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Wstęp
Tematyka prezentowanego VII tomu „Prac Naukowych Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie. Res Politicae” jest różnorodna i mieści się w szeroko
rozumianych obszarach nauk o bezpieczeństwie i nauk o polityce. Takie połączenie ma wiele zalet, gdyż obszary te stanowią dwie strony podobnych problemów, przedstawionych przez Autorów. Wynika to z faktu, iż zagadnienia związane z naukami o bezpieczeństwie i naukami o polityce nawzajem się uzupełniają, bo przecież polityka bezpieczeństwa zależy w dużym stopniu od sytuacji politycznej. Te spojrzenia na ów związek znajdują odzwierciedlenie w niniejszym
tomie prac naukowych.
Autorzy w prezentowanym tomie trafnie ujęli wspomniane obszary nauki.
Zebrany materiał został starannie pogrupowany z punktu widzenia chronologicznego. Pierwsza część tomu przedstawia problemy bezpieczeństwa i polityki
z odległej perspektywy. Tematyka umieszczonych tu artykułów sięga do 1990
roku, a więc początków okresu transformacji. W drugiej części tomu zaprezentowano współczesne zagadnienia związane z naukami o bezpieczeństwie i naukami o polityce.
Zachęcam Czytelników do zapoznania się z interesującą lekturą.
Jerzy Sielski
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Dariusz GREGORCZYK*
Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wybrane aspekty funkcjonowania Połączonego
Systemu Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED)
w latach 1977–1990
Streszczenie
Połączony System Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED) został utworzony na początku
1977 r. z inicjatywy I Zarządu Głównego KGB (wywiad zagraniczny). Na mocy tajnego Porozumienia przedstawicieli krajów komunistycznych, abonentami systemu zostały służby specjalne:
Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Mongolii, NRD, Polski, ZSRR i Węgier. Celem powstania PSED
było gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji uzyskiwanych przez jednostki operacyjne służb specjalnych krajów znajdujących się w strefie wpływów radzieckich. Algorytm ewidencjonowania danych wywiadowczych został opracowany przez centralę systemu, tzw. Aparat
Roboczy, który znajdował się w strukturach wywiadu ZSRR. Informacje uzyskiwane od wszystkich służb specjalnych państw – uczestników Porozumienia wprowadzano do tradycyjnych ewidencji kartotecznych oraz do komputerowych baz danych zainstalowanych w moskiewskiej siedzibie KGB. Rola i zadania realizowane w ramach działania systemu były ściśle podporządkowane interesom pionów wywiadu i kontrwywiadu państw bloku wschodniego, a przede wszystkim
jednostkom operacyjnym KGB. Połączony System Ewidencji Danych o Przeciwniku przestał
funkcjonować na przełomie lat 1989–1990, w związku z dokonującymi się ówcześnie zmianami
polityczno-społecznymi w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Słowa kluczowe: KGB, Połączony System Ewidencji Danych o Przeciwniku, Aparat Roboczy,
ewidencje operacyjne, współpraca służb specjalnych państw komunistycznych, działanie systemu
rejestracji operacyjnych.

Lata „zimnej wojny” to okres, w którym istotną rolę w prowadzonych zmaganiach odgrywały służby specjalne państw komunistycznych, jak i zachodnich
demokracji. Walka na frontach „cichej wojny” toczyła się prawie we wszystkich
obszarach politycznego, gospodarczego, ideologicznego i społecznego życia
*

dgregorczyk.ajd@gmail.com
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skonfliktowanych ze sobą państw. Służby wywiadu i kontrwywiadu zabiegały
o uzyskanie jak największej wiedzy na temat wrażliwych danych o przeciwniku.
Starano się to osiągnąć przy użyciu wszelkich dostępnych środków i metod. Posiadanie tego typu informacji pozwalało bowiem na prowadzenie bardziej skutecznych działań w stosunku do nieprzyjaciela. Dlatego też w okresie „zimnej
wojny” ważnymi elementami działań wywiadu i kontrwywiadu było zdobycie
istotnych wiadomości o przeciwniku oraz dokonanie analizy posiadanych danych w celu jak najlepszego ich wykorzystania w trwających zmaganiach.
W tym procesie ważnym ogniwem było zorganizowanie w strukturach tajnych
służb ośrodków analitycznych oraz stworzenie nowoczesnych baz danych.
Pod koniec ubiegłego wieku radzieckie służby specjalne przystąpiły do
budowy baz elektronicznych, w których gromadzono informacje uzyskiwane
przez jednostki operacyjne. Na początku 1977 r. kierownictwo I Zarządu Głównego KGB (wywiad zagraniczny) utworzyło pierwszą informacyjną bazę danych
– Połączony System Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED, ros. Система
Объединенного Учета Данных о Πротивнике – СОУД). W celu uzyskania
maksymalnej liczby informacji wywiadowczych w powyższe działania zostały
zaangażowane także organa bezpieczeństwa państw socjalistycznych, skupionych wokół ZSRR. Na podstawie Porozumienia, podpisanego w 1977 r. przez
ministrów spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa Ludowej Republiki Bułgarii,
Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Republiki Kuby, Mongolskiej
Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski Rzeczpospolitej Ludowej, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich1, zorganizowano system gromadzenia informacji, który
swoim zasięgiem objął praktycznie wszystkie obszary świata.
Połączony System Ewidencji Danych o Przeciwniku był systemem ewidencyjno-informacyjnym, w którym gromadzono, przetwarzano i opracowywano
wiadomości dotyczące osób, instytucji i organizacji prowadzących działalność
wymierzoną w interesy ówczesnych państw bloku wschodniego i krajów zrzeszonych w Układzie Warszawskim.
Na podstawie zawartego Porozumienia centrala systemu, tzw. Aparat Roboczy (AR), wraz ze wszystkimi jednostkami pomocniczymi, została umieszczona
w I Zarządzie Głównym KGB, mającym swoją siedzibę w Jaseniewie koło Moskwy2. Algorytm ewidencjonowania danych wywiadowczych został opracowany
przez funkcjonariuszy AR i przez cały okres funkcjonowania PSED był rozbu1

2

W 1984 r. do Połączonego Systemu Ewidencji Danych o Przeciwniku zgłosiła akces Socjalistyczna Republika Wietnamu. Jedynym krajem z bloku komunistycznego, który nie zdecydował się na uczestnictwo w tym systemie, była Socjalistyczna Republika Rumunii.
W latach 70. główna siedziba KGB znajdowała się w zaprojektowanym przez Finów biurowcu
przy moskiewskiej obwodnicy, w którym zainstalowane były m.in. specjalne globalne systemy
łączności. Por. N. Polmar, T. Allen, Księga szpiegów. Encyklopedia, Wydawnictwo Magnum,
Warszawa 2000, s. 296.
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dowywany oraz systematycznie modyfikowany. Informacje, które były gromadzone w bazach komputerowych i kartotekach ewidencyjnych systemu, pozyskiwano przede wszystkim z pionów operacyjnych służb specjalnych państw
uczestników Porozumienia. Uzyskane informacje przekazywano do centrali
PSED w postaci papierowych ankiet, które były wypełniane w języku rosyjskim
– zgodnie z zaleceniami Aparatu Roboczego3. Dane te, po ich opracowaniu
i usystematyzowaniu przez funkcjonariuszy KGB, były wprowadzane do posiadanych komputerów oraz zbiorów kartotecznych. Do gromadzenia danych operacyjnych w bazach elektronicznych wykorzystywano komputery produkcji radzieckiej (typu „Mińsk”) i niemieckiej (sprowadzone z NRD)4.
Usytuowanie Aparatu Roboczego w Moskwie pozwalało KGB wpływać na
kierunki działań służb specjalnych państw bloku wschodniego oraz wskazywać
obszary zainteresowań operacyjnych, które podlegały ewidencjonowaniu w ramach PSED. Ponadto radzieckie specsłużby miały pełną kontrolę nad wszystkimi danymi i zainteresowaniami operacyjnymi uczestników Porozumienia, jakie
były odnotowywane w tym systemie.
W państwach – abonentach PSED jeszcze w tym samym roku, tj. w 1977,
zostały zorganizowane specjalne jednostki ewidencyjne, tzw. „komórki współdziałania”5, do zadań których należały:
— współpraca z Aparatem Roboczym KGB,
— gromadzenie oraz opracowywanie informacji o osobach i instytucjach uzyskanych z tzw. jednostek liniowych służb bezpieczeństwa (w znacznej mierze z wywiadu i kontrwywiadu),
— przekazywanie do Moskwy ankiet i bieżących zapytań operacyjnych,
— pośredniczenie w kontaktach z innymi jednostkami operacyjnymi resortów
bezpieczeństwa państw bloku komunistycznego,
— prowadzenie analiz statystycznych na własne potrzeby,
— przedstawianie wniosków i propozycji związanych z funkcjonowaniem
PSED do Aparatu Roboczego KGB6.
W strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL taką komórką był
Wydział V funkcjonujący w Biurze „C”, powołany na podstawie Zarządzenia
Organizacyjnego nr 027/Org. z 15 czerwca 1977 r.7 Dokumentem opisującym
3

4

5

6

7

Słowniki kodowania informacji PSED, [w:] Materiały b. Wydz. V Biura „C” MSW, Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej Biuro Udostępnień (dalej: AIPN BU) 01583/27/1-10.
Ch. Andrew, O. Gordijewski, KGB, Bellona, Warszawa 1999, s. 560; Współpraca SB MSW
PRL z KGB ZSRR w latach 1970–1990. Próba bilansu, red. D. Gregorczyk, R. Oleszkowicz,
Z. Nawrocki, COS ABW, Warszawa 2013, s. 99.
Notatka służbowa dotycząca zakresu działań Wydziału V Biura „C” z dn. 15.05.1989 r., [w:]
Zakres pracy, etaty, rozkazy personalne, AIPN BU 01583/39, k. 65.
Zakres pracy Wydziału V Biura „C” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa 10.09.1977 r.,
AIPN BU 01583/39, k. 6.
Wniosek. Dotyczy: Zapewnienia realizacji zadań wynikających z rozpoczęcia procesu wdrażania Połączonego Systemu Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED), Warszawa 23.03.1977 r.,
AIPN BU 01583/39, k. 2–3.
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szczegółowy tryb działania polskiej „komórki współdziałania” było Zarządzenie
nr 0011/78 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1978 r. w sprawie
powołania PSED wraz z instrukcją Dyrektora Biura „C” MSW w sprawie trybu
rejestracji oraz sprawdzania i udzielania informacji w PSED8. Należy zaznaczyć,
że powstanie Połączonego Systemu Ewidencji Danych o Przeciwniku oraz jego
funkcjonowanie w strukturach sił bezpieczeństwa krajów komunistycznych było
bardzo pilnie strzeżoną tajemnicą9. W myśl zaleceń MSW PRL tylko kierownictwo wybranych departamentów resortu miało świadomość istnienia tego systemu10. W piśmie Dyrektora Biura „C” MSW PRL – płk. K. Piotrowskiego –
z dnia 6.04.1988 r., można znaleźć m.in. następującą informację: Nadmieniam,
że jednostki terenowe nie są poinformowane o istnieniu PSED11. Przytoczony
zapis świadczy o wysokim stopniu utajnienia faktu powstania i działania
w strukturach bezpieczeństwa państw komunistycznych tego międzynarodowego systemu gromadzenia informacji. Faktem jest to, że pod koniec lat 80. ubiegłego wieku praktycznie wszystkie departamenty operacyjne i część jednostek
logistycznych MSW była zaangażowana w uzyskiwaniu informacji do systemu
PSED12. Jednak należy stwierdzić, że bardzo wielu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa nie zdawała sobie sprawy, że uzyskiwane przez nich informacje były wysyłane, gromadzone a następnie przetwarzane w ewidencjach KGB.
Obecnie nie dysponujemy oryginalnymi instrukcjami i wytycznymi Aparatu
Roboczego KGB dotyczącymi funkcjonowania Połączonego Systemu Ewidencji
Danych o Przeciwniku. Niemniej o zakresie i formach działania tego systemu
możemy dowiedzieć się z zachowanych polskich dokumentów zgromadzonych
w Instytucie Pamięci Narodowej. Na mocy zawartego Porozumienia w 1977 r.
w krajach abonenckich w komórkach współdziałania stosowano algorytm funkcjonowania, który został opracowany na podstawie dokumentacji otrzymanej
z Aparatu Roboczego. Dzięki zachowanym archiwaliom, które były gromadzone
8

9

10

11

12

Zarządzenie nr 0011/78 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1978 r., w: Materiały
b. Biura „C” MSW, AIPN BU 01583/10, k. 10/1-10/8.
Próba dokonania bilansu współpracy KGB-SB w latach 1970–1990. Cz. I (pod red. R. Oska
i M. Grabowieckiego), „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 3 (2), COS ABW,
Warszawa 2010, s. 170; E. Zając, Polska w Połączonym Systemie Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED) – próba rekonstrukcji, [w:] Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, red. A. Nowak, IPN, Warszawa 2010, s. 546.
Pismo do Dyrektora Departamentu V, Warszawa 25.05.1982 r., [w:] Korespondencja dot. dopuszczenia do udziału w PSED jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych lata
1982–1989, AIPN BU 01583/25, k. 2; ibidem, Pismo do Dyrektora Biura Studiów SB, Warszawa
7.03.1984 r., k. 4; ibidem, Pismo do Dyrektora Departamentu VI, Warszawa 17.07.1985 r., k. 8.
Pismo Dyrektora Biura „C” MSW płk. K. Piotrowskiego do Dyrektora Biura „W” płk. R. Wójcickiego, Warszawa 6.04.1988 r., AIPN BU 01583/25, op. cit., k. 14.
Na podstawie Zarządzenia nr 0011/78 do systemu informacyjnego zostały dopuszczone departamenty: I, II, III, IIIA, IV oraz Biura: Śledcze, Paszportów oraz Biuro „B” (tzw. obserwacja).
Po 1984 r. możliwość korzystania z PSED uzyskał Departament VI (tzw. rolniczy), Biuro Studiów Służby Bezpieczeństwa i Biuro „W” (perlustracja).
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w tej specjalnej komputerowo-kartotecznej ewidencji, możemy w miarę precyzyjnie ustalić zakres zainteresowań operacyjnych specsłużb komunistycznych.
W tym okresie funkcjonowania systemu kraje abonenckie uczestniczące
w PSED przesyłały informacje wywiadowcze dotyczące m.in. ośrodków obcych
służb wywiadu i kontrwywiadu, ośrodków dywersji ideologicznej wymierzonej
w państwa komunistyczne czy organizacji terrorystycznych. Służby wywiadowcze zbierały również wiadomości na temat „Organizacji syjonistycznych, wrogich organizacji klerykalnych i innych, bezpośrednio prowadzących wrogą działalność przeciwko krajom socjalistycznym oraz członków tych organizacji”13.
W PSED znalazły się także dane agentów służb specjalnych, osób powiązanych
z działalnością obcych wywiadów, tzw. oferentów, porywaczy samolotów, statków czy dywersantów. Do ewidencji systemu wprowadzano dane „osób wykonujących zadania: służb specjalnych, ośrodków dywersji ideologicznej, organizacji syjonistycznych, emigracyjnych, klerykalnych i innych w zakresie wrogiej
działalności przeciwko krajom socjalistycznym”14.
Połączony System Ewidencji Danych o Przeciwniku był stale rozbudowywany, a ważnym wyznacznikiem dla realizowanych w tym zakresie czynności
była działalność pionów operacyjnych KGB. Podejmowane przez Aparat Roboczy decyzje dotyczące powiększenia zakresu gromadzonych informacji wywiadowczych można zaobserwować na początku 1986 r., po wprowadzeniu przez
stronę radziecką konieczności rejestracji w systemie dodatkowych grup osób.
Według wskazań AR od tej pory ewidencjonowaniu mieli podlegać dyplomaci
i pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych, pracownicy
przedstawicielstw handlowych i ekonomicznych państw NATO, Chin i Japonii,
przebywający w krajach bloku wschodniego15. Obowiązkiem rejestracji zostali
objęci także akredytowani na stałe korespondenci z wymienionych wyżej
państw, a także członkowie międzynarodowych organizacji przemytniczych,
prowadzący działalność na wielką skalę, oraz osoby działające na szkodę interesów ekonomicznych państw – uczestników Porozumienia PSED16. Należy zwró13

