z tego punktu widzenia pokazowa stała się sprawa przeciwko grupie młodych nacjo-
nalistów, którzy 28 grudnia 2010 r. odcięli głowę z popiersia Józefa Stalina przed komi-
tetem obwodowym Partii Komunistycznej w Zaporożu. Akcja miała ściśle polityczny, 
protestacyjny charakter, sami uczestnicy nagrali ją na wideo i umieścili w Internecie, 
a nawet, jak wyjaśniał jeden z nich, odciętą głowę pozostawili przy popiersiu, żeby nikt 
ich nie oskarżył o kradzież materiału. Komuniści szybko odnowili pomnik, ale niedługo 
po tym ktoś zniszczył go materiałem wybuchowym. I właśnie ten fakt stał się podstawą 
do aresztowania członków organizacji i oskarżenia o „terroryzm”, chociaż wszyscy mie-
li alibi, a sam materiał wybuchowy, według ekspertów, założono zbyt profesjonalnie jak 
na młodych amatorów. Szczególnego powodu do ponownego zniszczenia popiersia Sta-
lina młodzi nacjonaliści nie mieli (najprawdopodobniej była to prowokacja służb spe-
cjalnych), a na współpracę w śledztwie (mimo prawie rocznego uwięzienia i stosowania 
tortur) nie poszli, dlatego też zarzut o „terroryzm” upadł. Jednak ten fakt nie przeszkodził 
sędziom skazać „przestępców” na dwa–trzy lata więzienia za „szczególnie duży uszczer-
bek na majątku”. Odcięta głowa została przez sąd wyceniona na kwotę 106 tys. hrywien 
(10 tys. euro) i taką sumę, dodaną do kary pozbawienia wolności, sprawcy są zobowiąza-
ni zrekompensować komisji obwodowej partii komunistycznej.

Nie wnikając w szczegóły tego farsowego procesu, niestety bardzo typowego na 
współczesnej Ukrainie, należy jednak zwrócić uwagę na niewspółmierność kary do cię-
żaru „przestępstwa” (według prawa, w najgorszym przypadku sąd musiałby się ograni-
czyć do grzywny pieniężnej) oraz na fakt, potwierdzony zresztą przez organa władzy, że 
uszkodzone popiersie faktycznie było ustawione przez komunistów wbrew przepisom, 
a jego istnienie było sprzeczne z dekretami o likwidacji na Ukrainie pomników tota-
litaryzmu, wydanymi przez dwóch ukraińskich prezydentów: Krawczuka i Juszczenkę. 
W kontekście omawianej tu problematyki najbardziej symptomatyczna jednak jest posta-
wa, jaką wykazali w czasie śledztwa przedstawiciele służb specjalnych. „W zaporożskim 
areszcie śledczym – stwierdza jeden z uczestników akcji, Wasyl Awramiw – śledczy bili 
i wymagali, by mówić po rosyjsku, bo »oni nie panimajut« [nie rozumieją]. Mówili, że my 
»banderowcy« powinniśmy dziękować Stalinowi, bez którego »nie znalibyśmy cywiliza-
cji«, »Rosja dała wam granice, a ZSRR – wykształcenie« itd.” „Mieliśmy takie wrażenie 
– potwierdza Andrij Stempicki – że dla nich było ohydne wszystko, co ukraińskie – nasz 
język, nasza symbolika, nasza historia”26.

Latem 2011 r. SBU aresztowało inną grupę młodych nacjonalistów w miasteczku 
Wasylków w obwodzie kijowskim, których też próbowali uznać za niebezpiecznych „ter-
rorystów”, więc trzymali ich wbrew prawu w więzieniu, nie dopuszczali adwokatów, znęca-
li się nad nimi, zastraszali i torturowali. Pominąwszy tu szczegóły prawne tej spreparowa-

25 W. Wiatrowycz, Czekisty znowa rulat´? „Hazeta po-Ukrajinśky”, 7 II 2012, www.gazeta.ua/artic-
les/421582.

26 Sprawa Stalina żywe, www.ukrainianvancouver.com/archives/3262.
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nej sprawy, zwróćmy uwagę na charakterystyczny, ukrainofobiczny dyskurs pracowni-
ków „organów”, który faktycznie się nie zmienił od Dzierżyńskiego do Kalinina, ponie-
waż Ukraińcy (narodowo świadomi, czyli wykształceni, a przy tym niezrusyfikowani) byli 
wrogami zarówno dla imperialnej ochrany, jak i dla jej postimperialnych spadkobierców:

„W czasie przesłuchań – stwierdza jeden z wasylkowskich »terrorystów«, Oleksij 
Czerneha – funkcjonariusze SBU ciągle wypowiadali się z nostalgią o ZSRR, KGB oraz 
czasach politycznych represji lat trzydziestych ubiegłego stulecia, które przeprowadzały 
organy NKWD-KGB. Według nich, w tamtych czasach nas wszystkich wystrzelano by 
bez sądu i śledztwa. Funkcjonariusze SBU oskarżali nas o naruszenie ładu konstytucyj-
nego na Ukrainie, w otwarty sposób znieważali państwo ukraińskie i naród ukraiński 
(żałując, że teraz nie jest rok 1933) oraz wyrażali pragnienie przyłączenia Ukrainy do 
Federacji Rosyjskiej”27.

Biorąc pod uwagę fakt, że podobne poglądy właściwe są znacznej, jeśli nie przewa-
żającej części czynnej władzy – od ministra oświaty Dmytra Tabacznyka28 do prowin-
cjonalnego odeskiego pracownika drogówki, który publicznie nazywa język ukraiński 
„językiem cielęcym”29, musimy być świadomi, że na Ukrainie odbywa się ten sam, co 
na Białorusi, proces wzmacniania postkolonialnych elit „kreolskich” oraz upokarzania 
aktywniejszej, nieposkromionej części ludności autochtonicznej. SBU odgrywa w tej 
sprawie tę samą rolę, co wcześniej WCzK-NKWD-KGB, chociaż posługuje się obecnie 
nieco innymi metodami i językiem.

Zamiast zakończenia

W odróżnieniu od Leonida Kuczmy, który realizował politykę manipulatorskiego 
„centryzmu” polegającego na lawirowaniu między różnymi klanami oraz równoważeniu 
interesów Wschodu i Zachodu, „sowietofilów” i „atlantystów”, prorosyjskich i ukraiń-
skich nacjonalistycznych radykałów, Wiktor Janukowycz postawił wyraźnie na rosyjsko-
języczny, przeważnie „sowietofilski” i dosyć często ukrainofobiczny elektorat, utożsa-
miając się jednoznacznie – ideologicznie, kadrowo i instytucjonalnie – z odpowiednimi 
elitami „imperialno-kreolskimi”. Od marca 2010 r. jego rząd realizuje politykę pełzającej, 
ale konsekwentnej resowietyzacji i rusyfikacji przestrzeni symbolicznej – narodowej nar-
racji i językowo-kulturowej tożsamości społeczeństwa.

Z punktu widzenia panującej oligarchii taka polityka wydaje się jak najbardziej słusz-
na30. Wątpię jednak, by ci ludzie czytali badania Stephena Shulmana o korelacji między 

27 O. Czerneha, Jak w SBU robyły z mene terorysta, „Kyiv Post”, 1 IX 2011, www.kyivpost.ua/opinion/op-ed/
yak-v-sbu-z-mene-robili-terorista-28433.html.

28 K. Gorchinskaya, Tabachnyk’s Views are Dangerous in Classroom, „Kyiv Post”, 18 III 2010, www.kyivpost.
com/news/opinion/op_ed/detail/62058; I. Dziuba, Prokyśli „szczi” wid Tabacznyka”, „Deń”, 9 VII 2010, 
http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/prokisli-shchi-vid-tabachnika.

29 Odessa Policeman Calls Ukrainian ‘Cow’ Language, „RFERL Newsline”, 26 I 2011, www.rferl.org/content/
ukrainian_language_cow/2288383.html.

30 „Właśnie za to [poniżenie i upośledzenie Ukraińców] elektorat ich lubi – uważa pisarz Jurij Andruchowicz. 
– Za to wybaczy im byle jaką „poprawę jakości życia” i mimo wszystko, przy dowolnych okolicznościach 
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ukraińską tożsamością obywateli i ich prozachodnim, prorynkowym, prodemokratycz-
nym nastawieniem31. Nieświadomie natomiast działają zgodnie z obserwacjami Shulma-
na: wszelkimi dostępnymi środkami próbują osłabić ukraińską tożsamość, uznając ją za 
główną przeszkodę do autorytarnego sprawowania władzy, i zastąpić ją najodpowied-
niejszą dla siebie, znaną z historii tożsamością homo sovieticus – antyzachodniego i anty-
liberalnego. Jest to bowiem rodzaj tej samej tożsamości rosyjsko-radziecko-wschod-
niosłowiańskiej, który podobne autorytarne reżimy pielęgnują w Rosji, Białorusi i na 
Naddniestrzu. Dlatego, jak prognozuje amerykański politolog Aleksander Motyl, „Ukra-
ińcy powinni spodziewać się, że ataki na demokrację i tożsamość ukraińską będą trwały. 
Realnie sądząc, ponieważ język, kultura i tożsamość ukraińska kojarzą się z demokracją 
i Zachodem, a język, kultura i tożsamość rosyjska – niestety – z autorytaryzmem i radzie-
cką przeszłością, Janukowycz będzie atakować i demokrację, i tożsamość ukraińską z jed-
nakową zawziętością”32.

W ograniczonej perspektywie czasowej taka polityka stworzy prezydentowi i jego oto-
czeniu pewną wygodną sytuację, ale w przyszłości nieco dalszej może przynieść przynaj-
mniej cztery fatalne skutki dla państwa i narodu. Po pierwsze, pozbawi Ukrainę realnych 
szans na pełnowartościową modernizację i wejście do Pierwszego Świata – ponieważ oba 
te punkty w specyficznych warunkach regionalnych są możliwe do realizacji tylko na 
drodze wszechstronnej integracji euroatlantyckiej. Bez sojuszu z demokratyczną częścią 
społeczeństwa i przyjęcia demokratycznych zasad gry tego celu nie da się osiągnąć. Po 
drugie, polityka taka zantagonizuje znaczną część ukraińskiego społeczeństwa i dopro-
wadzi do pogłębienia podziałów językowo-kulturowych, a ostatecznie wręcz do rozła-
mu kraju lub jego ulsteryzacji. Po trzecie, uniemożliwia ona wykorzystanie służb spe-
cjalnych zgodnie z przeznaczeniem – w celu zapewnienia ogólnonarodowych interesów, 
a nie ściśle korporacyjnych potrzeb dominującej grupy. I po czwarte, eskalacja konfliktu 
wewnętrznego i działań represyjnych rządu nieuchronnie prowadzi do „łukaszenkizacji” 
reżimu, czyli jego międzynarodowej izolacji i wejścia w sferę pełnej kontroli ze strony 
Rosji, co oznacza, między innymi, pogłębienie zacofania cywilizacyjnego.

From the Extraordinary Committee for the Struggle Against Counter-
Revolution and Sabotage to the Security Service of Ukraine: continuity 
and modifications of the „anti-nationalist” discourse and policy

The Soviet special services, in all their embodiments – from the All-Russian Extra-
ordinary Committee for the Struggle Against Counter-Revolution and Sabotage to 
the Committee for State Security – not only served the interests of a totalitarian state, 

będzie na nich głosować. Bo oni przecież »przycisnęli banderowców« – i to jest najważniejsze” (Nawiszczo 
Janukowyczu czerwonyj prapor?, UNIAN, 25 V 2011, www.culture.unian.net/ukr/detail/191527).

31 S. Shulman, National Identity and Public Support for Political and Economic Reform in Ukraine, „Slavic 
Review” 2005, t. 64, nr 1.

32 A. Motyl, Containing the Con, „Kyiv Post”, 12 V 2011, www.kyivpost.com/news/opinion/op_ed/
detail/66453.
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eradicating any opposing views, but also contributed to the creation of the raison d’etat of 
an empire which had to keep a tight rein on the nations and territories under its rule, at 
the same time trying to make them homogenous not only in terms of politics, but also in 
terms of the language and culture.

The national consciousness, specificity and autonomy of non-Russian nations were 
destroyed under the slogan of the “fight against bourgeois nationalism”. An official alter-
native for the latter was the “proletarian internationalism”. In practical terms, it meant 
the countries thus being colonized had to renounce their ethnic groups and had to cut 
themselves off from any national particularism, becoming absolutely loyal towards their 
colonizers – until they began to identify themselves with them, unconditionally accep-
ting their views on the perception of their own nation.

The struggle against the “Ukrainian bourgeois nationalism”, or actually against the 
Ukrainian nation, was carried out along these lines, not just through propaganda, but 
also by police measures. An accusation of “bourgeois nationalism” was not only indi-
cative of a dangerous ideological deviation but also often provided grounds for serious 
criminal prosecution. In fact, however, it was an official state-instigated phobia directed 
against Ukrainians, and a denationalisation policy, euphemistically disguised as the “fight 
against bourgeois nationalism”. Similarly, state-instigated Russian anti-Semitism was dis-
guised as the fight against “Zionism” and “cosmopolitism”.

The paper focuses on the two most interesting periods of the operation of the Soviet 
special services – the early period when the hatred and contempt of Chekists towards 
Ukrainians were not yet concealed under “antinationalist” euphemisms (see, for exam-
ple, the case of Mykhailo Hrushevsky) and the subsequent period when the Committee 
for State Security (KGB) was officially transformed into the Security Service of Ukraine 
SBU) and when the slogan of the “fight against the Ukrainian bourgeois nationalism” was 
formally rejected, which (just like in Russia or in Belarus) was not followed, however, by 
significant institutional and personnel changes. Thus, nothing was done to suppress the 
Ukrainophobic views and practices, which henceforth were used no longer for Moscow’s 
purposes, but for those of local Russian-speaking criminal and oligarchic elites.
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Projekty pamięci historycznej i polityka wykluczenia. 
Korzenie konfliktów etnicznych w Gruzji 

Sowiecka polityka pierestrojki i głasnosti wprowadzona w ZSRR w latach osiemdzie-
siątych zakładała stworzenie pewnego rodzaju sfery publicznej, w której oprócz oficjalnej 
ideologii do głosu miały dojść również poglądy alternatywne. Był to gest w stronę ruchów 
narodowych i secesjonistycznych w ZSRR, które ostatecznie doprowadziły do upadku 
imperium w 1991 r. Upadek ZSRR wyzwolił irredentystyczne żądania w republikach, 
również w Gruzji. Jak twierdzi Christoph Zürcher „w okresie radzieckim relacje między 
Gruzinami i Abchazami nie były wolne od napięć. W latach 1957, 1967 i 1977 działacze 
abchaskiego ruchu kulturalnego oraz część inteligencji (a w 1977 r. także niektórzy wyso-
cy funkcjonariusze partii komunistycznej) żądali integracji terytorium Abchazji z ZSRR. 
I choć za każdym razem radzieckie kierownictwo odrzucało te postulaty, to jednak jed-
nocześnie rekompensowało je pakietem koncesji kulturalnych oraz zwiększeniem inwe-
stycji w regionie”1.

W latach osiemdziesiątych doszło do eskalacji napięć. Przejawiły się one w szczegól-
ności w marcu 1989 r. podczas masowych demonstracji we wsi Łychy − w przeszłości 
będącej siedzibą abchaskich książąt. Wówczas to Abchazi, włączając w to reprezentan-
tów elity komunistycznej, podpisali deklarację z żądaniem statusu republiki związkowej 
dla Abchazji, a więc de facto secesji z Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 
W następstwie tego w lipcu 1989 r. miały miejsce pierwsze akty przemocy między przed-
stawicielami obu grup narodowościowych. W ich wyniku zginęło szesnaście osób, a setki 
zostały ranne2.

25 sierpnia 1990 r. Abchaska Autonomiczna Rada Najwyższa ogłosiła Abchazję radzie-
cką republiką, jednak Gruzińska Rada Najwyższa natychmiast potępiła tę deklarację. 
W sierpniu 1991 r. osiągnięto kompromis między rządem pierwszego prezydenta Gruzji, 
Zwiada Gamsachurdii, i władzami regionu abchaskiego. Bazował on m.in. na przyznaniu 

1 C. Zürcher, Georgia’s Time of Troubles 1989–1993 [w:] Statehood and Security, Georgia after the Rose Revo-
lution, red. B. Coppieters, R. Legvold, Cambridge 2005, s. 87.

2 Ibidem, s. 88.
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Abchazom w regionie więcej miejsc w Radzie Najwyższej niż reprezentantom ludności 
gruzińskiej (stanowiącej 45,7 proc. ogółu społeczeństwa Abchazji). Na podstawie tych 
ustaleń pod koniec 1991 r. odbyły się dwie tury wyborów do Abchaskiej Rady Najwyż-
szej. Umowa nie obowiązywała jednak długo, ponieważ zimą 1991/1992 prezydent Gam-
sachurdia został obalony w wyniku wojskowego zamachu stanu. Nowe władze Gruzji pod 
wodzą Eduarda Szewardnadze − byłego radzieckiego ministra spraw zagranicznych za 
rządów Michaiła Gorbaczowa − postanowiły unieważnić postanowienia wspomniane-
go kompromisu gruzińsko-abchaskiego z 1991 r., przedstawiając go jako szkodliwy dla 
gruzińskiego interesu narodowego. Rząd w Tbilisi przywrócił postanowienia konstytucji 
z 1921 r., w której zawarty był passus o autonomicznym statusie Abchazji. W odpowiedzi 
na ten ruch, 23 lipca 1992 r. Abchaska Rada Najwyższa podjęła decyzję o przywróceniu 
projektu konstytucji przygotowanego w 1925 r., w którym uznano Abchazję za suweren-
ne państwo. Decyzja ta została podjęta bez większych problemów, ponieważ − zgodnie 
z postanowieniami kompromisu z 1991 r. − Abchazi mieli zapewnioną w radzie więk-
szość (2/3 głosów), przez co realna władza rządu gruzińskiego nad regionem abchaskim 
była bardzo ograniczona.  

14 sierpnia 1992 r. do Abchazji wkroczyły siły wojskowe pod dowództwem komen-
danta Gwardii Narodowej i równocześnie członka Gruzińskiej Rady Wojskowej, Tengi-
za Kitowaniego. Pretekstem była konieczność ochrony linii kolejowych przed grupami 
zbrojnymi utworzonymi przez zwolenników byłego prezydenta Gamsachurdii. Jeszcze 
przed zdobyciem przez Kitowaniego stolicy Abchazji, Suchumi, wojsko abchaskie otwo-
rzyło ogień do jego żołnierzy. Ten incydent stał się punktem zapalnym konfliktu zbrojne-
go. Siły gruzińskie przejęły kontrolę nad Suchumi, a następnie nad całym regionem. Jed-
nak Abchazi otrzymali znaczące wsparcie militarne ze strony ochotników z północnego 
Kaukazu i rosyjskiej armii. We wrześniu 1993 r. oddziały Kitowaniego zostały pokonane, 
a zamieszkała w regionie ludność gruzińska została zmuszona do opuszczenia Abchazji. 
W wyniku zawieszenia broni, podpisanego przez władze Gruzji i Abchazji, w pasie gra-
nicznym ulokowano siły pokojowe Wspólnoty Niepodległych Państw, które pozostały na 
tych terenach do wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r.3 

Do pewnego stopnia korzenie konfliktów etnicznych w należącym do Gruzji regio-
nie Abchazji tkwią w konkurujących ze sobą wyobrażeniach o przeszłości. Faktycznie, 
przed konfliktem zbrojnym z lat 1992–1993 i podczas jego trwania przeszłości przypisy-
wano szczególne znaczenie. Walczące strony odwoływały się do niej, aby uzasadnić swoje 
prawo do spornego terytorium i inne prawa polityczne, powołując się na swoje histo-
ryczne pierwszeństwo w stosunku do innych grup. Zatem eskalacji napięć zawsze towa-
rzyszyła – a nawet ją wywoływała – „wojna historyków”, których działania „nie są nie-
winnym aktem kultywowania pamięci, lecz próbą kształtowania pamięci innych ludzi”4. 
Zwłaszcza począwszy od pierwszych dziesięcioleci XX w., gruzińscy i abchascy historycy 

3 Wojna w 2008 r. rozpoczęła się w Południowej Osetii i zakończyła się uznaniem przez Rosję niepodległości 
Abchazji i Południowej Osetii.

4 P. Burke, History as Social Memory [w:] Memory, History, Culture and the Mind, red. T. Butler, New York 
1980, s. 100–101.
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(a także filologowie i etnografowie) odgrywali kluczową rolę w realizacji projektów 
poświęconych pamięci historycznej, przedstawiających historię Abchazji w sposób pod-
kreślający element rywalizacji. Proces ten uległ zaostrzył się zwłaszcza pod koniec lat 
osiemdziesiątych XX w.

Szczególny charakter gruzińskich i abchaskich projektów pamięci wynikał w pew-
nym sensie z radzieckiej polityki narodowościowej, której głównymi celami były sbli-
żenije („zbliżenie”) i ostatecznie slijanije („zlanie się”) różnych narodowości w obrębie 
ZSRR dzięki ustanowieniu socjalizmu5. Jednocześnie, w ramach wprowadzonej w 1923 
r. polityki korienizacji („natywizacji”) „promowana była koncepcja narodowości, w któ-
rej fundamentalną kwestią był status terytorialny kraju”. Na przykład „ważniejsze grupy 
narodowe otrzymywały najbardziej znaczące administracyjne, konstrukcyjne i prawne 
wyrazy narodowości w formie statusu republiki związkowej”6. W tym kontekście bol-
szewicy zazwyczaj uznawali prawa polityczne grup kulturowych opartych na wspólnocie 
językowej w ramach ZSRR. Co za tym idzie, radziecka polityka narodowościowa ukształ-
towała etniczno-terytorialny podział administracyjny wynikający z hierarchicznego 
nacjonalizmu. Na przykład Abchazi uzyskali status tytularnej narodowości w regionie 
Abchazji i cieszyli się autonomią w ramach GSRR. Później, w latach dziewięćdziesiątych 
XX w., autonomiczne struktury posłużyły jako prawna podstawa separatystycznych rosz-
czeń tej grupy7.

Polityka pamięci w ZSRR, umacniająca wspólną i ujednoliconą narrację historyczną, 
była determinowana przez reżim totalitarny i radziecką politykę narodowościową. Mar-
garet McMillan zauważa, że „ideologie powołują się na historię i w ich rękach przeszłość 
staje się przepowiednią”8. W przypadku ZSRR przeszłość była przepowiednią przyszłej 
interetnicznej harmonii. Radziecka historiografia „służyła celom imperialnej polityki 
narodowościowej partii komunistycznej w zakresie rozwijania i wpajania nowych mitów 
i legend jednoczących narody nierosyjskie wokół rosyjskiego »starszego brata«”9. Zgod-
nie z radziecką narracją historyczną narody nierosyjskie dołączyły do ZSRR dobrowolnie 
i pragnęły zjednoczenia z rosyjskim „starszym bratem”. Wszelkie przejawy nacjonalizmu 

5 G. Smith, The Soviet state and Nationalities Policy [w:] The Nationalities Question in the Post-Soviet States, 
red. G. Smith, London–New York 1996, s. 2–23.

6 Ibidem, s. 7.
7 Svante E. Cornell zauważa, że autonomiczne instytucje sprzyjają wzmacnianiu tożsamości grup lokalnych. 

Zazwyczaj autonomiczny region ma granice i instytucje rządowe, służące jako podstawa etnicznej mobi-
lizacji. Naturalnie w czasach ZSRR nie istniała realna autonomia, jednak nawet w tamtej rzeczywistości 
autonomiczny region posiadał mechanizmy ustanawiania instytucji rządowych, edukacyjnych i akademi-
ckich oraz wspierania lokalnej elity politycznej, stanowiącej prawne przedstawicielstwo ludności autono-
micznej republiki, dążące do objęcia pełnej kontroli w regionie i zapewniające mobilizację etniczną (S.E. 
Cornell, Autonomy as a Source of Conflict Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective, The Johns Hopkins 
University Press, 2002, s. 252–256).

8 M. McMillan, Dengerous Games. The Uses and Abuses of History, New York, the Modern Library, 2009, s. 
63.

9 T. Kuzio, History, Memory and Nation Building in the Post-soviet Colonial Space, „Nationalities Papers” 
2002, 30/2, s. 245.
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lub agitacji przeciwko ZSRR były postrzegane jako przeciwstawianie się temu „proro-
ctwu” i „prawdziwym pragnieniom” narodów nierosyjskich10. 

Z drugiej strony, zadeklarowane prawo poszczególnych narodów należących do 
ZSRR do „rozwoju” zapewniło lokalnej inteligencji z republik radzieckich pewne praw-
ne podstawy do rozwijania własnych projektów poświęconych pamięci historycznej. Te 
nacjonalistyczne projekty nie zagrażały jednak realizacji celów radzieckich przywódców, 
zakładających ostateczne zlanie się republik należących do ZSRR i „likwidację wszelkich 
historycznych, tradycyjnych, prawnych i lingwistycznych barier, które mogłyby prze-
szkadzać w dążeniu do tego celu [budowy komunizmu – przyp. M.T.]”11.

W celu dokonania analizy poszczególnych cech gruzińskich i abchaskich projektów 
poświęconych pamięci historycznej konieczne jest krótkie zdefiniowanie tego terminu. 
Projekt poświęcony pamięci historycznej można opisać jako zaplanowany, sponsorowa-
ny przez państwo projekt interpretacji przeszłości oraz stworzenia spójnej narracji histo-
rycznej w celu wzmocnienia poczucia jedności w społeczeństwie. Można wskazać kilka 
celów tego rodzaju projektów, takich jak: organizacja pamięci zbiorowej wokół kluczo-
wych wydarzeń historycznych z przeszłości, pamiętanych przez zbiorowość jako przeło-
mowe; ustanowienie spójnej narracji historycznej na wszystkich poziomach; określenie 
priorytetów w ramach społeczeństwa: co, kiedy i jak należy wspominać. Jak wyjaśnia 
Iwona Irwin-Zarecka, „projekty poświęcone pamięci historycznej zwracają naszą uwagę 
na fakt, że proces dokumentowania i zapamiętywania pewnych wydarzeń nie jest auto-
matyczny [...] Zarówno przez dobitnie sformułowane artykuły redakcyjne, jak i śmiałe 
tworzenie nowych źródeł symboli, wiele z nich odsłania przed ogółem społeczeństwa 
obecność społecznej i politycznej kontroli nad pamięcią”12. Projekty poświęcone pamię-
ci historycznej mają na celu wprowadzenie oficjalnej narracji historycznej na wszystkich 
poziomach życia społecznego, od programów nauczania w szkołach po propagandę poli-
tyczną.

Zgodnie z założeniami gruzińskiego projektu pamięci, Abchazja zawsze stanowi-
ła integralną cześć terytorium i kultury Gruzji. Abchazi są kulturowo bliscy Gruzinom 
lub nawet są ludem o gruzińskich korzeniach, a ich emancypacja rozpoczęła się dopiero 
w czasach panowania carów, a następnie w okresie ZSRR.

Abchaski Projekt Kontrpamięci przedstawia zupełnie inny obraz przeszłości – jako 
ciągłej bitwy i walki z etnicznymi rywalami gruzińskimi. Lokalni historycy twierdzą, 
że Abchazja nigdy nie była częścią Gruzji, to gruzińscy historycy próbują zniekształcić 
przeszłość i odebrać Abchazom ich pamięć historyczną, a rdzenni Gruzini przybyli do 
Abchazji w celu kolonizacji regionu.

W ten sposób kluczowe elementy składowe zarówno gruzińskich, jak i abchaskich 
projektów pamięci odnoszą się do problemu pierwotnej obecności w Abchazji. Teza 

10 Ibidem.
11 J.W.R. Parsons, National Integration in Soviet Georgia, „Soviet Studies” 1982, t. 34, nr 4, s. 547.
12 I. Irwin-Zarecka, Frames of Remembrance. The Dynamics of Collective Memory, Transaction Publishers, 

2007, s. 133.
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o starożytnej obecności w regionie jest wykorzystywana w szczególności jako potwier-
dzenie praw do danego terytorium. Abchaski uczony Simon Basaria twierdzi, że rdzenni 
Abchazi zawsze zamieszkiwali te tereny, Gruzini zaś przybyli na nie dopiero w później-
szych czasach i dokonali asymilacji ludności abchaskiej13.

Z kolei historycy gruzińscy są również przekonani, że Gruzini stanowią rodzimą lud-
ność Abchazji. W gruzińskiej historiografii można wyróżnić dwa główne stanowiska 
odnoszące się do tego problemu. Pierwsze zakłada, że zarówno Abchazi, jak i Gruzini 
są rdzennymi mieszkańcami tego terytorium, lecz Gruzini zamieszkiwali je wcześniej. 
Mariam Lortkipanidze twierdzi, że w II w. p.n.e. zachodnią część Kaukazu Południo-
wego zamieszkiwały głównie starożytne plemiona gruzińskie. Abchaski historyk Jurij 
Woronow odpowiedział gruzińskiej uczonej w następujący sposób: „przede wszyst-
kim, Lortkipanidze próbuje odebrać pamięć swojemu własnemu narodowi, a po dru-
gie, zamierza odmalować fałszywy obraz przeszłości i wprowadzić w błąd zagranicznych 
naukowców”14. Drugą, radykalniejszą teorię stworzył gruziński historyk Pavle Ingoro-
kva, który twierdził, że kiedy w VIII w. utworzono Królestwo Abchazji, jego terytorium 
zamieszkiwali wyłącznie Gruzini, a współcześni Abchazi przybyli na te tereny w XVII 
w.15 Natomiast inny abchaski historyk, Simon Ashkhatsava, uważał, że Abchazja jako kraj 
pojawiła się w XI w. p.n.e., a szczyt jej rozwoju nastąpił w okresie od VIII do XV w. Jed-
nak w XVI i XVII w. gruzińscy historycy zaczęli zmieniać i usuwać niepożądane strony 
z abchaskiej historii16. 

Najważniejsze jest tutaj to, że gruzińska tradycja historiograficzna traktuje XI i XII 
stulecie jako „złoty wiek” w historii Gruzji, zapoczątkowany przez zjednoczenie średnio-
wiecznych gruzińskich królestw, w tym również Abchazji. W związku z tym, Abchazja 
jest traktowana jako kolebka gruzińskiej kultury i państwowości. Niemniej okres, który 
dla gruzińskich historyków jest „złotym wiekiem Gruzji”, dla Ashkhatsavy stanowi naj-
bardziej chwalebny okres w historii Abchazji. Twierdzi on, że gruziński król Dawid IV 
Budowniczy i królowa Tamara, którzy zostali później kanonizowani jako święci Gruziń-
skiego Kościoła Prawosławnego, byli Abchazami. Idąc w ślady Ashkhatsavy, większość 
abchaskich historyków przejawia tendencję do obwiniania swoich gruzińskich kolegów 
o przeinaczanie „wielkiej historii” Abchazji. 

Ukazuje to, w jaki sposób działania historyków są wykorzystywane jako instrument 
polityki wykluczenia, która zmienia Abchazję w obszar konfliktu. W szczególności „tery-
torializacja pamięci” zmierza do przekształcenia tego regionu w „pejzaż etniczny”17.

W rezultacie w Abchazji ocena tego, co należy lub nie należy do danego pejzażu 
etnicznego wpływa na wszystkie aspekty codziennego życia. Pod tym względem rzeka 
Enguri, była granica administracyjna między Abchazją a pozostałą częścią Gruzji, jest 
traktowana jako niemal uświęcona linia oddzielająca abchaską i gruzińską „przestrzeń 

13 V. Shnirelman, War of Narratives. Myth, Identities and Politics in South Caucasus, Moscow 2003, s. 287.
14 Z. Papaskiri, Abkhazia is Georgia, Tbilisi 1998, s. 71.
15 V. Shnirelman, War of Narratives…, s. 307.
16 Ibidem, s. 286.
17 A. Smith, Myths and Memories of the Nation, Oxford 1999, s. 150.
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etniczną”. Zgodnie ze współczesnym abchaskim dyskursem politycznym, Gruzini jako 
„obce”, „odmienne” i „nieprzyjazne” elementy zostali wydaleni z Abchazji z powrotem do 
swojej „historycznej ojczyzny”, czyli na ziemie za rzeką Enguri18. Jest to wykorzystywane 
jako kluczowy argument w celu teoretycznego uzasadnienia czystek etnicznych i wydala-
nia Gruzinów z Abchazji. Konflikt ten stanowi wyraźną manifestację tego, jak powiązania 
między tożsamością kulturową a lokalizacją w konkretnej przestrzeni geograficznej lub 
symbolicznej mogą się stać problemem i sprawiać, że ludzie są zmuszeni walczyć z wyni-
kającymi z nich dylematami związanymi z podziałem i wykluczeniem. Jeden z takich 
dylematów jest związany z negatywnymi stereotypami utrzymującymi się w społeczności 
abchaskiej i gruzińskiej, które nadal stanowią główną przeszkodę w procesie rozwiązy-
wania konfliktów. „Stereotypy (lub »charakterystyki«) to uogólnienia lub założenia, któ-
rych ludzie dokonują odnośnie do cech wszystkich członków określonej grupy, w oparciu 
o wyobrażenie (często błędne) o osobach należących do tej grupy […] Stereotypy stają się 
szczególnie rozpowszechnione – i kłopotliwe – w czasie konfliktów. Grupy mają tenden-
cję do definiowania się przez to, kim są, a kim nie są. Natomiast »inni«, zwłaszcza »wro-
gowie« lub »przeciwnicy«, są często postrzegani w bardzo negatywny sposób”19.