14

15

16

Instrukcja Dyrektora Biura „C” MSW w sprawie zasad i trybu rejestracji oraz sprawdzania
i udzielania informacji w PSED (załącznik do Zarządzenia NR 0011/78 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1978 r.), AIPN BU 01583/10, op. cit., k. 10/4–10/5; A. Hilger,
Związek Sowiecki 1945–1991, [w:] Czekiści. Organa bezpieczeństwa w europejskich krajach
bloku sowieckiego 1944–1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, IPN, Warszawa 2010, s. 96.
Instrukcja Dyrektora Biura „C” MSW w sprawie zasad i trybu rejestracji oraz sprawdzania
i udzielania informacji w PSED (załącznik do Zarządzenia NR 0011/78 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1978 r.) AIPN BU 01583/10, op. cit., k. 10/4–10/5.
Decyzja 05/86 MSW z 14.03.1983 r., Projekt decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie
intensyfikacji działań oraz rozszerzenia kategorii osób podlegających rejestracji w PSED,
Warszawa, marzec 1986 r., AIPN BU 01583/12, k. 6–7.
Instrukcja 01/86 Dyrektora Biura „C” z dnia 15.03.1986 r. w sprawie zasad trybu rejestracji,
sprawdzania i udzielania informacji o osobach, instytucjach i organizacjach działających przeciwko państwom wspólnoty socjalistycznej, AIPN BU 01583/12, op. cit., k. 48.
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cić uwagę, że w tym okresie w planach współpracy pomiędzy SB a KGB pojawiły się nowe obszary wspólnych zainteresowań obu służb, obejmujące wymienione państwa, a także ich przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlowe17.
Funkcjonowanie PSED było więc ważnym elementem w pracy organów bezpieczeństwa państw komunistycznych.
Kwestie dotyczące systematycznej rozbudowy posiadanych ewidencji operacyjnych należały do ważnych elementów pracy Aparatu Roboczego. Były one
poruszane zarówno w trakcie wielostronnych narad przedstawicieli państw –
abonentów PSED, jak również w dwustronnych kontaktach na linii: centrala systemu – „komórki współdziałania”. W trakcie pierwszego spotkania uczestników
Porozumienia, które odbyło się w dniach 28–29 maja 1986 r. w Moskwie, zaprezentowano efekty pracy systemu oraz przedstawiono plany dalszej rozbudowy
PSED. Podczas wystąpienia naczelnik Aparatu Roboczego – płk B. Jurinow –
poinformował, że na przestrzeni 9 lat funkcjonowania systemu w jego ewidencjach zostało zarejestrowanych 120 538 osób praktycznie z całego świata18. Pomimo tak dużej liczby rejestracji strona radziecka nie była zadowolona z uzyskanych rezultatów. Omawiając ten problem, płk Jurinow stwierdził, że kierownictwo I Głównego Zarządu KGB prognozowało, iż do 1981 r. uda się zgromadzić dane dotyczące prawie 170 tys. osób. Służby radzieckie zakładały, że roczna liczba rejestracji w PSED będzie wynosiła od 10 000 do 15 000 zgłoszeń19.
W dalszej części swojego wystąpienia naczelnik Jurinow przedstawił główne
kierunki działań Aparatu Roboczego związane z planowaną rozbudową i unowocześnieniem systemu. Według koncepcji służb radzieckich zmiany miały
obejmować zarówno kwestie merytoryczne działania ewidencji (rozbudowa kartotek operacyjnych poprzez zbieranie dodatkowych danych), jak i technologicznych (wprowadzenie nowego oprogramowania komputerowego). Oceniając pracę systemu, funkcjonariusze AR podkreślali, że wykorzystanie posiadanych danych z systemu pozwoliło własnym służbom wywiadu i kontrwywiadu na bardziej skuteczną działalność. Powyższe przejawiało się w lepszej koordynacji
działań pomiędzy jednostkami operacyjnymi, skuteczniejszą analizą „działalności przeciwnika” czy „zwiększeniem bezpieczeństwa przy realizacji działań ope17

18

19

Por. Plan dalszego rozwoju współpracy między Departamentem II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL i II Głównym Zarządem KGB przy Radzie Ministrów ZSRR na lata 1978–
1981, AIPN BU 0654/2, k. 2–29; Podstawowe kierunki współpracy 2 Głównego Zarządu KGB
ZSRR i II Departamentu MSW PRL na okres 1988–1992 (także wersja rosyjska), AIPN
01211/102, k. 57–60; ibidem, Wykaz szczegółowych kierunków i zagadnień pozostających
w operacyjnym zainteresowaniu Departamentu II MSW PRL i II Głównego Zarządu KGB
ZSRR, k. 97–98; Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR w latach 1970–1990. Próba bilansu,
op. cit., s. 40–41.
Sprawozdanie z pobytu delegacji w I Głównym Zarządzie KGB przy RM ZSRR, Warszawa
6.06.1986 r., [w:] Dokumentacja dot. konferencji w Moskwie w 1986 r. i 1989 r., AIPN BU
01583/18, k. 44.
Ibidem.
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racyjno-agenturalnych”20. Niemniej w trakcie podsumowania moskiewskiej konferencji uczestnicy Porozumienia zostali wezwani do stałego poszerzania wiedzy
na temat „wrogich osób i organizacji”.
Wynikiem prowadzonych przez funkcjonariuszy Aparatu Roboczego KGB
prac poprawiających operatywność systemu PSED było opracowanie w 1987 r.
dokumentu pt. „Koncepcja rejestracji obiektów przeciwnika w PSED”21. Po akceptacji Koncepcji przez kierownictwo KGB, dokument ten został przesłany jako projekt do wszystkich krajów uczestniczących w Porozumieniu. Jak zaznaczono w pierwszej części dokumentu, celem postania dodatkowej ewidencji było
„podwyższenie poziomu informacyjnej obsługi jednostek operacyjnych organów
bezpieczeństwa państw wspólnoty socjalistycznej, w związku z wykonywaniem
przez nie zadań wywiadowczych i kontrwywiadowczych we wspólnym działaniu, przede wszystkim w odniesieniu do USA, ich sojuszników z NATO, a także
Japonii i Chin”22. Służbom radzieckim chodziło przede wszystkim o usystematyzowanie informacji znajdujących się w systemie, wyeliminowanie sytuacji dublowania się posiadanych danych o osobach i obiektach oraz skrócenie czasu
uzyskiwania informacji na skierowane do Aparatu Roboczego zapytań.
Powyższy dokument składa się z krótkiego wstępu i siedmiu części, w których zostały przedstawione zasady tworzenia nowego zbioru gromadzącego
wiadomości o tzw. obiektach przeciwnika. Ewidencja informacji dotycząca organizacji i instytucji, które znalazły się w operacyjnym zainteresowaniu służb
specjalnych państw komunistycznych, była częścią PSED i stanowiła integracyjną część z istniejącym zbiorem danych o osobach. W ocenie funkcjonariuszy
AR KGB organizacyjne powiązanie ze sobą obu ewidencji miało się przyczynić,
m.in. do:
— polepszenia zabezpieczenia od strony informacyjnej działalności jednostek
operacyjnych uczestników Porozumienia w rozpracowaniu przez nie obiektów przeciwnika,
— bardziej efektywnego zastosowania organizacji działań operacyjnych
w oparciu o obiekty,
— usprawnienia koordynacji działań jednostek operacyjnych abonentów Systemu w rozpracowaniu obiektów przeciwnika23.
W drugiej części omawianego dokumentu funkcjonariusze radzieckich specsłużb określili te kategorie instytucji i organizacji, które ich zdaniem powinny
20

21

22
23

Projekt dokumentu końcowego z posiedzenia przedstawicieli członków porozumienia o PSED
(tłumaczenie z języka rosyjskiego), AIPN BU 01583/25, op. cit., k. 21.
Koncepcja rejestracji obiektów przeciwnika w PSED. Projekt, [w:] Materiały z narady przedstawicieli uczestników porozumienia o PSED w Sofii, AIPN BU 01583/16, k. 42–53.
Ibidem, k. 46.
Ibidem, k. 46; Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR w latach 1970–1990. Próba bilansu, op. cit.,
s. 105–106; E. Zając, Polska w Połączonym Systemie Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED)
– próba rekonstrukcji, op. cit., s. 552.
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znaleźć się w nowo tworzonej bazie danych. Rejestracji powinny podlegać
przede wszystkim służby specjalne przeciwnika oraz te organizacje i instytucje,
które zostały utworzone i są finansowane przez obce służby wywiadowcze24.
Ewidencjonowane miały być również tzw. ośrodki dywersji ideologicznej, organizacje terrorystyczne i ekstremistyczne, a ponadto organizacje emigracyjne,
których członkowie pochodzą z krajów bloku wschodniego i „prowadzą działalność wywrotową” przeciwko krajom bloku wschodniego. W myśl wytycznych
KGB do tworzonych baz informacyjnych miały zostać wpisane także organizacje zajmujące się przemytem międzynarodowym (na szeroką skalę), ale pod warunkiem, że prowadzą działalność wymierzoną przeciwko krajom skupionym
wokół ZSRR. Podobnie miały zostać potraktowane organizacje „których działalność wymierzona jest przeciwko ekonomice państw – uczestników Porozumienia”25.
Ciekawym zapisem tej części Koncepcji jest informacja, z której wynika, że
kierownictwo PSED zamierzało w przyszłości rozszerzyć w posiadanych bazach
listę rejestrowanych obiektów „o dyplomatycznych, konsularnych, handlowych,
ekonomicznych przedstawicielstwach i ośrodkach kultury USA i innych państw
– członków NATO, a także Japonii i Chin”26. Analizując ten fragment opisywanego dokumentu, należy cały czas pamiętać, że zawarte w nim wytyczne były
podporządkowane interesom pionów prowadzących pracę operacyjną. Plany
PSED dotyczące objęcia rejestracją placówek dyplomatycznych, a nawet ośrodków kultury USA, państw zachodnioeuropejskich, Japonii i Chin odzwierciedlały rzeczywiste kierunki działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych, jakie
w tym czasie realizowali funkcjonariusze KGB i służby specjalne państw komunistycznych.
Na uwagę zasługuje również część czwarta „Koncepcji rejestracji obiektów
przeciwnika w PSED”, w której została opisana zawartość danych mających zostać dołączonych do tej ewidencji. Oprócz podstawowych wiadomości dotyczących „rejestrowanego obiektu” (nazwa obiektu, typ i kategoria, przynależność
i miejsce położenia), jednostka zgłaszająca rejestrację musiała dodatkowo podać
następujące informacje:
— powiązania z innymi obiektami:
– nazwa obiektu i inne dane ustalające lub jego numer rejestracyjny PSED,
– charakter powiązań (wykorzystywany jako przykrycie, wykorzystywany
w charakterze przykrycia, obiekt główny, filia, wydział, itd.),
– okres powiązań,
— osoby powiązane z obiektem,
— zdarzenia związane z działalnością obiektu (przedsięwzięcia realizowane
przez obiekt):
24
25
26

E. Zając, op. cit., s. 552–553.
Koncepcja rejestracji obiektów przeciwnika w PSED. Projekt, AIPN BU 01583/16, op. cit., k. 47.
Ibidem, k. 47–48.
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– miejsce przeprowadzenia,
– okres/data,
– charakter zdarzenia/przedsięwzięcia,
– uczestnicy (osoby i obiekty) zdarzenia/przedsięwzięcia,
– opis zdarzenia/przedsięwzięcia,
— zakres i kierunki działalności obiektu, opracowane zagadnienia,
— miejsca pojawienia się współpracowników – biorących udział w czynnościach/ obiektu:
– przyczyna pojawienia się (miejsce odpoczynku, zebrań, zamieszkania
itd.),
– nazwa i adres,
— środki transportu i łączności wykorzystywane przez obiekt,
— struktura organizacyjno-funkcjonalna obiektu, źródła finansowania,
— system doboru kadr,
— formy i metody działalności,
— opis terenu i posiadanych budynków,
— cechy szczególne sytuacji operacyjno-agenturalnej,
— polityka władz państwowych w stosunku do obiektu,
— dane dodatkowe i dane służbowe27.
Tak szczegółowo zebrane dane miały być przekazywane do Aparatu Roboczego w „specjalnym dokumencie wejściowym”, który miał być rejestrowany
zarówno w formie kartotecznej, jak i elektronicznej.
Część materiałów operacyjnych, które planowano przesyłać do moskiewskiej centrali, miała być wykonana w formie opisów i stanowiła materiał dokumentalny. Ta część dokumentu również miała zostać wprowadzana do systemu
elektronicznego. Ponadto AR rozpatrywał możliwość automatycznego opracowywania tych danych w następnych etapach udoskonalania i rozwoju ewidencji
obiektów w ramach PSED (k. 50). Radzieccy operatorzy systemu zakładali również odnotowywanie w tym „specjalnym” dokumencie innych informacji, jednakże tylko tych, które mogły posiadać znaczenie operacyjne, np. wykazy
współpracowników, wykazy telefoniczne, spisy adresowe, instrukcje czy opisy
odnoszące się do rozpracowywanego obiektu.
Pozostałe części „Koncepcji rejestracji obiektów przeciwnika w PSED”
omawiały kwestie związane z zagadnieniami informacyjnymi ewidencji, prawami i obowiązkami użytkowników korzystających z rejestracji oraz zasady
zgłaszania danych i otrzymywania odpowiedzi na zapytania. Udzielanie odpowiedzi stronom zainteresowanym miało odbywać się „w postaci specjalnych automatycznie formułowanych dokumentów wyjściowych, które będą opracowane
na etapie projektowania technicznego lub w postaci kopii dokumentów wyjściowych”. W części dokumentu dotyczącego tworzenia zbioru informacyjnego
27

Ibidem.
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o obiektach strona radziecka zastrzegła sobie, że zbiór wyjściowy – przekazywany innym uczestnikom Porozumienia – miał być tworzony wyłącznie przez
pracowników Aparatu Roboczego. W myśl takiego podejścia do sprawy Rosjanie jednoznacznie stanęli na stanowisku, że „Bezpośrednie uczestnictwo abonentów PSED w tych pracach nie jest przewidywane”. Powyższa sytuacja pozwalała
funkcjonariuszom I Zarządu Głównego KGB na uznaniowe reglamentowanie
posiadanej wiedzy zgromadzonej w ramach funkcjonowania systemu. Jest to
bardzo znamienne, gdyż w rękach służb radzieckich znajdowały się istotne informacje operacyjne, które były przekazane do ZSRR przez prawie wszystkie
służby bezpieczeństwa państw komunistycznych.
W świetle projektu „Koncepcji rejestracji obiektów przeciwnika w PSED”
do praw przysługujących abonentom korzystającym z ewidencji, oprócz zgłaszania informacji o obiektach, należało m.in.:
— wskazywanie, biorąc pod uwagę konieczność operacyjną, stopnia pilności
wykonywania sprawdzenia;
— określanie ograniczenia w wydawaniu informacji zwartych w części opisowej innym abonentom;
— kierowanie do AR PSED wskazówki o zdjęciu z ewidencji wcześniej przesłanych informacji;
— otrzymywanie danych statystycznych na podstawie zgłaszoszeń od abonentów w określonym czasie;
— zgłaszanie propozycji przyczyniających się do udoskonalenia ewidencji
obiektów i PSED jako całości28.
Istotnym nakazem Aparatu Roboczego, jaki został zawarty w tym dokumencie, było zobligowanie jego użytkowników do tego, aby informacje pochodzące
z PSED były wykorzystywane tylko przez własne piony operacyjne. Strona radziecka zabraniała więc przekazywania uzyskanych wiadomości z systemu innym jego abonentom, jak również jednostkom nieprowadzącym działalności
operacyjnej. Powyższe zalecenie pozwalało na lepszą kontrolę przepływu informacji z PSED pomiędzy podmiotami bez wiedzy AR KGB. Jednocześnie stanowiło dodatkowy czynnik ograniczający liczbę osób mających dostęp do tej
specyficznej wiedzy, jaka była zgromadzona w ewidencjach systemu.
Zakładane przez stronę radziecką uruchomienie nowej bazy spowodowałoby
rozszerzenie ilości gromadzonych informacji o dodatkowe obszary zainteresowań operacyjnych specsłużb komunistycznych. Wprowadzenie mechanizmów
pozwalających na szybkie wyszukiwanie powiązań już zaewidencjonowanych
osób z rozpracowywanymi instytucjami dawałoby jednostkom operacyjnym dodatkową wiedzę przy realizowaniu działań wywiadowczych. Prawdopodobnie te
bardzo ambitne plany, związane z rozbudową PSED w ramach proponowanej
Koncepcji, nie zostały do 1990 r. wprowadzone w pełnym zakresie przez KGB.
28

Ibidem, k. 52.
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Na przeszkodzie w zrealizowaniu tych zamierzeń stanął brak nowoczesnej technologii komputerowej członków Porozumienia oraz rozpad systemu państw komunistycznych29. Niemniej projekt „Koncepcji rejestracji obiektów przeciwnika
w PSED” został omówiony i jednomyślnie zatwierdzony przez wszystkich
członków Porozumienia w maju 1988 r. podczas konferencji w Sofii.
Kolejne zebranie uczestników systemu PSED miało miejsce w stolicy Bułgarii i trwało cztery dni (16–20 maja 1988 r.). Ważnym elementem narady było
dokonanie oceny dotychczasowej „eksploatacji” Połączonego Systemu Ewidencji Danych o Przeciwniku. W trakcie spotkania omówione zostały kwestie
współpracy Aparatu Roboczego z „komórkami współdziałania” w zakresie
funkcjonowania systemu oraz dyskutowano o dalszych planach i kierunkach jego rozwoju. Szerszych informacji na ten temat udzielił w swoim referacie ówczesny naczelnik Aparatu Roboczego PSED – płk A.W. Smirnow. W trakcie
wystąpienia poinformował on uczestników spotkania, że w podległej mu jednostce trwają prace nad utworzeniem nowego oprogramowania pozwalającego na
uruchomienie ewidencji o obiektach (organizacjach i instytucjach) przeciwnika.
W celu usprawnienia przekazywania informacji strona radziecka planowała eksperymentalne nawiązanie łączności szyfrowej z jednym z uczestników Porozumienia. Warunkiem przeprowadzenia tego zadania miało być ujednolicenie zasad związanych z obiegiem informacji oraz stworzenie jednolitego systemu informatycznego w całym PSED.
W dokumencie końcowym z narady przedstawicieli uczestników Porozumienia PSED w Sofii z maja 1988 r. podkreślono, że system stanowi „ważny instrument” wykorzystywany w pracy operacyjnej przez jednostki „bratnich krajów socjalistycznych”. Niemniej jednak stwierdzono również, że „wszyscy bez
wyjątku abonenci posiadają jeszcze rezerwy dla poszerzenia zbioru informacyjnego PSED” (k. 38), co stanowiło jednoznaczną „zachętę” dla abonentów systemu do dalszej intensywnej pracy nad poszerzeniem bazy danych. W sferze
dalszego usprawniania systemu oraz zwiększenia jego efektywności uczestnicy
narady wyznaczyli priorytetowe zadania, które miały być realizowane w następujących kwestiach:
— przeprowadzenia prac nad organizacją w PSED ewidencji obiektów przeciwnika,
— ponownego opracowania problemów dotyczących wdrożenia bardziej nowoczesnych sposobów wymiany informacji między Aparatem Roboczym
a komórkami współdziałania z PSED,
— dalszej rozbudowy zbioru danych, zwiększenia efektywności jego wykorzystania i poszerzenia funkcjonalności systemu30.
29

30

Sprawozdanie z pobytu delegacji Biura „C” MSW w Aparacie Roboczym PSED KGB w Moskwie, Warszawa 30.06.1989 r., AIPN BU 01583/18, op. cit., k. 49.
Projekt dokumentu końcowego wielostronnej narady przedstawicieli uczestników Porozumienia
o PSED (tłumaczenie z języka rosyjskiego), AIPN BU 01583/16, op. cit., k. 38.
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Do kolejnego spotkania państw – abonentów Połączonego Systemu Ewidencji
Danych o Przeciwniku, które planowano zorganizować we wrześniu 1990 r. na terenie Węgier, nie doszło ze względu na dokonującą się wówczas transformację ustrojową państw byłego bloku wschodniego. Z dniem 24 grudnia 1989 r. Urząd Bezpieczeństwa Narodowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej wypowiedział stronie radzieckiej uczestnictwo w dalszych działaniach związanych z funkcjonowaniem PSED31. Polska „komórka współdziałająca” funkcjonowała praktycznie aż do
samego końca istnienia Służby Bezpieczeństwa i dopiero w marcu 1990 r. wstrzymała przekazywanie kart rejestracyjnych do Aparatu Roboczego.
Połączony System Ewidencji Danych o Przeciwniku został utworzony z inicjatywy KGB i choć w jego składzie znalazły się inne państwa komunistyczne,
to realizował on przede wszystkim interesy radzieckich specsłużb. Umiejscowienie Aparatu Roboczego w strukturach I Zarządu KGB i narzucenie pozostałym członkom Porozumienia algorytmu obiegu informacji pomiędzy abonentami
systemu pozwalało stronie radzieckiej na sprawowanie kontroli nad ogromną
bazą danych dotyczącą osób i obiektów znajdujących się w operacyjnym zainteresowaniu tajnych służb państw komunistycznych prawie z całego świata. Aparat Roboczy, ewidencjonując każdego roku od kilku do kilkunastu tysięcy rejestracji pochodzących z „bratnich krajów”, miał również możliwość „wglądu”
w ich bieżącą pracę operacyjno-wywiadowczą.
PSED w okresie swojego funkcjonowania był systemem informacyjnym,
który wykorzystywał tradycyjne formy ewidencjonowania, jednakże przewidywał stałą możliwość rozwoju w aspekcie zastosowania technologii komputerowej. W tym zakresie Aparat Roboczy KGB korzystał z komputerowych baz danych oraz pracował nad sposobami przekazywania informacji zgromadzonych
w systemie m.in. przy wykorzystaniu nośników komputerowych. Jednakże do końca działania PSED prawdopodobnie nie udało się państwom abonenckim uruchomienie procedury przekazywania danych przy pomocy sieci informatycznej.
Obszary zainteresowań wywiadowczych narzucone przez KGB uczestnikom
Porozumienia w ramach działania Połączonego Systemu Ewidencji Danych
o Przeciwniku pozwalają przypuszczać, że stopień zależności ówczesnych służb
specjalnych państw komunistycznych od Moskwy był znaczący.
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Selected aspects of the functioning of the Interlinked System for
Recognising Enemies (SOUD) in the years 1977 to 1990
Summary
The Interlinked System for Recognising Enemies (SOUD) was established at the beginning of
1977at the initiative of the First Chief Directorate of the Committee for State Security – KGB (foreign espionage). By virtue of a secret Agreementof communist countries’ representatives, the secret services of Bulgaria, Czechoslovakia, Cuba,Mongolia, the GDR, the Polish People’s Republic,
the USSR and Hungary became the users of the system.
The purpose of SOUD was to gather, process and transfer information aquired by the operating
units of the secret services of countries locatedin the Soviet sphere of influence. The algorithmfor
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recording the intelligence was designed by the operations command–the so called „Working Apparatus” - functioning within the Soviet intelligence system. The information aquired by the secret
services of all the Agreement’s members was entered into both a traditional system of paper card
files and intothe computerised databaseinstalled in the Moscow headquaters of the Committee for
State Security (KGB).
The roles and tasks performed within the systemwere strictly in line with the interests of the intelligence and counterintelligence divisions in the countries of the Eastern bloc – primarily the
KGB’s operating units. The Interlinked System for Recognising Enemiesceased to function at the
turn of 1989 and 1990 due to the political and social changes taking place in Central and Eastern
European countries.
Keywords: KGB, Interlinked System for Recognising Enemies (SOUD), Working Apparatus,
operating records, cooperation of communist countries’ secret services, functioning of the system
for operating records.
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Polskie wojska specjalne
w polityce bezpieczeństwa państwa
w okresie powojennym
Streszczenie
W artykule omówiono rolę wojsk specjalnych w polityce bezpieczeństwa Polski. Ukazano
miejsce tych wojsk w systemie bezpieczeństwa państwa oraz ich zmieniające się funkcje po zakończeniu zimnej wojny, w tym szczególnie po rozpoczęciu wojny z globalnym terroryzmem.
Przedstawiono krótką historię rozwoju polskich wojsk specjalnych, począwszy od pierwszych
formacji utworzonych w okresie II wojny światowej, poprzez przekształcenie tych wojsk w samodzielny rodzaj sił zbrojnych w roku 2007, kończąc na ich obecnym stanie. Odniesiono się do roli
wojsk specjalnych w realizacji celów określonych w założeniach polskiej polityki bezpieczeństwa
w wymiarze narodowym i międzynarodowym oraz ukazano ich wykorzystanie w wybranych operacjach wojskowych podejmowanych w okresie po II wojnie światowej.
Słowa kluczowe: wojska specjalne, polityka bezpieczeństwa, bezpieczeństwo państwa.

Wojska specjalne są najmłodszym rodzajem sił zbrojnych w składzie Wojska Polskiego, powołanym do życia zaledwie 8 lat temu. Ich utworzenie było rezultatem głębokich zmian, jakie zaszły w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa na początku XXI wieku. Nowe, nietypowe zagrożenia bezpieczeństwa spowodowały zmianę spojrzenia na rolę sił zbrojnych w polityce bezpieczeństwa państwa. Tradycyjne formacje wojskowe, przygotowane głównie do
działań konwencjonalnych, nie mogły już sprostać nowym wyzwaniom. Istniejące wcześniej niewielkie oddziały wojsk specjalnych o charakterze rozpoznawczym były jedynymi, które dysponowały odpowiednim potencjałem. Pojawiła
się potrzeba ich bardziej efektywnego wykorzystania, co doprowadziło do prze*
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budowy istniejących i utworzenia nowych jednostek, które podporządkowano
wspólnemu dowództwu, tworząc tym samym nowy samodzielny rodzaj sił
zbrojnych w Wojsku Polskim.

1. Wojska specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
Znaczenie i rola wojsk specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa nie
jest wyraźnie określona w dokumentach normatywnych, co niewątpliwie wynika
ze specyficznego charakteru tego rodzaju sił zbrojnych. W okresie PRL jednostki wojsk specjalnych znajdowały się w składzie wojsk operacyjnych, które
przewidziane były do działań na tzw. froncie zewnętrznym w ramach sił sojuszniczych Układu Warszawskiego. Wchodziły one zatem do podsystemu bezpieczeństwa zewnętrznego, będąc jego istotnym elementem, szczególnie w zakresie
działań rozpoznawczych na skalę operacyjno-strategiczną1. Po rozwiązaniu
Układu Warszawskiego zrezygnowano z podziału sytemu bezpieczeństwa państwa na podsystemy bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, zastępując
je podsystemami bezpieczeństwa militarnego i niemilitarnego2. Tym samym
zmieniło się usytuowanie jednostek wojsk specjalnych, które znajdując się nadal
w składzie wojsk operacyjnych, stały się elementem podsystemu bezpieczeństwa
militarnego. W związku z tym mogły być one wykorzystywane nie tylko do
działań poza granicami kraju, jak to zakładano wcześniej, lecz bezpośrednio na
jego terytorium, co związane było z obowiązującą wówczas strategią bezpieczeństwa narodowego, zakładającą prowadzenie operacji obronnych tylko na
obszarze kraju.
Po przystąpieniu Polski do sojuszu NATO i pojawieniu się nowych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa państwa, takich jak terroryzm czy przestępczość
zorganizowana, jednostki wojsk specjalnych zaczęto przygotowywać do realizacji zadań zarówno w ramach operacji sojuszniczych, jak i operacji na terytorium
kraju. Z czasem stały się one swoistą awangardą poszczególnych rodzajów sił
zbrojnych, prezentując najwyższy stopień gotowości bojowej oraz wysoki poziom wyszkolenia, znacznie odbiegający od standardowych wymagań obowiązujących w siłach zbrojnych. Wszechstronny zakres przygotowania do realizacji
różnorodnych zadań wyłonił z czasem potrzebę wydzielenia jednostek wojsk
specjalnych z istniejących rodzajów sił zbrojnych i stworzenia na ich bazie nowego rodzaju sił zbrojnych, jakim są wojska specjalne3. Proces ten pozwolił na
stworzenie zwartej grupy jednostek, które stały się ważnym elementem podsys1
2
3

Węzłowe założenia obronne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1973.
Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1992.
A. Dytkowski, Siły zbrojne w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych, „Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego” 2012, nr 7, s. 236–237; Dowództwo Wojsk Specjalnych, http://archiwalny.
mon.gov.pl/pl/strona/12/LG_14_20_25 [dostęp: 15.11.2014].
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temu bezpieczeństwa militarnego. Jednostki te, znajdując pod wspólnym dowództwem, mogą być bardziej efektywnie wykorzystane w systemie bezpieczeństwa państwa, stanowiąc swoiste siły pogotowia, możliwe do użycia w bardzo krótkim czasie zarówno w przypadku klasycznych zagrożeń militarnych, jak
i zagrożeń o charakterze niekonwencjonalnym, których wyeliminowanie przez typowe jednostki Sił Zbrojnych RP byłoby bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe.
Wojska specjalne stanowią również ważny element tworzonego w Polsce
krajowego sytemu antyterrorystycznego, będącego częścią podsystemu bezpieczeństwa niemilitarnego. W ramach tego systemu jednostki wojsk specjalnych
stanowią swoisty odwód sił przeznaczonych do walki z terroryzmem, w sytuacjach gdy służby specjalne i oddziały antyterrorystyczne policji nie będą w stanie przeciwstawić się ewentualnym zagrożeniom. Jak dotychczas nie było konieczności angażowania wojsk specjalnych do tego typu zadań niemniej są one
utrzymywane w stałej gotowości do ich realizacji. Obecnie prowadzone są intensywne prace nad usprawnieniem współpracy poszczególnych elementów krajowego sytemu antyterrorystycznego, co ma zapewnić jego efektywne wykorzystanie w najbardziej skomplikowanych sytuacjach4.
Biorąc pod uwagę utrzymujący się wysoki poziom zagrożeń niekonwencjonalnych, rola wojsk specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa będzie
nadal wzrastała. Będą one stanowić ważną część sił zbrojnych, decydując tym
samym o zdolnościach podsystemu militarnego, a także niemilitarnego do szybkiej reakcji w nietypowych sytuacjach. Obecnie tylko ten rodzaj sił zbrojnych
prezentuje najwyższy stopień gotowości bojowej, co przenosi się na możliwość
jego natychmiastowego użycia.