Wspomniane wcześniej postrzeganie Gruzinów jako „obcych”, „innych” i „nieprzyja-
znych” jest najważniejszą cechą powojennego dyskursu politycznego w Abchazji. Nawet 
w homogenicznym etnicznie regionie Gali, w którym większość stanowili Gruzini, urzę-
dujące władze lokalne starają się przywrócić tzw. prawdziwą abchaską tożsamość. Region 
Gali jest przedstawiany jako główny przyczółek ekspansji Gruzinów na tereny Abchazji 
w XIX w. 

Współczesny abchaski historyk Teymuraz Achugba wymienia najistotniejsze aspekty 
abchaskiej wersji historii regionu Gali: 1) przed XIX w. ludność regionu Gali stanowili 
rdzenni Abchazi. 2) Rzeka Enguri stanowi naturalną granicę i niemal niepokonaną barie-
rę między dwoma „światami” – gruzińskim i abchaskim. 3) Gruzini prowadzą politykę 
asymilacji. 4) Wśród populacji regionu Gali nadal istnieją ślady tożsamości abchaskiej. 
Co ciekawe, swoje argumenty opiera on na świadectwach rosyjskich podróżnych i admi-
nistratorów z XIX w., które są głównie źródłami opisowymi i nie mogą być wykorzysty-
wane jako źródła do analizowania problemu rodzimości populacji w regionie Gali. Nie-
mniej, są one przydatne dla lokalnych polityków, którzy pragną podtrzymywać stereotypy 
dotyczące przeciwników. Poniżej przedstawiam jeden z przykładowych argumentów tego 
autora. Jak zauważa, jeden z dziewiętnastowiecznych podróżników wspomina, że ludność 
regionu Samurzakan (wcześniejsza nazwa rejonu Gali) nie lubi trudnić się działalnością 
handlową. Miałoby to oznaczać, że przed przybyciem Gruzinów do regionu Gali obszar 
ten zamieszkiwali Abchazi (którzy nie zajmowali się handlem – M.T.), jako że członkowie 
lokalnych społeczności gruzińskich byli tradycyjnie dobrymi kupcami.

Konflikt gruzińsko-abchaski jest klasycznym przykładem pamięci o konfliktach 
i konfliktów pamięci. Negatywne stereotypy i polityka wykluczenia, podsycana przez 

18 W wyniku gruzińsko-abchaskiego konfliktu zbrojnego w latach 1992–1993 tysiące rdzennych Gruzinów 
zostały zmuszone do opuszczenia swoich ojczystych terenów w regionie Abchazji.

19 H. Burgess, Stereotypes/Characterization Frames, 2003, wersja elektroniczna: http://www.beyondintracta-
bility.org/bi-essay/stereotypes, 17 IX 2013 r.
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historyków i dominujące projekty pamięci historycznej, odegrały istotną rolę w pod-
trzymywaniu konfliktu. Obecnie lokalne elity rządzące starają się legitymizować czyst-
ki etniczne i utrzymywać konflikt tożsamości etnicznych przez konfrontację z „innymi”, 
czyli Gruzinami. Z drugiej strony, Gruzini i Abchazi są narodami kulturowo sobie bli-
skimi i mają dobre doświadczenia w zakresie życia obok siebie. Między społecznościami 
Gruzinów i Abchazów istnieją graniczne obszary interakcji, ilustrujące nakładanie się 
realnych i wyobrażonych obszarów, w których można zaobserwować wspólne gruzińskie 
i abchaskie praktyki kulturowe, ukształtowane przez te właśnie doświadczenia. 

Środowisko zamieszkane przez populację mieszaną (obejmującą Gruzinów, Abchazów 
i członków innych narodowości) w miastach, miasteczkach i wioskach Abchazji można 
opisać za pomocą koncepcji „pogranicza praktyk”. Przestrzenie te nie muszą być usytu-
owane przy oficjalnej granicy administracyjnej. W tym wypadku mówimy o obszarach 
podzielonych granicami wewnętrznymi, w których ludzie posługują się różnymi języ-
kami, modlą się w swoich świątyniach i mają odmienne korzenie etniczne20. W ramach 
tej interpretacji, termin „pogranicze” odnosi się nie tylko do miejsca, lecz również do 
określonych praktyk kulturowych. Na przykład przed wojną stolicę Abchazji – Suchu-
mi – można było opisać jako miasto, którego mieszkańcy, bardzo często mający wspólne 
korzenie rodzinne, byli tolerancyjni i wyróżniali się tym, że nie byli podatni na jakiekol-
wiek fobie etniczne.

Memory Projects and politics of exclusion: Roots of Ethnic conflicts 
in Georgia

To some extent, roots of ethnic conflict in Abkhazia region of Georgia can be found in 
contested representation of history. Indeed, special importance was ascribed to the past 
before and during (1992-1993) this armed conflict. Conflicting parties referred to their 
past in order to establish territorial and other political rights by claiming historical prio-
rity vis-à-vis other groups. Thus, the escalation of tensions was always accompanied or 
caused by the “war of historians”. In particular, since the first decades of the 20th century 
Georgian and Abkhazian historians (also philologists and ethnographers) played crucial 
role in elaborating memory projects that portray history of Abkhazia in contested ways.  
This process was extremely sharpened by the end of 80’s of 20th century. 

According to Georgian memory project, Abkhazia always was an integral part of Geo-
rgian territory and culture; Apart from this, Abkhazians are culturally close to Georgians 
or even the people of Georgian origins and their alienation started during Tsarist and 
Soviet time. On the contrary, Abkhazian Counter-Memory Project portrays the diffe-
rent pictures of the past, as a permanent battle and struggle with ethnic Georgian rivals. 
Local historians claim that Abkhazia never was a part of Georgia; Georgian historians are 

20 K. Czyzewski, Line of Return. Practicing „the Borderland” in Dialogue with Czeslaw Milosz, „Michigan 
Quarterly Review” 2007, t. 46, nr 4.
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trying to distort the past and take away the historical memory of Abkhazian people; eth-
nic Georgians came in Abkhazia in the wake of the colonization of the region.

In this way, the key constitutive elements of both Georgian and Abkhazian memory 
projects revolve around the problem of primordiality in Abkhazia. In particular, claiming 
the antiquity in the region serve as legitimizing rights to this territory. All these reveal 
how historians activity, is used as an instrument for politics of exclusion, which turns 
Abkhazia into contested space. As a result, in Abkhazia, signs of what does or does not 
belong to one’s space mark every aspect of daily life. According to modern Abkhazian 
political discourse, Georgian refugees as “aliens”, “others” and “hostile” elements were 
expelled from Abkhazia and returned to their “historical homeland”. This serves as a cru-
cial argument for theoretical justification of ethnic cleansing and exclusion of Georgians 
from Abkhazia.
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Nikt nie chce być „faszystą”. Zmagania o pamięć o II wojnie 
światowej w Chorwacji od 1990 roku

Przedmiotem opracowania jest polityka wobec pamięci o wydarzeniach lat 1941–1945 
w Chorwacji, prowadzona przez państwo i partie polityczne od ogłoszenia niepodległo-
ści tego kraju w 1991 r. Szczególną uwagę zwracam w nim na to, w jaki sposób uczest-
nicy chorwackiego życia publicznego posługiwali się pojęciem „antyfaszyzm”. Głównym 
celem jest przyjrzenie się temu, jak odwołania do oporu Chorwatów wobec państw Osi 
i rodzimych sił faszystowskich wpłynęły od 1990 r. na transformację ustroju oraz ewo-
lucję wizerunku kraju za granicą, a w konsekwencji na korzystną zmianę jego położenia 
względem świata zachodniego. Interesuje mnie odpowiedź na dwa pytania:

– Dlaczego mit walki antyfaszystowskiej, na którym oparta była historyczna legity-
mizacja komunistycznej, wielonarodowej i federacyjnej Jugosławii, po przeobrażeniu 
i dostosowaniu do potrzeb nowego państwa, w polityce władz i przestrzeni publicznej 
przeważył nad mitem nacjonalizmu integralnego? 

– Jaką rolę odegrał on w tym, że Chorwacja otrzymała międzynarodowe potwierdze-
nie spełnienia standardów liberalnej demokracji oraz została przyjęta do Paktu Północ-
noatlantyckiego (NATO) w 2009 i Unii Europejskiej w 2013 r.?  

Szczególne miejsce w zamieszczonej niżej analizie zajmuje kwestia stosunku głów-
nych aktorów we współczesnej polityce Chorwacji do Jasenovaca i Bleiburga – miejsc 
pamięci, które symbolizują udział tego kraju w II wojnie światowej. 

W uproszczeniu – konflikt o pamięć o II wojnie światowej w Chorwacji od 1990 r. moż-
na przedstawić jako spór o to, która z orientacji politycznych w latach 1941–1945 spełnia-
ła jednocześnie dwa kryteria: realizowała program narodowy oraz była antyfaszystowska. 
Tylko wyraźne opowiedzenie się przytłaczającej większości opinii publicznej i głównych 
ugrupowań politycznych za taką stroną (czy stronami, gdyż kryteria te mogły być spełnia-
ne w różnym stopniu) ówczesnego konfliktu umożliwiało Chorwacji osiągnięcie jedno-
cześnie trzech celów. Po pierwsze, wewnętrzną pacyfikację polityczną w obszarze sporów 
o przeszłość, której osiągnięcie oznaczało zmarginalizowanie poglądów skrajnie prze-
ciwstawnych: z jednej strony bezkrytycznej obrony utworzonego w 1941 r. przez usta-
szy Niezależnego Państwa Chorwackiego (Nezavisna Država Hrvatska, NDH), z drugiej 
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w pełni afirmatywnego stosunku do partyzantów oraz powstałych z nich w 1945 r. sił 
zbrojnych i służb bezpieczeństwa Jugosławii (dodajmy, że reprezentowanie któregoś 
z tych dwóch poglądów jest faktycznie opowiedzeniem się po stronie faszyzmu lub tota-
litarnej formy komunizmu). Drugim celem było wpisanie narodowej opowieści o wojnie 
w europejską, jednoznacznie antyfaszystowską narrację o wydarzeniach lat 1939–1945. 
W końcu po trzecie, chodziło o stworzenie takiej historycznej legitymizacji nowego pań-
stwa, która dobrze służyłaby jego wizerunkowi na arenie międzynarodowej. Dochodze-
nie do tych celów zajęło Chorwacji półtorej dekady – od pierwszych wolnych wyborów 
w 1990 r. i uzyskania niepodległości rok później do rozpoczęcia procesu negocjacyjnego 
z UE w 2005 r. Ostatni epizod nie oznaczał końca tego procesu, lecz tylko dotarcie do 
punktu przełomowego, po którym zadanie utrwalania pozytywnej opinii o przemianach 
zachodzących w Chorwacji pozostaje aktualne. 

Zasadnicze znaczenie dla przebiegu tego procesu w Chorwacji miały: wprowadze-
nie do konstytucji sformułowań określających stosunek do II wojny światowej i rządów 
komunistycznych (1990 r.), rozstrzygnięcie na drodze wojny o granicach i składzie naro-
dowościowym państwa (1995 r.), przełamanie tendencji autorytarnych i ugruntowanie 
demokracji parlamentarnej (2000 r.), w końcu zmniejszenie różnic w zakresie polityki 
wobec pamięci, prowadzonej przez ugrupowania, które obejmowały władzę w wyniku 
kolejnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich (od 2003 r.). Biorąc pod uwagę te 
przemiany, w latach 1990–2011 można mówić o czterech okresach. Były to: powstanie 
państwa i wojna o terytorium Chorwacji (1990–1995), kontynuacja rządów prawicy po 
wojnie (1995–1999), rządy koalicji centrolewicowej (2000–2003) i ponowne rządy pra-
wicy (2003–2011)1. 

Można także wyróżnić trzy aspekty procesu kształtowania się polityki wobec pamię-
ci państwa chorwackiego w latach 1990–2011: konstytucyjny, dotyczący walki o granice, 
zmagań o władzę i przemian ustroju politycznego, w końcu odnoszący się do stosunku 
aktorów politycznych podmiotów polityki (gł. partii politycznych) do miejsc pamięci 
z okresu II wojny światowej. W pierwszej kolejności przedstawiam odpowiednie zapi-
sy konstytucyjne. Dwa pozostałe aspekty ujmuję razem, w układzie chronologicznym. 
Ich rozdzielenie jest analitycznie możliwe, jednak pozostają one ze sobą na tyle silnie 
związane, że zaprezentowanie ich osobno zaszkodziłoby narracyjnym walorom opra-
cowania.

U źródeł porządku prawnego

Konstytucyjny aspekt analizowanego procesu nabrał wyraźnych kształtów już w 1990 r. 
Odniesienia do okresu 1939–1990 zawarte w rozdziale pierwszym „Podstawy historycz-
ne” konstytucji Republiki Chorwacji, uchwalonej 22 grudnia 1990 r., jeszcze przed przy-
jęciem 25 czerwca 1991 r. deklaracji niepodległości i początkiem wojny o integralność 

1 M. Søberg, Hrvatska nakon 1989. godine. HDZ i politika tranzicije [w:] Demokratska tranzicija u Hrvatskoj. 
Transformacija vrijednosti, obrazovanje, Medici, red. S.P. Ramet, D. Matić, Zagreb 2006, s. 37. 

Między ideologią.indd   530 2/19/14   10:05:01 AM



Nikt nie chce być „faszystą” 531

kraju, zostały umieszczone w perspektywie wielowiekowej historii narodu i państwa 
chorwackiego, sięgającej VII w. Twórcy ustawy zasadniczej do wydarzeń legitymizują-
cych współczesne państwo chorwackie zaliczyli „stworzenie podstaw suwerenności pań-
stwowej w okresie drugiej wojny światowej, co zostało wyrażone w sprzeciwie wobec 
proklamowania Niezależnego Państwa Chorwackiego (1941 r.), w uchwałach Krajowej 
Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego Chorwacji (1943 r.), a następnie 
w Konstytucji Ludowej Republiki Chorwacji (1947 r.) oraz w konstytucjach Socjalistycz-
nej Republiki Chorwacji (1963–1990)”2. Sformułowanie to nie pozostawia wątpliwości 
co do przekonania ustawodawcy, że tylko te chorwackie ugrupowania polityczne i woj-
skowe, które opowiedziały się przeciwko faszyzmowi, powinny współcześnie należeć do 
tradycji narodowych. Jest też oczywiste, że za takie ugrupowanie nie uznano ustaszy oraz 
zdystansowano się wobec utworzonego przez nich Niezależnego Państwa Chorwackie-
go (NDH), a także wobec innych środowisk politycznych, które je akceptowały. Z dru-
giej strony, za siły spełniające kryterium jednoczesnej realizacji programu narodowego 
i antyfaszyzmu uznano nie tylko uczestników ruchu partyzanckiego, jeśli tylko opowia-
dali się za podmiotowością republiki chorwackiej w ramach federacyjnej Jugosławii3, ale 
także tych członków najliczniejszej w Chorwacji przed wojną Chorwackiej Partii Chłop-
skiej (Hrvatska seljačka stranka, HSS), którzy, idąc za swym przywódcą Vladko Mačkiem, 
odmówili w 1941 r. współpracy z państwami Osi4, oraz tych obrońców niezależnego sta-
tusu republiki w państwie w latach 1945–1990, którzy – na czele z uczestnikami Chor-
wackiej Wiosny5 1971 r. – w obowiązujących po wojnie ramach prawnych podejmowali 

2 Konstytucja Chorwacji – http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/chorwacja.html, 15 XI 2012 r.
3 Wymieniona w cytacie Krajowa Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Chorwacji (Zemalj-

sko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, ZAVNOH) została utworzona 13–14 VI 1943 
r. jako reprezentacja polityczna narodu chorwackiego pod okupacją. Powstała z inicjatywy chorwackich 
członków Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego Jugosławii (Antifašističko Vijeće Narodnog 
Oslobođenja Jugoslavije, AVNOJ), funkcjonującej z kolei od 16 XI 1942 r. jako struktura kierująca wal-
ką narodów jugosłowiańskich przeciwko państwom Osi pod przewodnictwem Josipa Broz Tity. Zgodnie 
z ujęciem reprezentowanym w konstytucji uchwały ZAVNOH doprowadziły do formalnego odtworze-
nia państwa chorwackiego jako części federacyjnej Jugosławii. W świetle tej interpretacji w czasie wojny 
ZAVNOH odgrywała rolę rządu chorwackiego, a wraz z jej zakończeniem przekształciła się w parlament 
Socjalistycznej Republiki Chorwacji. 

4 W 1941 r., tuż przed najazdem Osi na Jugosławię, Maček odrzucił niemiecką propozycję objęcia funkcji 
premiera rządu planowanego państwa chorwackiego. Strategii odmowy współpracy z III Rzeszą i NDH 
pozostał wierny przez całą wojnę, za co najpierw spotkało go uwięzienie w obozie w Jasenovacu, a następ-
nie areszt domowy. Nie wierząc w zwycięstwo Osi i dążąc do ograniczenia strat chorwackich, członkom 
i sympatykom swej partii Maček zalecił postawę biernej lojalności wobec NDH, a jednocześnie nie zrezyg-
nował z utrzymywania reprezentacji ludowców w rządzie jugosłowiańskim na uchodźstwie. Postulował 
także zachowanie dystansu wobec komunistów. Jednak wraz z zaostrzaniem się w czasie wojny konfliktu 
w Chorwacji, członkowie HSS angażowali się czy to w działalność w strukturach NDH (zwłaszcza w pierw-
szej fazie wojny), czy to w ruchu partyzanckim (w zdecydowanie większej liczbie od 1943 r.).

5 Chorwacką Wiosną nazywa się kilkumiesięczną falę wystąpień studentów i inteligencji w obronie języ-
ka, kultury i suwerenności republiki chorwackiej w SFRJ w Zagrzebiu w 1971 r. Ponieważ, podobnie jak 
w wydarzeniach Praskiej Wiosny 1968 r., kierownictwo republiki skłaniało się coraz wyraźniej ku postula-
tom ruchu, władze centralne Jugosławii położyły w końcu kres tym wydarzeniom. Aresztowały przywód-
ców ruchu oraz odsunęły od władzy liderów chorwackiej części partii komunistycznej. 
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działania na rzecz jej wszechstronnego rozwoju. Warto zauważyć, iż w pierwszym roz-
dziale konstytucji zawarto odniesienia historyczne o charakterze pozytywnym, starając 
się jednocześnie pominąć te, które w 1990 r. w debacie publicznej (świeżo wyzwolonej 
z ograniczeń komunistycznej cenzury) jawiły się jako niejednoznaczne. Oznacza to, że 
w Chorwacji publiczne wyrażanie pozytywnej oceny ruchu ustaszy w okresie 1929–19416 
nie prowadzi do konfliktu z porządkiem prawnym, nie obowiązuje także penalizacja 
wypowiedzi, których celem jest usprawiedliwianie NDH7. 

Wyborowi, na który składają się zakwestionowanie prawomocności NDH, opowie-
dzenie się po stronie antyfaszyzmu i włączenie komunizmu narodowego8 do tradycji 
państwowej, chorwacki parlament pozostał wierny przez następne dwie dekady. A były 
okazje, aby omawianą część konstytucji zmienić, nowelizowano ją bowiem w każdym 
z trzech następnych okresów9. Przytoczony zapis obowiązywał zatem także w okresie 
pierwszym i drugim, gdy Chorwacja nie spełniała wielu kryteriów demokracji liberal-
nej, a w jej ustroju można było rozpoznać cechy bliskie reżimowi typu autorytarnego – 
w latach 1990–1999 pełna władza koncentrowała się w rękach Chorwackiej Wspólnoty 
Demokratycznej (Hrvatska Demokratska Zajednica, HDZ), tworzącej rząd i obsadzają-
cej funkcję prezydenta w osobie przewodniczącego partii Franjo Tuđmana (1992–1999). 

6 W cytowanej części dokumentu twórcy konstytucji uznali, że w latach 1918–1939 Chorwacja należała do 
Królestwa SHS/Jugosławii na warunkach ustanowionych jednostronnie przez władze tego państwa (1 XII 
1918 r. nastąpiła inkorporacja Słowenii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny do monarchii Karađorđe-
viciów), na które jej naród nie wyraził zgody. Jako fakt pozytywny określili natomiast „powstanie w 1939 
roku Banowiny Chorwackiej, która stanowiła przywrócenie chorwackiej tożsamości państwowej w ramach 
Królestwa Jugosławii”. Takie ujęcie historii okresu międzywojennego potwierdza przyznanie wyróżnio-
nego miejsca w narodowej tradycji politycznej HSS kierowanej najpierw przez Stjepana Radicia (zamor-
dowanego przez serbskiego zamachowca w 1928 r.), a następnie Mačka. To właśnie ten ostatni zawarł 
w imieniu Chorwacji 27 VIII 1939 r. ugodę z rządem Jugosławii premiera Dragišy Cvetkovicia, w wyniku 
której powstała wspomniana jednostka autonomiczna. Natomiast o ustaszach do 1941 r. ustawodawcy 
nie wspomnieli. Ponieważ jednak zakwestionowali oni prawomocność przynależności Chorwacji do SHS/
Jugosławii w latach 1918–1939 (tj. do wspomnianej ugody), pozostawili różne możliwości oceny ideologii 
i działalności ustaszy przeciw temu państwu, w tym aktów politycznego terroru (np. zabójstwa króla Alek-
sandra I w 1934 r.). 

7 Po przejęciu władzy przez lewicę w 2000 r. w Chorwacji wprowadzono penalizację języka nienawiści (hate 
speech). Od tego czasu karalne jest pochwalanie tych aspektów ideologii ustaszy, które prowadziły do anta-
gonizmu w stosunkach z mniejszościami narodowymi, a także represji i zbrodni popełnionych wobec tych 
ostatnich przez władze NDH. 

8 Po 1991 r. reprezentację tego nurtu w Komunistycznej Partii Chorwacji (Savez komunista Hrvatske, SKH) 
przypisuje się przede wszystkim jej sekretarzowi w czasie wojny oraz wiceprzewodniczącemu, ZAVNOH 
Andriji Hebrangowi. W październiku 1944 r. został on zwolniony z tej funkcji partyjnej (jego koncepcję 
autonomii republiki chorwackiej Tito ocenił jako sprzeczną z internacjonalistycznym charakterem Jugo-
sławii) i przeniesiony do centralnych władz partyjnych w Belgradzie. Po zerwaniu stosunków jugosłowiań-
sko-radzieckich w 1948 r. został zakwalifikowany do grupy zwolenników Stalina i uwięziony. Współcześ-
nie przeważa pogląd, że zamordowano go w więzieniu w czerwcu 1949 r., choć okoliczności jego śmierci 
(według ówczesnych władz popełnił samobójstwo) nie zostały ostatecznie wyjaśnione (M.J. Zacharias, 
Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie, przekształcenia, 
rozkład, Warszawa 2004, s. 60–63, 116–117).

9 Jedynie w nowelizacji z 20 I 1998 r., gdy rząd pozostawał w rękach prawicy, do historycznych uzasadnień pra-
wa do niepodległości i integralności terytorialnej dodano „zwycięstwo w Wojnie Domowej” 1991–1995.
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Prawna podstawa państwa chorwackiego od 1990 r. pozostawała w ogólnych zarysach 
zgodna z europejską interpretacją faszyzmu i II wojny światowej, nie można tego jed-
nak powiedzieć o stanowiskach wszystkich ugrupowań politycznych, które w tym okresie 
były reprezentowane w parlamencie chorwackim. W latach dziewięćdziesiątych skrajnie 
prawicowe ruchy polityczne wprost powoływały się na tradycję NDH, natomiast realizo-
wana przez prezydenta, lidera umiarkowanej prawicy, polityka wobec pamięci o wyda-
rzeniach II wojny światowej zachęcała do niejednoznacznej oceny ustaszy i ich miejsca 
w historii chorwackich zmagań niepodległościowych. 

Pod rządami prezydenta Tuđmana 1990–1999

Proces transformacji Chorwacji w latach dziewięćdziesiątych toczył się pod rządami 
jednej partii. W wyborach parlamentarnych w 1990, 1992 i 1995 r. HDZ zdobywała od 
41 do 45 proc. głosów, co zapewniało jej samodzielne rządy. Głosząc hasło „narodowe-
go pojednania”, partia dążyła do przełamania historycznych podziałów w społeczeństwie 
chorwackim i jego konsolidacji wokół „ojca niepodległości” – prezydenta Tuđmana. Rea-
lizacja tego projektu oznaczała także tożsamościowe przeciwstawienie Chorwatów Ser-
bom. Wobec wybuchu walk ci ostatni zaczęli być traktowani jako przeciwnik zarówno 
zewnętrzny – ze względu na spór o wystąpienie Chorwacji z Jugosławii w 1991 r. oraz 
wojnę w Bośni i Hercegowinie w latach 1992–1995, jak i wewnętrzny – z uwagi na kon-
flikt zbrojny między państwem a nimi jako mniejszością narodową, która przy wsparciu 
Jugosłowiańskiej Armii Ludowej (Jugoslovenska narodna armija, JNA) powołała własną 
jednostkę polityczną pod nazwą Republika Serbskiej Krainy (1991–1995). 

Do 1995 r., gdy armii chorwackiej udało się odbić większość terytoriów wspomnia-
nej republiki, antyserbski aspekt polityki tożsamościowej władz był w dużej mierze okre-
ślony przez emocje wojenne. Niedługo potem, wraz z zakończeniem konfliktu, władze 
w Zagrzebiu odzyskały panowanie nad całym obszarem kraju w granicach z czasów 
Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii10, uznanych na arenie międzynarodo-
wej. Z kolei wraz z pacyfikacją w Bośni i Hercegowinie na mocy pokoju z Dayton (także 
w 1995 r.) osiągnęły one cel minimum w stosunku do tamtejszych Chorwatów – przy-
znanie im statusu jednego z trzech narodów w tym państwie, gwarantowanego przez 
wspólnotę międzynarodową. Ustały zatem okoliczności sprzyjające prowadzeniu wspo-
mnianej polityki tożsamościowej. Jednocześnie zniknął powód dla szczególnych preroga-
tyw ustrojowych prezydenta oraz ograniczeń debaty publicznej, innymi słowy, powstały 
warunki do demokratyzacji kraju. Jednak w drugim z analizowanych okresów (1995–
1999) dążenie HDZ do ugruntowania modelu autorytarnego oraz budowy państwa jed-
nolitego etnicznie (m.in. przez odłączenie Hercegowiny od południowego sąsiada i włą-
czenie jej do Chorwacji), mimo odmiennego zdania proeuropejsko zorientowanej części 
partii, dało o sobie znać z nie mniejszą siłą niż dotychczas. Dopiero śmierć prezydenta 

10 We współczesnej Chorwacji czasem nazywa się je „granicami ANVOJ-skimi”, zob. przyp. 3. 
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Tuđmana w grudniu 1999 r. otworzyła drogę do zasadniczej przemiany ustroju państwa 
i jego polityki zagranicznej11. 

Tuđmanowskiej polityce wobec pamięci12 przyświecała idea pojednania (pomir-
ba, pomirenje) chorwackich uczestników II wojny światowej, przede wszystkim ustaszy 
i partyzantów. Prezydent – sam niegdysiejszy partyzant i komunista, następnie generał 
JNA, w końcu dysydent dwukrotnie skazany przez władze komunistyczne na więzienie 
i chorwacki historyk narodowy13 – przekonywał, że obie strony ówczesnego konfliktu 
reprezentowały chorwacki interes narodowy, wojna między nimi wynikała zatem z inge-
rencji sił zewnętrznych, a nie z fundamentalnej sprzeczności celów. Polityka ta zakładała 
„uspołecznienie ustaszy” i „unarodowienie komunistów”14 w taki sposób, aby ich wize-
runki mogły stanowić pozytywne punkty odniesienia dla współczesnego patriotyzmu 
chorwackiego. Stosunek prezydenta do NDH najlepiej wyrażały słowa wypowiedziane 
przez niego na pierwszym zjeździe HDZ w lutym 1990 r., że było ono nie tylko „tworem 
quislingowskim i zbrodnią faszystowską”, ale także „wyrazem historycznych dążeń naro-
du chorwackiego do niepodległego państwa”15.

Polityka wobec pamięci Tuđmana i HDZ wynikała przede wszystkim z orientacji 
skrajnie etatystycznej. Wbrew intencjom prezydenta i partii rządzącej przez krajowych 
i zagranicznych krytyków trafnie zaczęła być postrzegana jako prowadząca do podwa-
żenia „antyfaszystowskiego” wizerunku Chorwacji na arenie międzynarodowej. Ponadto 
przez położenie nacisku na integralny charakter wspólnoty, uznanie prawa do pamięci 
jedynie narodu tytularnego, w końcu dążenie do zjednoczenia Hercegowiny z Chorwa-
cją, polityka ta stała w opozycji do liberalnej koncepcji państwa i sprzyjała temu, aby – 
wbrew konstytucji – ewoluowało ono w kierunku koncepcji etnicznej16. Krytycy rządów 
HDZ zyskali mocny argument na rzecz tej interpretacji po operacji „Burza”, w sierpniu 

11 M. Søberg, Hrvatska nakon…, s. 52–56. 
12 Preferuję termin „polityka wobec pamięci”. Używane przeważnie w Polsce terminy „polityka historyczna” 

i „polityka pamięci” nie są ani logiczne, ani poprawne językowo, gdyż sugerują, iż to pamięć i historia są 
podmiotami prowadzącymi politykę (A. Wolff-Powęska, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec 
nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Poznań 2011, s. 69–70).

13 Tuđman wszedł w konflikt z władzami centralnymi SFRJ i kierownictwem SKH już w latach sześćdzie-
siątych, gdy po odejściu z wojska w swych publikacjach historycznych upowszechniał tezę, że rozpadowi 
Jugosławii w 1941 r. winny był nie – jak oficjalnie utrzymywano – chorwacki nacjonalizm, lecz polity-
ka Belgradu, represyjna wobec nie-Serbów. Ostatecznie został zakwalifikowany do przeciwników reżimu 
na początku lat siedemdziesiątych, gdy poparł program Chorwackiej Wiosny 1971 r. Swą interpretację 
historii Chorwacji XX w. przedstawił przede wszystkim w pracy Bespuća povijesne zbiljnosti, Zagreb 1987 
(Na manowcach historycznej rzeczywistości). Zakwestionował w niej serbskie szacunki liczby ofiar NDH 
i przedstawił własne, zaniżone w stosunku do ustaleń badaczy niezależnych. Książka odegrała istotną rolę 
w chorwacko-serbskim sporze o ludobójstwo w czasie II wojny światowej, którego najgorętsza faza przy-
padła na pierwszą połowę lat dziewięćdziesiątych. 

14 I. Banac, Protiv močvare, Sarajevo 2003, s. 203, za: A. Bing, Pomirbena ideologjia i konstrukcija identiteta 
u suvremenoj hrvatskoj politici [w:] Dijalog povjesničara – istoričara, t. 10, cz. 1, red. I. Graovac, Zagreb 
2008, s. 329. 

15 „Večernji list”, (Zagreb) 25 II 1995 r., za: ibidem. 
16 Czyli takiej, zgodnie z którą to nie prawa i wolności jednostek, lecz wspólnota etniczna poprzedza organi-

zację państwową (ibidem, s. 327–339). 
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1995 r., gdy wywołanie przez wkraczającą armię chorwacką efektu masowej ucieczki Ser-
bów z Krajiny zakwalifikowano na arenie międzynarodowej jako czystkę etniczną. 