2. Rozwój polskich wojsk specjalnych
Pierwsze jednostki polskich wojsk specjalnych powstały w okresie II wojny
światowej w ramach Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) na Zachodzie oraz w składzie
Wojska Polskiego w ZSRR. Najbardziej znaną formacją komandosów utworzoną w PSZ byli tzw. cichociemni, których od 1940 r. szkolono na terenie Wielkiej
Brytanii. Wykorzystywano ich do działań na terenie okupowanej Polski, gdzie
w składzie oddziałów partyzanckich i grup specjalnych Armii Krajowej brali aktywny udział w akacjach sabotażu i dywersji5. W 1942 r. sformowana została
1 Samodzielna Kompania Commando, którą następne włączono w skład brytyjskich oddziałów Commando. W 1943 r. kompanię tę przerzucono do Włoch,
gdzie prowadziła działania na rzecz 2. Korpusu Polskiego PSZ. W 1944 r. kompania ta została przekształcona w 2. Batalion Komandosów Zmotoryzowanych,
który jednak nie został uznany przez Brytyjczyków za jednostkę wojsk specjal4
5

R. Polko, Grom w działaniach antyterrorystycznych, Warszawa 2008, s. 118–119.
G. Korczyński, Polskie oddziały specjalne w II wojnie światowej, Warszawa 2006, s. 53–60.
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nych. Batalion ten w 1947 r. został rozformowany6. W 1943 r. utworzona została
1. Samodzielna Kompania Grenadierów, która przewidywana była do prowadzenia działań specjalnych na terenie Francji. Duże postępy wojsk alianckich we
Francji spowodowały, że zrezygnowano z pierwotnego zamiaru. Jeden zespół
bojowy kompanii włączono do 1. Brygady Spadochronowej, a drugi wszedł
w skład Specjalnych Alianckich Powietrznodesantowych Sił Rozpoznawczych7.
W 1943 r. na terenie ZSRR sformowany został 1. Samodzielny Batalion Specjalny. Zorganizowano go w oparciu o radziecki etat batalionu powietrznodesantowego. W jego składzie znajdowały się dwie kompanie zwiadowców, kompanie:
ciężkich karabinów maszynowych, moździerzy i rusznic przeciwpancernych oraz
kompanie minerska i radiotelegrafistów. W oparciu o tę jednostkę tworzone były
samodzielne grupy dywersyjno-rozpoznawcze, które przerzucano na tyły wojsk
niemieckich. Ich działania były bezpośrednio koordynowane przez Polski Sztab Ruchu Partyzanckiego. W 1944 r. na bazie tego batalionu utworzono 1. Brygadę Wojsk
Wewnętrznych, która weszła w skład Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego8.
Po II wojnie światowej pierwsze jednostki wojsk specjalnych utworzono dopiero na początku lat 50. XX w., co miało związek ze wzrostem napięcia międzynarodowego po wybuchu wojny koreańskiej. W lipcu 1951 r. w Pomorskim
Okręgu Wojskowym, w składzie 6. Batalionu Rozpoznawczego 16. Dywizji
Zmechanizowanej, sformowany został 5. Samodzielny Pluton Rozpoznawczy.
Jednocześnie w Śląskim Okręgu Wojskowym, w składzie 7. Batalionu Rozpoznawczego 10. Dywizji Zmechanizowanej, utworzono 6. Samodzielny Pluton
Rozpoznawczy. Pododdziały te podporządkowano szefom rozpoznania okręgów
wojskowych, jako jednostki szczebla armijnego przeznaczone do prowadzenia
rozpoznania na głębokich tyłach przeciwnika oraz działań o charakterze dywersyjno-sabotażowym. W 1953 r. samodzielne plutony rozpoznawcze przekształcono w samodzielne kompanie rozpoznawcze (9. i 10.), które rok później weszły
w skład nowo sformowanego 19. Samodzielnego Batalionu Rozpoznawczego znajdującego się w Oleśnicy. Batalion szkoleniowo podlegał dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego, a pod względem organizacyjnym szefowi Sztabu Generalnego
WP. W 1959 r. jednostkę tę przeniesiono do Bielska-Białej i podporządkowano dowódcy 6. Dywizji Powietrznodesantowej. Dekonspiracja specjalnego charakteru tego batalionu przez służby wywiadowcze sojuszu NATO w 1961 r. spowodowała, że
został on przeformowany w typowy batalion powietrznodesantowy9.
6

7
8

9

H. Królikowski, 1. Samodzielna Kompania Commando, Warszawa 2011, s. 26–27, 53–69, 75–
82; Historia 1 Samodzielnej Kompanii Commando, http://www.62kompaniaspecjalna.pl/
historia/historia-1-samodzielna-kompania-commando/ [dostęp 23.01.2014].
G. Korczyński, Polskie oddziały specjalne…, s. 86–89.
A.G. Kister, Pretorianie. Polski Samodzielny Batalion Specjalny i Wojska Wewnętrzne 18 X
1943 – 26 III 1945, Warszawa 2010; G. Korczyński, Polskie oddziały specjalne…, s. 139–145.
M. Piekarski, Wojska specjalne w Wojsku Polskim – rola w systemie bezpieczeństwa państw.
Zarys zagadnienia, „Biuletyn Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników
«Radar»” 2010, nr 11, s. 173.
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W listopadzie 1961 r. na bazie 6. Kompanii Rozpoznawczej 6. Dywizji Powietrznodesantowej utworzono w Krakowie 26. Batalion Rozpoznawczy.
W 1964 r. batalion ten usamodzielniono i po przeniesieniu do Dziwnowa przemianowano na 1. Batalion Szturmowy10. W jego składzie znajdowały się: dwie
kompanie szturmowe, trzy kompanie rozpoznawcze, kompania płetwonurków,
kompania łączności i pododdziały zabezpieczenia. Batalion był jednostką o charakterze dywersyjno-sabotażowym, przeznaczoną do prowadzenia rozpoznania
na głębokich tyłach przeciwnika. Podporządkowano go bezpośrednio Inspektoratowi Szkolenia MON, jako jednostkę frontową, która na wypadek wojny miała
działać na korzyść Frontu Nadmorskiego11. W 1967 r. w oparciu o batalion
sformowano samodzielne kompanie specjalne dla poszczególnych okręgów wojskowych. Były to: 48. Kompania Specjalna w Krakowie podporządkowana dowódcy Warszawskiego OW, 58. Kompania Specjalna w Bydgoszczy z Pomorskiego OW i 62. Kompania Specjalna w Bolesławcu ze Śląskiego OW12. Od
1970 r. kompanie specjalne zaczęto formować również w składzie batalionów
rozpoznawczych dywizji pancernych i zmechanizowanych. Zadaniem tych
kompanii było m.in.: prowadzenie rozpoznania, sabotaż i dywersja oraz niszczenie środków napadu jądrowego potencjalnego przeciwnika13. W 1986 r. 1. Batalion Szturmowy przeniesiono do Lublińca. W październiku 1993 r. na bazie tego
batalionu oraz kadry zawodowej rozformowanych wówczas kompanii specjalnych utworzony został 1. Pułk Specjalny. Zadaniem pułku było m.in. prowadzenie rozpoznania specjalnego, działań dywersyjnych i sabotażowych oraz działań
niekonwencjonalnych, w tym psychologicznych, przeciwdywersyjnych i antyterrorystycznych14. Dwa lata później pułk ten otrzymał wyróżniającą nazwę „Komandosów”. W 2007 r. został podporządkowany Dowództwu Wojsk Specjalnych. Po przeprowadzeniu profesjonalizacji w Wojsku Polskim w 2011 r. pułk
przeformowano, tworząc w jego miejsce Jednostkę Wojskową Komandosów. Jej
zadaniem, oprócz działań rozpoznawczych i dywersyjnych, oraz akcji bezpośrednich, jak opanowanie ważnych obiektów, było zapewnienie wsparcia militarnego w czasie operacji specjalnych, w tym również zwalczanie terroryzmu15.
W połowie lat 70. XX w. w składzie Marynarki Wojennej utworzona została
Jednostka Wojskowa nr 2808. Był to oddział specjalny płetwonurków morskich,
nazywany potocznie „Formozą”. Jednostka ta, nazwana oficjalnie jako Wydział
10
11

12
13
14
15

H. Królikowski, 1 Batalion Szturmowy, Warszawa 2007, s. 15–25.
M. Cielma, Struktury LWP: etat batalionu szturmowego z 1964 r., http://dziennikzbrojny.pl/
artykuly/art,2,4,381,armie-swiata,wojsko-polskie,struktury-lwp-etat-batalionu-szturmowego-z1964-roku [dostęp: 14.03.2015].
J. Rybak, Commando.pl, Warszawa 2007, s. 179.
H. Królikowski, 1 Batalion…, s. 115–119.
Ibidem, s. 123–129.
Jednostka Wojskowa Komandosów, http://www.wojskaspecjalne.mil.pl/20-jw__komandosow.
html?ln=pl [dostęp: 25.03.2014].
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Płetwonurków (nazwa niejawna Wydział Działań Specjalnych), znajdowała się
w składzie 3. Flotylli Okrętów. Do jej zadań należało: prowadzenie rozpoznania
akwenów i portów morskich, niszczenie okrętów bojowych przeciwnika, niszczenie zapór przeciwdesantowych i urządzeń hydrotechnicznych oraz paraliżowanie działania portów morskich16. Na wypadek wojny jednostka miała prowadzić działania na korzyść 3. Flotylli Okrętów i zabezpieczanego przez nią zgrupowania wojsk desantowych, którego zadaniem było opanowanie, wspólnie z siłami radzieckiej Floty Bałtyckiej, cieśnin duńskich i zamknięcie dostępu do Morza Bałtyckiego siłom morskim sojuszu NATO. W 1987 r. przyjęto w oddziale
jako oficjalną nazwę Wydział Działań Specjalnych. W 1990 r. wydział ten rozformowano, a znajdujące się wcześniej w jego składzie Grupy Specjalne Płetwonurków włączono do Grupy Okrętów Hydrograficznych, przemianowanej
dwa lata później w Grupę Okrętów Rozpoznawczych. Po przystąpieniu Polski
do sojuszu NATO w 2002 r. Grupy Specjalne Płetwonurków przemianowano na
Sekcje Działań Specjalnych, aby dwa lata później powrócić do poprzedniej nazwy. W marcu 2007 r. z istniejących grup sformowano Morską Jednostkę Działań Specjalnych, którą podporządkowano bezpośrednio Dowództwu Marynarki
Wojennej. We wrześniu podjęto decyzję o wyłączeniu tej jednostki ze składu
Marynarki Wojennej i podporządkowanie jej z dniem 1 stycznia 2008 r. Dowództwu Wojsk Specjalnych. Do jej zadań należało m.in. zwalczanie terroryzmu, prowadzenie rozpoznania oraz dywersja i sabotaż. W 2011 r. dokonano
zmiany jej nazwy na Jednostkę Wojskową FORMOZA17.
W lipcu 1990 r. utworzona została kolejna jednostka wojsk specjalnych. Była to
Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego GROM. Jednostka ta została zorganizowana w oparciu o najnowsze wzorce zachodnie, czego potwierdzeniem było
szkolenie pierwszych zespołów bojowych w Stanach Zjednoczonych18. W jej skład
weszły trzy zespoły bojowe, w tym jeden morski oraz zespół wsparcia bojowego.
W odróżnieniu od wcześniej omówionych jednostek głównym przeznaczeniem
GROM-u było aktywne zwalczanie terroryzmu, stąd też początkowo został on podporządkowany Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Po przystąpieniu Polski do sojuszu NATO Jednostkę Wojskową GROM włączono w skład Sił Zbrojnych RP. Poszerzony została zakres jej zadań, które objęły m.in.: rozpoznanie specjalne, działania sabotażowo-dywersyjne, działania przeciwdywersyjne, prowadzenie walki partyzanckiej i akcji ratowniczo-poszukiwawczych19.
16
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P. Brenabiuk, Specjalni pionierzy, „Polska Zbrojna” 2008, nr 20, s. 43–44.
Historia Jednostki Wojskowej Formoza, http://www.formoza.wp.mil.pl/pl/3.html [dostęp:
4.05.2014].
H. Królikowski, Wojskowa formacja specjalna GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy
Armii Krajowej, Gdańsk 2002, s. 43.
M. Lasoń, Wojskowa formacja specjalna GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii
Krajowej jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,
„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2005, nr 4, s. 15–16.
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W styczniu 2007 r. na bazie Szefostwa Działań Specjalnych Sztabu Generalnego WP sformowane zostało Dowództwo Wojsk Specjalnych, któremu podporządkowano trzy istniejące wówczas jednostki wojsk specjalnych20. Dowództwo
stacjonowało początkowo w Bydgoszczy, potem zostało przeniesione do Warszawy, a następnie do Krakowa. Do jego zadań należało m.in.: dowodzenie jednostkami wojskowymi wojsk specjalnych, koordynacja ich działań poza granicami kraju, planowanie i realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego ich rozwinięcia i użycia oraz szkolenie podległych jednostek21.
W grudniu 2008 r. utworzono w Krakowie Jednostkę Wsparcia Dowodzenia
i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, którą w 2011 r. nazwano Jednostką Wojskową NIL. Do zasadniczych zadań tej jednostki należało: organizowanie sytemu dowodzenia wojsk specjalnych, zabezpieczenie informacyjne operacji specjalnych, wydzielenie elementów wsparcia, organizowanie systemu zabezpieczenia logistycznego oraz realizacja zakupów sprzętu i wyposażenia na potrzeby
wojsk specjalnych. Jednostka Wojskowa NIL umożliwiała właściwe funkcjonowanie Dowództwa Wojsk Specjalnych oraz uczestniczyła w zabezpieczeniu
działań podległych mu jednostek operacyjnych podczas realizacji zadań poza
granicami kraju22.
Wiosną 2011 r. na bazie istniejącego wcześniej Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach sformowana została nowa jednostka wojsk
specjalnych, nazwana Jednostką Wojskową AGAT. Od 1 lipca podporządkowano ją Dowództwu Wojsk Specjalnych. W odróżnieniu od wcześniej sformowanych oddziałów wojsk specjalnych jednostka ta ma charakter lekkiej piechoty,
dostosowanej do działań powietrznodesantowych, przeznaczonej do: prowadzenia akcji bezpośrednich na tyłach przeciwnika, jak napady, zasadzki i rajdy,
wsparcia militarnego oddziałów ogólnowojskowych, wsparcia operacji antyterrorystycznych oraz ochrony infrastruktury krytycznej i ważnych osób23. O dużych możliwościach tej jednostki świadczy jej docelowa struktura, w której obok
zespołów szturmowych znajdować się mają pododdziały: wsparcia artyleryjskiego, przeciwpancerny, przeciwlotniczy oraz naprowadzania lotnictwa i ognia
artylerii24. Jednostka ma osiągnąć gotowość operacyjną do 2016 r. Potem ma
być ona intensywnie angażowana do różnego typu operacji realizowanych przez
wojska specjalne.
Na początku 2014 r. w miejsce Dowództwa Wojsk Specjalnych powołano
Inspektorat Wojsk Specjalnych, znajdujący się w składzie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, oraz Dowództwo Sił Specjalnych, które podlega20
21
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B. Politowski, Wojsko eksportowe, „Polska Zbrojna” 2008, nr 50, s. 7.
Nowa siedziba DWS, http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=2102 [dostęp: 25.01.2013].
Jednostka wojskowa NIL, http://www.jw4724.wp.mil.pl/pl/19.html [dostęp: 10.09.2015].
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21.09.2015].