Polityka HDZ wynikała z charakteru tej formacji, która także po zakończeniu wojny 
w 1995 r. nie chciała być partią elektoratu narodowo-konserwatywnego, lecz ogólnona-
rodową platformą integrującą tradycje wszystkich nurtów niepodległościowych w histo-
rii nowoczesnej Chorwacji. Wprawdzie celem prezydenta nie była rehabilitacja NDH, 
jednak przez to, że do tych tradycji włączył on także ustaszy i, przemilczając zbrodni-
cze aspekty ich programu, pozytywnie ocenił ich rolę w historii walki o własne państwo 
utworzone w 1941 r., w latach dziewięćdziesiątych doprowadził do przyzwolenia państwa 
na reprezentowanie w przestrzeni publicznej mitologii ruchu w istocie faszystowskiego. 
Oficjalnie liderzy HDZ dbali o to, aby nie dostarczać przeciwnikom argumentów do wią-
zania partii z symboliką ustaszowską, nieoficjalnie jednak jej członkowie wypowiadali 
się o historycznej roli tego ruchu pozytywnie, a niekiedy – szczególnie w okresie wojny 
– nawet z zachwytem17. 

Tendencji tej sprzyjał powrót do kraju przedstawicieli chorwackiej emigracji politycz-
nej, jako że część z nich weszła do establishmentu HDZ. Autorzy emigracyjni podnosili 
„obronny” charakter NDH względem serbskiego ekspansjonizmu w Jugosławii do 1941 r. 
Sporo miejsca poświęcali też na oddalanie zarzutu o faszystowskim charakterze ideologii 
i ruchu ustaszowskiego. Koronnym „dowodem” przeciw takiej klasyfikacji miało być to, 
że w okresie formowania się ruchu Chorwaci nie mieli własnego państwa, a bez tego ele-
mentu faszyzm z samej swej natury nie może się ukształtować. Dalszy krok na tej drodze 
rozumowania polegał na odwróceniu ról – jeśli ustasze byli organizacją broniącą Chor-
watów przed terrorem Serbów, to faszystowski charakter miały organizacje zbrojne tych 
ostatnich – czetnicy18. Innym sposobem kwestionowania faszystowskiej klasyfikacji usta-
szy i NDH było podkreślanie różnicy między celami niepodległościowymi a ideologią 
i wzorami ustrojowymi państw Osi oraz przypisywanie pewnej części tego ruchu ukrytej 
orientacji na aliantów. Temu przede wszystkim służyło eksponowanie planu uwolnie-
nia NDH z zależności od III Rzeszy, przygotowanego w 1944 r. przez dwóch ministrów 
w rządzie Ante Pavelicia – Mladena Lorkovicia i Ante Vokicia19. Przy takim podejściu 
ustasze nabrali cech ruchu wręcz antyfaszystowskiego, a celem NDH miała być m.in. 
obrona narodu chorwackiego przed niemieckimi i włoskimi okupantami. 

W latach dziewięćdziesiątych władze Chorwacji nie przejęły jednak tych interpre-
tacji. Poparcie udzielone ustaszom przez Chorwatów w 1941 r. usiłowały wyjaśnić nie 

17 T. Cipek, Politike povijesti u Republici Hrvatskoj. Od „puška puče” do „Hristos se rodi” [w:] Kultura sjećanja. 
Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti, red. T. Cipek, O. Milosavljević, Zagreb 2007, s. 19–20. 

18 D.B. MacDonald, Balkan Holocausts? Serbian and Croatian victim-centered propaganda and the war in 
Yugoslavia, Manchester–New York 2002, s. 136.

19 Zob. I. Omerčanin, The Pro-Allied Putsch in Croatia in 1944 and the Massacre of Croatians by Tito’s Com-
munists in 1945, Philadelphia 1975; A. Beljo, Genocide in Yugoslavia. A Documentary Analysis, Sudbury 
1985, za: D.B. MacDonald, Balkan Holocausts?... Nazywanie ich działań „puczem” jest niezgodne z faktami, 
ponieważ ich zamiar przejęcia władzy i przejścia na stronę aliantów – po kapitulacji Włoch spodziewa-
no się ich lądowania na Bałkanach – został skutecznie udaremniony serią aresztowań przeprowadzonych 
z rozkazu poglavnika.
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zagrożeniemwymordowania przez rzekomych faszystów serbskich, lecz represyjnym cha-
rakterem reżimu Karađorđeviciów. Jednocześnie zaprzeczały temu, by ruch ustaszowski 
był w Chorwacji kiedykolwiek popularny. Przekonania te wynikały ze strategii Tuđmana 
i HDZ, zgodnie z którą rolę NDH w historii Chorwacji należało raczej pomniejszyć niż 
eksponować. Postępując względem tej tradycji tak, jak życzyliby sobie dawni emigranci, 
HDZ straciłaby wizerunek partii środka, nawiązującej do dziedzictwa HSS i – tak jak nie-
gdyś Maček – zachowującej dystans zarówno wobec ustaszy, jak i partyzantów. 

Do bezapelacyjnej przewagi HDZ w polityce chorwackiej w latach dziewięćdziesią-
tych przyczyniło się także poparcie udzielane jej przez wielu duchownych katolickich. 
W relacjach państwo–Kościół, a także w stosunkach między Chorwacją a Serbią, znacze-
nia nabrała wtedy ocena działalności w czasie wojny arcybiskupa Zagrzebia, kardynała 
Alojzego Stepinaca. Ten przywódca chorwackich katolików, który w latach 1941–1945 
z jednej strony oficjalnie legitymizował NDH, z drugiej nieoficjalnie starał się ograniczyć 
skalę popełnianych w nim zbrodni (także w stosunku do Żydów), a następnie był wię-
ziony przez władze komunistyczne od 1946 r. do śmierci w 1960 r., został beatyfikowany 
przez Jana Pawła II w październiku 1998 r. Wobec takiej decyzji papiestwa władze Chor-
wacji starały się przedstawiać Stepinaca jako filosemitę, aby doprowadzić do odwróce-
nia wizerunku Chorwatów jako współsprawców Holocaustu. Sprawa kardynała nabrała 
szczególnej wagi w stosunkach między chorwackim Kościołem katolickim (wspiera-
nym w tej sprawie przez państwo) a serbską Cerkwią prawosławną, od której pochodziły 
najostrzejsze oskarżenia o antysemityzm i ludobójczy charakter zbrodni popełnionych 
w NDH, zarówno na Serbach, jak i na Żydach20. 

Aby zarysować całościowy obraz polityki wobec pamięci w Chorwacji w latach dzie-
więćdziesiątych, trzeba jednak wyjść poza krąg stosunków między nimi a „strażnikami 
pamięci” o ustaszach i zwrócić uwagę także na znaczenie mitu kierowanej przez AVNOJ 
jugosłowiańskiej „walki narodowowyzwoleńczej” (Narodnooslobodilačka borba, NOB), 
stanowiącej do 1991 r. rdzeń oficjalnej narracji o II wojnie światowej. Do rywalizacji 
z Serbią o to, kto zainicjował w 1941 r. antyfaszystowski ruch oporu, władze Chorwa-
cji już w latach dziewięćdziesiątych przywiązywały nie mniejsze znaczenie niż do wza-
jemnych oskarżeń w kwestii, która ze stron wojennego konfliktu – ustasze czy czetnicy 
– miała wobec drugiej zamiary ludobójcze i spełniała kryteria definicji ruchu faszystow-
skiego. Podjęcie tej rywalizacji pokazało, że symboliczne dziedzictwo komunistycznej

20 W okresie 1995–1999 władze Chorwacji przykłały już większą wagę niż poprzednio do międzynarodowej 
oceny ich polityki wobec pamięci. W 1996 r. skandal wywołała publikacja angielskiego wydania książki 
Tuđmana Bespuća povijesne zbiljnosti (Horrors of War. Historical Reality and Philosophy, New York 1996), 
w której m.in. kwestionował on liczbę ofiar Holocaustu w Europie. Wobec ostrej krytyki, prezydent prze-
prosił za użyte w książce sformułowania, a następnie, po publicznym przyznaniu, że do Zagłady w Jugosła-
wii przyczyniły się władze NDH, uzyskał zgodę Izraela na nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Chor-
wacją. W tym nurcie należałoby też umieścić doprowadzenie przez Chorwację do ekstradycji z Argentyny, 
osądzenie i skazanie na karę 20 lat więzienia w 1998 r. Dinko Šakicia, komendanta obozu w Jasenovacu 
w 1944 r. (pobyt Šakicia w Ameryce Południowej został ujawniony wskutek śledztwa Centrum Simona 
Wiesenthala). 
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Jugosławii dla państw powstałych po jej upadku ma znaczenie nie tylko dla Serbii i Czar-
nogóry. Dowiodło politycznej aktualności mitu NOB jako najsilniejszej partyzantki anty-
faszystowskiej w Europie. 

W obowiązującym od 1991 r. kalendarzu świąt państwowych w Chorwacji tylko jed-
na data wprost odnosi się do wydarzenia z okresu II wojny światowej. 22 czerwca obcho-
dzi się tam jako wolny od pracy Dzień Walki Antyfaszystowskiej. Pod tą datą w 1941 r., 
w dniu najazdu III Rzeszy na ZSRR, we wsi Brezovica koło Sisaka (środkowa Chorwa-
cja) został założony Pierwszy Sisački Oddział Partyzancki. Niepodległa Chorwacja nada-
ła temu symbolowi wyjątkową rangę, argumentując nawet, że był to pierwszy oddział, 
który przystąpił do walki zbrojnej z państwami Osi w okupowanej Europie. Podejmując 
tę decyzję, władze Chorwacji weszły w rywalizację z Serbią o palmę pierwszeństwa wśród 
narodów Jugosławii odnośnie do walki z faszyzmem. Jednocześnie, w 1991 r., rangę świą-
teczną utracił 27 lipca – Dzień Powstania Narodu Chorwacji, obchodzony w latach 1946–
1990 w celu upamiętnienia pierwszego wystąpienia zbrojnego przeciw NDH, które nastą-
piło w 1941 r. w miejscowości Srb na południu kraju21. W czasach rządów prezydenta 
Tuđmana świąteczny charakter 22 czerwca nie był jednak jeszcze tak silnie akcentowany, 
jak w okresie sprawowania władzy przez jego następcę – w obchodach tej rocznicy on 
sam nie uczestniczył22. 

Koncepcje opozycji w latach 1990–1999

W latach dziewięćdziesiątych alternatywne dla prawicowej HDZ podejście wobec 
pamięci o II wojnie światowej sformułowali przedstawiciele trzech innych segmentów 

21 W SFRJ 27 VII 1941 r. nie uważano wprawdzie za początek walki antyfaszystowskiej w całym kraju 
(w kalendarzu dni pamięci poprzedzały go 7 lipca – początek walki w Serbii i 13 lipca – w Czarnogórze), 
ale za pierwszy akt powstańczy, ważny również dlatego, że podniesiony przeciw faszystom „rodzimym”. Co 
do tego, kto był głównym organizatorem powstania w Srbie 27 VII 1941 r., zdania historyków są podzielo-
ne. Wskazuje się na główną rolę tak czetników, jak i partyzantów. Z uwagi na to, że był to początek okupacji 
i obie te formacje znajdowały się dopiero w początkowym stadium organizacji, trudno mówić o sprecy-
zowanych przekonaniach politycznych uczestników. Powstanie wybuchło ze względu na to, że region Liki 
był obszarem intensywnej czystki etnicznej NDH w stosunku do Serbów. Do wydarzeń w Srbie doszło na 
terenie Chorwacji, lecz były one przejawem walki Serbów, pozostawienie zatem 27 lipca w kalendarzu dni 
pamięci byłoby potwierdzeniem tezy z czasów SFRJ, która im właśnie oddawała pierwszeństwo w walce 
z faszyzmem. Inną przyczyną tego, że od 1991 r. dzień ten przestał być w Chorwacji świętem państwowym 
było to, iż w czasie buntu doszło nie tylko do walk z siłami NDH, lecz także mordów powstańców na 
okolicznych chłopach chorwackich. Bez względu na to, jaki był główny motyw tej zmiany, nadanie rangi 
świątecznej 22 czerwca zapewniło Chorwatom pierwsze miejsce w chronologii działań antyfaszystowskich. 
Ustanawiając to święto, podkreślono, że oddział z Brezovicy powstał wcześniej niż kierownictwo Komuni-
stycznej Partii Jugosławii ogłosiło wezwanie do walki z okupantami (4 VII 1941 r.), jego początek może być 
zatem interpretowany jako wyraz odrzucenia NDH przez Chorwatów reprezentujących różne orientacje 
polityczne. Nie bez znaczenia jest też i to, że jednym z członków oddziału był Janko Bobetko, w okresie 
wojny partyzant, w SFRJ generał JNA, w czasie wojny w latach 1992–1995 szef sztabu generalnego armii 
chorwackiej, podobnie jak Tuđman postać symboliczna dla walki o niepodległość w XX w. 

22 V. Pavlakovic, Red Stars, Black Shirts. Symbols, Commemorations, and Contested Histories of World War 
Two in Croatia, http://www.ucis.pitt.edu/nceeer/2008_822-16h_Pavlakovic.pdf, s. 11, 15 XI 2012 r. 
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chorwackiej sceny politycznej – z jednej strony lewicy i centrum (w trzech odmianach), 
z drugiej skrajnej prawicy23. Zdaniem Tihomira Cipka, polityka wobec pamięci współ-
czesnych chorwackich partii politycznych wyrasta z którejś z dwóch koncepcji narodu 
i państwa. Pierwsza z nich jest reprezentatywna dla lewicy i części centrum. Ten sposób 
myślenia wyraża formuła „chorwackiej suwerenności w granicach ANVOJ-skich”. Zgod-
nie z nią w historii kraju w XX w. ważna była zarówno kwestia społeczna, jak i narodowa, 
jednak pierwszeństwo miała ta druga24. 

Tak długo, jak było to możliwe ze względu na politykę władz federacji (czyli od 1945 
r. do połowy lat osiemdziesiątych, gdy w kierownictwie republiki serbskiej zwyciężyły 
tendencje nacjonalistyczne), chorwacka kwestia narodowa była – nie bez kryzysów (jak 
w 1971 r.) – rozwiązywana w ramach Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. 
Na gruncie tego rozumowania państwo powstałe z rozpadu Jugosławii w 1991 r. powinno 
mieć takie terytorium, jakie miała wcześniej Socjalistyczna Republika Chorwacji. Przy 
takim założeniu koncepcja narodu ma charakter obywatelski. Oryginalnym twórcą tej 
koncepcji była nie socjaldemokracja, lecz centrolewicowa HNS, ugrupowanie, które ina-
czej niż SDP nie wyrosło bezpośrednio z SKH, lecz zostało założone w 1990 r. przez przy-
wódców reformatorskiego kierownictwa partii komunistycznej w Zagrzebiu z czasów 
Chorwackiej Wiosny25 (od 2000 r. HNS była partnerem SDP w koalicjach rządowych)26. 
Trzeba dodać, że na gruncie koncepcji państwa obywatelskiego, aczkolwiek reprezentu-
jąc bardziej krytyczny stosunek do okresu komunistycznego, stoi także liberalna HSLS, 
założona w 1989 r. przez tę część opozycji demokratycznej, która nie identyfikowała się 
z konserwatywno-narodowym programem HDZ. 

Z kolei – zdaniem Cipka – alternatywną koncepcję narodu i państwa wyraża formu-
ła „»wolni Chorwaci«: naród – państwo – terytorium”. W tym przypadku suwerenność 
przypisuje się narodowi, który poprzedza państwo. Punktem wyjścia w tym myśleniu 
o współczesnej państwowości chorwackiej nie jest Socjalistyczna Republika Chorwa-
cji, lecz Banowina Chorwacka i NDH. Z tego z kolei wynika przekonanie, że granice 

23 Na chorwackiej scenie politycznej w latach 1991–2011 można było wyróżnić cztery segmenty partyjne. 
Były to: 1. skrajna prawica, czyli ugrupowania, które wywodziły się przeważnie z Chorwackiej Partii Prawa 
(Hrvatska stranka prava, HSP), 2. prawica (HDZ), 3. centrum obejmujące odtworzoną w 1989 r. Chor-
wacką Partię Chłopską, Chorwacką Partię Socjalliberalną (Hrvatska socijalno liberalna stranka, HSLS) 
oraz Chorwacką Partię Ludową (Hrvatska narodna stranka, HNS, od 2005 r. Chorwacką Partię Ludową 
– Liberalni Demokraci, HNS-LD) i 4. lewica reprezentowana przez Socjaldemokratyczną Partię Chorwacji 
(Socijaldemokratska partija Hrvatske, SDP). Podział na dwa najsilniejsze ugrupowania prawicy i lewicy 
wywodził się z antagonizmu między środowiskami opozycji antykomunistycznej z ostatnich lat przed uzy-
skaniem niepodległości (obecnie HDZ) a komunistami (SKH, obecnie SDP). Ponadto w roli partii „środ-
ka”, czyli takich, które wchodziły w koalicje rządowe i z prawicą, i z lewicą, od 2000 r. występowały partia 
chłopska (HSS) oraz partia liberalna (HSLS). 

24 Na tym właśnie polega różnica między SDP i jej poprzedniczką SKH, dla której obie te kwestie – w komu-
nizmie narodowym nierozerwalnie połączone – miały równorzędne znaczenie.

25 Savka Dabčević-Kučar, w latach 1967–1969 premier rządu w Zagrzebiu i w latach 1969–1971 przewod-
nicząca SKH, oraz Miko Tripalo, jeden z głównych twórców ówczesnego programu partii. Oboje utracili 
stanowiska oraz zostali usunięci z życia publicznego przez władze Jugosławii w grudniu 1971 r. 

26 T. Cipek, Politike povijesti u Republici Hrvatskoj…, s. 19–20.
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współczesnego państwa chorwackiego powinny się pokrywać z etnicznymi granicami 
narodu chorwackiego. W ujęciu tego badacza koncepcję tę, choć w różnych odmianach, 
reprezentowali w czasie wojny i Maček, i Pavelić, a w latach dziewięćdziesiątych Tuđman. 
W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku w tym nurcie myślenia należy, argumentuje Cipek, 
umieścić i skrajnie prawicową HSP, i prawicową HDZ27. 

Drugi z tych sposobów myślenia przybrał najradykalniejszą formę w ugrupowaniach 
nawiązujących do polityków Chorwackiej Partii Prawa, tzw. prawaszy, twórców chorwa-
ckiej wersji nacjonalizmu integralnego końca XIX i pierwszej połowy XX w. – głównie 
Ante Starčevicia (1823–1896) i Josipa Franka (1844–1911), a w mniejszym stopniu także 
samego Ante Pavelicia (1889–1959), który do założenia w 1929 r. Ustaša (Ustaša – Hrvat-
ski revolucionarni pokret, Chorwacki Ruch Rewolucyjny) też należał do HSP. W latach 
dziewięćdziesiątych, wskutek rozłamów w pierwotnie jednolitej HSP, powstało kilka par-
tii skrajnie prawicowych, odwołujących się do dziedzictwa prawaszy. W zakresie polityki 
wobec pamięci o ustaszach i NDH niewiele się one od siebie różniły, źródłem konfliktów 
między nimi były natomiast odmienne strategie realizacji projektu państwa etnicznego, 
stosunek do rządzącej HDZ i osobista rywalizacja liderów28. 

W wyborach w latach dziewięćdziesiątych ugrupowania skrajnej prawicy zdobywa-
ły łącznie 6–7 proc. głosów, nie miały zatem licznej reprezentacji w parlamencie. Jednak 
zakres poparcia dla postulatu rehabilitacji ustaszy był wtedy najprawdopodobniej szer-
szy29. O jego popularności świadczyły także oznaki solidarności i sympatii okazywane 
utożsamianym ze skrajną prawicą uczestnikom wojny 1991–1995. Swego rodzaju pasa-
mi transmisji symboliki ruchu Pavelicia w społeczeństwie była z jednej strony legenda 
Chorwackich Sił Obrony (Hrvatske obrambene snage, HOS), ochotniczych oddziałów 
związanych z HSP, które odegrały ważną rolę w obronie Vukovaru w 1991 r. (a następnie 

27 Ibidem. Pozostają natomiast wątpliwości, którą z tych dwóch koncepcji przypisać współczesnej HSS, 
wyprowadzającej swój rodowód polityczny wprost od Radicia i Mačka. O historycznych aspektach kon-
cepcji państwa, reprezentowanych w latach dziewięćdziesiątych przez rząd i opozycję zob. też Z. Malenica, 
Ogledi o Hrvatskom Društvu. Prilog sociologiji hrvatskog društva, Zagreb 2007, s. 101–111.

28 Partia Prawa (Stranka prava, SP) działała w latach 1861–1929, natomiast w niepodległej Chorwacji ugru-
powanie pod tą nazwą (z dodaniem przymiotnika „Chorwacka”) zostało zawiązane w 1990 r. W pierw-
szych latach wojny 1991–1995 radykalni przywódcy HSP Dobroslav Paraga i Ante Paradžik głosili m.in. 
„oczyszczenie i wyzwolenie Chorwacji od Serbów, serbo-komunistów i czetników”, postulowali przesunię-
cie granicy Chorwacji kosztem Serbii i przeniesienie działań zbrojnych do Belgradu (V. Pavlaković, Opet 
Za Dom Spremni. Desatotravanjske komemoracje u Hrvatskoj nakon 1990. godine [w:] Kultura sjećanja. 
1941. Povijesni lomowi i svladavanje prošlosti, red. T. Cipek, O. Milosavljević, Zagreb 2008, s. 125–126). 
W 1993 r. z HSP wyłoniła się Chorwacka Partia Prawa 1861 (HSP 1861), a w 2009 r. – Chorwacka Par-
tia Prawa doktora Ante Starčevicia (HSP-AS). Już w 1992 r., nawiązując do nazwy jednego z ugrupowań 
występujących na początku XX w., powstała najradykalniejsza z nich, Chorwacka Czysta Partia Prawa 
(Hrvatska čista stranka prava, HČSP). 

29 W badaniach opinii publicznej z 1996 r. aż 45,2 proc. respondentów uważało, że NDH była „wyrazem 
historycznych dążeń narodu chorwackiego do niepodległego państwa” (przypomnijmy, że takie było wów-
czas stanowisko głowy państwa). Nie wiemy, ilu z nich chciało jego pełnej rehabilitacji, jednak jedno-
cześnie tylko 22,2 proc. uważało, że było to „państwo zbrodnicze”, a 21,4 proc. sądziło, iż było i jednym, 
i drugim (11,2 proc. w ogóle nie miało zdania) (ibidem, s. 122–123). 
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zostały rozwiązane za odmowę wcielenia do regularnej armii chorwackiej)30, z drugiej – 
gromadzące masową publiczność koncerty innego ochotniczego uczestnika tamtej woj-
ny, Marko Perkovicia, założyciela grupy rockowej Thompson, twórcy i wykonawcy pieśni 
heroizujących ustaszy i NDH31. Innym przejawem zwrotu na prawo w opinii publicznej 
w Chorwacji we wczesnych latach dziewięćdziesiątych była zmiana stosunku społeczeń-
stwa do miejsc pamięci odnoszących się do walki partyzantów. Wiele z nich zniszczono 
lub uszkodzono32. 

W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku polityczne zmagania o antyfaszystowski wize-
runek Chorwacji w czasie II wojny światowej dotyczyły także sporów o kalendarz pań-
stwowych świąt i dni pamięci. Jednym z zarzutów HSP wobec rządzącej HDZ było nie-
uhonorowanie w przestrzeni publicznej przez prezydenta Tuđmana postaci Pavelicia 
i odmowa nadania przez państwo świątecznego charakteru rocznicom 10 kwietnia, któ-
rego to dnia w 1941 r. przedstawiciel ruchu ustaszowskiego, Slavko Kvaternik, ogłosił 
w zagrzebskim radio powstanie NDH. Oskarżając władze, iż rzekomo pozostały „komu-
nistyczne” i konsekwentnie odrzucając związki NDH z faszyzmem (a nawet przeciwnie, 
dowodząc rzekomego podobieństwa jego ustroju do demokracji zachodnich), HSP kon-
sekwentnie sama organizowała obchody tego dnia – m.in. w Zagrzebiu, Splicie i Zadarze 
oraz miejscach zbrodni komunistycznych33. Ani do śmierci Tuđmana, ani później rząd 
Chorwacji nie wprowadził tego dnia do kalendarza świąt, a w nieoficjalnych obchodach 
nie uczestniczyli jego przedstawiciele. Od 2001 r. nawet HSP odsunęła się od symboli-
ki ustaszowskiej, starając się podążyć za zwrotem opinii publicznej w związku z nowym 
otwarciem w stosunkach z UE34. 

Zwrot na scenie politycznej Chorwacji w 2000 roku

O ile ostatecznie manifestowanie pod symbolami z lat trzydziestych i czterdzie-
stych nie okazało się politycznym wehikułem, który w latach dziewięćdziesiątych XX w. 
wyniósł do władzy skrajną prawicę, o tyle połączenie wówczas symboli antyfaszystow-
skich i proeuropejskich przyczyniło się do objęcia w 2000 r., tuż po śmierci Tuđmana, 
rządów w Chorwacji przez partie lewicy i centrum. Do powstałego w ostatnich latach 

30 Formacje te używały m.in. ustaszowskich czarnych mundurów i odznak, nadawały też poszczególnym 
jednostkom imiona oficerów sił zbrojnych NDH (ibidem, s. 123–125).

31 Najjaskrawszym tego przykładem było rozpoczynanie koncertów przez Perkovicia od zawołania Za dom 
– spremni! (Dla ojczyzny – gotowi!), stanowiącego oficjalne pozdrowienie w ruchu ustaszowskim. Przykła-
dy takich demonstracyjnych zachowań rockmana odnotowano także na imprezach w pierwszej dekadzie 
XXI w.

32 Według Iwana Fumicia, przewodniczącego Związku Bojowników Antyfaszystowskich Chorwacji, do poło-
wy 2002 r. takich przypadków miało być prawie 3 tys. Odnotowano też zmiany zawartego w pomnikach 
przesłania – w miejsce pięcioramiennej gwiazdy, symbolu partyzanckiego, umieszczano krzyż, symbol 
chrześcijaństwa (H. Sundhaussen, Jugoslavija i njezine države sljednice. Konstrukcija, destrukcija i nova 
konstrukcija „sjećanja” i mitova [w:] Kultura Pamćenja i Historia, red. M. Brkljačić, S. Prlenda, Zagreb 
2006, s. 263). 

33 V. Pavlaković, Opet Za Dom Spremni…, s. 118–123. 
34 Idem, Red Stars…, s. 8. 
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XX w. ruchu protestu mieszkańców Zagrzebia przeciw polityce wobec pamięci HDZ 
dołączyli liderzy partii lewicy i centrum (głównie SDP i HNS), a także działacze stowa-
rzyszeń weteranów ruchu partyzanckiego, organizacji obrony praw człowieka i mniej-
szości narodowych, w końcu intelektualiści. Na dzień manifestowania sprzeciwu wobec 
„rehabilitacji faszyzmu” w Chorwacji wybrano 9 maja (w SFRJ Dzień Zwycięstwa, który 
jednak stracił charakter dnia wolnego od pracy pod rządami HDZ), a na miejsce spot-
kań – plac Ofiar Faszyzmu w Zagrzebiu, który taką nazwę nosił oficjalnie w latach 1946–
1990. Po przemianowaniu go w grudniu 1990 r., decyzją rady miasta zdominowanej przez 
HDZ, na plac Wielkich Chorwatów powstał ruch na rzecz przywrócenia dotychczasowej 
nazwy35, który rychło otrzymał wsparcie wymienionych środowisk opozycyjnych. 

W latach dziewięćdziesiątych co roku 9 maja plac był miejscem politycznych mani-
festacji odbywających się jednocześnie pod hasłem powrotu kraju do antyfaszystow-
skiej narracji o II wojnie światowej i wyboru drogi ku UE, czemu doskonale sprzyjało 
to, że tego dnia jest obchodzony Dzień Europy. Chociaż coroczne mityngi na placu ewi-
dentnie przyczyniały się do konsolidacji opozycji, HDZ odrzucała żądanie przywróce-
nia poprzedniej nazwy. O stopniu napięcia politycznego pod koniec jej rządów najlepiej 
świadczy to, że 9 maja 1999 r., przy biernej postawie policji, na placu doszło do pobi-
cia czołowych liderów opozycji przez skrajnie prawicowych kontrmanifestantów. Drogę 
opozycji do władzy w Chorwacji otworzyła dopiero śmierć Tuđmana pół roku później 
oraz wybory parlamentarne i prezydenckie, które odbyły się na początku 2000 r. Wśród 
osób, które stanęły po tym przełomie na czele państwa, a swój wizerunek zawdzięczały 
w dużej mierze manifestacjom na placu Ofiar Faszyzmu, był Stjepan Mesić, wybrany przy 
poparciu HNS i HSS na prezydenta republiki w lutym 2000 r.36 

Wybory parlamentarne w styczniu 2000 r. wygrała zdecydowanie koalicja SDP i HSLS 
(39 proc. głosów), a trzecie miejsce (za pokonaną HDZ 27 proc.) zajęła druga koalicja sił 
dotychczasowej opozycji, utworzona przez HNS i HSS (15 proc.). Powstał rząd tych czte-
rech partii lewicy i centrum (oraz dwóch mniejszych ugrupowań) pod prezesurą lide-
ra SDP, ostatniego sekretarza generalnego SKH (1989–1990), Ivicy Račana. Nowelizacją 
konstytucji z 25 kwietnia 2001 r. wprowadzono ustrój parlamentarno-gabinetowy. Ozna-
czało to zasadniczą zmianę zakresu władzy przypisanego prezydentowi i premierowi oraz 
relacji między nimi – odpowiedzialność za kierowanie nawą państwową przeszła w ręce 
szefa rządu.

Jednak równie głęboka zmiana, jaka w okresie rządów Račana nastąpiła w państwo-
wej polityce wobec pamięci , nie wynikała z ograniczenia kompetencji prezydenta. Odsu-

35 Wprowadzenie nowej nazwy zinterpretowano jako przejaw dążenia prawicy do rehabilitacji tradycji nacjo-
nalistycznych. Umieszczając tę decyzję w perspektywie ambiwalentnego stosunku HDZ do ustaszy, należy 
jednak pamiętać, że w okresie jej rządów w Zagrzebiu w latach dziewięćdziesiątych nie zmieniono imienia 
innego placu, które też pochodziło z czasów komunistycznych – marszałka Tity. 

36 Władze stolicy przywróciły starą nazwę placowi w grudniu 2000 r. Od tego roku władze państwa obchodzą 
Dzień Zwycięstwa i Dzień Europy wraz z rocznicą trzeciego posiedzenia ZAVNOH, na którym w dniach 
8–9 V 1944 r. ogłoszono powstanie „federalnego państwa chorwackiego” (V. Pavlaković, Sukob, kome-
moracije i promjene značenja: Meštrovićev paviljon kao prijeporno mjesto sjećanja [w:] Kultura sjećanja…, 
s. 215–238). 
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nięcie od obowiązków codziennego zarządzania sprawami państwowymi skłoniło głowę 
państwa do intensywniejszego niż dotąd zajmowania się problematyką przeszłościo-
wą. Mesić, będąc prezydentem przez dwie kadencje (2000–2010), okazał się politykiem 
jak najbardziej zainteresowanym kształtowaniem stosunku współczesnych Chorwatów 
do przeszłości. Także Račan przywiązał wagę do polityki wobec pamięci. Zmiana w tej 
dziedzinie wynikała zatem przede wszystkim z tego, że obaj politycy reprezentowali jed-
noznacznie negatywne stanowisko względem tradycji symbolizowanych przez ustaszy 
i NDH37. Zgodnie kierowali się motywem wyprowadzenia Chorwacji z izolacji między-
narodowej – ich działania w tym zakresie przyczyniły się do zasadniczej poprawy wize-
runku kraju za granicą38. 

Jasenovac i Bleiburg w polityce rządu i opozycji 1990–2003

Zwrot w polityce państwa wobec pamięci pod rządami Mesicia i Račana najwyraźniej 
manifestował się w ich stosunku do dwóch najważniejszych miejsc pamięci symbolizują-
cych wydarzenia, w których brali udział Chorwaci w okresie 1941–1945. Chodzi o obóz 
w Jasenovacu, miejsce największej zbrodni ustaszy na Serbach, Żydach, Romach i chor-
wackich przeciwnikach politycznych, położone na współczesnej granicy między Chor-
wacją a Bośnią i Hercegowiną, oraz o pole masakry pod Bleiburgiem w Austrii, przy gra-
nicy ze Słowenią, gdzie w maju 1945 r. komunistyczni partyzanci jugosłowiańscy rozbili 

37 Zdaniem niektórych obserwatorów, prezydent Mesić w dużej mierze budował swą pozycję polityczną na 
krytyce prób rehabilitacji faszyzmu przez chorwacką prawicę (V. Pavlakovic, Deifying the Defeated. Com-
memorating Bleiburg since 1990, http://www.academia.edu/855495/Deifying_the_Defeated_Commemo-
rating_Bleiburg_since_1990, s. 14–15, 15 XI 2012 r.). Strategia ta nie dla wszystkich była wiarygodna, 
ponieważ w 1990 r. był on sekretarzem generalnym HDZ i premierem pierwszego jej rządu, a w latach 
1992–1994 z ramienia tej partii pełnił funkcję przewodniczącego parlamentu (z kolei w latach 1990–1991 
był reprezentującym Chorwację członkiem ostatniego prezydium SFRJ). Jego zerwanie z prawicą w 1994 
r., a następnie wstąpienie do HNS, jawiło się zatem jako zaskakujący zwrot. Decyzja ta przedstawia się 
jednak w innym świetle, jeśli uwzględni się wcześniejsze etapy biografii drugiego prezydenta niepodległej 
Chorwacji. W latach sześćdziesiątych Mesić był członkiem SKH i deputowanym do parlamentu w Zagrze-
biu. Z kolei w 1971 r. poparł program przywódców Chorwackiej Wiosny, a w 1975 r. został skazany za 
działalność antyjugosłowiańską i odbył karę rocznego więzienia. W życiu Mesicia do 2000 r. znalazły zatem 
odzwierciedlenie wszystkie wielkie zwroty chorwackiej opinii publicznej w ostatnich czterdziestu latach 
XX w. Być może właśnie ze względu na tę swoistą reprezentatywność, pełniąc funkcję prezydenta, Mesić 
osiągnął pierwszą pozycję w rankingu zaufania do polityków. 

38 Wbrew większości opinii publicznej Mesić i Račan zajęli przychylne stanowisko wobec współpracy Chor-
wacji z Międzynarodowym Trybunałem Karnym ds. Zbrodni w b. Jugosławii (MTKJ) w sprawach prze-
ciwko chorwackim wojskowym oskarżonym o zbrodnie popełnione w latach 1991–1995. Część państw UE 
współpracę tę traktowała jako warunek ratyfikacji zawartego w 2001 r. Układu o Stabilizacji i Stowarzy-
szeniu Chorwacji z tą organizacją, od tego zaś z kolei zależało rozpoczęcie rokowań akcesyjnych. W 2001 
r. MTKJ wysunął oskarżenie wobec gen. Ante Gotoviny, ten jednak ukrył się zagranicą. Kolejnym celem 
Trybunału był gen. Bobetko. Wokół kwestii wysłania go do Hagi nastąpił rozłam w rządzie – we wrześniu 
2002 r. przeciwna temu HSLS wystąpiła z koalicji. Do procesu generała w końcu nie doszło, m.in. dlatego, 
że zmarł on wiosną 2003 r. (M. Søberg, Hrvatska nakon…, s. 58). W okresie rządów Račana Chorwacja 
wszczęła natomiast własne postępowanie karne wobec gen. Marko Noraca. Został on dwukrotnie (w 2003 
i 2008 r.) skazany za zbrodnie popełnione na Serbach dokonane przez podległe mu oddziały. 
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kolumny żołnierzy i funkcjonariuszy NDH, uchodzących do stref okupacyjnych aliantów 
zachodnich. 

Z dwóch względów właśnie te miejsca nabrały w debacie publicznej w Chorwacji po 
1991 r. wymiaru symbolicznego. Po pierwsze dlatego, że odnoszą się do całości zbrod-
ni popełnionych w latach 1941–1945 przez chorwackich faszystów i jugosłowiańskich 
komunistów. Hasło „Jasenovac” funkcjonuje nie tylko w odniesieniu do największego 
z miejsc, w których realizowano ustaszowski projekt państwa „czystego” etnicznie, ale 
także do wszystkich pozostałych cywilnych ofiar reżimu Pavelicia, których ogólna liczba 
była kilkakrotnie wyższa39.

Kompleks pięciu obozów nad Sawą z centrum w Jasenovacu istniał w latach 1941– 
–1945. Liczba osób zamordowanych i zmarłych w tym miejscu, a także ogólna liczba ofiar 
NDH, była przedmiotem politycznych nadużyć niemal od samego wyzwolenia obozu 
w końcu kwietnia 1945 r. Od 1947 r. władze SFRJ obstawały przy liczbie 1706 tys. wszyst-
kich strat ludzkich Jugosławii w II wojnie światowej. Ponieważ jednocześnie odnośnie do 
Jasenovaca podawały liczbę ok. 700 tys., po uwzględnieniu istnienia w NDH innych obo-
zów i miejsc straceń nasuwał się wniosek, że większość obywateli przedwojennej Jugosła-
wii zginęła z rąk ustaszy (opracowana w SFRJ do 1964 r. utajniona lista strat obejmowa-
ła natomiast jedynie 597 323 nazwisk, z czego na Jasenovac przypadało 59 188). Z kolei 
Tuđman w Bespuća povijesne zbiljnosti z 1987 r. podał liczby wyraźnie zaniżone: 50 tys. 
zabitych przez reżim NDH, z czego 30–40 tys. w Jasenovacu. Liczby jugosłowiańskie 
zostały na początku lat dziewięćdziesiątych podtrzymane przez Milana Bujalicia, głów-
nego serbskiego polemistę Tuđmana – w Jasenovacu miało zginąć od 700 tys. do milio-
na osób, głównie Serbów. Dopiero w latach 1989–1992, w najgorętszych latach chorwa-
cko-serbskiej wojny propagandowej, opinia publiczna zapoznała się z obliczeniami z lat 
osiemdziesiątych chorwackiego ekonomisty Vladimira Žerjavicia, które – po przeprowa-
dzeniu kolejnych badań – zachowały wiarygodność do dziś. Według niego, ogólna liczba 
jugosłowiańskich strat sięgała 1027 tys., z czego 623 tys. osób zginęło na terenie NDH, 
w tym 133 tys. w obozach, a w samym Jasenovacu 83 tys. Zdaniem Žerjavicia, ogólna 
liczba strat serbskich w wojnie sięgała 530 tys., z czego 322 tys. zginęło na obszarze NDH 
(82 tys. w walce, 124 tys. jako ofiary terroru w różnych miejscach, 93 tys. w obozach 
i więzieniach, w końcu 23 tys. jako kolaboracjoniści). W zdecydowanej większ ości osoby 
zabite w NDH padły ofiarą Chorwatów, w niewielkiej części Niemców i Włochów i par-
tyzantów. Listę strat w Jasenovacu prowadzi też tamtejsze muzeum – w 2011 r. było na 
niej 82 tys. nazwisk (46 tys. Serbów, 16 tys. Romów, 13 tys. Żydów i 4 tys. Chorwatów, 
1 tys. muzułmanów). Współcześnie najwiarygodniejszy szacunek liczby ofiar w Jasenova-
cu sięga zatem 90–100 tys. Opowiada się za nim także Muzeum Holocaustu w Waszyng-
tonie (United States Holocaust Memorial Museum, USHMM), które w latach 2000–2001,

39 (F. Tuđman, Horrors of War…, s. 73, 231–233). (M. Bujalić, Tudjman’s „Jasenovac Myth”. Genocide Against 
Serbs, Jews and Gypsies, Belgrade 1994, s. 36–52).  (V. Žerjavić, Gubici stanovništva Jugoslavije u drugom 
svjetskom ratu, Zagreb 1989; idem, Opsesije i megalomanije oko Jasenovaca i Bleiburga. Gubici stanovništva 
Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu, Zagreb 1992, s. 69–74). 
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za zgodą rządu Chorwacji, przeprowadziło konserwację dokumentacji obozu. Przy licz-
bie ok. 700 tys. (z czego 500 tys. Serbów) ofiar obstają natomiast władze Republiki Serb-
skiej w Bośni, na której terytorium znajduje się Donja Gradina, jedyna z pięciu części 
obozu jasenovackiego, położona na południe od granicznej Sawy. W tej sprawie znajdują 
one oparcie w stanowisku serbskiej Cerkwi Prawosławnej. 

Z kolei w Austrii zginęła zapewne jedynie mniejszość spośród Chorwatów związa-
nych z orientacją na III Rzeszę w czasie wojny, jednak hasło „Bleiburg” odnosi się do 
wszystkich ofiar, które armia i siły bezpieczeństwa Jugosławii zabiły w następnych tygo-
dniach na terytorium całego państwa podczas tzw. dróg krzyżowych, czyli wymuszone-
go powrotu do ojczyzny tych, którym nie powiodło się oddanie w ręce Brytyjczyków40. 
Oddziały NDH, a także oddziały kolaboracyjne ze Słowenii, Serbii, Czarnogóry i Bośni, 
w końcu pewna część czetników, po odmowie przyjęcia ich przez wojska brytyjskie, 15 
maja 1945 r. stoczyły pod Bleiburgiem bitwę z partyzantami (formalnie już jednostkami 
Armii Jugosłowiańskiej, poprzedniczki JNA). Część zginęła w starciu lub została zamor-
dowana po poddaniu się, większość zawróciła i została wybita w dziesiątkach miejsc, 
zwłaszcza w Słowenii i Chorwacji. Autorzy emigracyjni oceniali ogólną liczbę chorwa-
ckich strat w Bleiburgu i w czasie tego odwrotu na od 150 do 500 tys., natomiast Tuđman 
wymienił jedynie 35–40 tys. I w tym przypadku współczesne obliczenia pozostają zbli-
żone do ustaleń Žerjavicia – 45–55 tys. Chorwatów i Muzułmanów, 8–10 tys. Słoweńców 
i 2 tys. Serbów i Czarnogórców.

Rzecz jasna, tylko informacje na temat zbrodni NDH były w czasach SFRJ dostępne 
w obiegu publicznym41, natomiast wobec ofiar zbrodni komunistycznych władze prowa-
dziły politykę całkowitego „zapomnienia”42. 

Drugą przyczyną szczególnej wagi tych dwóch miejsc pamięci we współczesnej Chor-
wacji jest to, że znalazły się one w samym centrum dyskusji na temat równorzędności 
zbrodni popełnionych przez totalitaryzm faszystowski i komunistyczny. Debata wokół 
stosunku państwa do upamiętnienia wydarzeń w Jasenovacu i Bleiburgu toczy się związ-
ku ze sporem o to, która strona konfliktu – NDH czy czetnicy i partyzanci – wyrządziła 
więcej zła ludności Chorwacji, ponosi zatem większą winę (zgodnie z rozumowaniem

40 D.B. MacDonald, Balkan Holocausts…, s. 172; (F. Tuđman, Horrors of War…, s. 74–77; V. Žerjavić, Opsesije 
i megalomanie…, s. 75–79), np. Vladimir Geiger podaje ogólną liczbę od 70 do 85 tys. (V. Geiger, Ljud-
ski gubici Hrvatske u Drugome svjetskom ratu i u poraću koje su prouzročili Narodnooslobodilačka vojska 
i Partizanski odredi Jugoslavije/Jugoslavenska armija i komunistička vlast. Brojidbeni pokazatelji (procjene, 
izračuni, popisi). Case study: Bleiburg i folksdojčeri, s. 702, http://hrcak.srce.hr, dostęp 15 XI 2012 r.).

41 Do 1956 r. miejsce zbrodni w Jasenovacu nie było w ogóle upamiętnione. Prace nad przygotowaniem 
muzeum prowadzono w latach sześćdziesiątych. W 1966 r. odsłonięto słynny pomnik autorstwa Bogdana 
Bogdanovicia. W następnych latach odwiedzenie muzeum wpleciono w schemat państwowego wychowa-
nia młodzieży jugosłowiańskiej, nie podawano jednak liczby ofiar poszczególnych narodowości. Charakte-
rystyczne dla polityki wobec pamięci przewodniczącego Tity było to, że nigdy tego miejsca nie odwiedził, 
wielokrotnie brał natomiast udział w obchodach rocznic bitew partyzantów – nad Neretwą i Sutjeską. 

42 Bleiburg stał się symbolem całości zbrodni komunistycznych popełnionych na Chorwatach w 1945 r. 
w dużej mierze dlatego, że do 1990 r. było to jedyne miejsce pamięci, w którym mogli się zebrać emigranci. 
Coroczne obchody organizowano tam od 1952 r. (V. Pavlakovic, Deifying the Defeated…, s. 9–10).
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wielu jej uczestników, wina drugiej strony jest relatywna, gdyż popełniła ona zbrodnie 
jedynie w obronie). Debata ta stanowi specyficznie chorwacką egzemplifikację dyskusji, 
jakie toczą się od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w wielu państwach 
Europy Środkowej i Wschodniej. . 

Postępowanie władz wobec tych dwóch symboli w okresie rządów Tuđmana wynika-
ło ze wspomnianej już strategii integracji pamięci o wojnie społeczeństwa chorwackie-
go. W polityce wewnętrznej dążyły one do ich wykorzystania w celu ukazania tragedii 
podzielonego narodu, w zagranicznej natomiast do zatarcia wrażenia, że zbrodnie ustaszy 
miały charakter wyjątkowy. Do ówczesnej polityki prawicy korektę wniosło zakończenie 
wojny w 1995 r., po którym zintensyfikowano działania w kierunku znalezienia dla tych 
symboli stałego miejsca na całościowej „mapie pamięci” społeczeństwa chorwackiego. 

Do 1995 r. Jasenovac przyciągał uwagę rządu w Zagrzebiu głównie ze względu na 
wykorzystywanie tego symbolu przez władze Serbii w ich wojnie propagandowej z Chor-
wacją. Projektowanie przez rząd organizacji terenu obozu jako miejsca pamięci było 
pozbawione sensu, gdyż znajdował się on pod kontrolą Republiki Serbskiej Krainy. Jed-
nak niedługo po zakończeniu wojny Tuđman ogłosił projekt przekształcenia Jasenovaca 
w symbol pojednania wewnątrzchorwackiego. Powołał się na inicjatywę Franco pocho-
wania poległych po obu stronach hiszpańskiej wojny domowej 1936–1939 w monumen-
talnej Valle de los Caídos (Dolinie Poległych) pod Madrytem. Zgodnie z tym pomysłem 
na terenie obozu, obok mogił ofiar NDH, mieliby być pochowani liderzy stron historycz-
nego konfliktu – Pavelić i Tito, a także Maček. Projekt Tuđmana wywołał natychmiast tak 
silne krytyki w kraju i za granicą (głównie w Stanach Zjednoczonych), że on sam wycofał 
się z jego realizacji43. Władze podjęły natomiast prace nad odbudową ekspozycji muze-
um, częściowo zniszczoną w wyniku działań wojennych, częściowo wywiezioną do 1995 
r. przez przeciwnika na terytorium Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. 

Z kolei wobec miejsca pamięci w Bleiburgu do 1995 r. władze Chorwacji także zachowy-
wały się wstrzemięźliwie. Na tamtejszych uroczystościach prym wiedli wówczas politycy 
skrajnej prawicy, którzy nazywając to miejsce „chorwacką Golgotą” i interpretując zbrod-
nię jako akt ludobójstwa na narodzie chorwackim, uczynili je trybuną krytyki wszystkich 
pozostałych chorwackich partii politycznych, łącznie z HDZ. Dopiero w 1995 r., w pięć-
dziesiątą rocznicę wydarzenia, rządząca prawica zdecydowała się nie rezygnować z tego 
pola konfrontacji z HSP i ustanowiła formalny patronat parlamentu nad obchodami. Od 
tego czasu najbliższa niedziela w stosunku do 15 maja została uznana za Dzień Pamięci 
Ofiar Chorwackich w Walce o Wolność i Niepodległość. Przedstawiciele partii rządzącej, 
przyjeżdżający na obchody bleiburskie swą obecnością przyczyniali się do legitymizo-
wania poglądu dominującego wśród stałych uczestników, że w 1945 r. sprawcami zbrod-
ni byli nie partyzanci czy komuniści, lecz „Serbo-bolszewicy”. W ten sposób w drugim 
z analizowanych okresów oba miejsca pamięci zostały objęte opieką państwową. Jed-

43 Krytyka tego projektu zbiegła się ze skandalem wywołanym angielskim wydaniem książki Tuđmana (zob. 
przyp. 19). Zatem porzucenie przez niego pomysłu przekształcenia muzeum w Jasenovacu i doprowadze-
nie do procesu Šakicia można interpretować jako powiązane ze sobą decyzje (V. Pavlakovic, Red Stars…, 
s. 26–28).
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nak to, że żadnego z nich nigdy nie odwiedził prezydent Tuđman, w połączeniu z jego 
tolerancją dla publicznego posługiwania się symboliką ustaszowską, pozwala twierdzić, 
że u źródeł strategii kształtowania „antyfaszystowskiego” wizerunku kraju w okresie II 
wojny światowej leżały głównie względy międzynarodowe. Dla władz w Zagrzebiu dru-
gorzędna, czy wręcz w ogóle nieistotna, była natomiast troska o to, czy sami Chorwaci 
uświadomią sobie faszystowski charakter NDH44. 

Symbolicznym wyrazem przełomu w polityce  państwa wobec pamięci w latach 2000–
2003 było to, że premier Račan jako pierwszy szef rządu chorwackiego złożył w 2002 r. ofi-
cjalne wizyty w obu miejscach – 21 kwietnia w Jasenovacu45 oraz na początku maja w Ble-
iburgu (dwa dni przed oficjalnymi obchodami)46. Nie inaczej niż Tuđmanowi, liderowi 
SDP przyświecał wtedy projekt pojednania wewnątrzchorwackiego, realizowany wszakże 
w całkiem inny sposób: po pierwsze, bez zrównania NDH i komunistycznej Jugosławii 
pod względem krzywd, które wyrządziły mieszkańcom Chorwacji (ale z przypisaniem 
odpowiedzialności za zbrodnie partyzantce i strukturom bezpieczeństwa Jugosławii)47, 
po drugie, w pełnej zgodzie z europejską antyfaszystowską narracją o II wojnie świato-
wej, po trzecie, bez tolerancji dla posługiwania się symboliką ustaszy i prób rehabilitacji 
państwa, które oni stworzyli. 

Ofensywa premiera z 2002 r. tylko częściowo przyniosła owoce. Lewica przejęła ini-
cjatywę w sprawie przygotowania nowej ekspozycji muzeum w Jasenovacu, nie zdołała 
natomiast zmienić charakteru obchodów bleiburskich – pozostały one bastionem skraj-
nej prawicy. Wobec tego prezydent Mesić aż do końca rządów w 2010 r. nie złożył wizyty 
w tym miejscu, natomiast od 2003 r. zawsze uczestniczył w obchodach jasenovackich, 
często przy tym podejmując krytykę prób rehabilitacji NDH na prawicy. 11 maja 2003 
r., gdy przypadkowo obchody w Bleiburgu i Jasenovacu odbyły się tego samego dnia, 
prezydent, niejako „w zastępstwie” swych politycznych przeciwników, wygłosił przepro-
siny do wszystkich ofiar NDH za to, że ustasze wykorzystali ideę państwa chorwackie-
go do popełnienia masowych mordów48. Działania Račana i Mesicia nie doprowadzi-
ły zatem do zakończenia „wojny o pamięć” w społeczeństwie chorwackim, niewątpliwie 

44 V. Pavlakovic, Deifying the Defeated…, s. 12–13.
45 Tj. w najbliższą niedzielę w stosunku do 22 kwietnia, czyli daty powstania więźniów obozu w 1945 r. 

W Chorwacji ten dzień jest traktowany jako święto poświęcone pamięci ofiar faszyzmu, formalnie nigdy 
nie nadano mu jednak charakteru państwowego.

46 Račan przybył do Bleiburga przed oficjalnymi obchodami, aby jego przeprosiny i wyrazy współczucia 
wobec tych, którzy – jak to ujął – w jakikolwiek sposób ucierpieli z powodu tragedii z 1945 r., zostały usły-
szane przez opinię publiczną. W ten sposób uniknął upokarzającego wygwizdania przez przeciwników, 
co przydarzyło się dwa dni później w czasie wizyty w Bleiburgu Zdravkowi Tomacovi, wiceprzewodni-
czącemu parlamentu z jego partii. W okresie rządów centrolewicy parlament nie cofnął uchwały o swym 
patronacie nad obchodami. W następnych latach w Bleiburgu reprezentowali go posłowie HSLS i HSS, ale 
i ci byli przez sympatyków skrajnej prawicy z trudem tolerowani (V. Pavlakovic, Deifying the Defeated…, 
s. 14–15).

47 Argumenty przeciw zrównaniu zbrodni w Jasenovacu i Bleiburgu jako strategii służącej w istocie rela-
tywizacji ustaszyzmu zebrali niedawno zagrzebscy historycy Slavko Goldstein i Ivo Goldstein w książce 
Jasenovac i Bleiburg nisu isto (Zagreb 2011). 

48 V. Pavlakovic, Deifying the Defeated…, s. 15.
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uwiarygodniły jednak na arenie międzynarodowej antyfaszystowską orientację polityki 
wobec pamięci państwa chorwackiego.

Pod rządami zreformowanej HDZ 2003–2011

Wybory parlamentarne w Chorwacji w listopadzie 2003 r. przyniosły z kolei zwy-
cięstwo prawicy, przyczyniając się do ugruntowania w kraju systemu wielopartyjnego 
z dwoma głównymi graczami politycznymi. Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 
(HDZ) wygrała z wynikiem 34 proc. głosów, a SDP (w koalicji z niewielkimi ugrupo-
waniami liberalnymi) zajęła drugie miejsce, zebrawszy 22,5 proc. Do parlamentu weszli 
wówczas jeszcze przedstawiciele HNS (8 proc.), HSS (7 proc.), dwóch partii z obozu HSP 
(6,5 proc.) i HSLS (4 proc.), przy czym tylko druga z nich startowała bez koalicjantów. 
W następnych wyborach parlamentarnych, w listopadzie 2007 r., HDZ i SDP umocniły 
się na pozycjach liderów (otrzymały odpowiednio 36 i 31 proc. głosów). Swój poprzedni 
wynik niemal wyrównała HNS (HNS-LD – 7 proc.), część elektoratu stracił natomiast 
obóz HSP (3,5 proc.) oraz HSS i HSLS, które, występując razem, otrzymały jedynie 6,5 
proc. 

W latach 2003–2007 na czele rządu HDZ, który uzyskał większość w parlamencie 
dzięki poparciu HSLS i niewielkich ugrupowań centrowych, stał jej nowy przewodniczą-
cy, Ivo Sanader. Z kolei w latach 2007–2011 HDZ nadal była partią władzy, tym razem 
współrządząc z HSS i HSLS (w 2009 r. na funkcji premiera Sanadera zastąpiła Jadran-
ka Kosor). W okresie pozostawania w opozycji (2000–2003) starcie o stanowisko prze-
wodniczącego między frakcją tradycjonalistyczną i modernizacyjną w HDZ wygrał właś-
nie Sanader, lider drugiej z nich. Pod jego kierownictwem partia jednoznacznie obrała 
kierunek proeuropejski i przeobraziła się w ugrupowanie światopoglądowo zbliżone do 
zachodnioeuropejskiej chadecji. O tym, jaką przeszła wtedy przemianę, najlepiej świad-
czy to, że członkinią tworzonych przez nią koalicji rządowych przez następne osiem lat 
była też partia mniejszości serbskiej w Chorwacji – Niezależna Demokratyczna Partia 
Serbska (Samostalna demokratska srpska stranka, SDSS), której trzech reprezentantów 
zasiadało w parlamencie chorwackim od 2003 r. 

Orientacja HDZ na przystąpienie Chorwacji do UE pociągnęła za sobą realizację 
przez władze w latach 2003–2011 nowej polityki wobec pamięci o wydarzeniach wojny 
1991–1995. Ich celem stało się przezwyciężenie negatywnych następstw działań wojen-
nych: w aspekcie prawno-politycznym – osądzenie sprawców zbrodni, w materialnym 
– przyznanie odszkodowań ofiarom, a w pedagogiczno-etycznym – ocena zła i naucza-
nie o nim. Jednocześnie państwo chorwackie stało na stanowisku obronnego charakteru 
wojny w latach 1991–1995, zgadzając się na negatywną ocenę poszczególnych jej epizo-
dów, ale nie samego faktu jej prowadzenia49. 

49 Czynnikiem sprzyjającym zmniejszeniu różnic między HDZ i SDP w odniesieniu do historii całego XX w. 
było wypracowanie przez nie zbieżnego stanowiska w ocenie racji państwa chorwackiego w latach 1991– 
–1995 i zaprezentowanie go opinii międzynarodowej. Już 13 XI 2000 r., a więc jeszcze w okresie sprawo-
wania władzy przez premiera Račana, parlament przyjął Deklarację o wojnie domowej (T. Cipek, Politike 
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Na okres sprawowania władzy przez pierwszy rząd Sanadera przypadły przełomowe 
wydarzenia w stosunkach między Chorwacją a UE i MTKJ. Już w marcu 2004 r. w ręce 
Trybunału dobrowolnie oddał się jeden z oskarżonych – gen. Mladen Markač. Negocjacje 
o członkostwo w UE miały się zacząć w marcu 2005 r., strona europejska wstrzymała je 
jednak, oczekując na większe zaangażowanie Chorwacji w poszukiwanie najważniejszego 
oskarżonego – gen. Ante Gotoviny. Władze kraju odpowiedziały na to na dwa sposoby. 
Po pierwsze, 13 kwietnia tego roku, z okazji sześćdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny 
światowej, parlament przyjął Deklarację o antyfaszyzmie. W akcie tym wprost odwołano 
się do europejskiej narracji o II wojnie światowej, podkreślono masowy udział narodu 
chorwackiego w walce z faszyzmem (zaznaczając, że prowadzili ją nie tylko komuniści), 
a wartości leżące u podłoża współczesnych państw członkowskich UE i procesu inte-
gracji europejskiej wyprowadzono ze zmagań z „wyjątkowym złem historii najnowszej 
upostaciowanym w faszystowskim spisku przeciw wolności i człowieczeństwu”50. Po dru-
gie, władze Chorwacji ostatecznie pomogły w ujęciu Gotoviny. 7 grudnia 2005 r. został 
on zatrzymany przez hiszpańską policję na Teneryfie i przekazany do dyspozycji MTKJ, 
przed którym następnie odpowiadał we wspólnym procesie z Markačem51. W tej sytuacji 
ruszył także i proces negocjacyjny. Jego uwieńczony sukcesem finał nastąpił jeszcze pod 
rządami HDZ – w ostatnim miesiącu urzędowania, 9 grudnia 2011 r., premier Kosor 
podpisała traktat akcesyjny. 

Poddanie przez rząd Sanadera wydarzeń z lat 1991–1995 międzynarodowemu osądo-
wi prawnemu wynikało nie tylko z nieprzejednanego stanowiska UE i MTKJ, ale także 
z tego, że w kraju zaobserwowano niebezpieczne tendencje. Przeciwnicy wydania chorwa-
ckich generałów na swych manifestacjach coraz częściej posługiwali się symboliką usta-
szowską, władze uznały zatem, że zwlekanie w tej sprawie przyczyni się do wzrostu fali 
nastrojów nostalgii za NDH i ostatecznie przekreśli szanse Chorwacji w Europie. Szcze-
gólnie widoczne było to na obchodach bleiburskich w maju 2005 r., gdy przewodniczący 
parlamentu Vladimir Šeks z HDZ przywołał związek NDH z faszyzmem, odpowiedziano 
mu okrzykami „Ante, Ante!” i zademonstrowaniem plakatów, na których Gotovina sąsia-
dował z Paveliciem. W następnych latach partia rządząca zdołała wprawdzie utrzymać 
kontrolę nad obchodami (nadal obowiązywał patronat parlamentu), nie doprowadziła 

povijesti u Republici Hrvatskoj…, s. 21). Zgodnie z nią, w 1991 r. Chorwacja była ofiarą agresji ze strony 
Serbii, Czarnogóry i JNA, które wsparły zbrojny bunt obywateli narodowości serbskiej przeciw władzy 
działającej w granicach uznanych na forum międzynarodowym. W tym ujęciu wojna domowa była zatem 
bardziej konfliktem zewnętrznym niż wewnętrznym. Jednocześnie w deklaracji zawarto sformułowa-
nia potwierdzające praworządny charakter państwa chorwackiego i zapowiedziano naprawienie krzywd 
poniesionych w czasie wojny przez wszystkich obywateli. 

50 Zob. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288494.html, 15 XI 2012 r.
51 14 IV 2011 r. Gotovina i Markač zostali uznani za winnych popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni 

przeciw ludzkości w czasie operacji „Burza” w sierpniu 1995 r. i skazani odpowiednio na 24 i 18 lat wię-
zienia. 16 XI 2012 r., w wyroku wydanym przez instancję odwoławczą MTKJ, zostali jednak uniewinnieni. 
Sędziowie orzekli, iż nie ma dowodów na to, że kierowali „związkiem przestępczym”, którego celem miało 
być wygnanie Serbów z Krainy. Społeczeństwo Chorwacji, z udziałem lewicowego (!) rządu i prezydenta, 
sprawiło powracającym do kraju generałom gorące przywitanie.
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jednak – a to było celem Šeksa – do ich odpolitycznienia. Przejawy fascynacji ustaszami 
udało się zepchnąć na margines uroczystości, nie zostały one jednak całkowicie wyelimi-
nowane. Podobnie jak wcześniej Račanowi, HDZ nie powiodło się pozbawienie obcho-
dów bleiburskich roli trybuny w walce z kolejnymi rządami Chorwacji52.

Przełom w stosunkach z UE w 2005 r. oraz kontynuowanie od 2003 r. przez kolejne 
rządy polityki zagranicznej poprzedników nie doprowadziły jednak do pełnego „rozbro-
jenia wybuchowego potencjału” sporów o przeszłość w polityce krajowej. Przedsięwzię-
ciem, które pokazuje, że odnośnie do inicjatyw mających znaczenie dla wizerunku kraju 
za granicą lewica i prawica potrafiły się porozumieć, było przygotowanie nowej ekspozy-
cji muzeum w Jasenovacu. Zapoczątkował je jeszcze rząd Račana, a ukończył rząd Sana-
dera w listopadzie 2006 r.53 

Jednak już w następnych latach w związku z obchodami w Jasenovacu i Bleiburgu 
wybuchł spór o udział Kościoła w wydarzeniach lat 1941–1945 w Chorwacji, co ostatecz-
nie skłoniło hierarchów do wyraźniejszego określenia się względem tradycji ustaszow-
skich. W 2007 r. rząd Sanadera wsparł budowę nowej kaplicy i pomnika w Bleiburgu 
kwotą 300 tys. euro. W maju tego roku w homilii wygłoszonej podczas mszy odprawionej 
w tym miejscu arcybiskup Zagrzebia Josip Bozanić przywołał zbrodnie NDH w Jaseno-
vacu. Wbrew swym intencjom przyczynił się tym do postawienia w debacie publicznej 
pytania, dlaczego biskupi katoliccy regularnie uczestniczyli w uroczystościach ku czci 
ofiar zbrodni komunistycznych, żaden z nich nie złożył jednak oficjalnej wizyty w miej-
scu największej zbrodni faszystów chorwackich. Gdy w następnym roku okazało się, że 
parlament przyznał kwotę 500 tys. kun na wsparcie obchodów bleiburskich i tylko 100 
tys. dla obchodów jasenovackich, kwestia stosunków między Kościołem i NDH oraz 
Kościołem i partią rządzącą stanęła w centrum uwagi. W kwietniu 2008 r. w Jasenovacu 
były partyzant i więzień obozu Ivan Fumić nazwał Kościół „ostatnim bastionem NDH”. 
Z kolei miesiąc później w Bleiburgu biskup Slobodan Štambuk wezwał przedstawicieli 
partyzantów do złożenia prośby do narodu chorwackiego o wybaczenie za wymordowa-
nie armii NDH w 1945 r. Wzbierającą falę krytyki Kościoła starał się następnie powstrzy-
mać Bozanić, który we wrześniu 2009 r. odwiedził Jasenovac w towarzystwie ok. 300 
księży katolickich. Wyraził wówczas współczucie krewnym ofiar i ból z powodu popeł-
nienia zbrodni przez przedstawicieli narodu chorwackiego, jednak nie złożył przeprosin 
w imieniu Kościoła. Jego zdaniem, sprawcy zbrodni w NDH bezpodstawnie uważali się 
za katolików. Bozanić przywołał symbol kardynała Stepinaca i zgodnie z zasadą równo-
rzędnej oceny obu reżimów wspomniał o zbrodniach komunistycznych54. 