34

Jerzy KAJETANOWICZ

ło Dowództwu Generalnemu RSZ. Ten drugi organ został następnie przekształcony w Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, które zostało podporządkowane Dowództwu Operacyjnemu RSZ25.
Wprowadzone zmiany wynikały z ogólnej reformy systemu dowodzenia Wojska
Polskiego, czego rezultatem miało być skonsolidowanie kilku odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych w dwa podstawowe, z których jedno odpowiadało za szkolenie i przygotowanie wojsk, a drugie za ich operacyjne wykorzystanie. W przypadku wojsk specjalnych rozwiązanie to okazało się mało efektywne, stąd też w maju 2015 r. Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, jako
oddzielny organ, podporządkowano Dowództwu Generalnemu RSZ. Natomiast
Centrum Operacji Specjalnych pozostawiono w dyspozycji Dowództwa Operacyjnego RSZ26.
Utworzenie Jednostki Wojskowej AGAT zakończyło proces formowania
oddziałów wojsk specjalnych, które obecnie składają się z: czterech jednostek
operacyjnych o różnym charakterze (JW Komandosów, GROM, FORMOZA,
AGAT) oraz jednostki wsparcia dowodzenia i zabezpieczenia (NIL). Taki skład
zapewnia wojskom specjalnym możliwość realizacji różnorodnych zadań, począwszy od rozpoznania na skalę strategiczną, poprzez operacje specjalne związane z ochroną infrastruktury krytycznej i ważnych osób, na działaniach antyterrorystycznych kończąc.

3. Rola wojsk specjalnych w polskiej polityce bezpieczeństwa
Utworzenie wojsk specjalnych w latach 50. XX wieku nie wiązało się z ich
postrzeganiem jako odrębnego elementu wpływającego na polską politykę bezpieczeństwa. Traktowano je tylko jako nowy rodzaj wojsk przeznaczonych do
prowadzenia działań rozpoznawczych na rzecz ogólnowojskowych związków
taktyczno-operacyjnych i przyczyniających się do ich bardziej efektywnego wykorzystania w ewentualnym konflikcie. Takie spojrzenie na wojska specjalne
przetrwało aż do początku lat 90., co uwarunkowane było charakterystyczną dla
okresu zimnej wojny sytuacją międzynarodową.
W III RP wojska specjalne początkowo też nie były uznawane za istotny
element mający wpływ na politykę bezpieczeństwa państwa. Uważano, że są
one tylko jednym z elementów Sił Zbrojnych RP, podobnie jak inne rodzaje sił
zbrojnych i wojsk. Po raz pierwszy odrębną rolę wojsk specjalnych podkreślono
w Strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej z 2000 r. Stwierdzano tam
w ujęciu bardzo ogólnym, że są to siły przygotowane do działań w środowisku
25

26

F. Jakubowski, Reforma dowodzenia wojsk specjalnych, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2014,
nr 1, s. 65–70.
MON cofa reformę systemu dowodzenia, http://www.defence24.pl/analiza_mon-cofa-reformesystemu-dowodzenia-na-razie-w-wojskach-specjalnych [dostęp: 15.10.2015].
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podwyższonego ryzyka i wykonywania zadań o znaczeniu strategicznym lub
operacyjnym w okresie pokoju, kryzysu i wojny27. W opublikowanej cztery lata
później Strategii wojskowej Rzeczypospolitej Polskiej dostrzegano już rolę wojsk
specjalnych w bardziej konkretnym ujęciu. Zakładano tam możliwość prowadzenia przez nie tzw. operacji specjalnych o znaczeniu politycznym, militarnym,
ekonomicznym i społecznym w warunkach wysokiego ryzyka, w różnych rejonach świata. Stąd też dostrzegano potrzebę doskonalenia tych wojsk poprzez zapewnienie im odpowiedniej samodzielności operacyjnej oraz poprawę standardów dowodzenia i wsparcia28. Dostrzegano wtedy już wyraźnie wzrastającą rolę
tego rodzaju wojsk w realizacji zakładanych celów politycznych zarówno
w wymiarze narodowym, jak i sojuszniczym.
W styczniu 2009 r. ukazała się Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych. W dokumencie tym deklarowano, że Polska będzie aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz utrzymania
pokoju i bezpieczeństwa zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej. Udział
w operacjach wojskowych poza granicami kraju uznano za ważny instrument
polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Podkreślano tam również potrzebę szerszego włączenia do operacji międzynarodowych wojsk specjalnych.
Wśród głównych celów prowadzonych operacji wymieniano m.in. obronę interesów państwa przed zewnętrznymi zagrożeniami oraz stabilizację środowiska
bezpieczeństwa29.
Pod koniec 2009 r. opracowano kolejną strategię obronności, która wyraźnie
określała rolę wojsk specjalnych w polityce bezpieczeństwa państwa. Ponownie
przyjęto, że operacje realizowane przez te wojska mogą mieć znaczenie zarówno
operacyjne, jak i strategiczne. Stąd też rozwój wojsk specjalnych uznawano za
naturalne rozwinięcie założeń nowoczesnej doktryny militarnej, która zakładała
tworzenie wyspecjalizowanych sił zdolnych do wykonywania specyficznych zadań, szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa narodowego30. Takie podejście
wskazywało na postrzeganie wojsk specjalnych jako ważnego instrumentu polityki bezpieczeństwa pozwalającego na osiąganie zamierzonych celów politycznych. Znalazło to wyraz w szerokim zaangażowaniu tego rodzaju sił zbrojnych
w interwencjach zbrojnych i operacjach stabilizacyjnych, w których uczestniczyły polskie kontyngenty wojskowe.
Na ważną rolę wojsk specjalnych w polityce bezpieczeństwa państwa zwrócił uwagę w 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski. Podczas wizyty
w Jednostce Wojskowej AGAT w Gliwicach podkreślił on istotne znaczenie tego rodzaju sił zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju. Stąd też za celo27
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we uznał lepsze przygotowanie tych wojsk do udziału w operacjach sojuszniczych w ramach planów ewentualnościowych NATO oraz w planach obrony terytorium kraju31.
Zarówno zapisy strategii obronności, jak i opinie polityków wskazują na
istotną rolę polskich wojsk specjalnych w polityce bezpieczeństwa państwa. Jest
to rezultat nowych wyzwań, jakie stanęły przed Polską w związku z przeobrażeniami współczesnego świata, gdzie miejsce tradycyjnych zagrożeń bezpieczeństwa zajęły nowe, które trudno jest zwalczać. Tym samym wojska specjalne stały się elementem pozwalającym na skuteczne przeciwstawianie się potencjalnym
zagrożeniom i podejmowanie działań wyprzedzających, co z kolei wpływa na
poprawę poziomu bezpieczeństwa państwa. Wszystko wskazuje na to, że ich
dalszy rozwój będzie jednym z priorytetów w kształtowaniu zdolności obronnych naszego kraju. Potwierdzeniem takich ocen jest niewątpliwie stopień zaangażowania tych wojsk w różnego rodzaju operacjach, wśród których do najważniejszych można zaliczyć interwencje zbrojne i operacje stabilizacyjne.

4. Udział wojsk specjalnych w interwencjach zbrojnych
i operacjach stabilizacyjnych
W okresie zimnej wojny polskie wojska specjalne zostały użyte tylko raz –
podczas interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r.
W skład wydzielonej przez Wojsko Polskie do tej operacji 2. Armii Ogólnowojskowej włączono 1. Batalion Szturmowy z Dziwnowa, którego zadaniem było
zabezpieczenie działań poszczególnych dywizji. Wydzielone z tego batalionu
grupy specjalne brały początkowo udział w opanowaniu czechosłowackich posterunków i przejść granicznych, umożliwiając tym samym ich swobodne przekroczenie przez wojska własne. Następnie uczestniczyły w obezwładnieniu stacji i przekaźników telewizyjnych i radiowych w celu niedopuszczenia do oddziaływania miejscowych władz na społeczeństwo. Grupy te opanowywały także posterunki milicji oraz zatrzymywały osoby pełniące istotne funkcje w systemie bezpieczeństwa Czechosłowacji. Uczestniczyły też w wyszukiwaniu
i unieruchamianiu radiostacji, z których emitowano komunikaty do ludności.
Działania te umożliwiły zajęcie przez dywizje 2. Armii nakazanych rejonów
i przejęcie całkowitej kontroli nad zajmowanym terytorium32.
Jednostki wojsk specjalnych III RP były wielokrotnie angażowane do udziału zarówno w interwencjach zbrojnych, jak i operacjach stabilizacyjnych prowa31

32

Prezydent: siły specjalne powinny być przygotowane głównie do obrony kraju, http://
wyborcza.pl/1,91446,15765363,Prezydent__sily_specjalne_powinny_byc_przygotowane.html
[dostęp: 20.02.2015].
L. Pajórek, Polska a „Praska Wiosna”. Udział Wojska Polskiego w interwencji zbrojnej
w Czechosłowacji w 1968 roku, Warszawa 1998, s. 148–157.
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dzonych przez sojusz NATO. Najczęściej z jednostek tych tworzono specjalne
grupy zadaniowe, które w ramach zgrupowań sojuszniczych brały udział w realizacji różnorodnych zadań o charakterze specjalnym. W 2003 r., w ramach
udziału Polski w koalicji antyirackiej pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, skierowano do Iraku 56 komandosów z Jednostki Wojskowej GROM.
Grupa ta, jako PKW Kuwejt, od wiosny 2002 r. brała udział w nadzorowaniu
przestrzegania embarga na handel ropą naftową nałożonego na Irak przez
ONZ33. Podczas operacji „Iracka wolność” komandosi opanowali terminale naftowe w porcie Umm Kasr34. Zapobiegło to zablokowaniu toru wodnego do tego
portu, co utrudniłoby działania wojsk koalicji. PKW Kuwejt brał też udział
w zajęciu tamy wodnej Mukarayin, znajdującej się na północny wschód od Bagdadu. Wysadzenie lub otwarcie tej tamy mogło spowodować zalanie Bagdadu
i uniemożliwić działania wojsk koalicji. Po zajęciu tamy przez 5 dni odpierano
ataki wojsk irackich, które chciały ją odbić35. Grupy komandosów z jednostki
GROM uczestniczyły również w chwytaniu przywódców reżimu Husajna. Ogółem przeprowadzono ok. 200 akcji bojowych. Ich rezultatem było zatrzymanie
wielu podejrzanych o terroryzm osób36. Po rozpoczęciu misji stabilizacyjnej
w Iraku w skład samodzielnej grupy powietrzno-szturmowej wykonującej zadania na rzecz Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe włączono kompanię
wojsk specjalnych z 1. Pułku Specjalnego. Kompania ta zajmowała się m.in.
prowadzeniem rozpoznania i izolowaniem celów, rozpoznaniem specjalnym, organizowaniem zasadzek na oddziały rebelianckie, niszczeniem magazynów
uzbrojenia, wyszukiwaniem przywódców irackiej opozycji, ochroną dowództwa
dywizji oraz VIP-ów przebywających okresowo w polskim kontyngencie37.
Udział polskich komandosów w wojnie przeciwko Irakowi był elementem strategicznego partnerstwa między Polską i Stanami Zjednoczonymi, wynikającego
z założeń polskiej polityki bezpieczeństwa.
W 2007 r. zapoczątkowany został udział polskich wojsk specjalnych w operacji ISAF w Afganistanie, realizowany w ramach zobowiązań sojuszniczych
NATO. Skierowano tam zespół operacji specjalnych, który realizował zadania
wspólnie z jednostkami wojsk specjalnych USA. Zespół ten prowadził rozpo33
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M. Radoszko, GROM w działaniach asymetrycznych, http://geopolityka.net/grom-wdzialaniach-asymetrycznych [dostęp: 21.01.2014].
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antyterrorystycznej, [w] Działania wojenne, pokojowe i stabilizacyjne prowadzone w warunkach szczególnych w XX i XXI wieku. Konflikty – doświadczenia – bezpieczeństwo, red. D. Kozerawski, Toruń 2007, s. 279; M. Hypś, Navy SEALS w boju, http://www.konflikty.pl/historia/
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znanie rejonów znajdujących się pod kontrolą talibów, brał udział w uwalnianiu
zakładników oraz chwytaniu przywódców grup terrorystycznych38. Od 2008 r.,
po zwiększeniu polskiego zaangażowania w Afganistanie, utworzono zadaniowy
zespół bojowy wojsk specjalnych Task Force 49, zorganizowany przez Jednostkę Wojskową GROM, 1. Pułk Specjalny Komandosów i Morską Jednostkę
Działań Specjalnych Formoza. Zespół ten podporządkowany był bezpośrednio
dowództwu operacji ISAF i wykonywał zadania specjalne wspólnie z jednostkami specjalnymi innych państw sojuszu NATO. Od 2010 r. polskie zgrupowanie sił specjalnych zostało zwiększone poprzez włączenie w jego skład drugiego
zespołu bojowego wojsk specjalnych Task Force 50. Zespół ten utworzono na
bazie 1. Pułku Specjalnego Komandosów. Z kolei w Task Force 49 był obsadzany tylko przez Jednostkę Wojskową GROM. Taki skład zgrupowania sił specjalnych utrzymano do końca 2013 r. Potem zmniejszono ilość wojsk specjalnych, pozostawiając w Afganistanie tylko jeden zespół bojowy Task Force 50,
który rok później zakończył swoją działalność39.
Udział wojsk specjalnych w operacjach międzynarodowych wskazuje na ich
coraz większe znaczenie w utrzymaniu pokoju na świecie. Polska jest jednym
z nielicznych krajów, które w coraz większym stopniu angażują jednostki specjalne do realizacji tego typu zadań. W wielu publikacjach podkreśla się, że
przygotowanie wojsk specjalnych i ich udział w operacjach sojuszniczych jest
obecnie polską specjalnością w ramach sojuszu NATO.

Podsumowanie
Polskie wojska specjalne odgrywają coraz bardziej doniosłą rolę w polityce
bezpieczeństwa państwa, stając się ważnym instrumentem w osiąganiu założonych celów politycznych. Potwierdzeniem dużego znaczenia tych wojsk jest ich
rosnące zaangażowanie w realizację różnorodnych zadań zarówno na rzecz bezpieczeństwa narodowego jak i międzynarodowego. Tradycyjnie wojska te są
w pierwszej kolejności kierowane do najbardziej zagrożonych rejonów świata,
gdzie wspólnie z podobnymi formacjami sojuszników podejmują działania na
rzecz stabilizacji sytuacji i niedopuszczenia do pojawienia się nowych ognisk
zapalnych konfliktów zbrojnych. Szczególną rolę odgrywają one w walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, będąc podstawową siłą przeznaczoną do zwalczania tych negatywnych zjawisk. Włączenie się polskich wojsk specjalnych do realizacji tego typu zadań ma istotny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w wymiarze regionalnym, jak i globalnym. Jest to jeden
z priorytetów polskiej polityki bezpieczeństwa, wynikający z pełnej akceptacji
strategicznych koncepcji sojuszu NATO.
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Polish special forces in the security policy of the state
after World War II
Summary
The article discusses the role of special forces in the Polish security policy. It shows the place
of those troops in the state security system and their evolving functions after the end of the Cold
War, especially after the start of the war on global terrorism. The paper presents a brief history of
the development of Polish Special Forces starting from the early formations created during World
War II by transforming these forces into an independent kind of armed forces in 2007 and
concluding on their current state. Reference is made to the role of Special Forces in achieving the
objectives set out in the assumptions of the Polish security policy on the national and international
level, and their use in selected military operations during the period after World War II is
presented.
Keywords: special forces, security policy, national security.
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Działania Zbigniewa Brzezińskiego na rzecz Polski
w czasie prezydentury Jimmy’ego Cartera w latach
1977–1981**
Streszczenie
Celem tego artykułu jest udokumentowanie działań prof. Zbigniewa Brzezińskiego na rzecz
Polski w latach 70. i 80., a w szczególności w okresie od 1977 do 1981 r., w czasie jego pracy
w Białym Domu na stanowisku Dyrektora Rady ds. Bezpieczeństwa Narodowego za prezydentury
Jimmy’ego Cartera. Ten czas był szczególny w historii Polski. Natomiast działania podejmowane
w tym okresie przez Zbigniewa Brzezińskiego miały ogromny wpływ na uratowanie „Solidarności” i w konsekwencji na późniejsze jej zwycięstwo w 1989 r.
Słowa kluczowe: Zbigniew Brzeziński, Jimmy Carter, Polska, Ryszard Kukliński, RWE, inwazja, ZSRS, „Solidarność”, Biały Dom.