52 V. Pavlakovic, Deifying the Defeated…, s. 15–16.
53 Ekspozycja stanowi przykład realizacji we współczesnym muzealnictwie tendencji do indywidualizacji 

ofiar i pamięci o nich. Już w dniu otwarcia spotkała się z krytyką Efraima Zuroffa z Centrum Simona Wie-
senthala oraz przedstawiciela wspólnoty żydowskiej Zagrzebia – zarzucili jej m.in. zatarcie rasistowskiego 
kontekstu ideologicznego towarzyszącego zbrodniom NDH. Ekspozycji bronili natomiast reprezentanci 
władz z różnych obozów politycznych – zarówno prezydent Mesić, jak i premier Sanader (V. Pavlakovic, 
Red Stars…, s. 32).

54 V. Pavlakovic, Deifying the Defeated…, s. 16–18. 
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Nowa polityka lewicy wobec pamięci (od 2009 roku) 

W drugiej kadencji sprawowania rządów przez HDZ zanotowano zatem zaostrzenie 
debaty publicznej o wydarzeniach lat 1941–1945. Z jednej strony w maju 2009 r. członek 
HDZ, Andrija Hebrang55, usiłował wykorzystać obchody bleiburskie do agitacji w odby-
wających się właśnie wyborach samorządowych, z drugiej premier Kosor w kwietniu 
2010 r., przywoławszy na obchodach jasenovackich antyfaszystowską postawę Chorwacji 
w czasie wojny, została bezlitośnie wygwizdana przez przeciwników. 

W tej sytuacji SDP, przygotowując się do wygrania wyborów prezydenckich w 2010 r. 
i parlamentarnych w 2011 r., podjęła kolejną próbę uwolnienia chorwackiej sceny poli-
tycznej od antagonizmu pamięci. Partia kierowana przez następcę Račana Zorana Mila-
novicia dążyła do zmniejszenia znaczenia obchodów bleiburskich przez przesunięcie 
uwagi na takie miejsca zbrodni komunistycznych, które nie obrosły w polityczną symbo-
likę i mogły lepiej służyć idei pojednania narodowego. Milanović rozpoczął od odwiedze-
nia w lipcu 2009 r. miejscowości Srb – symbolu walki przeciw faszyzmowi z czasów jugo-
słowiańskich. Dwa miesiące później udał się do Bleiburga. Jadąc we wrześniu do Austrii, 
lider opozycji wstąpił jednak także do miejscowości Tezno w Słowenii, honorując w ten 
sposób najprawdopodobniej największe miejsce straceń Chorwatów bezpośrednio po 
zakończeniu II wojny światowej56. Choć spotkała go za to krytyka ze strony prezydenta 
Mesicia oraz Związku Bojowników Antyfaszystowskich Chorwacji (wśród ofiar w Teźnie 
mieli znajdować się m.in. strażnicy obozy w Jasenovacu), lider SDP zasygnalizował opinii 
publicznej, że lewica może prowadzić „rozrachunek” z komunizmem na innym polu niż 
opanowane przez skrajną prawicę.

Na przełomie grudnia 2009 i stycznia 2010 r. wybory prezydenckie w Chorwacji ze 
sporą przewagą nad rywalami wygrał Ivo Josipović, kandydat SDP. W sierpniu 2010 r. 
również i on – jako pierwsza w historii głowa państwa chorwackiego – odwiedził Tezno 
i Bleiburg. Akt ten trzeba rozpatrywać w kontekście wcześniejszych decyzji lewicowe-
go prezydenta. Już w kwietniu tego roku Josipović był w Jasenovacu, czym zaznaczył, że 
odnośnie do NDH kontynuuje linię Mesicia. 

Zdecydowanie dalej niż poprzednik posunął się natomiast w relacjach z Boszniakami 
i Serbami w sąsiedniej Bośni i Hercegowinie. W kwietniu 2010 r., jeszcze przed obcho-
dami jasenovackimi, Josipović wraz z wysokimi rangą duchownymi katolickimi i muzuł-
mańskimi z Bośni i Hercegowiny odwiedził miejscowości w tym państwie, w których 

55 Ten syn komunistycznego polityka o tym samym imieniu (zob. przyp. 8) pozostaje zdecydowanym kryty-
kiem lewicy za nierozliczenie zbrodni reżimu Tity. 

56 Tym miejscem jest rów przeciwczołgowy w Teźnie (obecnie przedmieście Mariboru). Wstępnie ocenia się, 
że kryje on szczątki od 15 do 18 tys. zabitych w 1945 r., w zdecydowanej większości Chorwatów. Odkry-
ciem i oszacowaniem liczby i dyslokacji zwłok ofiar terroru po wojnie, reprezentujących różne narody 
Jugosławii, w Słowenii od listopada 2005 r. zajmuje się państwowa Komisja Ukrytych Grobów Masowych. 
Według jej ustaleń z 2011 r., liczba grobów była bliska 600, a liczba ofiar osiągnęła 100 tys. (trwały dyskusje, 
czy Chorwaci stanowili wśród nich „tylko” około połowy, czy więcej). Rząd Słowenii zdecydował o budo-
wie memoriału w Teźnie już we wrześniu 2007 r. Z kolei w maju 2008 r. rząd Sanadera zawarł z rządem 
Słowenii umowę w sprawie wspólnego upamiętnienia ofiar w tym kraju. 
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w 1993 r. miały miejsce zbrodnie na ludności cywilnej – w Ahmići zbrodnie Chorwatów 
na Boszniakach, a w Križančevie – Boszniaków na Chorwatach. Zaraz potem złożył na 
ręce bośniackiego parlamentu oficjalne przeprosiny za udział Chorwacji w próbach roz-
bioru południowego sąsiada w czasie wojny w latach 1992–1995. Z kolei w następnym 
miesiącu w towarzystwie lidera Republiki Serbskiej w Bośni – Milorada Dodika oraz przy-
wódcy największej partii reprezentującej Boszniaków odwiedził Sijekovac, gdzie w 1992 
r. ofiarą oddziałów chorwackich i muzułmańskich padła cywilna ludność serbska.

Cała ta ofensywa Josipovicia spotkała się z krytyką HSP i rządzącej wtedy jeszcze 
HDZ – jako nieuzgodniona z premier Kosor oraz jako wyraz niewłaściwej hierarchii 
ofiar (m.in. uważano, że ofiary innych narodów nie mogą stać w polityce wobec pamięci 
głowy państwa (jakoby) wyżej od ofiar własnego narodu, pierwszym jego obowiązkiem 
była zatem wizyta w Bleiburgu). Josipović nie poprzestał na tym i postawił także pierw-
sze kroki na drodze do historycznego pojednania z Serbią. W listopadzie 2010 r. wraz 
z prezydentem Borisem Tadiciem złożył wieńce w dwóch miejscach zbrodni popełnio-
nych w 1991 r. we wschodniej Slawonii – w memoriale w Ovčara, gdzie spoczęły szczątki 
chorwackich ofiar serbskich mordów po upadku Vukovaru, oraz w Paulin Dvorze, gdzie 
Chorwaci zabili następnie grupę osób narodowości serbskiej i węgierskiej. Przyczyniło 
się to do normalizacji stosunków między dwoma państwami – w końcu 2010 r. prezydent 
Tadić złożył oficjalną wizytę w Zagrzebiu.

Krytyka prezydenckiej polityki pojednania w stosunkach z sąsiadami nie pomogła 
prawicy pokonać związanego z Josipoviciem obozu politycznego w wyborach parlamen-
tarnych w listopadzie 2011 r. Koalicja SDP i HNS-LD pobiła koalicję utworzoną wokół 
HDZ stosunkiem 40,5 proc. do 23,5 proc. (obie strony miały po dwóch mniejszych sojusz-
ników). Słabo wypadły HSS i HSLS (po 3 proc.), elektorat utrzymał natomiast obóz HSP 
(6 proc.). Nowy rząd, kierowany przez młodego, niezwiązanego w przeszłości z SKH, 
Zorana Milanovicia, w kwietniu 2012 r. przeprowadził przez parlament uchwałę o zakoń-
czeniu patronatu izby nad obchodami bleiburskimi. W dyskusji, która wywiązała się 
wskutek oprotestowania tej decyzji przez HSP i HDZ, przewodniczący parlamentu Boris 
Sprem użył argumentu, że Bleiburg był miejscem ostatniej bitwy ustaszy, ci zatem z nich, 
którzy padli w tym starciu – w przeciwieństwie do większości ludzi zabitych następnie 
w czasie tzw. dróg krzyżowych – nie byli niewinnymi ofiarami. Oznaczało to, że w polity-
ce wobec pamięci państwa Tezno ostatecznie zajęło miejsce Bleiburga. Parlament posta-
nowił wtedy także, że dniem pamięci ofiar terroru komunistycznego będzie nie niedziela 
w połowie maja, lecz rocznica wydarzenia o szerszej symbolice – 23 sierpnia 1939 r., usta-
nowionego decyzją Parlamentu Europejskiego Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar 
Reżimów Totalitarnych. 15 maja 2012 r. Josipović, Milanović i Sprem nie odwiedzili już 
Bleiburga, lecz w towarzystwie premiera Słowenii Janeza Jansy złożyli wizytę w Teźnie.  
Parlament nie rozstrzygnął jedynie kwestii, jakie miejsce na terytorium samej Chorwacji 
należy wybrać jako główny symbol zbrodni komunistycznych.

W ostatnich paru latach intensywność chorwackich sporów o przeszłość zmalała, 
co m. in. należy wiązać z tym, iż kryzys gospodarczy okazał się w tym kraju wyjątko-
wo dotkliwy. Jednak podziały w społeczeństwie nie zostały ostatecznie przekroczone. 
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W 2012 roku uwaga opinii publicznej przesunęła się ku innym sprawom dzielącym lewi-
cę i prawicę. Rząd Milanovicia podjął próbę wprowadzenia zmian prawnych odnośnie do 
kwestii budzących kontrowersje światopoglądowe. Wprowadził do szkół lekcje wycho-
wania seksualnego dla dzieci i młodzieży oraz przygotował legalizację związków homo-
seksualnych. Reformy te napotkały zdecydowany opór HDZ i Kościoła. Na wniosek 740 
tys. obywateli, opowiadających się za dodaniem do konstytucji zapisu określającego mał-
żeństwo jako związek wyłącznie kobiety i mężczyzny, 1 grudnia 2013 r. przeprowadzono 
referendum w tej sprawie. Za nowelizacją ustawy zasadniczej było aż 66% głosujących, 
jednak frekwencja wyniosła tylko 38% uprawnionych, co oznaczało, iż rząd, dysponujący 
większością w parlamencie, w sprawie równouprawnienia osób o orientacji homosek-
sualnej nadal miał prawną możliwość zrealizowania swego zamiaru. Jednym z przeja-
wów wzrostu poczucia zagrożenia u obrońców tradycyjnej obyczajowości i tożsamości 
narodowej po wejściu Chorwacji do UE 1 lipca 2013 r. był przypływ niechęci do serb-
skiej mniejszości narodowej. Na jesieni 2013 r. prowadzili oni akcję zbierania podpisów 
pod wnioskiem o kolejne referendum. Tym razem miało ono dotyczyć zakazu stawiania 
dwujęzycznych tablic informacyjnych na obszarach zamieszkanych przez mniejszości, za 
wyjątkiem tych, na których stanowią one przynajmniej 50% ogółu mieszkańców. Pomy-
słodawcom najbardziej chodziło o zatrzymanie procesu domniemanej „serbizacji” gra-
nicznego Vukovaru, który stał się symbolem ofiar poniesionych przez Chorwatów w woj-
nie z lat 1991-199557.

Zatem podziały w społeczeństwie chorwackim nadal były głębokie. Konflikt przybrał 
formę wojny kulturowej, która w ostatnich latach toczyła się już w wielu krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej. Niezgoda odnośnie do pamięci o II wojnie światowej stanowiła 
tylko jeden z „frontów” walki między zwolennikami modernizacji i tradycjonalizacji, we 
współczesnej Europie występującego niemal wszędzie, o natężeniu największym na Połu-
dniu i Wschodzie, najmniejszym zaś na Północy.

Zakończenie: UE, Chorwacja i dziedzictwo komunistycznej Jugosławii

Przezwyciężenie przez państwo chorwackie w drugiej dekadzie niepodległości dążeń 
do rehabilitacji ustaszy i NDH oraz dokonanie jednoznacznego wyboru na rzecz anty-
faszyzmu wiązało się z przełamaniem tendencji autorytarnych i podjęciem współpracy 
z międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości w ocenie wydarzeń wojny 1991–1995. 
Chorwacja w kilkanaście lat ani nie ograniczyłaby wpływu nacjonalizmu integralnego do 
formacji niemających realnych szans na przejęcie władzy, ani nie przełamałaby tendencji 
do rewizjonizmu w historiografii i polityce wobec pamięci i nie przeistoczyła się w pań-
stwo spełniające kryteria udziału w integracji europejskiej, gdyby nie cierpliwa i kon-
sekwentnie otwarta wobec niej postawa UE. Cel ten nie zostałby także osiągnięty, gdy-
by nie zaprezentowana od 2000 r. proeuropejska orientacja wszystkich ważniejszych sił 

57 Michał Kokot, Chorwaci spierają się o małżeństwa homoseksualne, „Gazeta Wyborcza”, 05.12.2013, s. 13.
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politycznych oraz umiejętność nawiązania przez nie współpracy w sprawach o znaczeniu 
fundamentalnym dla przyszłości kraju. 

Przyjrzawszy się procesowi tych przemian, trudno oprzeć się wrażeniu, że stoczenie 
przez Chorwację w latach 1991–1995 wojny o integralność terytorialną i zaangażowanie 
w wojnę w Bośni i Hercegowinie z jednej strony wydłużyło drogę do UE (gdyby nie te 
konflikty, miałaby ona szansę stać się członkiem wspólnoty dziewięć lat wcześniej – wraz 
ze Słowenią), z drugiej paradoksalnie pomogło w przezwyciężeniu pamięci o rodzimym 
faszyzmie. Wydaje się bowiem, że konieczność wydania MTKJ świeżo wykreowanych 
bohaterów wydarzeń lat dziewięćdziesiątych miała zasadniczy wpływ na osłabienie syn-
dromu heroizacji i autowiktymizacji w myśleniu Chorwatów o ich udziale w II wojnie 
światowej. Jednak nie należy zapominać i o tym, że bezpośrednie skutki wojny już wcześ-
niej przyczyniły się do spadku napięcia wywołanego sporami o historię XX w. w spo-
łeczeństwie chorwackim, sprzyjając konsolidacji społeczeństwa na podstawie etnicznej. 
Exodus Serbów z Chorwacji w 1995 r. spowodował, iż pod względem składu narodo-
wościowego zbliżyła się ona do modelu państwa jednoetnicznego (udział w Chorwatów 
w ludności kraju sięgnął 90 proc.).

Zagadnieniem, które skłania do refleksji, jest wpływ trzeciego czynnika, który – zakła-
dam hipotetycznie – także sprzyjał sukcesowi transformacyjnemu i międzynarodowemu 
Chorwacji w ostatnich latach. Jest nim oddziaływanie dziedzictwa komunistycznej Jugo-
sławii i stosunek do niego współczesnego społeczeństwa chorwackiego. Warto rozwa-
żyć kwestię, czy nieasymilacyjna polityka centralnych władz w Belgradzie, do połowy lat 
osiemdziesiątych niedająca przewagi żadnemu z narodów wchodzących w skład SFRJ58, 
przyczyniła się do tego, że współcześnie w Chorwacji oraz innych państwach sukcesyj-
nych Jugosławii pamięć o antyfaszystowskim ruchu oporu z czasów II wojny światowej 
zachowuje potencjał polityczny i pozostaje źródłem symboli, do których odwołują się 
różne siły polityczne, nie tylko lewicowe. 

Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie uważam za ważne w związku z przemianami, 
które dokonały się od 1989 r. we wszystkich państwach Europy Środkowej i Wschod-
niej. Szczególnie cenne byłoby porównanie pod tym względem krajów pojugosłowiań-
skich z krajami posowieckimi. W ZSRR polityka narodowościowa władz centralnych 
w rzeczywistości skutkowała rusyfikacją przedstawicieli mniejszych narodów (chociaż 
nie takie były jej założenia). Na skutek tego w okresie po rozpadzie tego państwa poza 
samą Rosją pamięć o antyfaszystowskim komunistycznym ruchu oporu z czasów wojny 
albo nie została włączona do kanonu tradycji narodowych i jest w przestrzeni publicznej 
marginalizowana (Litwa, Łotwa, Estonia), albo zachowała duży zakres wpływu, lecz nie 
nastąpiło jej zintegrowanie z narracją niepodległościową (Ukraina), albo w końcu pozo-

58 Od połowy lat osiemdziesiątych w kierownictwie SFRJ do głosu doszedł nacjonalizm serbski, głównie 
w związku z konfliktem serbsko-albańskim w Kosowie. Jednak do śmierci Tity w 1980 r. przywództwu 
państwa udawało się prowadzić politykę wewnętrznej równowagi, która zasługiwała na miano internacjo-
nalistycznej bardziej niż polityka jakiegokolwiek innego państwa komunistycznego (poza Czechosłowacją) 
(M.J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizmy…, s. 590–608.
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stała w pozycji dominującej, ale jednocześnie podtrzymujące ją władze państwowe nie 
dopuściły do publicznej reprezentacji jakichkolwiek pamięci alternatywnych (Białoruś).

W każdym z tych trzech przypadków państw powstałych z rozpadu ZSRR transforma-
cja ustrojowa zaowocowała odmiennymi rezultatami, a ich rządy różnie ustosunkowały 
się do projektu integracji europejskiej. Polityka wobec pamięci tych pięciu krajów była 
inna niż polityka Chorwacji od 2000 r. Trzy z nich – Litwa, Łotwa i Estonia – osiągnę-
ły członkostwo w UE nawet wcześniej niż Chorwacja, jednak także i one, a tym bardziej 
Ukraina i Białoruś, nie zdołały zneutralizować źródeł konfliktów politycznych wokół 
ocen przeszłości w tym stopniu, w jakim udało się to małemu krajowi nad Adriatykiem. 
Dociekanie, jakie czynniki miały wpływ na ten stan rzeczy, skłania do zastanawiania się 
nad tym, jak różna w praktyce była polityka narodowościowa państw komunistycznych 
w Europie. I otwiera drogę do tego, aby nie każdy z tych sposobów prowadzenia polityki 
wyłącznie potępiać – jako zbrodniczy i prowadzący do dalszego zaostrzenia konfliktów 
między narodami. 

No one wants to be a „fascist”. The struggle to preserve the memory of the 
Second World War in Croatia after 1990

This paper focuses on the policy pursued by the state and political parties between 
1990 and 2011 with the aim to preserve memory of the events that took place in Croa-
tia between 1941 and 1945. The analysis is carried out both from a historical perspective 
and from a perspective of political science. The paper looks into the ways in which the 
history of the Croatian struggle against the Axis powers and the Independent State of 
Croatia (NDH) was used by Croatian politicians to build a constitutional framework for 
the new state, and describes its transition from the authoritarian rule of president Tuđ-
man to a parliamentary democracy in the first decade of the 21st century. The change in 
the country’s image abroad ultimately led to its full integration with the structures of the 
western world in the 2009-2013 period. The author is looking for answers to the question 
why the myth of the anti-fascist struggle, which was used in the past to legitimize the 
existence of the communist, multi-national and federal Yugoslavia, decidedly prevailed 
over the myths of integral nationalism in the policy of the authorities and in the public 
democratic space of ethnically homogenous and unitary Croatia after 1999. 

The paper provides insights into the symbolic meanings of the 1941–1945 events for 
the contemporary political parties in Croatia. In addition, it describes the efforts under-
taken by the Croatian political groups to commemorate Serbian, Jewish and Roma vic-
tims murdered by members of the Ustaše regime in the Jasenovac concentration camps, 
as well as victims of communist repressions against officials and supporters of the NDH, 
which took place after the battle of Bleiburg during the so-called ‘stations of the cross’. 
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Uwagi na marginesie debaty historycznej o kwestiach 
narodowościowych we współczesnej Polsce. Wybrane przykłady

Odnoszę wrażenie, że próbując usystematyzować czynniki, które wywierają wpływ na 
stan oraz jakość debaty historycznej na temat zagadnień narodowościowych we współ-
czesnej Polsce1, wielu z nas dość intuicyjnie wskazałoby najpierw rolę samego history-
ka, a może nawet ściślej – jego wiedzę i umiejętności konstruowania opisu przeszłości. 
Takie z pozoru niewinne zdanie jest w istocie świadectwem trwałości ontologicznych 
założeń właściwych dla jednego tylko z nurtów współczesnej historiografii, dla którego 
przedmiotem badań historycznych jest po prostu przeszłość2. Skutkiem przyjęcia (świa-
domie bądź bezrefleksyjnie) takiego założenia staje się m.in. uparte poszukiwanie w cią-
gu wydarzeń poprzedzających (uprzednich), we wcześniejszej epoce czy nawet epokach 
„bezpośrednich źródeł”, owej nieco zmitologizowanej „genezy” opisywanego wydarzenia 
czy zjawiska. 

Do niemal kanonicznej postawy badawczej historyków dziejów najnowszych należy 
np. doszukiwanie się genezy II wojny światowej najpierw w okresie międzywojnia, potem 
w zapisach traktatu wersalskiego (1919 r.), czy nawet w konflikcie z lat 1914–1918. Nie 
inaczej jest w wypadku ogromnej części prowadzonych obecnie badań na temat powo-
jennego czterdziestopięciolecia Polski. Dlatego też, jak się wydaje, jedną z zasadniczych 
osi współczesnej narracji historycznej stał się problem politycznej zmiany w 1944 r., któ-
rej genezy szuka się w „uzurpacji” komunistów, wspieranych przez „sowieckie czołgi”. 

1 Jeśli za „współczesną debatę poświęconą zagadnieniom narodowościowym” mielibyśmy uznać stanowiska 
wyrażane w tym przedmiocie niemal „do dzisiaj”, należałoby jeszcze dookreślić ich cezurę początkową, 
a więc „od kiedy”. Nie wchodząc w zawiłe dyskusje, czym jest współczesność, czy może raczej „niedawna 
przeszłość”, odnieśmy się do potocznego jej wyobrażenia. Idąc tym praktycznym tropem, pod poszuki-
wanym przez nas pojęciem mogłoby się znaleźć się to wszystko, co na temat relacji narodowościowych 
w Polsce powiedziano w polskiej historiografii po przełomie politycznym z końca lat osiemdziesiątych, 
koncentrując się przy tym na opracowaniach dotyczących okresu Polski Ludowej.

2 O sprzeczności ontologicznej klasycznej historiografii – istnienia (historii) nieistniejącego (przeszłości) 
– pisał niedawno Krzysztof Zamorski (K. Zamorski, Co można pomyśleć o przyszłej przeszłości? [w:] Bez 
taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010, red. A. Czyżewski, 
S. Nowinowski, R. Stobiecki, J. Żelazko, Łódź 2012, s. 22).
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Kolejne lata stają się w tej perspektywie niemal wyłącznie walką o odzyskanie niepod-
ległości, którą wieńczy (lub nie – w zależności od ideologicznych założeń autora tekstu) 
zwycięstwo obozu solidarnościowego w wyborach czerwcowych 1989 r. 

Praktykowane przez niektórych autorów wyjaśnianie diachroniczne, sprowadzane 
w istocie do linearnego, bardzo spłaszczonego wywodu przyczynowo-skutkowego, ma 
jednak głębiej zakodowane sensy. Spostrzeżeniami poczynionymi w tym zakresie chciał-
bym podzielić się w prezentowanym tu szkicu.

Istotną cechą prowadzonych obecnie badań dotyczących powojennego czterdziesto-
pięciolecia Polski jest ich szeroki rezonans społeczny. W dyskusjach o niedawnej prze-
szłości nie brakuje elementów martyrologicznych, poruszane są też inne drażliwe zagad-
nienia, jak choćby sprawa „współodpowiedzialności” – w wymiarze indywidualnym 
i ogólnospołecznym – za, ujmując symbolicznie, PRL. Ta debata (jak się wydaje, nie do 
końca historyczna) trwa w czasie – i to jest kolejna z kluczowych przesłanek zapropono-
wanej tu diagnozy – gdy żyją jeszcze, a niekiedy wciąż są bardzo aktywni w przestrzeni 
publicznej, świadkowie wydarzeń z przeszłości3. 

Społeczna atmosfera4, w której toczą się dysputy o historii najnowszej, sprawia, że 
część historyków zamiast dążyć do zrozumienia przeszłości, wydaje się niekiedy zajmo-
wać raczej jej stygmatyzowaniem5. Można by niemal w nieskończoność wyliczać zna-
ne mechanizmy towarzyszące działaniom tego rodzaju, spierać się o ich występowanie 
w tym czy innym przypadku, o ich znaczenie, istotność itd. W warstwie leksykalnej może 
się to uwidocznić w przyjęciu określonej konwencji (np. pisaniu „ubek” a nie „funkcjo-
nariusz UB” itd.). Przyjdzie się jednak zgodzić z bardzo ogólnym założeniem, że stygma-
tyzowanie nie jest tożsame ze zrozumieniem; w pierwszym przypadku jest raczej domeną 
oskarżyciela, prokuratora niż świadomego badacza „ludzi w czasie”6. 

Truizmem byłoby stwierdzenie, że większość badaczy zajmujących się najnowszą 
historią Polski nie stanowi jakiejś odrębnej, grupy zewnętrznej wobec społeczeństwa. 
Są jego integralną częścią, w jego ramach dokonała się i dokonuje ich intelektualna 

3 Dość w tym miejscu przypomnieć burzę wywołaną pojawieniem się biografii Lecha Wałęsy autorstwa 
Pawła Zyzaka (P. Zyzak, Lech Wałęsa. Idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy „Solidar-
ności” do 1988 roku, Kraków 2009).

4 Według Marca Auge, „całe współczesne społeczeństwo chce, aby historia miała sens” (J. Le Goff, Historia 
i pamięć, Warszawa 2007, s. 62).

5 O tym, że nie jest to wyłącznie polska domena, może świadczyć opinia wyrażona przez Jacques’a Le Goffa: 
„W naszych czasach historia niemal utożsamiła się z pamięcią i wydaje się rozwijać »według modelu przy-
pominania, anamnezy i zapamiętywania«. Historycy zaczęli posługiwać się pojęciem wielkich mitologii 
zbiorowych i zaproponowali przejście od historii do pamięci zbiorowej. Jednak cały świat współczesny, 
pod naciskiem historii bezpośredniej, w dużej mierze wytwarzanej przez media, produkuje coraz więcej 
pamięci zbiorowych, a historia jest pisana, w znacznie większym stopniu niż kiedyś pod wpływem właśnie 
tych pamięci zbiorowych” (ibidem, s. 152).

6 M. Bloch, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Kęty 2009, s. 50. Jeśli historia ma być jedną z dzie-
dzin nauki o człowieku, to w takiej właśnie perspektywie ponownie aktualna stawałaby się dawna rzymska 
dewiza historia magistra vitae est. Nie odpowie ona nam, co prawda, na pytanie, jak mamy postępować, 
albo też podpowiedzi tej nie zawsze posłuchamy, ale za to w chwili refleksji pozwoli być może po części 
zrozumieć, w jaki sposób znaleźliśmy w określonym miejscu i czasie.
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formacja. Jesteśmy zatem zespoleni z przedmiotem naszych badań. Nie mogąc oderwać 
się od niego, wpadamy w konsekwencji w liczne pułapki.

Jako pierwsze wymieniam zaplątanie historii i historyków w politykę. Stosowanie 
oskarżycielskiego tonu wydaje się właściwą przesłanką świadczącą o „przemianie” histo-
ryka „z uczonego, za którego się uważa”, w „bajarza opowiadającego mity, nieświadome-
go polityka”7. Jak zauważa Jacques Le Goff: „Zwerbowanie przeszłości do walki rewo-
lucyjnej i politycznej prowadzi […] do pomieszania dwóch postaw, które może przyjąć 
historyk względem przeszłości, ale których nie powinien łączyć: jest to postawa naukowa 
przedstawiciela zawodu oraz zaangażowanie polityczne człowieka i obywatela”8. Celem 
historyka-naukowca powinno być wyjaśnianie wydarzeń. Celem historyka-obywatela 
bardzo często staje się wznoszenie, ujmując to metaforycznie, pomników.

Znamiennym przykładem ilustrującym współczesne próby politycznego wykorzysty-
wania określonych wizji przeszłości (w odniesieniu do historii powojennego czterdzie-
stopięciolecia Polski) może być choćby problem lustracji. Konkurujące ze sobą w Polsce 
od początku lat dziewięćdziesiątych obozy polityczne intuicyjnie wyczuwały ogromną 
nośność, którą dla mobilizacji elektoratów wyborczych dawało odwoływanie się do prze-
szłości9. Nie tylko aktualne rządy, ale też ugrupowania opozycyjne zabrały się za kon-
struowanie własnych form polityki historycznej, które – w zależności od koniunktury 
politycznej – zyskiwały niekiedy szansę stawania się programami państwowymi. Poja-
wiać się zaczęła ogromna ilość publikacji prasowych, internetowych, audycji radiowych 
i telewizyjnych, filmów dokumentalnych, fabularnych, wystaw itd., w których wątki sen-
sacyjne mieszały się z próbami jakiejś analizy historycznej, utylitarne wykorzystywanie 
przeszłości – z chęcią uporania się z jej „upiorami”, ludzkie, naturalne oczekiwania spra-
wiedliwości – z cynizmem polityków. 

Uwikłanie polityczne historii, nie będąc wynalazkiem współczesności, nie jest też 
jednak owocem niedawnej przeszłości10. Jakkolwiek totalitaryzm, czy nawet tylko 
autorytaryzm rządów w Polsce od 1944 r. z definicji nie był systemem sprzyjającym roz-
wojowi swobodnej dyskusji, budującym umiejętność okazania szacunku adwersarzowi 
itd., to jednak w poszukiwaniu źródeł tego zjawiska, historyk powinien pójść znacz-
nie dalej w przeszłość, spróbować włączyć do prowadzonej analizy np. spostrzeżenia 

7 J. Le Goff, Historia i pamięć…, s. 284. Jest to szczególnie dostrzegalne dzisiaj, w czasach, gdy nastąpiła 
„przemiana spojrzenia historycznego”, a jego perspektywą stało się „badanie, ocalanie, docenianie pamięci 
zbiorowej, już nie w wydarzeniach, lecz w długim trwaniu; poszukiwanie tej pamięci niekoniecznie w teks-
tach, a raczej w słowach, wizerunkach, gestach, rytuałach i świętach” (ibidem, s. 152).

8 Ibidem, s. 61.
9 Stąd zapewne zrodził się pomysł, aby jedną z kampanii wyborczych (chodzi o wybory prezydenckie w 1995 

r.) spadkobierców partii komunistycznej, których owa przeszłość najbardziej uwierała, poprowadzić pod 
hasłem „Wybierzmy przyszłość”. Warto przypomnieć, że wybory te zakończyły się zwycięstwem Aleksan-
dra Kwaśniewskiego, na którego oddało głos niemal 10 mln obywateli. Wynik ten został przez niego nie-
malże powtórzony w kolejnych wyborach w 2000 r.

10 Zwraca na to uwagę cytowany tu często Jacques Le Goff (J. Le Goff, Historia i pamięć…, s. 202). Nieco dalej 
autor ten pisze: „Historia jako broń polityczna. Taka motywacja zawładnie w końcu całą grecką kulturą 
historyczną” (ibidem, s. 208).

Między ideologią.indd   559 2/19/14   10:05:03 AM



560 Jarosław Syrnyk

dotyczące kultury politycznej z okresu II Rzeczypospolitej, zaborów, a nawet z czasów 
I Rzeczypospolitej. Już sama taka wędrówka ma szansę przypomnieć mu, że świat poli-
tyki jest zaledwie fragmentem znacznie obszerniejszego fenomenu, którym jest kultura 
w ogóle. 

Co ważne, szczególnie w kontekście tytułowego zagadnienia, to właśnie od co naj-
mniej XIX w. pojęciom „kultura” i „polityka” zaczyna towarzyszyć na nowo zdefiniowane 
pojęcie narodu. Zespolenie się polityki i historii z nowoczesną definicją narodu stało się 
zaczynem kolejnego istotnego uwikłania historyków – uwikłania narodowego11. Warto 
w tym kontekście przytoczyć opinię Jacka Nowaka, według którego „mechanizm wyko-
rzystywania przeszłości i budowania pamięci zbiorowej jest [dzisiaj – przyp. J.S.] jednym 
z filarów współczesnych etnonacjonalizmów w Europie Środkowo-Wschodniej”12. Syno-
nimem historii staje się etnohistoria (termin wynaleziony przez Anthony’ego D. Smitha), 
która „koncentruje się na kwestiach heroizmu i poświęcenia, twórczości i odrodzenia, 
świętości i kultu, rodowodu i tradycji, wspólnoty i przywództwa”13. 

W podobnym duchu pisał Krzysztof Piątkowski: „spojrzenie na dzieje narodu bez 
kontekstu dziejów powszechnych rodzi zwykle etnocentryzm, może także wzbudzać 
narodową megalomanię. Tak tworzona historia narodowa z łatwością jest mityzowana 
przez system wartości (w polskim wypadku czerpiący z zewnątrz historiografii, przede 
wszystkim z religii i ideologii)”14; w skrajnym przypadku może prowadzić do „sakrali-
zacji” historii narodowej. Jacques Le Goff przypomina słowa Federica Chaboda: „Naród 
staje się ojczyzną, a ojczyzna staje się nowym bóstwem współczesnego świata. Nowym 
bóstwem, a jako bóstwo – świętością. Oto wielka nowość, jaką przynosi okres rewolucji 
francuskiej i Cesarstwa”15. 

Uwikłaniom politycznym i ideologicznym towarzyszą zatem deformacje obrazu 
przeszłości. Dzieje się tak, gdyż stygmatyzacja i sakralizacja są funkcjami bieżących 
potrzeb bądź deficytów społecznych lub politycznych. Mają walor utylitarny, choć 
jest on, na co wskazuje współczesna ocena znacznej części dorobku historiograficz-
nego z okresu Polski Ludowej (odnoszącym się do szerszego, z dzisiejszej perspekty-
wy horyzontu chronologicznego, dla których podstawową cezurą jest rok 1918), walo-
rem przemijającym. Nietrudno sobie wyobrazić, że za lat dwadzieścia dokonania wielu 
z nas staną się co najwyżej przykładami nieudolnych prób „zaklinania rzeczywistości”, 

11 I znów trudno pisać o wyjątkowości tego zjawiska, sprowadzać je wyłącznie do realiów. Pierre Nora pisał 
bowiem nie o Polsce, lecz z myślą o dawnej Francji: „Niezrównany jest ton narodowej odpowiedzialności 
przypisywanej historykowi – jako półkaznodziei i półżołnierzowi […]. […] Najbardziej przenikliwa eru-
dycja służyła […] dodawaniu lub odejmowaniu jakiegoś szczegółu z monumentalnego gmachu, którym 
był naród. […] Święty naród zyskiwał […] uświęconą historię; z powodu narodu nasza pamięć wciąż zbu-
dowana była na sakralnych fundamentach” (P. Nora, Między pamięcią i historią. Les lieux de memoire [w:] 
Tytuł roboczy: Archiwum, cz. 2, red. M. Ziółkowska, A. Leśniak, Łódź 2009, s. 6).

12 J. Nowak, Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, Kraków 2011, s. 11.
13 Ibidem.
14 K. Piątkowski, „Nasza historia” – przykład polski [w:] Atena i Arachne. Która z nich piękniej tkaninę wyszy-

wa. Historia i antropologia, red. J. Eichstaedt, K. Piątkowski, Ożarów–Wieluń 2012, s. 27.
15 J. Le Goff, Historia i pamięć…, s. 221.
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a znajdujący dziś swych admiratorów „dorobek naukowy” zostanie bezceremonialnie 
postawiony w jednym rzędzie z dorobkiem „apologetów PRL”, „apologetów II Rzeczy-
pospolitej” itd.

Szczególnie wrażliwym obszarem, w którym wyjątkowo mocno jest odczuwalna 
dominacja dyskursów narodowych (etnicznych), są właśnie zagadnienia narodowościo-
we. W ich obrębie istniały i nadal istnieją różnice w akcentowaniu pewnych wydarzeń, 
wykorzystywanej retoryce itd. Wielu autorów nie kwestionuje samej zasadności uży-
wania narodowej perspektywy badawczej. Stopniowa recepcja przez część historyków 
instrumentarium nauk społecznych czy antropologii kulturowej pozwoliła wprowadzić 
do opisu przeszłości jakościowo nowe elementy. Zaczęły one nabierać głębi. Wyrażo-
ny został m.in. pogląd, że matryca myślenia narodowego jest bardzo silnie zakodowana 
w społeczeństwie polskim16. Powstały naukowe (a nie intuicyjne) rekonstrukcje istot-
nych elementów praktyki politycznej powojennego czterdziestopięciolecia, w których 
udowodniono odwoływanie się przez komunistów do nacjonalizmu jako ideologii legi-
tymizującej ich rządy17. Innym ważnym odkryciem stało się wprowadzenie do obiegu 
naukowego stwierdzenia o „»zamrożeniu« [w społeczeństwie polskim po wojnie – przyp. 
J.S.] koncepcji narodu jako wspólnoty odwołującej się do mitu wspólnego pochodzenia 
[…] w formie dominującej etnonacjonalistycznej ideologii”18. 

Historia rozumiejąca z wolna zaczęła wkraczać na obszary zdominowane przez histo-
rię wydarzeniową19. Ta jednak, mocno zakorzeniona w potocznym postrzeganiu dzie-
jów, jęła się kurczowo trzymać barykad skonstruowanych z dat najważniejszych, przeło-
mowych – z cezur. Wielu z nas, historyków, przyczyniło się również do wzniesienia strze-
listego gmachu dla „Roku 1989”. Budowla stała się na tyle okazała, że z czasem wręcz nie 
wypadało zapytać o budulec użyty do jej postawienia.

Na dowód tego spróbujmy przez chwilę wyobrazić sobie, jak w powszechnym odbio-
rze może zabrzmieć np. pytanie, czy o sięganiu przez polityków do haseł nacjonalistycz-
nych oraz o „zamrożeniu koncepcji narodu jako wspólnoty odwołującej się do mitu 
wspólnego pochodzenia” można mówić tylko w odniesieniu do okresu sprzed 1989 r. 
Przykładów nacjonalistycznej retoryki w wydaniu naszych polityków nie brakuje. Alina 
Cała w swej ostatniej książce skupiła się na przykładach retoryki antysemickiej wyko-

16 M. Kula, Komunizm i po komunizmie, Warszawa 2006, s. 30.
17 M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycz-

nej w Polsce, Warszawa 2005.
18 P. Madajczyk, D. Berlińska, Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć, Warszawa–Opole 2008, s. 

17.
19 Historiografię wydarzeniową można też nazwać historiografią „nożyc i kleju”, w której – według Wojciecha 

Wrzoska – „nie chodzi o prawdę w żadnym sensie. […] Chodzi […] o upamiętnienie »czynów wielkich 
i dziwnych, aby przez czas nie zostały zapomniane«, o chwałę, sławę, naukę dla potomnych itd. Nic z tego 
nie musi być skojarzone z prawdą ani na tę okoliczność weryfikowane”. Nieco dalej Wrzosek dodaje: „być 
może w historii nożyczek i kleju chodzi o jakąś pragmatyczną prawdę sprzężoną z utylitarnymi celami 
narracji” (W. Wrzosek, Losy źródła historycznego (refleksje na marginesie idei R.G. Collingwooda), „Rocznik 
Antropologii Historii” 2011, nr 1/2, s. 213–214; por. B. Szubert, Bricolage, http://www.patocka.eu/teksty/
teksty-rone/192-bricolage.html#_ftn14).
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rzystywanej przez organizacje i ugrupowania polityczne w latach 1980–200620. Nie 
mniej ciekawy byłby problem współczesnego odbioru tezy o hibernacji koncepcji naro-
du. Mimo że problem był w przeszłości doskonale zdiagnozowany, o czym świadczyć 
może np. esej Jana J. Lipskiego Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy21, dość przekonująco 
brzmi stwierdzenie, że przynajmniej do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych w naszym społeczeństwie nie doszło do istotnego „odmrożenia” owej „etnonacjo-
nalistycznej” koncepcji narodu. Etniczne, a nie obywatelskie postrzeganie narodu, było 
przez całe lata instrumentalnie wykorzystywanym narzędziem legitymizowania rządów 
PZPR. Spór o istotę narodu, o jego uwspółcześnioną definicję mógł pojawić się dopiero 
w warunkach rzeczywistego pluralizmu światopoglądowego. Jego katalizatorem w ostat-
nich latach stał się niebywały rozwój mediów elektronicznych. 

Problem istnienia lub też ułomności cezur historycznych jest również zauważalny 
w odniesieniu do historiografii polskiej zajmującej się problematyką narodowościową. 
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w powszechnym obiegu nadal przecież 
dominowały prace tych samych autorów: Krystyny Kersten, Ryszarda Torzeckiego, Jerze-
go Tomaszewskiego, Andrzeja Chojnowskiego, ale także – niejako na ich antypodach – np. 
Edwarda Prusa. Co więcej, wśród dzisiejszych historyków można by, jak sądzę, bez tru-
du wskazać potencjalnych kontynuatorów swoistych szkół pisarstwa historycznego, bodaj 
nawet ogólnikowo określonych za pomocą nazwisk wspomnianych wcześniej autorów.

Kapitalną ilustrację tego, jak złożony jest problem kształtu współczesnej debaty 
o zagadnieniach narodowościowych, nakładania się elementów politycznych na szersze 
zjawiska kulturowe, przenikania się świata dawnego, sprzed 1989 r., ze światem dzisiej-
szym, stanowi fenomen twórczości wspomnianego Edwarda Prusa. Oczywiście anali-
za jego pisarstwa odnosi się w pierwszym rzędzie do problematyki polsko-ukraińskiej, 
wydaje się jednak, że na jej podstawie można zaryzykować zbudowanie ogólniejszych 
hipotez.

Pierwsza odrębna publikacja Edwarda Prusa została wydana jeszcze w 1976 r. Nosiła 
ona tytuł Pannacjonalizm (Katowice 1976) i była swego rodzaju zideologizowanym kom-
pendium wiedzy na temat ruchów nacjonalistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej 
w XX w. Ten sam autor zasłynął w połowie lat osiemdziesiątych kilkoma publikacjami 
dotyczącymi kwestii ukraińskiego nacjonalizmu. Były to: Władyka Świętojurski (Warsza-
wa 1985), Herosi spod znaku tryzuba: Konowalec – Bandera – Szuchewycz (Warszawa 
1985), czy Atamania UPA. Tragedia kresów (Warszawa 1988). Warto dodać, że w poło-
wie lat osiemdziesiątych Prus uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a jednym z recen-
zentów jego rozprawy, oczywiście poświęconej działalności nacjonalistów ukraińskich, 
był niegdysiejszy zastępca dyrektora Departamentu III MSW PRL, gen. Tadeusz Walich-
nowski. Po przełomie politycznym w 1989 r. w środowisku mniejszości ukraińskiej była 
kolportowana stworzona przez Prusa poufna ekspertyza dotycząca ludności ukraińskiej, 

20 Słabością zestawienia jest jednak powoływanie się częściowo na materiały z Wikipedii. Por.: A. Cała, Żyd – 
wróg odwieczny. Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012, s. 709–773.

21 J.J. Lipski, Pisma polityczne. Wybór, Warszawa 2011, s. 145–190.
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zamówiona w połowie lat osiemdziesiątych przez Urząd Wojewódzki w Legnicy. W latach 
dziewięćdziesiątych i na początku XXI w. publikacje Prusa wydawało wrocławskie 
wydawnictwo „Nortom”. On sam do końca życia (zmarł 31 grudnia 2007 r.) cieszył się 
wielką estymą w środowiskach określających się mianem kresowych. Zdobył sobie nawet 
uznanie części historyków, np. Lucyna Kulińska określiła go mianem znawcy problema-
tyki ukraińskiej22.

Nie idąc w stronę stworzonej à rebours spiskowej teorii dziejów, szanując prawo ludzi 
do zmiany poglądów, przyjmując do wiadomości, że motywacją do naszego działania 
mogą być pobudki zarówno szlachetne, jak i podłe, nie zapominając o przypadkowo-
ści towarzyszącej ludzkim czynom, musimy uznać za kłopotliwe wytłumaczenie tego, że 
w nowych realiach społeczno-politycznych człowiek w jakimś sensie promowany przez 
władze komunistyczne został autorytetem w kwestii niełatwych stosunków polsko-ukra-
ińskich dla części środowisk, które niejako z definicji określają się jako antykomunistycz-
ne. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie należałoby – moim zdaniem – sięgnąć 
głębiej, niż to czynili liczni przecież krytycy dokonań badawczych Edwarda Prusa, sku-
piający się zazwyczaj na punktowaniu nieścisłości w podawanych przezeń faktach czy 
szerzej na ułomnościach warsztatowych jego prac. W pierwszym bowiem rzędzie należa-
łoby zwrócić uwagę na strukturę tych prac, nie w znaczeniu ich schematu, ale w znacze-
niu pewnego sposobu myślenia prezentowanego przez tego autora23. 

W takim kontekście charakterystyczną cechą pisarstwa Edwarda Prusa staje się jed-
noznaczność wyrażanych przez niego sądów, ogromny ładunek niechęci wobec ukraiń-
skich dążeń niepodległościowych, maskowany niekiedy stwierdzeniami o dostrzeganiu 
różnicy między ukraińskimi nacjonalistami a narodem ukraińskim. Takie podejście tłu-
maczy częściowo to, że już w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych mógł on skorzystać 
z części klauzulowanych materiałów Służby Bezpieczeństwa. W istocie zatem formuło-
wane przez niego tezy stanowiły swego rodzaju odbicie stwierdzeń czy opinii zawartych 
w tychże materiałach. Nie było w nich, rzecz jasna, miejsca na dostrzeganie racji drugiej 
strony, którą przecież traktowano w kategoriach wroga. 

Jakkolwiek wpływ wywarły na pisarstwo Prusa materiały wytworzone przez służ-
by specjalne, nie tłumaczy to jednak w zadowalający sposób zadziwiającej żywotności 
specyficznej formy refleksji na temat stosunków polsko-ukraińskich, podtrzymywanej 
szczególnie w części tzw. środowisk kresowych. Gdyby nie istniał jakiś realny punkt opar-
cia dla tez wygłaszanych przez Prusa i jego epigonów, twórczość tego autora nie wzbudza-
łaby takiego zrozumienia u znacznej, choć jak się wydaje, nierzadko niedoszacowywanej 
części społeczeństwa. Niewątpliwie jednym z istotnych elementów, który nakłada się na 
opisywane tu zjawisko, była i jest rzeczywista, bolesna pamięć o wydarzeniach sprzed 65– 

22 L. Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce 
w latach 1922–1939, Kraków 2009, s. 18.

23 Można to odnieść do teoretycznej propozycji Jerzego Topolskiego, który wśród trzech warstw w narracji 
historycznej wyróżnił (oprócz warstwy logiczno-gramatycznej i retorycznej lub inaczej perswazyjnej) tak-
że ideologiczno-teoretyczną (czyli sterującą, głęboką) (J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice 
narracji historycznej, Poznań 2005, s. 11).
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–70 lat. Jednak nawet i one, także w zestawieniu z wiedzą o całokształcie polsko-ukraiń-
skich relacji z przeszłości, nie wydają się ostatecznym wytłumaczeniem, dlatego w tej czę-
ści polskiej historiografii, którą przez lata „firmował” Edward Prus, wydarzenia z polsko-
ukraińskiej przeszłości naświetlane były i nadal są w sposób tak bardzo jednoznaczny.

Poszukując podobieństw do charakterystycznej maniery pisarskiej Prusa w pracach 
powstałych po 1989 r., przede wszystkim owej jednoznaczności sądów czy ogromnego 
ładunku emocjonalnego, możemy się natknąć na liczne opracowania takich autorów, 
jak Aleksander Korman, Jacek Wilczur, Stanisław Żurek, Stanisław Jastrzębski i inni. 
Warto zwrócić uwagę, że podobnej jednoznaczności sądów nie brakuje nierzadko także 
w pracach wykraczających chronologicznie poza okres II wojny światowej i pierwszych 
lat powojennych. Przykładem może tu być np. monografia Lucyny Kulińskiej Działal-
ność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce 
w latach 1922–1939 (Kraków 2009). O tej pracy warto wspomnieć także z jeszcze jedne-
go powodu. Jej lektura odsłania bowiem istotne elementy, które mogą się przyczynić do 
dostrzeżenia głębszych uwarunkowań kulturowych tkwiących w relacjach między Pola-
kami i Ukraińcami, a stąd przenikających na karty opracowań o charakterze historycz-
nym24. 

Podobny problem (w perspektywie ogólnej, a nie konkretnej, odnoszącej się do histo-
riografii stosunków polsko-ukraińskich) podjął zupełnie niedawno antropolog Krzysz-
tof Piątkowski przez zestawienie naukowej wersji historii z „naszą historią”: „Udająca 
historię mitologia wspiera społeczne przesądy, poglądy i emocje. […] W »naszej historii« 
wszystko jest jednoznaczne, jedni mają rację, drudzy wcale, a bohater stojący na cokole 
nie może mieć skazy – szukanie takiej jest niegodne i demoralizujące. Wreszcie »nasza 
historia« przedstawia wyjątkowość grupy własnej (narodu), pozbawionej wad, krzyw-
dzonej przez innych i niewyrządzającej krzywdy innym”25. 

Oczywiście zaprezentowane wyżej przykłady nie wyczerpują całokształtu współczes-
nej polskiej historiografii zajmującej się problematyką polsko-ukraińską. Można by tu 
wspomnieć o całym gronie badaczy z niemal każdego ośrodka naukowego, którzy – jak 
chociażby Andrzej Leon Sowa czy Grzegorza Motyka – demonstrują praktyczną umie-
jętność zastosowania polifonii do opisu zdarzeń z polsko-ukraińskiej przeszłości. Zapew-
ne inspiracji dla ich twórczości moglibyśmy się doszukiwać u wspomnianych wcześniej 
Torzeckiego czy Tomaszewskiego, a nawet dalej – u autorów z okresu przedwojennego 

24 Na kartach książki Lucyny Kulińskiej można odnaleźć manichejskie w swej istocie spojrzenie na historię. 
Narracja, zbudowana tu na ukazaniu konfliktu dwóch żywiołów, jest odsłoną odwiecznej walki dobra ze 
złem. Przypomina dość anachroniczne dziś koncepcje Feliksa Konecznego (np. w stwierdzeniu o „drama-
tycznym zderzaniu się dwóch mentalności” w stosunkach Polski ze Wschodem). Za prekursora takiego 
opisu kwestii ukraińskiej można uznać jeszcze Franciszka Rawitę-Gawrońskiego. W ujęciu Rawity-Ga-
wrońskiego nietrudno odnaleźć dodatkowo świadectwa przedmiotowego spojrzenie na kwestię ukraińską, 
właściwego perspektywie kolonialnej. Szerzej zob. J. Syrnyk, Lucyna Kulińska, Działalność terrorystycz-
na i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922–1939, Kraków 2009, 
743 ss., „Litopys. Studia i Materiały Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce” 2012, nr 1 (2), 
s. 119–128.

25 K. Piątkowski, „Nasza historia”…, s. 28.
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lub jeszcze wcześniejszych. Tym bardziej uzasadnia to zatem potrzebę pewnego oddale-
nia „lupy” badacza dziejów najnowszych, który koncentrując się na „tu i teraz”, uwiedzio-
ny złudnymi cezurami, dość często nie dostrzega zjawisk głębszych i trwalszych.

Różnorodne stanowiska polskich historyków w kwestii oceny relacji stosunków pol-
sko-ukraińskich z okresu II wojny światowej (z ich przedłużeniem do 1947 r.), miały 
okazję zderzyć się w czasie odbywających się na przestrzeni kilku lat międzynarodowych 
seminariów naukowych pod nazwą „Polska−Ukraina: trudne pytania”. Pojawiali się na 
nich zarówno historycy jednoznacznie oceniający wydarzenia historyczne, jak i ci, którzy 
potrafili dostrzegać w nich różne niuanse. Tym bardziej może zatem zaskakiwać opinia, 
którą o polskich i ukraińskich uczestnikach tych spotkań wyraził Włodzimierz Mędrze-
cki. Analizując materiały powstałe na bazie konferencji, badacz ten stwierdził, że stanowią 
one „bardzo ciekawe źródło do badania najrozmaitszych aspektów polsko-ukraińskiego 
dialogu historyków”. Zauważył też „problem relacji między deklarowaną przez uczestni-
ków dialogu wolą wzajemnego zrozumienia i porozumienia a faktycznie realizowanymi 
strategiami narracyjnymi”. Dalej zastanawia się on, „na ile doświadczenia prowadzonego 
intensywnie dialogu przyczyniły się do ewentualnej ewolucji języka, jakim posługiwa-
li się uczestnicy spotkań polsko-ukraińskich na przestrzeni lat 1998–2005”. Zasadnicze 
pytanie postawione przez Mędrzeckiego sprowadza się jednak do tego, „czy prowadzony 
dialog prowadził do tworzenia lepszej płaszczyzny porozumienia, czy był rzeczywistym 
dialogiem, czy raczej dwoma równoległymi monologami”, prowadzonymi – dodajmy – 
przez strony definiowane narodowo26. 

Istnienie równoległych historiografii powoduje, że te same wydarzenia mogą być 
przedstawiane w różny sposób. To, co dla jednych będzie koniunkturalizmem, dla opo-
nentów stanie się wallenrodyzmem, to, co jedni nazwą megalomanią narodową, inni 
określą jako mający pozytywną konotację mesjanizm itd. Jest też zgodą na utylitarny cha-
rakter historii jako nauki, wpisywaniem się w działania polityczne, wręcz współtworze-
niem polityki czy polityk historycznych. Nie oddala ona zatem współczesnego historyka 
od dawnego nadwornego dziejopisa, de facto zaś hagiografa i apologety27. Zmienia tylko 
jego suwerena. 

Stawiając krytyczną diagnozę, Mędrzecki, już w innym tekście, formułuje pewną inte-
resującą propozycję, którą warto rozważyć także – albo tym bardziej – na gruncie historio-
grafii dotyczącej zagadnień narodowościowych. Oczekiwanie bowiem, co dopowiem od 
siebie, że w nieco w heglowskim nurcie ze zderzenia propozycji stworzonych na gruncie 
przeciwstawnych narracji nacjonalistycznych może powstać jakaś zadawalająca synteza, 
sprowadza się w istocie do wyznania wiary w logikę dziejów, a nawet w ich determinizm, 
w dostępność dla ludzkości prawdy absolutnej. Taka postawa nie uwzględnia dorobku 
współczesnych nauk społecznych ani np. antropologii kulturowej. A właśnie w odwołaniu 
się do nauk próbujących zrozumieć współczesnego człowieka, ale także w przypominaniu 

26 W. Mędrzecki, Język dialogu historyków polskich i ukraińskich na przełomie XX i XXI wieku [w:] Na pogra-
niczu „nowej Europy”. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo, red. M. Zowczak, Warszawa 2010, s. 47–49.

27 J. Le Goff, Historia i pamięć…, s. 218.
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i wykorzystywaniu własnych doświadczeń życiowych, upatrywałbym pomocy w pozna-
waniu przeszłości. Tak oto zatoczyłem pełne koło, które w pracy historyka powinno pozo-
stawać w ciągłym ruchu. Można by je nawet przyrównać do koła hermeutycznego, tyle 
tylko, że jego osnową stałby się nie tyle jakiś problem badawczy, ile czas.

Jedną z bardzo ciekawych propozycji metodologicznych, nieobcych przecież wielu 
polskim historykom, w tym właśnie cytowanemu tu już Włodzimierzowi Mędrzeckiemu, 
jest tzw. opis gęsty, którego założenia sformułował Clifford Geertz. Wydaje się, że w tym 
kierunku podążał do niedawna np. wspominany Grzegorz Motyka czy nieco wcześniej 
Andrzej L. Sowa. Opis gęsty to nie tylko i nie tyle zgoda na polifonię. Jest to zgoda na 
niejednoznaczność, która jednak nie ma nic wspólnego ani z kapitulanctwem, ani z rela-
tywizmem. Człowiek jako przedmiot badań historycznych jest bowiem w swej istocie 
niejednoznaczny. Ale jest też niedoskonały – nie w sensie ułomności moralnych, lecz 
w sensie umiejętności panowania nad materią, skuteczności w działaniu itd. Wiele jest 
sprzeczności w jednostkowym działaniu – ileż takich sprzeczności można zatem odna-
leźć w dokonaniach zbiorowości, jakkolwiek byśmy je definiowali? Najważniejsze jest 
jednak to, że opis gęsty, tak jak go pojmuję, nie tworzy stron dyskursu, nie jest też dyskur-
sem nacjonalistycznym. Skupia się na poznaniu człowieka, którego nie sposób zamknąć 
w perspektywie narodowej.

Drugim cennym narzędziem poznania, którego można byłoby użyć w badaniach 
historycznych, jest pojęcie dyskursu władzy Michela Foucaulta. Podobnie jak opis gęsty 
należy ono do narzędzi, które określiłbym jako nienacjonalistyczne28. Osią analizy 
przy stosowaniu definicji Foucaulta staje się antynomia „władza – niewładza” (w sposób 
potoczny wyrażana często jako opozycja „my” i „oni”). Wydaje się, że to właśnie oparcie 
współczesnych mechanizmów rządzenia na legitymacji nacjonalistycznej doprowadziło 
m.in. do przekształcenia dawnej historiografii dworskiej we współczesną jej odmianę – 
historiografię narodową.

Przemiana historiografii nie odbywa się poza kontekstem społecznym. W tym wymia-
rze należy przypomnieć słowa Pierre’a Nora, które autor ten odniósł do społeczeństwa 
francuskiego z lat trzydziestych XX w.: „gdy społeczeństwo zajęło miejsce narodu, legity-
mizacja przez przeszłość, a zatem przez historię, zmienia się w legitymizację przez przy-
szłość. Można uznawać i czcić przeszłość, służąc narodowi; na przyszłość z kolei można 
się przygotować; w ten sposób trzy kategorie zyskują autonomię. Naród nie był już przy-
czyną, lecz stał się przesłanką; historia [stała się] teraz nauką społeczną, a pamięć feno-
menem czysto prywatnym. Pamięć narodowa […] była ostatnim wcieleniem jedności 
pamięci i historii”29.

28 W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o myśli sformułowanej przed ponad trzydziestu laty przez 
Ludwika Stommę: „Myśląc o etnografii, nie wolno nam zapominać o jej służbie społecznej, której najważ-
niejszym […] wymiarem jest eliminowanie i nicowanie wszelkiego typu nacjonalizmów. Może w przy-
szłości zechce etnologia poświęcić więcej jeszcze […] zaangażowania, by łagodny logos ethnosu zastąpił 
niekontrolowane instynkty natiorum” (L. Stomma, Nauki humanistyczne a etnologia (tezy), „Polska Sztuka 
Ludowa” 1981, t. 35, z. 2, s. 72).

29 P. Nora, Między pamięcią i historią…, s. 6.
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Poznawanie człowieka dzisiejszego i przeniesienie części tej wiedzy na grunt pozna-
nia historycznego, przyznanie się do tego, że pisząc o przeszłości, opisujemy samych 
siebie, skłania do wniosku, że oprócz faktografii, genezy, ale również oprócz „ideologii 
i socjotechniki”, w badaniach nad problematyką narodowościową należy zwrócić uwagę 
na głębsze uwarunkowania kulturowe. Może to być np. ponowna próba odczytania feno-
menu „obcego”. Ale – nie zatrzymując się przy tak zdefiniowanym zagadnieniu – może 
być to nawet przybliżenie do niemal empirycznego odnalezienia naszego habitusu, swo-
istej cząstki podstawowej człowieka postrzeganego przez pryzmat kulturowy. Próba tym 
ciekawsza, że wspierana przez ogromne pokłady nowego materiału źródłowego pozosta-
wionego przez służby specjalne państw komunistycznych, które możemy i powinniśmy 
skonfrontować z ocenami żyjących jeszcze świadków historii.

Comments concerning the historical debate on nationality issues in con-
temporary Poland. Selected examples

The paper attempts to examine the contemporary historical debate on nationality 
issues. This debate is held in a specific social context, due to which some historians seem 
to be stigmatizing specific historical figures rather than trying to understand the past. 

The author searched for more deeply encoded considerations and meanings, deciding 
that it was necessary to take into account a variety of historiographic entanglements, rat-
her than to follow a simplified cause and effect pattern, often used by some historians. 
It provided a starting point for this evaluation. At the beginning, the entanglement of 
history and historians in politics is mentioned. Another type of entanglement is created 
when politics and history are combined with national ideology. In many cases, it results 
in the emergence of ethnohistory – a sub-discipline which sacralises the nation and its 
heroic past. 

Political and ideological entanglements are accompanied by distortions of the picture 
of the past, because stigmatisation and sacralisation are the functions of current social 
and political needs/deficits. Nationality issues are an especially vulnerable area, where the 
dominance of national (ethnic) discourse is particularly strongly felt. 

In its final part, the paper proposes a methodology which is intended to reduce the 
impact of the above-mentioned historiographic entanglements. It also mentions the con-
cept of thick description, which seems to be particularly promising. 
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komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005.

Zyzak P., Lech Wałęsa. Idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy „Solidar-
ności” do 1988 roku, Kraków 2009.
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Roman BÄCKER –  prof. dr hab., dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzyna-
rodowych UMK, a także kierownik Katedry Teorii Polityki na tymże Wydziale.  Prezes 
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej 
Akademii Nauk. Autor  m.in. prac Między demokracją a despotyzmem, Warszawa 1990; 
Struktury poziome w Toruniu (1980–1981), Warszawa 1990; Zamknięty krąg rozwoju czy 
rozpad systemu? (Polska w latach osiemdziesiątych), Toruń 1991; Totalitaryzm. Geneza. 
Istota. Upadek, Toruń 1992; Problematyka państwa w polskiej myśli socjalistycznej lat 
1918–1948, Toruń 1994; Skryte oblicze systemu komunistycznego : u źródeł zła... (współ-
autor), Warszawa 1997; Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji 
do totalitaryzmu?, Łódź 1999; „Solidarność” dwadzieścia lat później (współautor), Kraków 
2001; Teorie i casusy globalizacji (red.), Toruń 2006; Rosyjskie myślenie polityczne za cza-
sów prezydenta Putina, Toruń 2007. 

Jordan BAJEW − prof. historii porównawczej w Kolegium Obrony Narodowej im. 
Rakowskiego w Sofii (Bułgaria). Wykłada także na Uniwersytecie w Sofii i w Instytucie 
Dyplomacji w bułgarskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek wielu między-
narodowych projektów badawczych, autor ponad 250 publikacji w 12 językach, w tym 
8 monografii dotyczących zimnej wojny i międzynarodowego terroryzmu. 

Grzegorz BERENDT – dr hab., prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, 
zatrudniony w Instytucie Historii UG od 1989 r., pracownik Oddziałowego  Biura Edu-
kacji Publicznej IPN w Gdańsku od października 2006 r. Prowadzi badania nad dziejami 
polskich Żydów i miast Pomorza Gdańskiego w XX w. Jest autorem ponad 86 publikacji 
naukowych, w tym trzech samodzielnych monografii i współautorem 8 książek. Obecnie 
jego uwaga koncentruje się na problemie relacji polsko-żydowskich w okresie Zagłady, 
a z drugiej strony na polityce władz Polski Ludowej wobec ludności żydowskiej w latach 
1970–1989.

Witold BOBRYK – dr, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach. Prowadzi badania nad dziejami Kościołów wschodnich. Autor licznych 
opracowań naukowych z tego zakresu. Opublikował m. in. Duchowieństwo unickiej 
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diecezji chełmskiej w XVIII wieku (2005). Wspólnie z Andrzejem Gilem współredagował: 
Kościół katolicki na Wschodzie w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu i On the 
Border of the Worlds. Essays about the Orthodox and Uniate Churches in Eastern Europe in 
the Middle Ages and the Modern Period (2011).

Roman DROZD – dr hab., prof. nadzw., rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, 
kierownik Zakładu Studiów Wschodnich; autor prac z zakresu najnowszej historii Pol-
ski i Ukrainy, m.in. monografii Ukraińcy w Polsce wobec swojej przeszłości (1947–2005) 
(Warszawa 2013); Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944–1989 
(Warszawa 2001); Droga na zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachod-
nich i północnych Polski w ramach akcji „Wisła” (Warszawa 1997); Dzieje Ukraińców w Pol-
sce w latach 1921–1989, Warszawa 2010 (wspólnie z B. Halczakiem); Związek Ukraińców 
w Polsce w świetle dokumentów (Warszawa 2010); Ukraińska Powstańcza Armia – Doku-
menty – struktury (Warszawa 1998). Redaktor i współredaktor m.in.: Ukraińcy w Polsce 
1944–1989. Walka o tożsamość (Dokumenty i materiały) Warszawa 1999 (red wspólnie 
z I. Hałagidą); Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski (1918–1989), t.1, Słupsk–Warsza-
wa 2000; t. 2, Warszawa 2005; t. 3, Słupsk 2007. 