Zbigniew Brzeziński poznał Jimmy’ego Cartera w Komisji Trójstronnej,
która zwróciła uwagę na młodego gubernatora ze stanu Georgia, wyróżniającego
się walką o prawa obywatelskie przede wszystkim ludności „kolorowej” i kobiet
oraz walką z niesprawiedliwością społeczną1. Obaj panowie bardzo szybko zaprzyjaźnili się, a Zbigniew Brzeziński stał się swego rodzaju mentorem i nauczycielem Cartera, przede wszystkim w sprawach polityki zagranicznej.
„W gruncie rzeczy – wspominał później Carter – w początkowym okresie to raczej on był szefem, a nie ja. Był przewodniczącym całej Komisji, a ja tylko jej
członkiem, eks-gubernatorem małego południowego stanu. Miał ostry, anali*
**
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Niniejszy artykuł jest fragmentem publikacji autora pt. Zbigniew Brzeźiński wobec spraw Polski w latach 1977–1999, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, rozdz. 2, s. 21–68.
A. Lubowski, Zbig. Człowiek który podminował Kreml, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2011,
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tyczny umysł i był bardzo elokwentny”2. Dlatego też, kiedy Jimmy Carter ogłosił publicznie swoją chęć ubiegania się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, zaprosił Brzezińskiego do swojego sztabu wyborczego, powierzając mu
funkcję szefa zespołu do spraw polityki zagranicznej3. Z drugiej strony, jak
przyznaje sam Brzeziński, przed wyborami wielu kandydatów na nominację do
startu w wyborach starało się go pozyskać do swojego sztabu. Tak więc to Brzeziński miał wybór i zwrócił uwagę na Cartera, ponieważ – jak stwierdził – „to
był człowiek kierujący się kilkoma bardzo podstawowymi zasadami moralnymi,
ale również posiadający instynkt polityczny”4.
W czasie kampanii wyborczej Zbigniew Brzeziński był głównym konsultantem Cartera w sprawach dotyczących polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, autorem wielu jego przedwyborczych i wyborczych przemówień, w tym
tych dotyczących praw człowieka i tzw. „trzeciego koszyka” z Aktu Końcowego
z Helsinek. Dzięki Brzezińskiemu Jimmy Carter był bardzo dobrze przygotowany do debat telewizyjnych z kontrkandydatem Geraldem Fordem, który w czasie
ostatniej telewizyjnej debaty publiczną wypowiedzią na temat wpływów Związku Radzieckiego w krajach Europy Wschodniej przypieczętował swoją przegraną w wyborach. „Nie wierzę, panie Finkel – powiedział w czasie debaty Ford –
że Jugosłowianie uważają się za zdominowanych przez Związek Radziecki. Nie
wierzę, że Rumuni uważają się za zdominowanych przez Związek Radziecki.
Nie wierzę, że Polacy uważają się za zdominowanych przez Związek Radziecki.
Każde z tych państw jest niezależne, autonomiczne, posiada integralność terytorialną. Stany Zjednoczone nie sądzą, by te kraje znajdowały się pod panowaniem
Związku Radzieckiego”5.
Po wygranych wyborach prezydenckich Jimmy Carter zaproponował Brzezińskiemu stanowisko swojego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego.
W Keeping Faith. Memoris of a President były prezydent pisze: „Zbigniew Brzeziński był chyba najbardziej kontrowersyjnym członkiem mojego zespołu […].
Otrzymał rekomendacje z wielu źródeł, ale część tych, którzy dobrze go znali,
ostrzegała mnie, że Zbig jest agresywny i ambitny, zaś w kwestiach kontrowersyjnych może mieć skłonność do wypowiadania się w sposób zbyt stanowczy […].
Słuchałem uważnie wszystkich komentarzy o nim, rozważyłem wszystkie czynniki i zdecydowałem, że chcę go mieć przy mnie w Białym Domu”6. Jak sam Carter
przyznaje, nominacja Brzezińskiego na doradcę do spraw bezpieczeństwa była
jedną z pierwszych decyzji personalnych, jakie podjął. Nigdy tej decyzji nie żałował, co więcej bez cienia wątpliwości potwierdził po latach, że gdyby ponownie
2
3
4
5
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wygrał wybory prezydenckie, znów powierzyłby Brzezińskiemu funkcję doradcy
do spraw bezpieczeństwa narodowego w swoim gabinecie7.
Poglądy Brzezińskiego dotyczące Europy Wschodniej, Związku Radzieckiego, bloku sowieckiego oraz jego koncepcja pokojowego zaangażowania były
doskonale znane Carterowi. Można by pokusić się o stwierdzanie, że w tych
kwestiach Carter przyjął poglądy Brzezińskiego, który był przecież „nauczycielem” Cartera w sprawach polityki zagranicznej. Brzeziński starał się przekonać
prezydenta do zmiany koncepcji „detente”, tak aby dać bardzo jasno do zrozumienia Związkowi Radzieckiemu, że porozumienie wypracowane w Helsinkach
jest całościowe i wzajemne, spychając w ten sposób Związek Radziecki do „ideologicznej defensywy”8. W swoim przemówieniu inauguracyjnym na Kapitolu
prezydent Carter powiedział: „Jesteśmy narodem idealistów i jesteśmy z tego
dumni. Niech nikt jednak nie myśli, że nasz idealizm to słabość. Jesteśmy wolni
i dlatego nie możemy być obojętni na to, co dzieje się z wolnością gdzie indziej.
Nasze poczucie moralności jasno i wyraźnie karze nam preferować te społeczeństwa, które tak jak my przestrzegają praw jednostki i wykazują dla nich poszanowanie. Nie chcemy nikogo zastraszać, ale nie ulega wątpliwości, że świat,
w którym jedni mogliby bezkarnie dominować, byłby niegościnny dla przyzwoitych obywateli i stanowiłby zagrożenie dla dobrobytu wszystkich ludzi”9. Jak
wspomina Adam Michnik: „w polityce amerykańskiej nastąpiła zmiana narracji,
ze sporu kapitalizm – socjalizm, na prawa człowieka lub ich brak. I to była
ogromna zasługa Zbiga”10. Stawianie na prawa człowieka oraz na popieranie ruchów narodowościowych wewnątrz imperium sowieckiego i ruchów opozycyjnych w państwach bloku sowieckiego było – jak twierdzi Zbigniew Brzeziński –
świadomym i całkowicie nowym działaniem w polityce amerykańskiej 11. Kiedy
tuż po wyborach zastanawiano się w administracji prezydenta Cartera i Departamencie Stanu nad sformułowaniem podstawowych celów amerykańskiej polityki wschodnioeuropejskiej, rozważano dwa możliwe podejścia: rozwijanie aktywnej współpracy z wybranymi krajami regionu, czyli przede wszystkim z Polską, Rumunią i Węgrami, czego domagał się Zbigniew Brzeziński, lub rozwijanie współpracy ze wszystkimi krajami regionu w takim samym stopniu. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja lansowana przez Zbigniewa Brzezińskiego12.
Polityka wschodnioeuropejska administracji Cartera była dostosowaną do
realiów końcówki lat 70. polityką „budowania mostów”, opartą na następujących czterech priorytetach:
7
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„— uznawanie i popieranie indywidualnego podejścia każdego wschodnioeuropejskiego kraju do zagadnień jego polityki wewnętrznej i zagranicznej;
— traktowanie każdego z krajów jako suwerennego, z uwzględnieniem politycznych i geograficznych realiów regionu;
— polepszanie stosunków w drodze rozszerzania kontaktów między ludźmi,
handlu, kooperacji i szerszego przepływu informacji;
— uznanie ograniczonych możliwości wpływu USA na kraje regionu i poszukiwanie takiego modelu wschodnioeuropejskiej polityki, który pozwoliłby
wnieść wkład w sprawy bezpieczeństwa europejskiego”13.
Cztery wyżej wymienione priorytety miały być wspomagane w ich realizacji
przez siedem następujących komponentów:
„1. Rozszerzenie dwustronnych dyplomatycznych, kulturalnych i naukowych
kontaktów z tymi wschodnioeuropejskimi państwami, które skłonne są to
uczynić;
2. utrzymanie kontaktów na wysokim szczeblu z przywódcami krajów, z którymi stosunki USA uległy wystarczającej poprawie;
3. wysiłki na rzecz wykonania postanowień Aktu Końcowego Konferencji Helsińskiej, w szczególności w dziedzinie praw człowieka i łączenia rodzin;
4. popieranie konstruktywnych wysiłków Europy Wschodniej odnoszących się
do kryzysów w różnych częściach świata, głównie na Bliskim Wschodzie
i w Afryce;
5. polepszenie kontaktów gospodarczych i rozszerzenie handlu;
6. zaangażowanie Europy Wschodniej w międzynarodowy system gospodarczy;
7. kontynuacja wysiłków na rzecz osiągnięcia porozumienia w rokowaniach
wiedeńskich”14.
Już we wrześniu 1977 r. prezydent Carter podpisał Dyrektywę Prezydencką
(PD-21) dotyczącą Europy Wschodniej, która ustalała politykę dającą pierwszeństwo tym krajom, który były nieco bardziej niezależne od Związku Radzieckiego15. Prezydent zdecydował także, że w ramach swojej wielkiej podróży
światowej odwiedzi Polskę, choć Zbigniew Brzeziński, jak to sam przyznaje
w swoich wspomnieniach, rekomendował mu, aby w pierwszej kolejności odwiedził Rumunię16. Zapytany o ten fakt po latach, Zbigniew Brzeziński odpowiedział, że rekomendował prezydentowi Carterowi odwiedzenie Polski, a nie
Rumunii17. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy ta sprzeczność jest spowodowana upływem lat, czy też może w swoich wspomnieniach z pracy w Białym
Domu przeznaczonych przede wszystkim dla czytelnika amerykańskiego Zbigniew Brzeziński z premedytacją dodał zdanie, że rekomendował Rumunię, mi13
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mo że w rzeczywistości było inaczej lub też oficjalnie rekomendował Rumunię,
a nieoficjalnie Polskę. Prawdopodobnie w obu przypadkach Zbigniew Brzeziński chciał pokazać w ten sposób amerykańskiej opinii publicznej, że w swoich
działaniach kierował i kieruje się przede wszystkim amerykańską racją stanu,
a jego polskie korzenie nie mają tu większego znaczenia. Jak sam przyznaje,
wielokrotnie stawiano mu zarzuty zbytniej uległości lub zbytniej nieustępliwości
ze względu na pochodzenie18. Często zarzucano mu, że jego poglądy na politykę
wynikają z faktu, że jest Polakiem lub że dla dobra Polski dąży do konfrontacji
Stanów Zjednoczonych i Rosji19. Z tego też powodu wiele działań podejmowanych lub niepodejmowanych przez Brzezińskiego w czasie jego pracy w Białym
Domu było odbieranych w Polsce ambiwalentnie. Jak przyznaje Adam Michnik:
„Z jednej strony duma, że nasz, Polak, doszedł tam, na sam Mount Everest świata, ale z drugiej strony zastanawialiśmy się, dlaczego on jest przeciwko nam.
Coś on nas nie chce słuchać. Tak więc to była taka miłość-nienawiść”20.
W czasie oficjalnej wizyty prezydenta Cartera w Polsce w grudniu 1977 r.,
w której oczywiście brał także udział Zbigniew Brzeziński, udało się zrealizować to, co kilka lat wcześniej Brzeziński zalecał Kissingerowi i Nixonowi przed
ich wizytą w Polsce w 1972 r., a co zostało przez tych ostatnich zignorowane.
Zbigniew Brzeziński, razem z żoną prezydenta, Rossalyn, złożyli wizytę kardynałowi Wyszyńskiemu, któremu wręczyli odręcznie napisany przez Cartera list:
„Do kardynała Wyszyńskiego. Przesyłam najlepsze życzenia i modlitwy. Podzielam wiarę i podziwiam wszystko, co Wasza Eminencja reprezentuje. Dążę
do tych samych celów. Jimmy Carter”21. Wskutek sugestii Brzezińskiego prezydent złożył hold przy Pomniku Bohaterów Getta oraz wieniec u stóp pomnika
żołnierzy Powstania Warszawskiego z 1944 r., co miało wyrażać identyfikację
Cartera z pragnieniem wolności Polaków22. W czasie oficjalnych rozmów z rządem polskim Carter podkreślał poparcie Stanów Zjednoczonych dla niezależności Polski i bliższych więzów między Polską i Zachodem oraz chęć powiększenia kredytów towarowych dla Polski. Nie uszło także uwadze rządu polskiego,