Przemysław GASZTOLD-SEŃ – doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Centrali BEP. Interesuje się rela-
cjami między komunizmem i nacjonalizmem, „narodowym komunizmem”, frakcjami, 
podziałem i strukturą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stosunkami PRL – Bliski 
Wschód i międzynarodowym terroryzmem. Opublikował m. in.: Koncesjonowany nacjo-
nalizm. Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald” 1980–1990 (Warszawa 2012).

Maciej HEJGER – dr hab., prof. nadzw. Akademii Pomorskiej w Słupsku. Specjalizu-
je się w problematyce narodowościowej oraz w historii Ziem Zachodnich i Północnych 
Polski po II wojnie światowej. Autor wielu prac m.in.: Polityka narodowościowa władz 
polskich w województwie gdańskim w latach 1945−1947 (1998); Przekształcenia narodo-
wościowe na ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 1945–1959 (2008).

Ihor ILJUSZYN – prof. dr hab., kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych 
na Kijowskim Uniwersytecie Slawistycznym. W latach 1997–2005 członek Grupy Robo-
czej przy Ukraińskiej Komisji Rządowej ds. badania i oceny działalności Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii; uczestnik stałego ukra-
ińsko-polskiego seminarium naukowego „Polska−Ukraina: trudne pytania”. Prowadził 
wykłady z historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2005–2006); lau-
reat nagrody Polskiego Towarzystwa Historycznego „Pro Historia Polonorum” (2007). 
Laureat nagrody przyznawanej przez Kapitułę Polsko-Ukraińskiego Pojednania (2009). 
Członek Grupy Roboczej przy Państwowej Międzyresortowej Komisji do spraw Upa-
miętnienia Ofiar Wojny i Represji Politycznych przy Urzędzie Rady Ministrów Ukrainy 
(2008–2012). Autor wielu publikacji naukowych poświęconych m.in. kwestii stosunków 
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polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej, m.in. wydanej w 2009 r. w Polsce UPA 
i AK. Konflikt w Zachodniej Ukrainie (1939–1945). 

Peter JAŠEK – dr, pracownik Sekcji Badań Naukowych Instytutu Pamięci Narodu na 
Słowacji (Ústav pamäti národa). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na histo-
rii Słowacji podczas II wojny światowej oraz w okresie tzw. normalizacji (lata siedemdzie-
siąte i osiemdziesiąte XX w.). Jest autorem lub współautorem następujących monografii: 
Smolenice. Vlastivedná monografia obce (2011); Following the Footsteps of Iron Felix. The 
State Security in Slovakia 1945–1989 (2012); Slovenskí generáli 1939–1945 (2013) oraz 
materiałów pokonferencyjnych: 20. výročie Nežnej revolúcie (2010); Interpretácia doku-
mentov Štátnej bezpečnosti (2011) i Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe 
(2012). Jest również autorem scenariuszy wystaw dotyczących najnowszej historii Słowa-
cji, m.in. słowackiej służby bezpieczeństwa (Prísne  tajné! Dejiny Štátnej bezpečnosti na 
Slovensku, 2011), podziemia antykomunistycznego (Protikomunistický odboj na Sloven-
sku, 2012) oraz upadku reżimu komunistycznego (Pád komunistického režimu na Sloven-
sku, 2013).

Eryk KRASUCKI – dr, adiunkt  w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych 
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, a także pracownik szcze-
cińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Doktoryzował się w 2006 r. W 2009 r. 
na bazie jego pracy doktorskiej ukazała się książka pt. Międzynarodowy komunista. Jerzy 
Borejsza – biografia polityczna, uhonorowana nagrodą „Klio”.

Piotr MADAJCZYK – prof. dr hab., pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN 
oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce przymusowych 
migracji ludności w Europie środkowo-wschodniej w latach 1945−1950 i badaniach nad 
mniejszościami narodowymi. Autor monografii Niemcy polscy 1944−1989 (2001), Pol-
ska jako państwo narodowe. Historia i pamięć (razem z Danutą Berlińską, 2008), Czystki 
etniczne i klasowe w Europie XX wieku, Szkice do problemu (2010), Inżynieria społeczna. 
Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem (2012). 

Paul R. MAGOCSI – profesor nauk politycznych, w latach 2005−2009 przewodniczą-
cy Światowej Rady Rusinów. W przeszłości wykładał na Harvard University, obecnie (od 
1980 r.) pracuje w University of Toronto. Kierownik „Ukrainian Studies”, członek Royal 
Society of Canada. Jest autorem ponad 450 publikacji i opracowań historycznych, stu-
diów etnicznych, politycznych, lingwistycznych i kartograficznych.

Grzegorz MOTYKA – dr hab., pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, 
członek Rady IPN. Autor wielu monografii dotyczących stosunków polsko-ukraińskich 
w latach 40. XX wieku, m.in. Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943−1948 
(1999); Ukraińska partyzantka 1942−1960 (Warszawa 2006); W kręgu „Łun w Bieszcza-
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dach”. Szkice z najnowszej historii polskich Bieszczad (Warszawa 2009). Ostatnio opubli-
kował Od rzezi wołyńskiej do Akcji Wisła. Konflikt polsko-ukraiński w latach 1943−1947 
(2011 r.) oraz Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci (2013) 

 
Jan OLASZEK – pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN, autor monografii: „Nie-

liczni ekstremiści”. Podziemna „Solidarność” w propagandzie stanu wojennego i  innych 
opracowań oraz publikacji źródłowych na ten temat historii opozycji demokratycznej 
i „Solidarności”.

Alexander OSIPOV − dr, pracownik Europejskiego Centrum do spraw Mniejszości 
Narodowych we Flensburgu w Niemczech i kierownik projektu „Justice and Governan-
ce”, dotyczącego ochrony praw mniejszości narodowych. Przez 17 lat był pracownikiem 
Rosyjskiej Akademii Nauk, a także współpracownikiem Stowarzyszenia „Memoriał”. 
Brał udział w wielu projektach dotyczących kwestii dyskryminacji mniejszości narodo-
wych w Rosji. Jest autorem m.in. monografii na temat idei autonomii narodowo-kultu-
ralnej w tym kraju. 

Éva PETRÁS – dr, historyk, pracownik Archiwum Historycznego Węgierskich Służb 
Bezpieczeństwa ABTL, Budapeszt, Węgry. Zajmuje się historią Kościoła katolickiego na 
Węgrzech (XX w.) oraz kwestiami związanymi z mniejszościami narodowymi. Jest m.in. 
autorką monografii dotyczącej intelektualnej recepcji doktryny socjalizmu chrześcijań-
skiego na Węgrzech w latach 1931−1944. 

Jan PISULIŃSKI – profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Zajmuje się stosunkami polsko-ukraińskimi w XX wieku. Autor m.in. 
monografii Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 
1918−1923 (2004) oraz Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR 1944−1947 
(2009).

Mykoła RIABCZUK – dr, krytyk literacki, eseista i publicysta, poeta. Pracownik 
Ukraińskiego Centrum Badań Kulturowych, w Kijowie. W latach 90. stypendysta i pro-
fesor na kilku uniwersytetach amerykańskich. Współzałożyciel miesięcznika „Krytyka”. 
Tłumacz z języka polskiego. Współpracownik Centrum Studiów Europejskich Uniwer-
sytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska. Laureat nagrody Fundacji „Polcul” za działa-
nie na rzecz dobrych stosunków polsko-ukraińskich, a także polsko-ukraińskiej Nagrody 
Pojednania. Po polsku ukazały się m.in. prace: Od Małorosji do Ukrainy (2000), Dylematy 
ukraińskiego Fausta (2000), Dwie Ukrainy  (2003).

Magdalena SEMCZYSZYN − dr, pracownica Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w Szczecinie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą mniejszości narodowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem relacji polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich w XIX i XX w. 
Stypendystka Center for Urban History of East Central Europe. Współredaktor m.in. 
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prac Wielki Terror: operacja polska 1937−1938 (2010); Damnatio memoriae w europejskiej 
kulturze politycznej (2011), Nad Odrą i Bałtykiem. Polska myśl zachodnia: ludzie − kon-
cepcje − realizacja (2013) Obecnie pracuje nad monografią dotyczącą powojennej niele-
galnej emigracji Żydów z Polski.

Arkadiusz SŁABIG – dr, adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej w Insty-
tucie Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zainteresowania badawcze koncentru-
ją się wokół problematyki narodowościowej w powojennych dziejach Polski, działalno-
ści komunistycznego aparatu bezpieczeństwa i najnowszej historii regionalnej Pomorza 
Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski. Autor monografii Aparat bezpieczeństwa 
wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1989, (Szczecin 
2008).

Tomasz STRYJEK – dr hab.,  profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Politycz-
nych PAN , wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Autor  prac: Ukraińska idea 
narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji (2000, 2013) oraz Jakiej 
przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i deba-
cie publicznej na Ukrainie 1991−2004 (2007). Współautor podręczników szkolnych.

Krzysztof SYCHOWICZ – dr, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej 
IPN w Białymstoku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. Członek Zarządu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Spo-
łecznik, radny Rady Miasta Łomża (2006–2010). Współautor książek: Marzenia o Orle 
w koronie (2004), Białostockie Millenium (2006) oraz autor pozycji: Zambrów na prze-
strzeni wieków (2006), Urząd Bezpieczeństwa w Łomży – powstanie i działalność (1944–
1956) (2009) i Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w woje-
wództwie białostockim w latach 1944–1975 (2013). 

Jarosław SYRNYK – dr hab., pracownik Referatu Badań Naukowych OBEP IPN we 
Wrocławiu; adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wroc-
ławskiego; autor monografii: Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945–1989); Ukraiń-
skie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1990); Urząd Bezpieczeństwa w Wołowie 
(1945–1956); „Po linii” rewizjonizmu, nacjonalizmu, syjonizmu… Aparat bezpieczeństwa 
wobec ludności niepolskiej na Dolnym Śląsku (1945−1989). Koordynator centralnego pro-
jektu badawczego IPN pn. Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych, etnicz-
nych i cudzoziemców.

Anna SZCZEPAŃSKA − dr hab., prof. US, pracownik Uniwersytetu Szczecińskie-
go. Zainteresowania badawcze obejmują m.in. politykę zagraniczną II Rzeczypospoli-
tej oraz stosunki międzynarodowe, szczególnie polsko-czechosłowackie. Autorka m.in. 
monografii Warszawa-Praga 1948−1968. Od nakazanej przyjaźni do kryzysu (Szczecin 
2011).
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Krzysztof TARKA – prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Najnowszej w Insty-
tucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się 
wokół historii najnowszej i zagadnień związanych z polską emigracją polityczną po II 
wojnie światowej, mniejszościami narodowymi w PRL, stosunkami polsko-litewski-
mi oraz działalnością Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Autor m.in. Konfrontacja czy 
współpraca?. Litwa w polityce Rządu Polskiego na uchodźstwie 1939−1945 (1998), Litwini 
w Polsce. 1944–1997 (1998), Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na 
uchodźstwie 1945−1990 (2003), Polonia w Wielkiej Brytanii 1918−1939 (2005), Mackie-
wicz i inni. Wywiad PRL wobec emigrantów (2007), Emigranci na celowniku. Władze 
Polski Ludowej wobec wychodźstwa (2012), „Generał Wilk” Aleksander Krzyżanowski – 
komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK (2012)

Malkhiaz TORIA − dr, asystent profesora w Kolegium Nauki i Sztuki na Uniwersyte-
cie Państwowym im. Ilii w Tbilisi w Gruzji. Jego zainteresowania badawcze koncentrują 
się na interpretacji dyskursów historycznych i pamięci zbiorowej dotyczących historii 
Gruzji od wieków średnich do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem historii 
pogranicza, konfliktów etnicznych i historii mniejszości narodowych.  Stypendysta wielu 
międzynarodowych projektów i grantów badawczych m.in. Central European University 
(Budapeszt, Węgry), Zentrum für Literatur-und Kulturforschung (Berlin, Niemcy); The 
New School  (Nowy Jork, USA) i The Harriman Institute of Columbia University in 2013 
(Nowy Jork, USA).

Krzysztof TYSZKA – dr, pracownik naukowy w Zakładzie Historii Myśli Społecz-
nej Instytutu  Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze 
koncentrują się wokół historii myśli społecznej i doktryn politycznych oraz teorii i histo-
rii socjologii. Autor książki Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku 
Radzieckim i Polsce Ludowej (2004).

Mariusz ZAJĄCZKOWSKI – dr, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Lubli-
nie oraz Instytutu Studiów Politycznych PAN. W obszarze jego zainteresowań znajdują 
się kwestie dotyczące stosunków polsko-ukraińskich w okresie 1939–1948, w tym kon-
fliktów zbrojnych na ziemiach polskich (1943–1948), oraz zagadnienia dotyczące dzia-
łalności podziemia ukraińskiego w latach 1942–1954. W 2013 r. obronił pracę doktorską 
poświęconą działalności OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie w latach 1939–1947.

Marcin ZAREMBA – dr hab., adiunkt w Zakładzie Historii XX wieku Instytu-
tu Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Studiów Politycznych PAN. 
Autor m.in. książek Nacjonalistyczna legitymizacja władzy w komunistycznej w Polsce 
oraz Wielka Trwoga. Polska 1945–1947. Ludowa reakcja na kryzys (2012).
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AAN – Archiwum Akt Nowych
ABS – Archiv bezpečnostních složek Praha (Archiwum służb bezpieczeństwa)
ABTL – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (Archiwum Historyczne
 Węgierskich Służb Bezpieczeństwa)
ACC – Allied Control Commission (Sojusznicza Komisja Kontroli)
AIPN – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
AIPN Bi – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku
AIPN Gd – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku
AIPN Ka – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
AIPN Kr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
AIPN Lu – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
AIPN Łd – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi
AIPN Po – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
AIPN Sz – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
AIPN Wr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
AJYB” – „American Jewish Yearbook” 
AL – Armia Ludowa
AMSWiA – Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
AMSZ – Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
APB – Archiwum Państwowe w Białymstoku
APKosz – Archiwum Państwowe w Koszalinie 
APKr – Archiwum Państwowe w Krakowie 
APL – Archiwum Państwowe w Lublinie
APO – Archiwum Państwowe w Olsztynie 
APPrz – Archiwum Państwowe w Przemyślu 
APRz – Archiwum Państwowe w Rzeszowie
APS – Archiwum Państwowe w Suwałkach
APSz – Archiwum Państwowe w Szczecinie 
APWr – Archiwum Państwowe we Wrocławiu 
ASG – Archiwum Straży Granicznej
ASLwP – Archiwum Stowarzyszenia Litwinów w Polsce
AÚPN – Archív Ústavu pamäti národa Bratislava (Archiwum Instytut Pamięci Narodowej)
AVNOJ – Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Jugoslavije (Antyfaszystowska Rada
 Wyzwolenia Narodowego Jugosławii) 
AZGTSKŻ – Archiwum Zarządu Głównego TSKŻ 
AZUwP – Archiwum Związku Ukraińców w Polsce
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AŻIH – Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
BASS – Hizb al-Ba’s al-Arabijj al-Isztirakijj )Socjalistyczna Partia Odrodzenia Arabskiego)
BB – Bałtycka Brygada
BP – Biuro Polityczne
BSRR – Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka
BTSK – Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej
CDAS – Centralen Drżawen Archiw Sofia (Centralne Archiwum Państwowe w Sofii)
CKŻP – Centralny Komitet Żydów Polskich
COMDOS – Archiw Komisii za razkrywanje na dokumenty i za objawjawanje na prinadleżnost’
 na błgarski grażdani k’m drżawna sigurnost i razuznawatelnite służby na Błgarskata
 narodna armija (Archiwum Komisji ujawniania dokumentów i ogłaszania przynależności
 obywateli Bułgarii do organów bezpieczeństwa państwa i służb wywiadowczych
 Narodowej Armii Bułgarskiej w Sofii) 
COP – Centralny Obóz Pracy
ČSR – Československá republika (Republika Czechosłowacka)
CSRS – Československá socialistická republika (Czechosłowacka Republika Socjalistyczna)
CzK – Wsierossijskaja Czriezwyczajnaja Komissija po bor´bie s kontrriewolucyjej i sabotażem
 (Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem)
CŻKPS – Centralna Żydowska Komisja Pomocy Społecznej
DA – Diplomatic Archives at the Ministry of Foreign Affairs, Sofia (Archiwum Dyplomatyczne
 przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Sofii)
DALO – Derżawnyj Archiw Lwiwśkoji obłasti (Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego) 
DKL – Dom Kultury Litewskiej
DPS – Dwiżenie za prawo i swobody (Ruch na rzecz praw i wolności)
DRK 
DVL – Deutsche Volksliste (niemiecka lista narodowościowa)
DzU – Dziennik Ustaw
FJN – Front Jedności Narodowej
FSB – Fiedieralnaja służba biezopasnosti (Federalna Służba Bezpieczeństwa)
GARF – Gosudarstwiennyj archiw Rossijskoj Fiedieracyi (Państwowe Archiwum Federacji
 Rosyjskiej)
GL – Gwardia Ludowa
GO – grupa operacyjna
GPU – Gosudarstwiennoje politiczeskoje uprawlenije (Państwowy Zarząd Polityczny)
GRN – Gromadzka/Gminna Rada Narodowa
GSRR – Gruzińska Socjalistyczna Republika Radziecka
GZI WP – Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego
HČSP – Hrvatska čista stranka prava (Chorwacka Czysta Partia Prawa) 
HDZ – Hrvatska Demokratska Zajednica (Chorwacka Wspólnota Demokratyczna)
HIAS – Hebrew Immigrant Aid Society (Hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom)
HNS – Hrvatska narodna stranka (Chorwacka Partia Ludowa) 
HNS-LD – Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (Chorwacka Partia Ludowa-Liberalni
 Demokraci) 
HOS – Hrvatske obrambene snage (Chorwackie Siły Obrony)  
HSLS – Hrvatska socijalno liberalna stranka (Chorwacka Partia Socjalliberalna)
HSP – Hrvatska stranka prava (Chorwacka Partia Prawa) 
HSP-AS – Hrvatska stranka prava (Chorwacka Partia Prawa doktora Ante Starčevicia)
HSS – Hrvatska seljačka stranka (Chorwacka Partia Chłopska)
IH PAN – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
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IPN – Instytut Pamięci Narodowej
JNA – Jugoslovenska narodna armija (Jugosłowiańska Armia Ludowa) 
KB – Komitet Białoruski
KBP – Komitet Bezpieczeństwa Państwa
KBP – Komitet Bezpieczeństwa Publicznego
KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
KBWE – Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
KC – Komitet Centralny
KGB – Komitiet gosudarstwiennoj biezopasnosti (Komitet Bezpieczeństwa Państwowego)
KKA – Kolegium Karno-Administracyjne 
KL – Konzentrationslager (obóz koncentracyjny)
KOP – Korpus Ochrony Pogranicza
KOR – Komitet Obrony Robotników
KP – Komenda Powiatowa 
KP – Komitet Powiatowy 
KP(b)U – Komunistyczna Partia (bolszewików) Ukrainy
KPB – Komunistyczna Partia Bułgarii
KPCz – Komunistyczna Partia Czechosłowacji
KPN – Konfederacja Polski Niepodległej
KPP – Komunistyczna Partia Polski
KPS – Komunistyczna Partia Słowacji
KPZR – Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
KRN – Krajowa Rada Narodowa
KSS – Komitet Samoobrony Społecznej
KSUT – Kulturnyj Sojusz Ukrajinśkych Trudiaszczych (Stowarzyszenie Kulturalne Robotników
 Ukraińskich)
KW – Komenda Wojewódzka 
KW – Komendant Wojewódzkiej 
KW – Komitet Wojewódzki
KW MO

ds. BP – Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa
LPR – Liga Polskich Rodzin
LRB  – Ludowa Republika Bułgarii
LSRR – Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka
LTSK – Litewskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
LWP – Ludowe Wojsko Polskie
MAP – Ministerstwo Administracji Państwowej
MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
MGB – Ministierstwo gosudarstwiennoj biezopasnosti (Ministerstwo Bezpieczeństwa
 Państwowego)
MKP – Magyar Kommunista Párt (Komunistyczną Partię Węgier)
MO – Milicja Obywatelska
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MTKJ – Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Zbrodni w b. Jugosławii 
MWD – Ministierstwo wnutriennych dieł (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
MZO – Ministerstwo Ziem Odzyskanych
NATO – North Atlantic Treaty Organization (Pakt Północnoatlantycki)
NDH – Nezavisna Država Hrvatska (Niezależne Państwo Chorwackie)
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NKWD – Narodnyj komissariat wnutriennich dieł (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)
NOB – Narodnooslobodilačka borba (walka narodowowyzwoleńcza)
NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
NRF – Niemiecka Republika Federalna
NSDAP –Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Narodowosocjalistyczna Niemiecka
 Partia Robotników)
NSZZ

„Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
OKKW – Ośrodek Kształcenia Kadr Wywiadowczych
ONR – Obóz Narodowo-Radykalny
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
ORT – Obszczestwo Razprostranienija Truda sriedi Jewrerjew w Rossiji (Organizacja Rozwoju
 Twórczości Przemysłowej, Rzemieślniczej i Rolniczej wśród Ludności Żydowskiej)
OSA – Open Society Archives at Central European University, Nyílt Társadalom Archívum
 (Archiwum Społeczeństwa Otwartego w Budapeszcie) 
OUN – Orhanizacija ukrajinśkych nacjonalistiw (Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich)
OUN-B – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Bandery 
OWP – Organizacja Wyzwolenia Palestyny
PAKP − Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
PAN – Polska Akademia Nauk
PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne
PiS – Prawo i Sprawiedliwość
PKO – Państwowa Kasa Oszczędności
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
PMRN – Prezydia Miejskich Rad Narodowych 
PO – Podgrupa Operacyjna
PO – Pogranicznyje Otriady (Oddziały Pograniczne)
POP – podstawowa organizacja partyjna
PPK – Przejściowy Punkt Kontrolny
PPR – Polska Partia Robotnicza
PPRN – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
PPS – Polska Partia Socjalistyczna
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PRON – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
PTŻ – Państwowy Teatr Żydowski
PUBP – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
PWRN – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
PZKO – Polski Związek Kulturalno-Oświatowy
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RCzR – Rada Czechosłowaćkych Rusyniw (Rada Czechosłowackich Rusinów)
RFN – Republika Federalna Niemiec
RFSRR – Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka
RGWA – Rossijskij gosudarstwiennyj wojennyj archiw (Rosyjskie Państwowe Archiwum
 Wojskowe)
RM – Rada Ministrów 
ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
RP – Rzeczpospolita Polska
SB – Służba Bezpieczeństwa
SB OUN-B – Służba Bezpeky OUN-B
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SBU – Służba Bezpieczeństwa Ukrainy
SDKPiL – Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
SDP – Socijaldemokratska partija Hrvatske (Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji) 
SDSS – Samostalna demokratska srpska stranka (Niezależna Demokratyczna Partia Serbska)
SFRJ – Socijalistička federativna republika Jugoslavija (Socjalistyczna Federacyjna Republika
 Jugosławii)
SHS – Kraljevina SHS (Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców)
SKH – Savez komunista Hrvatske (Komunistyczna Partia Chorwacji) 
SÚC – Státní úřad pro věci církevní (Słowackie Biuro ds. Kościelnych)
SP – Stranka prava (Partia Prawa)
SPO – Siekrietno-politiczeskij otdieł (Wydział Tajno-Polityczny)
SS – Die Schutzstaffeln der NSDAP (Sztafety Ochronne NSDAP)
StB – Státní bezpečnost (Służba Bezpieczeństwa)
ŚKŻ – Światowy Kongres Żydów
TSKŻ – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów
TW – tajny współpracownik
UB – Urząd Bezpieczeństwa
UBP – Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
UdsW – Urząd do spraw Wyznań
UE – Unia Europejska
UG – Uniwersytet Gdański
UJ – Uniwersytet Jagielloński
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizacja Narodów
 Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury)
UNIAN – Ukrajinśke Nezałeżne Informacijne Ahentstwo Nowyn (Ukraińska Niezależna Agencja
 Informacyjna)
UNRP – Ukrajinśka narodna rada Priasziwszczyny (Ukraińska Ludowa Rada Preszowszczyzny)
UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Administracja Narodów
 Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy)
UPA – Ukrajinśka powstanśka/powstancza armija (Ukraińska Armia Powstańcza)
URM – Urząd Rady Ministrów 
USA – United States of America Stany Zjednoczone Ameryki
USHMM – United States Holocaust Memorial Museum, Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie
USRR – Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka
USRS – Ukraińska Socjalistyczna Republika Sowiecka 
USW – Urząd Spraw Wewnętrznych 
UTSK – Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
UW – Uniwersytet Warszawski
UWB – Urząd Wojewódzki w Białymstoku
UWR – Urząd Wojewódzki Rzeszowski
WA – Wydział Administracyjny
WAP – Wojskowa Akademia Polityczna
WCzK – Wsierossijskaja Czriezwyczajnaja Komissija po bor´bie s kontrriewolucyjej i sabotażem
 (ros. Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem)
WiN – Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
WKP (b) – Wsiesojuznaja kommunisticzeskaja partia (bolszewikow) (Wszechzwiązkowa Partia
 Komunistyczna [bolszewików])
WKRG – Wydział Kontroli Ruchu Granicznego
WKŻP – Wojewódzki Komitet Żydów Polskich
WOP – Wojska Ochrony Pogranicza 
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WP – Wojsko Polskie
WPR – Wojskowa Prokuratura Rejonowa
WPŻ – Wojskowa Żandarmeria Polowa (UPA)
WRL – Węgierska Republika Ludowa
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa
WSW – Wojskowa Służba Wewnętrzna
WUBP – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
WUSW – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
WW – Wojska Wewnętrzne
ZAVNOH – Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (Krajowa Anty-
 faszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Chorwacji)
ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ZG – Zarząd Główny
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego
ZK – Zarząd Krajowy
ZNB – Zarząd Kontrwywiadu na Słowację
ZNV – Zemský Národni Bor
ZP – Zarząd Powiatowy
ZPL – Związek Patriotów Litewskich
ZRWM – Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce
ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZSRS – Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich
ZW – Zarząd Wojewódzki
ŻIH – Żydowski Instytut Historyczny
ŻKA – Żydowski Komitet Antyfaszystowski
ŻOB – Żydowska Organizacja Bojowa
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„Ernest S.”  312
Etzioni-Halevy Eva  187
„Ewa” TW  50
Eysymontt Jerzy  303, 308

Fabry Marek  156
Falandysz Lech  226, 232, 233
Falewicz Jan  102
Falkowska Wanda  226
Fałkowski Wojciech  118
Farner Jerzy  106
Fedorowicz Jacek  114, 115
Felski Bogdan  40, 42
Fidelis Małgorzata  255
Figiel Wojciech  252
Fijałkowski Antoni  116
Fikus Dariusz  227
Fiszbach Tadeusz  43, 47, 50, 67–69
Formański Witold  75–77
Foss J.  176
Foucault Michel  250
Fras Janina  44
Frasyniuk Władysław  227, 353, 356
Frączek Jan  257
Friedman Milton  307, 317, 344
Friszke Andrzej  9, 11, 20, 27, 28, 30, 39, 40, 48, 

52, 56, 59, 74, 90, 92, 114, 136, 137, 140, 
223–227, 237, 238, 242, 243, 245, 248, 249, 
308, 359

„Fryc” TW  148
Fudala Aleksandra  171, 172

Gabrylewicz Mieczysław  254
Gach Zbigniew  313
Gacmanga Zbigniew  182
Gadomska Magdalena  34
Galewski Jacek  129
Galij-Skarbińska Sylwia  118
Galos Adam  281
Garal Eugeniusz  119, 123, 134
Gardawski Juliusz  332, 338, 340
Garton Ash Timothy  8, 206, 255, 295, 319, 330, 

340, 351
Gasztold-Seń Przemysław  118
Gawin Dariusz  218
Gawlik Marek  148
Gdula Andrzej  268, 275
Geller Maciej  90
Geremek Bronisław  51, 68, 73, 82, 99, 109, 111, 

116, 118, 126, 187, 226, 227, 280, 303, 323, 
325, 326, 328, 334, 341
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Gerwel Michał  325
Giedroyc Jerzy  84
Giełżyński Wojciech  44
Gierada Stanisław  148
Gierałtowska-Kucz Grażyna  148
Gierek Edward  11, 12, 14, 21–23, 27, 29–31, 36, 

37, 41, 49, 82, 154, 254
Gierek Leopold (TW „Aster”, „Boniecki”, 

„Jabłońska”, „Radomiak”)  140, 143
Gieysztor Aleksander  127
Gilejko Leszek  295, 301
Glazur Adam  33
Glemp Józef  124, 130, 227, 235
Glenny Misha  309
Gliński Piotr  322, 331, 333
Głowacki Edward  94, 103
Głowiński Michał  206, 209, 213, 226
Głowiński Tomasz  299
Główczyk Jan  296
Gniech Klemens  42, 43
Goltz Anna von der  194
Gomółka Stanisław  227
Goodwyn Lawrence  45, 309
Gorazd Antoni  328
Gorbaczow Michaił  346, 354, 356, 359
Görlich Krzysztof  325
Gottesman Krzysztof  226
Goździk Lechosław  227, 235
Góral Arkadiusz  299
Góralska A.  236
Góralska Helena  227
Górski Konrad  227
Grabiński Andrzej  97, 101, 102
Grabowik Mieczysław  182
Grabowska Mirosława  281, 347
Grabowski Tadeusz  226
Grabski August  296
Grabski Tadeusz  14, 73–76
Grajewski Andrzej  174, 178, 257, 266
Grass Günther  227
Gręziak Anna  118
Grochola Wiesława  226
Grodzicki Stanisław  354
Grodziski Stanisław  305
Grosfeld Jan  227
Grudzień Zdzisław  156, 158, 171

Grudziński Mieczysław  97, 99, 120
Gruszecki Tomasz  294, 302, 308, 313, 317
Gryz Ryszard  149
Grzegorczykowa Renata  205
Grzelak Grzegorz  59
Grzelak Janusz  227, 281, 325
Grzelońska Urszula  292, 294
Grzybowski Stefan  305  
Grzywaczewski Maciej  40, 45, 59
„gug.” zob. Gugulski Marcin
Gugulski Marcin („gug.”)  104, 128
Gwiazda Andrzej  41, 52, 56, 57, 68, 69, 72, 75, 

226, 261, 327, 330
Gwiżdż Wiesław  174
Gwóźdź Krzysztof  167

Hagemejer Helena  315
Hagemejer Krzysztof  96
Hajnicz Artur  226, 232, 323, 325, 327, 328
Hall Aleksander  44, 45
Hałagida Igor  86
Hamilton Malcolm  331
Handke Waldemar  83, 88
Harris Clive  18
Havel Vaclav  359
Hayek Friedrich August von  317, 344
Hebda Michał  148–150
Hennelowa Józefa  227
Herer Wiktor  227, 235
Hernandez-Paluch Maria de  198
Hernas Czesław  279, 281, 282
Hirszowicz Maria  331
Hoffman Jerzy  26
Holzer Jerzy  8, 39, 48, 54, 65, 108, 116, 163, 176, 

186, 227, 295, 345, 347, 357, 358
Holzer Ryszard  106, 227
Hołuszko Marek  127, 129, 341
Huntington Samuel Phillips  37
Huszcza Jan  339

Itrich Jolanta  335
Iwaneczko Dariusz  83
Iwaszkiewicz Agnieszka  320
Iwaszkiewicz Krystyna  101
Izdebska Aleksandra  281
Izgarszew Ewa  123
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Jabłonowski Marek  54, 265
„Jabłońska” TW zob. Gierek Leopold
Jadczak Stanisław  35, 36
Jagielnicka-Kamieniecka Stefania  183
Jagielski Mieczysław  36, 50, 52, 68, 69, 74, 108, 

225, 239
Jagiełka Jacek  157, 169, 172
Jakubowicz Szymon  227, 303, 331
Jałowiecki Stanisław  340
Jan Paweł II (Wojtyła Karol)  18–27, 38, 46, 47, 

239, 339, 348
Janas Marek  236
Janas Zbigniew  91, 92, 111, 118, 127, 137
„Janczak Hieronim” zob. Kurowski  

Stefan
Jandziszak Tadeusz  60
Janeczek Zdzisław  164
Janiszewski Jerzy  44
Jankowska Hanna  317 
Jankowska Janina  40, 51, 52, 56–58, 75, 101,  