że na cel swojej pierwszej podróżny zagranicznej nowo wybrany prezydent USA
wybrał właśnie Polskę.
Zgodnie z obietnicą złożoną w czasie wizyty w Polsce, prezydent Carter zatwierdził, począwszy od 1978 r., w sumie 670 mln dolarów pomocy dla Polski
w postaci kredytów bezpośrednich i gwarancji kredytowych, które były też sposobem nagradzania za pozytywne działania w kierunku przestrzegania praw
człowieka23. Natomiast polsko-amerykańska wymiana handlowa wzrosła w dru18
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giej połowie lat 70. aż ośmiokrotnie. Oczywiście wzrastało też zadłużenie Polski
w stosunku do Stanów Zjednoczonych, które na dzień 31 grudnia 1979 r. wynosiło około 3 miliardy USD, przy całkowitym zadłużeniu Polski wynoszącym 23
miliardy USD24.
Sytuacja międzynarodowa sprzyjała działaniom podejmowanym w Białym
Domu. Latem 1976 r. na konferencji europejskich partii komunistycznych
w Berlinie Wschodnim dwadzieścia dziewięć spośród tych partii ogłosiło dokument nadający każdej z nich prawo do wyboru własnej drogi do socjalizmu, co
potwierdzało głoszoną przez Brzezińskiego od lat 60. tezę o tym, że blok komunistyczny nie jest monolitem25. W tym samym roku w Polsce powstał Komitet
Obrony Robotników, a w Czechosłowacji dwustu czeskich intelektualistów podpisało tak zwaną Kartę 77, która zawierała żądanie przestrzegania deklaracji Aktu Końcowego z Helsinek przez czechosłowacki rząd. W samym Związku Radzieckim powstała dysydencka Grupa Helsińska, która monitorowała przestrzeganie postanowień Aktu Końcowego przez władze. Andriej Sacharow, jeden
z najbardziej znanych dysydentów radzieckich, po wysłuchaniu inauguracyjnego
przemówienia prezydenta Cartera wysłał do niego list wyrażający uznanie. Jimmy Carter za namową Brzezińskiego postanowił odpisać na ów list, przejmując
tym samym „ofensywę w zimnowojennej walce ideologii”26. Adam Michnik,
członek KOR-u, tak wspomina to wydarzenie: „Bardzo pilnie śledziliśmy rozwój sytuacji. Sacharow był dla nas bohaterem. Nixon i Kissinger mieli poglądy
jak Metternich, czyli – dzielimy świat na strefy wpływów i rozmawiamy z poszczególnymi rządami. Brzeziński jak mało kto na Zachodzie rozumiał, że te
systemy nigdy się nie zmienią, jeśli nie dojdzie do ideologicznej konfrontacji.
Wiedział też, że prawa człowieka są wyjątkowo skuteczną bronią w tej walce”27.
W marcu 1977 r. prezydent Carter przyjął w Białym Domu Władymira Bukowskiego, innego rosyjskiego dysydenta, który spędził w sowieckich więzieniach
12 lat. W tym samym miesiącu w przemówieniu na Zgromadzeniu Ogólnym
ONZ prezydent Carter potwierdził zamiar walki o prawa człowieka na całym
świecie28, co zostało przypieczętowane podpisaniem w lutym 1978 r. Prezydenckiej Dyrektywy nr 30, określającej szczegóły polityki Stanów Zjednoczonych dotyczącej praw człowieka29.
W ramach wspierania ruchów opozycyjnych w krajach Europy Wschodniej
oraz ruchów narodowościowych w samym Związku Radzieckim, z inicjatywy
Zbigniewa Brzezińskiego, powstał tajny program realizowany przez CIA, polegający na działalności wydawniczej, a następnie na nielegalnym przemycie
24
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i dystrybucji literatury opozycyjnej, pisanej po rosyjsku, czesku, polsku, ukraińsku, przemycanej do tych krajów30. Prezydent Carter popierał także pomysły
Brzezińskiego dotyczące zwiększenia wsparcia i zasięgu oddziaływania Radia
Wolna Europa, dlatego też już w marcu 1977 r. nakazał zwiększenie wydatków
na RWE oraz Radio Swoboda, ponadto zlecił budowę jedenastu nowych nadajników o większej mocy31.
W 1980 r. w administracji Cartera powstała koncepcja amerykańskoradzieckiego dialogu, który miałby być prowadzony poufnie, za pośrednictwem
Polski, mającego na celu zbadanie możliwości wycofania się związku Radzieckiego z Afganistanu32. W sierpniu 1980 r. Zbigniew Brzeziński spotkał się w tym celu z ambasadorem Polski w USA Romualdem Spasowskim, który obiecał skontaktować się w tej sprawie z Gierkiem, który z kolei miałby porozmawiać o tym
z Breżniewem. W rozmowie ambasador Spasowski powiedział Brzezińskiemu
o życzliwym stosunku rządu polskiego do prezydenta Cartera i nadziei na jego
ponowny wybór, gdyż – jak się wyraził – „powrót do władzy Republikanów,
a szczególnie ludzi w rodzaju Kissingera, oznaczałby dla Polski wielkie obniżenie
zainteresowania Nią, a w konsekwencji jeszcze większe uzależnienie Polski od
Związku Radzieckiego”33. W czasie tej rozmowy ambasador Spasowski poinformował Brzezińskiego o tym, że został poproszony, aby udzielić pomocy Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych w zbieraniu informacji, które mogłyby pomóc w skompromitowaniu Brzezińskiego, oraz o wiedzy Moskwy dotyczącej
rozmów telefonicznych Brzezińskiego z Watykanem. „Nie wiem, w jaki sposób to
robią – powiedział Spasowski – ale podsłuchują te rozmowy. Wiem to z dobrego
źródła. Proszę być ostrożnym. Tylko tyle”34. Zbigniew Brzeziński spotykał się
chętnie także z innymi ambasadorami PRL w Waszyngtonie. Dzięki temu mógł
przekazywać ekipie rządowej Edwarda Gierka swoje myśli, uwagi i spostrzeżenia,
nawiązując w ten sposób pewien rodzaj taktycznego, bezpośredniego dialogu
z rządem Polski. „Witold Trąmpczyński, jeden z doradców Pierwszego, opowiadał
mi – wspominał Mieczysław Rakowski – że kiedy był naszym ambasadorem
w Waszyngtonie, rozmawiał pewnego razu z Gierkiem i zaoferował mu swoje
spotkanie z Brzezińskim, który mu wyjaśniał swoje cele w odniesieniu do Polski
i Rosji. Otóż mówił, że trzeba wszystko uczynić, oczywiście mądrze, żeby zmniejszyć zależność Polski od Związku Radzieckiego, że chce, żeby Polska była naprawdę niezależna. Na to Gierek: «Powiedz mu, że ja mam takie same cele»”35.
Pod koniec 1979 r. Zbigniew Brzeziński poinformował prezydenta Cartera
o wyraźnie pogarszającej się sytuacji w Polsce, narastającym niezadowoleniu
30
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wśród społeczeństwa polskiego i umacniającym się ruchu opozycyjnym. W ocenie Brzezińskiego wydarzenia w Polsce „stanowią doniosłą zmianę w świecie
komunistycznym i świadczą o zmniejszaniu się radzieckiego panowania”36. Zalecał
prezydentowi Carterowi zwiększenie kontaktów i pomocy gospodarczej dla Polski.
Zbigniew Brzeziński bardzo życzliwie i z ogromną nadzieją odnosił się do
rodzącego się w Polsce ruchu „Solidarność”, w którym widział „odrodzenie duchowej historycznej osobowości Polski”37. W podziemnym społeczeństwie Polski widział „odrodzone i autentycznie autonomiczne społeczeństwo znajdujące
się w warunkach komunistycznego systemu politycznego”38. Dlatego też z taką
determinacją i ogromną energią wspierał „Solidarność”. „Nie będę twierdził –
wspominał po latach ruch «Solidarność» Brzeziński – że byłem przekonany, że
to może doprowadzić do upadku komunizmu. Ale czułem, że to jest coś nowego
i rzeczą najważniejszą z naszego punktu widzenia, z Białego Domu, było nie
dopuścić do zgniecenia tego, co się rodzi. Z jednej strony popierać «Solidarność» w sposób dyskretny, a z drugiej strony ograniczać napięcia gospodarcze,
przez pomoc gospodarczą. Chodziło nam o to, aby uniknąć wybuchu, który wtedy ułatwiłby sowietom wejście do kraju i przeprowadzenie interwencji zbrojnej
jak w Czechosłowacji”39. Kiedy na początku września 1980 r. Centrala Amerykańskich Związków Zawodowych (AFL-CIO) postanowiła wesprzeć finansowo
„Solidarność”, prezydent Carter polecił sekretarzowi stanu Edwardowi Muskiemu, podobnie jak Brzeziński, Amerykaninowi polskiego pochodzenia, przekazanie rządowi radzieckiemu braku swojej akceptacji dla tej inicjatywy. Brzeziński wymógł na sekretarzu stanu, aby powiadomił o tym fakcie również ambasadora Polski, by pokazać, że Stany Zjednoczone traktują Polskę jako suwerenne
państwo40. W tym samym miesiącu, z ogromnym poparciem Brzezińskiego, Stany Zjednoczone postanowiły przyznać nowe kredyty dla Polski41. Kiedy 15
sierpnia 1980 r. rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, Bronisław Geremek,
tak wspominał ten czas po przybyciu do stoczni: „Kiedy zaraz po tym, jak rozpoczął się strajk, dotarłem do Stoczni Gdańskiej jako członek zespołu doradców
Wałęsy, zrozumiałem, że oni słuchają radia (RWE) nie tylko ze względu na informacje – wspominał Geremek – Był to symbol ich nowo uzyskanej wolności.
I wszyscy wiedzieliśmy, że mamy teraz przyjaciela w Stanach Zjednoczonych.
I wszyscy wiedzieliśmy, że przesłanie kryjące się za oficjalnym głosem dobywającym się z radia pochodziło od Zbigniewa Brzezińskiego”42. Ciekawe światło
na sytuację w Polsce po „porozumieniach sierpniowych” 1980 r. oraz na stosun36
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ki Zbigniewa Brzezińskiego z przedstawicielami ówczesnej władzy w Polsce
ukazuje relacja Mieczysława Rakowskiego ze spotkania i rozmowy z Brzezińskim w Waszyngtonie we wrześniu 1980 r. „W czasie rozmowy z Brzezińskim
w Waszyngtonie byłem, jak zawsze, szczery. Zarówno jemu, jak i facetowi
w Departamencie Stanu, zgodnie z dyrektywami Kani, przedstawiłem ocenę sytuacji w Polsce od lipca do chwili obecnej oraz przekazałem zapewnienie nowego Pierwszego, że władza będzie przestrzegać podpisanych porozumień. Również zgodnie z dyrektywą Kani, przedstawiłem prawdziwy obraz gospodarki
[…]. O ile w Departamencie Stanu byłem powściągliwy w ocenie sytuacji partii,
o tyle przed Zbyszkiem nie ukrywałem, że w górnych rejonach partii istnieją podziały w kwestii stosunku do nowej siły, która wyrosła wbrew partii. Ci pierwsi
uważają, że choć dziś zastosowanie siły nie jest możliwe, to jednak nie rezygnują z myśli o takim rozwiązaniu […]. Sporo miejsca w naszej rozmowie zajęła
kwestia stosunku Moskwy do tego, co się od lipca dzieje w Polsce […] gdyż to,
co już się stało (wolne, niezależne związki zawodowe, narastająca krytyka władzy w prasie), jest dla radzieckich herezją. Otwarcie mówili Gierkowi, co sądzą
o jego polityce gospodarczej opartej na kredytach z Zachodu […]. Brzeziński
powiedział, żebyśmy uważali bo łatwo można rozdrażnić przyjaciół ze Wschodu. Ostrzegał przed naruszeniem równowagi istniejącej między dwoma blokami.
«Stosunki między nimi – mówił – są znacznie bardziej poprawne niż w latach
sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych»”43.
Działania Zbigniewa Brzezińskiego na rzecz Polski w okresie jego czteroletniej
pracy w Białym Domu niezwykle trafnie podsumował Adam Michnik. W jego odczuciu, a także w odczuciu innych przedstawicieli polskiej opozycji, z którymi
o tym rozmawiał, „w Białym Domu był ktoś, kto dobrze rozumiał, o co nam chodzi.
Jak się patrzy na świat z perspektywy Białego Domu, to Polska jest małym punkcikiem na mapie. A tu są Filipiny, Indonezja, Bliski Wschód. Tak więc Polska nie jest
taka ważna. Każdy inny na jego miejscu, Amerykanin, postrzegałby Polskę jako jeden z wielu krajów. To że Zbig tam był, powodowało, że Ameryka zrobiła bardzo
mało błędów, jeżeli chodzi o Polskę. Nie mówię, że żadnych. Ale bardzo mało”44.