106, 199, 226, 243
Jankowska Joanna  101
Jankowski Henryk  47
Jankowski Maciej  118
Jankowski Wiesław  325
Janowski Jan  60
Janowski Włodzimierz  54, 265
Jarocki J.  68
Jaroszewicz Andrzej  32
Jaroszewicz Piotr  30–32
Jarska Natalia  88
Jaruzelski Wojciech  37, 69, 124, 130, 145
Jasiński Jerzy  102
Jastak Hilary  47
Jastrun Ewa  243
Jastrun Tomasz  106
Jaszuński Grzegorz  227
Jawłowska Aldona  106
Jaworski Seweryn  58, 92–94, 96, 97, 108, 110– 

–115, 117–119, 121, 127–129, 319, 324
Jaworski Władysław  50
Jedlicki Jerzy  226
Jedynak Andrzej  55, 68
Jedynak Tadeusz  161, 162, 173, 175, 177, 178, 

180, 182, 183
Jerz Jacek  143

Jezierski Andrzej  297, 298
Jędrusik Kalina  171
Johanowicz Zbigniew  162, 164, 180
Józefiak Cezary  227
Jung Artur  226
Jurczak Stefan  316
Jurczyk Marian  226
Jurczyk Stefan  229
Jurkiewicz Jan  162–164, 168, 174, 178, 182, 281
„Justas” TW  147
Juszczuk Marian  198
Juzwenko Adolf  279, 281

Kaczanowska Danuta  226
Kaczmarek Czesław  47
Kaczmarek Robert  59
Kaczor Kazimierz  111
Kaczorowski Andrzej W.  63
Kaczyński Andrzej  226
Kaczyński Jarosław  102, 125
Kaczyński Lech  45, 204, 325, 327, 336
Kaliński Janusz  294
Kaliski Bartosz  186, 202, 204, 208, 320, 322, 326, 

333, 336, 337
Kałduński Władysław  182
Kamieniecki J.  258, 259
Kamiński Antoni Z.  292
Kamiński Łukasz  8, 44, 56, 59, 63, 66, 80–82, 85, 

88, 91, 139, 156, 186, 238, 240, 241, 248, 257, 
277, 279, 

Kamiński Mieczysław  295, 296
Kamiński Wincenty  308
Kamiński Wojciech  243
Kancewicz Jan  335
Kania Marian  316  
Kania Stanisław  69, 74, 75, 77, 202, 224, 264
Kapczyńscy Piotr i Maciej  41
Karandziej Jan  41
Kardela Piotr  240
Karkoszka Alojzy  69
„Karol” TW zob. Soból Ewa
Karpińska Katarzyna  102, 105, 109, 123
Karpiński Jakub  352
Karwowski Zbigniew  310, 329
Kasiewicz Stanisław  308
Kasprzyk Adam  281
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Kasprzykowski Artur  257–259, 266, 267, 269
„Kaśka” TW  260
Kawalec Stefan  59, 115, 233
Kawęcki Bronisław  143, 146–148
Kazańczuk Wincenty  109, 134
Kazańczuk Władysław  329
Kazański Arkadiusz  41, 43, 46, 67, 69, 241
Kazimierczak Michał  94
Keats-Rohan Katharine Stephanie Benedic ta  187
Kemnitz Tadeusz  325
Kempski Marek  178
Kende Péter  316
Kennedy Michael D.  340
Kersten Krystyna  116, 227, 230
Kęcik Wiesław  63
Kępa Józef  264
Kęsik Arnold  325
Kiełczewski Stanisław  328
Kieres Leon  328
„Kisiel” zob. Kisielewski Stefan
Kisielewski Stefan („Kisiel”)  99, 227, 231, 299, 

314, 324
Kitłowski Edmund  225, 226, 302
Klamrowski Mieczysław  41
Kleszczyński Bogusław  87
Kłopotowski Krzysztof  226, 231
Kłopotowski Tadeusz  94, 100, 109–112, 117, 

119, 134
Kłosiński Jerzy  123, 252
Kłosiński Marek  209
Kmiecik Violetta  156, 267
Knap Jacek  94, 96, 98, 110, 119, 120, 134
Knap Zbigniew  100, 134
Knittel Krzysztof  106
Koberdowa Irena  335
Kobzdej Dariusz  40
Kobzdej Katarzyna  123
Kociołek Stanisław  296
Kohl Helmut  359
Kołakowski Leszek  25, 345
Kołodziej Andrzej  67, 68
Kołodziejski Jerzy  55, 68, 74
Komarnicki Henryk  223
Komorowski Bronisław  102
Komosiński K.  236
Kondrasiuk Janusz  96, 98, 108, 109

Kondratowicz Ewa  243, 255
Konwicki Tadeusz  227
Kopański Bogdan  280, 283
Kopciał Janusz  86
Kopka Bogusław  196
Koralewicz (Koralewicz-Zębik) Jadwiga  11, 34
Kornai János  292, 307
Korotyńska Magdalena  102, 105, 123
Korulscy Ewa i Tomasz  101
Korwin-Mikke Janusz  299, 304, 314
Kosacz Maria  243
Kosmalski Zdzisław  182
Kosmowski Patrycjusz  259–261, 264, 266, 267, 

270, 271, 273, 334
Kossakowski Marek  105, 123
Kostikow Piotr  37
Koszowy Walenty  121
Kościanek Eugeniusz  111–113, 115, 117, 118, 

120, 134
Kościelniak Zdzisław  72–75
Kościk Elżbieta  299
Kotlarz Roman  144, 145
Kowalczyk Feliks  180
Kowalczyk Krzysztof  153  
Kowalczyk Stanisław  37
Kowalewski Zbigniew Marcin  297
Kowalik Tadeusz  51, 68, 294, 315, 318, 332
Kowalińska-Maślanka Lidia  225
Kowalska Anka  25
Kowalski Sergiusz  45, 207–209, 218, 222, 227, 

255, 295, 319, 321, 332, 336
Kozakiewicz Piotr  148
Kozakiewicz Władysław  26
Kozłowski Jacek  243
Kozłowski Janusz  243
Kozłowski Kazimierz  223 
Kozłowski Maciej  226
Kozłowski R.  233
Kozłowski Tomasz  63, 75, 163, 206, 218
Kózka Andrzej  273
Kralczyński Andrzej  270
Krasiński Andrzej  316
Krasucki Eryk  223
Krasucki Piotr  227, 235
Krauze Antoni  106
Krawczyk Rafał  308, 315
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Kropiwnicki Jerzy  325
Król Marcin  227, 295
Kruczkowska Maria  243
Kruczyński Antoni  273
Kruk Erwin  227, 236
Krukowski Stanisław  125, 134, 312
Krynicki Ryszard  247
Krzemiński Ireneusz  87, 186, 196, 197, 208, 298, 

347, 353, 357, 358
Krzywonos Henryka  43, 44
Krzywulski Zygmunt  299
Krzyżewski Janusz  158
Kubaj Artur  222, 226
Kubica Bronisław  148
Kucharczyk Grzegorz  294, 330
Kucz Jan  148
Kuczyńska Lena  278, 279, 287
Kuczyńska Teresa  226, 234
Kuczyński Piotr  119, 309
Kuczyński Waldemar  51, 67, 68, 69, 204, 226, 

229, 230, 291, 297, 309, 313, 320, 328, 329
Kufel Jakub  44, 46, 48, 156, 267
Kukołowicz Romuald  111, 134
Kula Marcin  26, 45, 321
Kulerski Wiktor  91, 94, 96, 108–112, 119–121, 

123–125, 129, 137
Kulik Ewa  92, 103, 105, 120, 122, 123
Kumoszek A.  163
Kupiecki Dariusz  118
Kupisiewicz Zbigniew  157–160
Kuratowska Zofia  227
Kurczewska Joanna  281
Kurczewski Jacek  102, 198, 227, 236, 324
Kurkowski Jerzy  182
Kuroń Jacek  25, 35, 56, 57, 59, 68, 71, 75, 82, 97, 

99, 105, 108, 112, 117, 118, 120, 125–128, 
173, 174, 187, 227, 230, 238, 252, 280, 282, 
296, 331, 333, 334, 337, 345, 352

Kurowski Stefan („Janczak Hieronim”)  96, 102, 
158, 227, 296, 299, 305, 310–314, 317, 324, 
326, 329

Kurpierz Tomasz  56, 80, 152, 156, 157, 160, 166, 
168, 170, 171, 178–181, 183, 185, 274, 288 

Kuszłeyko Ryszard  182, 328
Kuśmierek Józef  124
Kuta Cecylia  85, 240, 241, 247, 248

Kuzaj Lesław  316

Laba Roman  11, 330, 340
Labuda Aleksander  281
Labuda Barbara  227, 236, 278, 279, 281–283, 

287–289
Lachowicz Marek  60
Lampasik Zygmunt  225
Landau Zbigniew  294
Lanota Małgorzata  102
Lasocki Jerzy  325
Lasocki Wojciech  143
Latoszek Marek  42, 45, 47, 66, 82, 340
Lenkiewicz Antoni  236
Leonarski Józef  296
Leski Krzysztof  243
Leszczyński Adam  90, 124, 350
Leśniak S.  140
Lewandowska Irena  102, 123
Lewandowski Janusz  306, 340  
Lewiński Michał  329
Libura Urszula  292
Ligarski Sebastian  240, 248
Lipiński Edward  117, 299, 313, 314
Lipowski Adam  308
Lipowski Stefan  94
Lipski Jan Józef  106, 116–118
Lipski Jan Tomasz  45
Lis Bogdan  67, 204, 252, 327
Litván György  316
Lityńska Krystyna  102, 105
Lityński Jan  59, 91, 92, 97, 99, 102, 109, 110, 112, 

120, 125, 126, 247
Lizak Bogusław  225
Loch Jerzy  162
Lorek Jan Kanty  144
Ludwikowski Sławomir  308
Luks Krzysztof  226
Luszniewicz Jacek  291, 293, 294, 297–299, 303, 

307, 309, 312, 313, 315, 317
Luty Aleksander  281
Luty Michał  278, 280, 281, 283, 285–287, 289

Łabęcki Jan  202
Łabędź Krzysztof  295
Łagowski Bronisław  312
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Łętowska Ewa  227
Łojak Jan  91, 94, 96, 102
Łojek Jerzy  102, 299
Łopatkowa Maria  227
Łopuszański Jan  158, 161
Łoś J.  231
Łoziński Marcel  106
Łuczkiewicz Stanisław  262, 268
Łuczywo Helena  102, 103, 243
Łuczywo Witold  104, 105
Ługowska Urszula  296
Łukaszczyk Stanisław  108
Łypacewicz Krzysztof  98, 111, 119

Machałek Małgorzata  223
Macharski Franciszek  24
Macholak Jan  223
Maciejowska Agnieszka  103
Macierewicz Antoni  25, 59, 97, 101–103, 105, 

112, 117, 118, 124, 197, 240, 313
Maćkowski Roman  144, 146, 149
Maćków Jerzy  337
Madej Krzysztof  257
Madeyski Maciej  94, 96–98, 109
Madyjewski Andrzej  48
Majchrzak Grzegorz  46, 55, 106, 156, 202, 223, 

225, 227, 243, 244, 249
Majewicz Tomasz  299
Malczyk Mieczysław  325
Maleszka Lesław  244
Malinowski Zbigniew  183
Maliszewska Izabella  90
Malko Paweł  123
Małachowski Aleksander  111, 118, 133, 191, 

204, 325, 326
Małcużyński Karol  127
Małecki-Tepicht Stefan  236
Małobędzki Józef  341
Maniewska Katarzyna  82, 88
Manteuffel Ryszard  227
„Marcin” TW  99
Marciniak Piotr  330, 341
Marcinkiewicz Marta  240, 248
Markiewicz Marek  325
Markowski Karol  226
Marks Karol  12, 25

Markuszewski Jerzy  106
Marody Mirosława  11, 23, 186, 194, 330
Masternak Zygmunt  279
Materski Edward  148, 150
Matul Lech  100, 101
Matuszczyk Adam  301
Matuszyk Tadeusz  109, 111–115, 117–122, 129, 

134, 136, 137 
Matyjas Eugeniusz  83
Matysiok Walter  226
Maziarski Jacek  299, 314
Mazowiecki Tadeusz  51, 52, 57, 68, 69, 75, 187, 

225, 226, 229, 235, 317, 326, 352, 357
Mazur Andrzej  299
Mażewski Lech  295, 312, 318
Mażewski Longin  312
Mąka Teresa  281
Melak Stefan  60
Mężyk Jacek  150
Micewski Andrzej  225, 227
Michalewska-Pawlak Małgorzata  204
Michalski Adam  24
Michalski Ryszard  308
Michałowski Jerzy  313, 317
Micherda Wiesław  273, 274
Michnik Adam  25, 59, 92, 97, 99, 105, 109, 112, 

113, 118, 120, 124, 173, 197, 226, 227, 245, 
282, 348, 352

Mickiewicz Adam  24, 171
Miecznikowski Marek  113, 114
Mielczarek Adam  353
Miernik Grzegorz  11, 193
Międzyrzecki Artur  106
Mikołajczyk Stanisław  335
Mikołajska Halina  25, 111
Milczanowski Andrzej  226, 301, 306
Milewicz Ewa  46, 239
Milewski Jerzy  126, 226, 300–303, 325, 326
Miłosz Czesław  227
Miodowicz Alfred  359
Misiak Władysław  342
Miszewski Maciej  281
Misztal Bronisław  338
Mizerski Wiesław  143, 147, 148
Mnich Zdzisław  261, 262
Moczulski Leszek  31, 60, 70, 71, 227, 352
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Modlinger Jerzy  104, 123
Modzelewska Magdalena  47
Modzelewska Zofia  243
Modzelewski Edward  296
Modzelewski Karol  56–58, 72, 75, 78, 188, 204, 

227, 230, 327, 338
Mokrzysz-Olszyńska Anna  308
Morawiecki Kornel  82, 238
Morawski Witold  292, 295, 297, 298, 309, 323
Morawski Wojciech  295, 297
Morgan David  140, 142, 145
Mosca Gaetano  187
Moska Jan  191
Mostowicz Arnold  227
Moszyński Piotr  19
„Motyl” TW zob. Soból Ewa
Mozgawa Marian  144, 146, 149
Mozgol Ryszard  171
Mrzygłód Dariusz  257
Murat Krystyn  325
Musiel Franciszek  20

Naimski Piotr  59, 102
Nałęcz-Jawecki Andrzej  299
Narożniak Jan  59, 78, 87, 105, 107, 108, 129, 137
Nawrocki Grzegorz  44
Nawrocki Tomasz  163
Neja Jarosław  56, 80, 152–157, 160, 166–168, 

170–172, 178–181, 183, 185, 288 
Niemen Czesław  171
Niesiołowski Stefan  60
Niezabitowska Małgorzata  226, 229
Niezgoda Czesław  35
Niezgoda Sylwester  41
Niezgodzki Paweł  104, 109, 112, 113, 117–123 
Nikityn W.  296
Nita Marek  281
Nita Teresa  281
Nowak Edward  301–303, 329
Nowak Krzysztof  222
Nowak Leszek  204, 224, 226, 230, 327, 337
Nowakowski Marek  226
Nowek Zbigniew  41
Nowicki Marek  101, 115
Nowicki Piotr  17
Nurowski Henryk Wojciech  139

Nyk Jan  42

Odorowski Mirosław  90, 96–99, 111, 112, 119, 
353, 356

Ogrodziński Piotr  103
Okarmus Jan  275
Okraj Jerzy  121, 123
Okraska Remigiusz  330
Olaszek Jan  116, 206
Olbrychski Daniel  171
Olszewski Jan  56, 58, 59, 93, 94, 97, 100–103, 

108, 113, 117, 125, 158, 227, 329
Olszowski Stefan  67, 69, 73, 74, 76, 202
Onyszkiewicz Janusz  59, 96, 97, 103, 110–112, 

118, 119, 121–123, 127, 199, 245, 316
Onyszkiewicz Wojciech  118
Opacki Ireneusz  281
Orłoś Kazimierz  227
Orski Marcin  323
Ortega y Gasset José  45, 46
Orzeł Józef  245
Osęka Piotr  194, 197, 344, 356
Osiatyński Jerzy  227, 305, 324
Osiecka Agnieszka  106
Osiniak Stanisław  340
Osiński Krzysztof  82, 88
Osiński Longin  162, 171
Ossowska Ewa  43
Ossowski Stanisław  229, 234
Ost David  317, 348, 349, 352, 353, 355, 358
Ostoja-Owsiany Andrzej  299
Otawska Elżbieta  34
Owsiński Jan Marek  106, 202, 218, 320

Paczkowski Andrzej  72, 116, 141, 177, 196, 
227, 248, 263, 313, 343, 345, 347, 348, 351– 
–353, 355–357

Palka Grzegorz  310, 313, 323, 326, 329
Paluch Ryszard  324, 332, 340, 341
Pałaszewski Henryk  296
Pałka Stefan  178, 180
Pałka Zenon  241
Pankiewicz Wisła  100
Pańków Włodzimierz  281, 285
Papuzińska Joanna  294
Pareto Vilfredo  187
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Parkoła Andrzej  308
Passent Daniel  162
Paszyński Aleksander  299, 314
Pawlak Antoni  106
Pawlicka Małgorzata  243
Pawłowicz Jacek  88
Paziewski Michał  153, 223, 226
Pazio-Wlazłowska Dorota  206
Peche Jan  123
Penn Shana  255
Peretiatkowicz Antoni  354
Pernal Marek  50
Persak Krzysztof  25
Petz Barbara  297, 298
Pędziwol Aureliusz  324, 332, 340, 341
Phelps Christopher  297
Piątek Dawid  293
Piątkowski Sebastian  149–151
Picheta Jan  257
Piekarczyk Józef  273
Pienkowska Alina  41, 43, 44, 67
Pierzchała Jerzy  150
Pietkiewicz Antoni  60
Pietrzak Jan  114
Pilarska Joanna  301
Pilarski Sebastian  67
Piłsudski Józef  110, 126, 207, 359
Pińkowski Józef  69, 74, 77, 264
Piotrowski Andrzej  102
Piotrowski Marek  148
Piotrowski Mirosław  116
Pisarek Walery  222
Pisulak Roman  259
Pius XI  334
Pius XII  334
Piwar Jarosław  183
Piwowar Jarosław  226
Płońska Maryla  41, 71
Podemski Krzysztof  222, 230
Podkowiński Zdzisław  143
Podżorny Grzegorz  178
Polak Wojciech  41, 44, 118, 156, 241, 247, 267
Polewka Tomasz  281
Ponarski Zenobiusz  226
Popiełuszko Jerzy  133
Popper Karl Raimund  12

Porawski Andrzej  325
Porta Donatella della  47
Powroźny Michał  301
Prądzyński Ludwik  40, 42
Prokopiak Janusz  144, 146, 149
Prus Jerzy  104, 121
Przetakiewicz Zygmunt M.  104, 108, 109, 122, 

123, 129
Przybysz Milena  84
Pyka Tadeusz  50
Pysz Piotr  308

Rabiega Robert  67 
Rachtan Piotr  226
Raciborski Jacek  188, 201
Radochoński Tadeusz  24
„Radomiak” TW zob. Gierek Leopold
Raina Peter  50
Rajpert Iwona  99
Rakowski Mieczysław Franciszek  31, 32, 71, 114, 

146, 272
Rau Zbigniew  222
Reagan Ronald  317
Reiff Ryszard  82
Rejczak Jan  148–150
Reszczyński R.  121, 129, 136
Reykowski Janusz  49
Rębowska Anna  82
Ręczmin Marcin  47
„Robert” TW  50
Robin Regine  209
Rodowicz Władysław  99, 109
Rogala-Lewicki Jerzy  234
Rojek Paweł  203, 206–208, 210, 222
Rokicki Konrad  293
Rolicki Janusz  92, 341
Roliński Adam  323
Roliński Bohdan  37
Roman Jerzy  110, 118
„Roman” TW  112, 113, 117, 118
„Romański Adolf ” zob. Dzielski Mirosław
Romaszewska Zofia  96, 100, 126, 148
Romaszewski Zbigniew  59, 100, 101, 111, 118, 

119, 121, 126, 127, 133, 134, 137, 143, 147, 
148, 227, 325

Rosenbaum Sebastian  167, 181
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Rousseau Jan Jakub  354
Rousseau Wacław  147
Rozpłochowski Andrzej  55, 156, 157, 161, 162, 

169–174, 179, 180, 182–184, 204, 337
„Równy” TW  122
Różański Lech  325
Różycka Barbara  101
Ruchlewski Przemysław  44, 156, 267
Rudka Szczepan  241
Rudnik Zdzisław  301
Rudziński Jerzy  94
Rulewski Jan  226, 227, 269, 325, 350
Rusinek Stanisław  110, 111, 113, 115, 119, 124
Ruszar Józef  236
Ruzikowski Tadeusz  88
„Rybak” TW  50
Rybicka Bożena  40, 47, 59
Rybicki Arkadiusz  40, 45, 59, 243
Rybicki Bogusław  110
Rybicki Mirosław  44, 59
Rytwiński Krzysztof  320
Rzepliński Andrzej  73

Sadowski Władysław  227, 235
Sagatowski Stanisław  273
Saint-Just Louis de  209
Salij Jacek  226
Sałaciński Krzysztof  226
Sandecki Maciej  48, 239
Sapeła Piotr  107
Sar Andrzej  150
Saratowie Aleksandra i Zbigniew  101
Sasanka Paweł  140
Selwa Jan  281
Semków Piotr  31
Seń Jan  325
Set Antoni  55
Siebielec Artur  183
Sielewicz Witold  105
Sielezin Jan Ryszard  86, 87, 295
Siemiński Waldemar  102
Sienkiewicz Henryk  26
Sienkiewicz Jarosław  156, 157, 163, 174–178
Sieradzki Zbigniew  301
Sigismund Janusz  123
Siła-Nowicki Władysław  59, 101, 204

Siwak Albin  202
Skalski Ernest  226, 233–236, 299, 314
Skaradziński Bogdan  227, 236
Skarżyńska Krystyna  49
Skodlarski Janusz  295, 297
Skórzyński Jan  25, 44, 50, 102, 155, 257, 318, 

351, 355–358
„Skromny” TW  50
Skrzeszewski Michał  102
Skutnik Tadeusz  41, 43
Skwara Jerzy  174
Skwarczyński Marek  167, 178
Skwirowska Stefania  240
Słomiński Andrzej  48
Słotwiński Maciej  143
Słowacki Juliusz  171
Słowik Andrzej  67, 353
Słowiński Konrad  146, 151
Smelser Neil Joseph  187
Smolar Aleksander  351
Smuga Cyryl  296, 297
Smyk Witold  150
Sobieraj Andrzej  117, 141–143, 145–148, 151
Soból Ewa (TW „Cesarz”, „Andrzej”, „Zbyszek”, 

„Karol”, „Motyl”)  140, 142, 143, 147
Sojka Bolesław  183
Sołtys Edward  281
Sonik Bogusław  59
Sorel Jerzy  337
Sorycz Mieczysław  296, 304
Sowa Kazimierz  299
Sowiński Paweł  155, 238, 257
„St. Kazimierczak” TW  60
Stachura Bogusław  71
Stachura E.  291
Staniszewska Grażyna  257, 267, 268
Staniszkis Jadwiga  45, 51, 52, 124, 204, 207, 208, 

227, 322–324, 327, 337, 338, 345, 348
Stankiewicz Tomasz  302, 303
Stankiewicz Wisła  281
Stanosz Barbara  227
Stasiak Jerzy  94
Stasińska Joanna  105, 243
Stawiński Janusz  316
Stawrowski Zbigniew  218, 255
Stawski G.  174
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Stefanek Stanisław  226
Stefaniak Marcin  153
Stefański Lech  44
„Stefański Stanisław” zob. Suleja Włodzimierz
Stelmach Waldemar  295
Stelmachowski Andrzej  125, 127, 204, 227
Stembrowicz Jerzy  324, 331, 334
Stępień Jerzy  354
Stępień Sławomir  293
Stola Dariusz  191, 196, 355
Stone Lawrence  187
Strasz Małgorzata  155, 257, 308
Strękowski Jan  243
Strzała In. K.  232
Strzelecka Joanna  226, 328
Strzelecki Jan  68, 204, 206, 227, 316
Strzelecki Jerzy  302, 315, 317, 334
Strzembosz Adam  118, 227
Strzembosz Tomasz  227
Strzeszewski Michał  96
Strzódka Henryk  167, 178, 181
Suchłobowicz Zbigniew  164
Sulecki Władysław  155
Suleja Włodzimierz („Stefański Stanisław”)  279–

–281, 286
Sułek Antoni  202, 222, 250, 322
Sułkowski Witold  245
Surdykowski Jerzy  227
Swinarski Adam  301–303
Szablewski Alojzy  44
Szacki Jerzy  295, 297
Szadurski Karol  203
Szaniawski Klemens  127, 227
Szarama Wojciech  281
Szawiel Tadeusz  281
Szczepański Jarosław Józef  161, 165, 173, 175
Szczepański Jarosław  226
Szczepański M.  147
Szczepański Marek Stanisław  163 
Szczepański Piotr  90, 111, 115, 119, 353, 358
Szczesiak Edmund  42
Szczęsna Joanna  243
Szczudłowski Piotr  48
Szczudłowski Tadeusz  40, 45
Szczypiorski Andrzej  231
Szejnert Małgorzata  198, 223, 226

Szerer Mieczysław  227
Szlajfer Henryk  103
Szomburg Jan  306, 340
Szostkiewicz Adam  245
Szumowski Maciej  221
Szurmak Krzysztof  226
Szyc Hans  301
Szydlak Jan  14, 37
Szyja Andrzej  183
Szymski Adam  226

Ściskalski Janusz  106
Ściskalski Stanisław  99
Śliwiński Krzysztof  97
Świderski Bronisław  208
Świtalski Witold  117–121, 134, 136
Świtoń Kazimierz  56, 60, 72, 155, 157, 158, 161, 

162, 169, 171, 173, 174, 183, 227

Tabako Tomasz  313
Tejchma Józef  21
Teodorowicz Ryszard  110
Terlecki Ryszard  277
Thatcher Margaret  317, 344
Tischner Józef  227
Toboła Krzysztof  171, 172
Tocqueville Alexis de  23
Tokarski Ryszard  205
Tomaszewski Jerzy  227
Touraine Alain  45, 47, 49, 186, 199, 316, 320, 

336, 338, 343, 348
Truskawa Tomasz  247
Trzeciak Mieczysław  150
Trzeciakowski Witold  227, 329
Tuczewska Z.  245
Tudek Andrzej  295, 296
Turkowska-Luty Maria  281
Tyburski Dominik  94, 114
Tymowski Andrzej  226, 227, 323
Tymowski Janusz  299

Ukielski Ryszard  226
Ulicka Grażyna  335
Ustasiak Mieczysław  60

Wach Marek  163, 179, 183
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„Wacław” TW  67
Wagner Zdzisław  316
Wajda Andrzej  26, 44, 227
Walasek Janusz  150
Walc Jan  101, 227
Walczak Roman  258, 259
Walczyński Henryk  44
Walentynowicz Anna  40, 41, 43, 47, 68, 148, 176, 

226, 254
Walichnowski Tadeusz  296
Walicki Andrzej  208, 294, 297, 307, 318
Walicki M.  128
Waligóra Grzegorz  8, 44, 56, 59, 60, 63, 66, 

80–82, 85, 91, 139, 156, 186, 238, 240, 257, 
277, 279

Waliszewski Leszek  160, 162, 163, 179, 180, 
182–185

Walukiewicz Mirosław  41
Wałęsa Lech  39–44, 46, 47, 49, 51, 52, 55, 56, 58, 

59, 67–69, 71, 72, 74, 107, 108, 110, 114, 119, 
124, 127, 128, 130, 136, 137, 141, 146, 148, 
150, 177, 178, 188, 191, 199, 225, 226, 229, 
243, 246, 267, 298, 308, 320, 345, 349, 353, 
356, 357, 359

Waniek Henryk  106
Warabieda Andrzej  94
Warot Paweł  240
Waskan Jan  241
Waszkiewicz Jan  299, 325, 327, 334
Wądołowski Stanisław  227
Wąsik Wiesław  274
Wąsowicz Jarosław  86
Wąsowicz Marek  232
Weber Max  42
Weiss Janusz  106
Werblan Andrzej  31
Werner Andrzej  106
Werpachowski Lesław  257
Wesołowska Marta  13
Węgierski Andrzej  281
Węglarz Andrzej  226
Węgrzyn Dariusz  257, 259, 267, 269, 274
Wiankowska-Ładyka (Wiankowska) Zofia  292
Wieczorek Andrzej  327
Wielhorski Michał  354
Wielopolski Aleksander  26

Wielowieyski Andrzej  51, 102, 124, 227, 326
Wierzbicka Ewa  296
Wierzbicki Marek  139
Wierzbicki Piotr  226, 312
Wieviorka Michel  316, 320
Wilczyński W.  226
Wilczyński Wacław  292
Wilk Mariusz  25, 239, 241, 245, 246
Wilkanowicz Stefan  227
Winczorek Piotr  335
Wiszniewicz Joanna  106
Wiśniewski Wojciech Wiesław  316
Witkowski Mirosław  226
Witos Wincenty  126
Władyka Wiesław  54, 265
Włodek Zbigniew  50, 69, 177
Włodyka Stanisław  305
Wnuk-Lipiński Edmund  281
Wojakowski Tomasz  41
Wojciechowicz Joanna  241
Wojciechowski Adam  299
Wojciechowski Aleksander  106
Wojcieszyk Elżbieta  81, 88
Wojtaś Jan  342
„Wojtek” TW  147
Wojtkun Feliks  147
Wojtyła Karol zob. Jan Paweł II
Wolicki Krzysztof  245, 247
„Woliński Ferdynand”  226
Wolsza Tadeusz  240
Woslenski Michaił  230
Woydt Marta  99, 100, 107
Woyke Dorota  123
Woźniakowski Jacek  227
Woźnicki Andrzej  60
Wójcik Jacek  110, 113, 134
Wójtowicz Przemysław  82, 88
Wóycicka Irena  102, 227, 236
Wróblewski Andrzej Krzysztof  162
Wróblewski Roman  240
Wujec Henryk  58, 59, 90–93, 95–100,  

107, 108, 110–112, 118–121, 127, 131, 132, 
134, 278, 279, 281–283, 285–287, 289

Wujec Ludwika  90, 100, 102, 105
Wuttke Henryk  174
Wyciszczak Stanisław  262
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Wyderko Bogusław  274
Wyka Anna  222
Wypych Włodzimierz  103, 319
Wyrwich Mateusz  226
Wyszkowski Krzysztof  42, 226, 235, 239
Wyszyński Stefan  25, 174, 225, 239

Zachwatowicz Krystyna  106
Zahorska Elżbieta  150
Zając Andrzej  261, 262, 272
Zając Ewa  59, 241, 323
Zajączkowska Grażyna  99
Zajączkowski Andrzej  52
Zalega Dariusz  296, 297
Zalewski Piotr  226
Zalewski Tomasz  198, 223
Zalewski Witold  325
Zambrowski Antoni  227
Zamkowski Witold  150
Zamoyski Adam  354
Zanussi Krzysztof  227
Zaremba Marcin  11, 12, 20, 26, 31, 193
Zaremba Piotr  47
Zarębski Andrzej  243
Zawadzki Sylwester  75
Zawieyski Jerzy  226
Zawistowski Andrzej  291, 312, 313
Zbiniewicz Włodzimierz  244
Zborowski Leszek  41
Zbrożek Marcin  50
„Zbyszek” TW zob. Soból Ewa
Zieja Jan  25

Zieleński Jerzy  93, 123, 227
Zieliński Andrzej  105
Zieliński Jarosław  278
Zieliński Michał  312, 315
Zieliński Stanisław  147
Zieliński Tomasz  226
Zieliński Zbigniew  68
Ziembiński Wojciech  117
Ziemer Klaus  11
Ziemianin Bronisław  226, 302
Ziemilski Andrzej  227
Zięba Maciej  227, 241, 281
Zimowski Jerzy  226
Ziomecki Mariusz  227
Zlat Mieczysław  236, 281
Zonn-Pasternak Katarzyna  99, 109
Zwiernik Przemysław  81, 88
Zwitek Mirosław  301
Zwoliński Eugeniusz  183
Zwoźniak Zdzisław  164, 165, 168, 169, 172, 

178, 185

Żabczyński Kazimierz  41
Żabiński Andrzej  66, 88, 175, 177
Żakowski Jacek  82, 227
„Żarski Jacek” TW  260
Żegota Andrzej  71
Żochowski Dawid  294
Żuławska Czesława  305
Żurek Jacek  87
Żyliński Tadeusz  279
Żyromski Marek  187
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