Działania Zbigniewa Brzezińskiego wobec planów inwazji wojsk
Układu Warszawskiego na Polskę w grudniu 1980 r.
Kiedy w drugiej połowie 1980 r. zaczęło wzrastać prawdopodobieństwo militarnej interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Polsce, zaplanowanej na
8 grudnia 1980 r. celem zdławienia „Solidarności” (o czym wiadomo, na podstawie informacji przekazywanych przez wywiad Stanów Zjednoczonych, jak
43
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również od pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, wysoko postawionego oficera
w sztabie Sił Zbrojnych PRL), Zbigniew Brzeziński dołożył wszelkich starań, na
jakie pozwalało mu zajmowane w administracji prezydenta Cartera stanowisko,
aby do interwencji zbrojnej w Polsce nie doszło. Jego strategia polegała na podjęciu jak najszerszej i umiędzynarodowionej akcji informacyjnej, mającej na celu przekazanie Związkowi Radzieckiemu jednoznacznego i zdecydowanego stanowiska Stanów Zjednoczonych, że ewentualna interwencja zbrojna w Polsce
będzie dla Moskwy bardzo kosztowna45.
25 sierpnia 1980 r. prezydent Carter, z inicjatywy Brzezińskiego, wysłał listy
do premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, prezydenta Francji Valery’ego
Giscarda d’Estaing, kanclerza Niemiec Helmuta Schmidta oraz papieża Jana
Pawła II, inicjujące ustalenie wspólnej polityki Zachodu wobec wydarzeń w Polsce oraz wskazujące na możliwość sowieckiej interwencji w Polsce46. W październiku 1980 r., również z inicjatywy Brzezińskiego, sekretarz stanu Edward
Muskie oświadczył Andriejowi Gromyce, „iż Stany Zjednoczone traktować będą
jakąkolwiek formę interwencji radzieckiej jako poważne zagrożenie pokoju”47.
W listopadzie, przy pomocy tak zwanych „kontrolowanych przecieków do prasy”, Brzeziński wyliczał możliwe skutki militarnej interwencji radzieckiej
w Polsce: ”zerwanie procesów odprężeniowych w Europie; pogorszenie współpracy gospodarczej między Wschodem i Zachodem; zwiększenie budżetów
NATO; powstanie poważnych napięć między komunistycznymi partiami Europy
Zachodniej a Związkiem Radzieckim; odsunięcie się państw niezaangażowanych od Związku Radzieckiego; prawdopodobne niepokoje w innych krajach
bloku radzieckiego; zwiększenie amerykańsko-chińskiej współpracy militarnej”48. Brzeziński poradził też rządowi polskiemu, aby utwierdzał Kreml w zapewnieniu, że jest w stanie samodzielnie zapanować nad sytuacją w kraju,
a ewentualna zewnętrzna interwencja zbrojna napotka bardzo silny opór ludności cywilnej49. Trzeciego grudnia 1980 r. prezydent Carter za pomocą „gorącej
linii” przekazał Breżniewowi przygotowane przez Brzezińskiego ostrzeżenie,
w którym była mowa o tym, że „USA nie chcą wykorzystywać wydarzeń w Polsce, ani zagrażać bezpieczeństwu ZSRR w regionie Europy Wschodniej, ale
wzajemne stosunki zdecydowanie się pogorszą, jeśli rozwiązanie zostanie narzucone polskiemu narodowi siłą”50. Siódmego grudnia Zbigniew Brzeziński
odnotował w swoim dzienniku: „Rano spotkaliśmy się ponownie w sprawie Polski. Obecni byli oprócz prezydenta, Muskie, Christopher, Brown, Turner i ja.
Zwróciłem uwagę na trzy podstawowe konkluzje: Związek Radziecki w ciągu
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48–72 godzin wkroczy do Polski w sile 15 dywizji i chce tę akcję przeprowadzić
pod przykrywką manewrów i na zaproszenie rządu polskiego. W trakcie zebrania pojawiła się nowa informacja, że dywizje Związku Radzieckiego, Czechosłowacji i NRD mają już wyznaczone zadania. Moskwa domagać się będzie likwidacji wszystkich tzw. elementów kontrrewolucyjnych w Polsce. Wspólna
decyzja Układu Warszawskiego w sprawie inwazji zapadła 5 grudnia […]. Jeśli
przewidywania CIA się sprawdzą, to przywódcy «Solidarności» zostaną aresztowani w niedzielę w nocy, a następnego ranka ludność zastanie już wojska radzieckie w Polsce. […] Uzgodniliśmy treść depesz, które natychmiast zostały
wysłane do Schmidta, Giscarda, Thatcher, Trudeau, Lunsa, Forlaniego, Frasera,
Suzuki i Waldheima. Mówiły one: «W moim przekonaniu państwa zachodnie
powinny podjąć wszelkie możliwe kroki, by wpłynąć na zmianę decyzji radzieckiej i starać się zapobiec wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski. W związku
z tą sytuacją dzisiaj o 14.00 czasu waszyngtońskiego wydaję (załączone)
oświadczenie. Mam nadzieję, że Pan (Pani) będzie mógł wkrótce wydać podobne oświadczenie. Pokaże ono Związkowi Radzieckiemu zdecydowaną postawę
sojuszu zachodniego, a jednocześnie zwróci uwagę społeczeństwu polskiemu na
grozę obecnej sytuacji». Po zebraniu skontaktowałem się z Nowakiem-Jeziorańskim, który swoimi kanałami miał uprzedzić przywódców polskiej opozycji
o konieczności ukrycia się. Rozmawiałem również z Lenem Kirklandem (szefem centrali związkowej AFL-CIO) sugerując mu, by wykorzystał sieć związków zawodowych i wreszcie zatelefonowałem do Rzymu i odbyłem dziesięciominutową rozmowę z Ojcem Świętym. Powiedziałem, że nie jest jasne, czy narada Układu Warszawskiego była podstępem i miała na celu dezinformację, czy
też zapadły na niej wiążące postanowienia. Mamy dość informacji, by obiektywnie ocenić, że przygotowania zostały zakończone, ale nie możemy stwierdzić
na pewno, czy i jakie decyzje podejmie sama Moskwa. Miałem – niewielką –
nadzieję, że cała ta publiczna aktywność powstrzyma Związek Radziecki przed
inwazją, zwłaszcza że element zaskoczenia jest bardzo ważnym czynnikiem
w planach Moskwy, a tego właśnie pozbawiliśmy ją naszymi posunięciami”51.
O swojej rozmowie w tej sprawie z papieżem Janem Pawłem II, Zbigniew Brzeziński tak wspominał: „[…] w pewnym sensie była to historyczna rozmowa. Oto
Doradca Prezydenta Stanów Zjednoczonych do Spraw Bezpieczeństwa konferuje z głową Kościoła Katolickiego w Watykanie po polsku w sprawie pokoju
i Polski”52. Po latach Adam Michnik potwierdził, że ostrzeżenia o możliwej interwencji militarnej dotarły rożnymi kanałami do przywódców „Solidarności”
w Polsce, ale że on osobiście w interwencję nie wierzył. Uważał wtedy, że Rosjanie straszą, w odróżnieniu, jak powiedział, od sytuacji z grudnia 1981, gdzie,
Rosjanie mniej straszyli, ale wiele wskazywało na realną możliwość interwencji53.
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Sytuacja pozostała napięta aż do 15 grudnia 1980 r. W tym czasie administracja Cartera działała intensywnie, aby uczynić możliwie wszystko, by do inwazji w Polsce nie doszło. Nakłoniono Indirę Gandhi, aby na mającym się odbyć w tym czasie oficjalnym spotkaniu z Breżniewem w Indiach wyraziła niepokój Indii co do zamiarów Związku Radzieckiego. Zbigniew Brzeziński porozumiał się z Lenem Kirklandem, szefem amerykańskich związków zawodowych
AFL-CIO, celem zorganizowania ogólnoświatowego bojkotu lotniczego, morskiego i kolejowego transportu do Związku Radzieckiego. Jednocześnie wysłał
memorandum do Departamentu Stanu, aby przygotowano listę rodzajów broni,
jaką Stany Zjednoczone były gotowe sprzedać Chinom w przypadku radzieckiej
inwazji na Polskę. Prasa amerykańska była na bieżąco informowana przez Brzezińskiego, o szczegółach planowanej inwazji oraz o działaniach podejmowanych
przez Biały Dom, aby do inwazji nie dopuścić. Również z inicjatywy Brzezińskiego poinformowano szczegółowo o całej sytuacji rządy państw sojuszniczych
i neutralnych. Do głośnych protestów Stanów Zjednoczonych dołączył także
prezydent Francji Giscard, który wysłał bardzo ostro sformułowaną depeszę do
przywódców w Związku Radzieckim. Również Wielka Brytania reagowała bardzo stanowczo w stosunku do Związku Radzieckiego i wspólnie ze Stanami
Zjednoczonymi, Francją, i początkowo z Niemcami, zmierzała do porozumienia
w sprawie wprowadzenia sankcji ekonomicznych przeciw ZSRR w przypadku
interwencji. Cały ten szum informacyjny spowodował, że na arenie międzynarodowej nasiliły się protesty i wyrazy niepokoju skierowane pod adresem Związku
Radzieckiego, także ze strony zachodnioeuropejskich partii komunistycznych.
Nie było też pełnej zgody na ewentualną interwencję w Polsce wśród państw
członkowskich Układu Warszawskiego. Z informacji, jakie Zbigniew Brzeziński
uzyskał od polskiego ministra spraw zagranicznych, wynikało, że Stanisław Kania, I sekretarz KC PZPR, przekonywał Breżniewa, że władza w Polsce jest
w stanie sama zapanować nad sytuacją w kraju, bez potrzeby zewnętrznej interwencji zbrojnej. Także Węgry, Rumunia i Bułgaria były przeciwne interwencji54.
Niewątpliwie, jeżeli rzeczywiście Związek Radziecki planował interwencję
zbrojną w Polsce w grudniu 1980 r., to poprzez akcję informacyjną w międzynarodowych mediach i inne opisane tu działania Zbigniewa Brzezińskiego została
ona pozbawiona elementu zaskoczenia i wzrósł jej koszt, także koszt wizerunkowy Związku Radzieckiego na arenie międzynarodowej, jak i wewnątrz bloku
radzieckiego, zwłaszcza wobec toczonej przezeń wojny w Afganistanie55.
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Współpraca Zbigniewa Brzezińskiego
z papieżem Janem Pawłem II
W październiku 1978 r. w Watykanie wybrano na papieża Polaka, kardynała
Karola Wojtyłę, człowieka zza „żelaznej kurtyny”. Zbigniew Brzeziński, przywołując to wydarzenie, które zrobiło na nim ogromne wrażenie, wspomina, że
natychmiast zatelefonował z tą wiadomością do prezydenta Cartera, który wtedy
przebywał w Camp David. Kiedy tego samego wieczoru prezydent wylądował
helikopterem przy Białym Domu i dziennikarze spytali go, co sądzi o nowym
papieżu, odpowiedział (co było transmitowane przez telewizje na całą Amerykę): „Wspaniały wybór, wspaniały wybór. To bardzo bliski, osobisty przyjaciel
Zbigniewa Brzezińskiego!”56. Papież Polak, antykomunista, bliski przyjaciel
kardynała Wyszyńskiego – był takim wstrząsem dla komunistów z bloku
wschodniego, że stwierdzono, iż wybór w krótkim czasie drugiego po Brzezińskim Polaka na tak wpływowy urząd w świecie nie może być dziełem przypadku, ale jest wynikiem międzynarodowego spisku. Szef radzieckich służ specjalnych – KGB – Jurij Andropow po przeprowadzonym w tej sprawie śledztwie
stwierdził, że „Wojtyłę wybrano w wyniku spisku niemiecko-amerykańskiego,
w którym czołowe role odegrali kardynał John Król, polsko-amerykański arcybiskup Filadelfii oraz Zbigniew Brzeziński. Spisek ten miał zmierzać do destabilizacji Polski, co miało być pierwszym krokiem do rozpadu Układu Warszawskiego”57. Tę informację o rzekomym wpływie Brzezińskiego na wybór papieża
potwierdził też Adam Michnik, który słyszał ją bezpośrednio od Brzezińskiego58. Z kolei Wojciech Jaruzelski, pełniący w tym czasie funkcję ministra
obrony w polskim rządzie, wspominał, że: „Kiedy Karol Wojtyła został wybrany, wiele osób w Związku Radzieckim, a nawet w Polsce, uważało, że Brzeziński się do tego przyczynił – dzięki swoim różnym wpływom. Byli przekonani, że
wpłynął na decyzje kardynałów. Jakakolwiek była prawda – dzieło Brzezińskiego czy nie – wszyscy od razu wiedzieliśmy, że oznacza to duże niebezpieczeństwo”59. Zbigniew Brzeziński bardzo dobrze rozumiał doniosłość tego wydarzenia. Wspomina, że tego samego popołudnia przyszedł do niego ambasador PRL
przy ONZ, który nic nie mówiąc, trzymał tylko nad głową gazetę waszyngtońską, gdzie wielkimi literami było napisane: Polak – papieżem. „Ten człowiek –
wspomina Brzeziński – był w jakimś błogostanie, mimo że był to w końcu
względnie przekonany komunista wiernie służący PRL-owi. Było więc dla mnie
jasne, że zaczyna się nowa era”60. Dziesięć dni po konklawe Zbigniew Brzeziń56
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ski napisał notatkę do prezydenta podkreślającą wagę tego wydarzenia: „Wybór
papieża należy traktować jako część nowej ery praw człowieka. Światowa potrzeba obrony praw człowieka staje się coraz bardziej znaczącą siłą polityczną.
Powinien pan na nowo potwierdzić swoje zaangażowanie”61.
Na uroczystościach w Rzymie z okazji wyboru nowego papieża Jan Paweł II
powiedział z uśmiechem do obecnego tam Brzezińskiego: „Dziękuje panie profesorze. Rozumiem, że to panu zawdzięczam pracę w Stolicy Piotrowej”62. Ten
żart Jan Paweł II powtórzył Brzezińskiemu rok później, kiedy w październiku
1979 r. przyjechał z pierwszą oficjalną wizytą do Stanów Zjednoczonych i zaraz
po spotkaniu z prezydentem Carterem w Białym Domu zamienił kilka słów
z Brzezińskim. Żartując z teorii spiskowych KGB dotyczących swojego wyboru,
papież zaprosił Brzezińskiego wraz z rodziną na wieczór do domu nuncjusza:
„Skoro mnie pan wybrał, to proszę mnie odwiedzić”63. Jak to opisuje Patrick
Vaughan w biografii Brzezińskiego, tego dnia Jan Paweł II i Brzeziński spędzili
trzy godziny na rozmowie w cztery oczy, nigdy nie ujawniając jej szczegółów64.
Fakt, że obaj byli Polakami, urodzonymi w Polsce przed wojną, szczerymi polskimi patriotami nienawidzącymi komunizmu, działającymi poza granicami ojczyzny, spowodował zawiązanie się między nimi szczerej przyjaźni, która
umożliwiła i ułatwiała ich współpracę i przyczyniła się do stworzenia prywatnego kanału komunikacyjnego pomiędzy Białym Domem a Stolicą Apostolską,
nazywanego przez członków Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego „watykańską gorącą linią”65. Kardynał Stanisław Dziwisz wspominał, że Brzeziński i Jan
Paweł II bardzo dobrze się rozumieli oraz że były liczne rozmowy telefoniczne
między nimi. „To była rzecz nadzwyczajna, bo papież nigdy wcześniej nie rozmawiał tak przez telefon”66.
Kiedy w czerwcu 1979 r. Jan Paweł II przyjechał z pierwszą oficjalną wizytą
do Polski, Zbigniew Brzeziński razem z Paulem Henze z Radia Wolna Europa,
postanowił zadbać, aby Polacy usłyszeli pełną relację wizyty papieża, spodziewając się cenzury lub manipulacji ze strony komunistycznych władz67. Władze
komunistyczne ZSRR, zdenerwowane wyborem Polaka na papieża, były bardzo
zaniepokojone planowaną wizytą Jana Pawła II w Polsce. Leonid Breżniew
rozmawiał o tym telefonicznie z pierwszym sekretarzem KC PZPR Edwardem
Gierkiem, namawiając go do niezapraszania papieża do Polski. „Radzę wam, nie
przyjmujcie go, bo będziecie mieli z tego wielkie kłopoty […] Powiedzcie papieżowi, on mądry człowiek, żeby oświadczył publicznie, że nie może przyje61
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chać, bo zachorował”. Gierek obstawał jednak przy tym, że ze względów politycznych rząd po prostu musi wpuścić Jana Pawła II do Polski. „Róbcie więc –
stwierdził na koniec Breżniew – jak uważacie, bylebyście wy i wasza partia nie
żałowali tego później”68. Jak „słusznie” przewidywał Leonid Breżniew, ta wizyta była przełomowa. Była jak duchowe trzęsienie ziemi dla całego polskiego
społeczeństwa, które poczuło, że już nie jest tak całkowicie zdane na „łaskę
i niełaskę” reżimu komunistycznego69. Wizyta papieża, kryzys gospodarczy oraz
pewne osłabienie reżymu stworzyły podatny grunt dla rosnącej w siłę opozycji
w Polsce. Kilka miesięcy po wizycie papieża podziemna gazeta „Robotnik”,
wydawana przez Komitet Obrony Robotników, opublikowała Kartę Praw Robotniczych, nawołując jednocześnie do stworzenia wolnych i niezależnych
związków zawodowych. Wśród sześćdziesięciu pięciu pierwszych sygnatariuszy
dokumentu był robotnik ze Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa70.
W grudniu 1980 r., wobec spodziewanej interwencji militarnej wojsk Układu
Warszawskiego w Polsce, Zbigniew Brzeziński rozmawiał telefonicznie z Janem
Pawłem II, informując go o planowanej inwazji i reakcji Stanów Zjednoczonych
w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Według relacji Zbigniewa Brzezińskiego
z tej rozmowy, papież był bardzo przejęty i pytał o niektóre szczegóły. Mówił
też o ewentualnych reakcjach na inwazję Kościołów we Francji i w Niemczech.
Kiedy do spodziewanej inwazji nie doszło, Brzeziński poinformował papieża
o tym fakcie71.
Zbigniew Brzeziński spotykał się z papieżem Janem Pawłem II kilkakrotnie
w latach 80. i 90., już po „opuszczeniu” Białego Domu. Brzezińskiemu szczególnie utkwiło w pamięci spotkanie z 1982 r., kiedy w rozmowie na temat sytuacji w Polsce, papież z całkowicie spokojną pewnością mówił, „że stan wojenny
i cały ustrój panujący wtedy w Polsce jest rzeczą przejściową, że upadek komunizmu jest nieunikniony ze względów moralno-historyczno-duchowych. […] On
po prostu wiedział, że to wszystko i tak się rozwali. Niezależnie, czy będą to
miesiące, lata czy dziesięciolecia”72.
W ocenie Zbigniewa Brzezińskiego postawa Jana Pawła II miała wielki polityczny wpływ na Polskę, ale także na całą Europę Wschodnią. Nie był to przypadek, że strajkujący robotnicy w Stoczni Gdańskiej wywiesili na bramie portret
papieża, traktując go jako rodzaj „osłony” przed władzami PRL. „Reżim ten w
głównej mierze dzięki Papieżowi zaczynał rozumieć, że jest naprawdę osamotniony. To osamotnienie, które reżim nagle poczuł, było przełomowe, powiązane
bezpośrednio z tym, że to Papież, a nie oni, reprezentował coś, z czym identyfi68
69
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kowały się nie tylko miliony Polaków, ale też setki milionów ludzi na całym
świecie”73.
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The works of Zbigniew Brzeziński in the presence of the Polish
affairs during Jimmy Carter’s presidency in the years 1977–
1981
Summary
The purpose of the present thesis was to supply documentary evidence for the engagement of
prof. Zbigniew Brzeziński in working for the beneﬁt of Poland in the 1970s and 1980s, particularly
in the period of time from 1977 till 1981 in which he was working in the White House as President
Jimmy Carter’s National Security Advisor. This period was the crucial times of the history of Poland. And the actions of prof. Zbigniew Brzeziński for the sake of Poland during the examined period of time have had very signiﬁcant role in saving “Solidarity” union which consequently lead to
victory in the year 1989.
Keywords: Zbigniew Brzeziński, Jimmy Carter, Poland, Ryszard Kukliński, RWE, invasion,
ZSRS, “Solidarity”, White House.
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Propaganda antyniemiecka i antysowiecka w prasie
podziemnej SZP-ZWZ-AK (1939–1944)
Streszczenie
Agresja niemiecka, a następnie okres okupacji ziem polskich oraz eksterminacyjna polityka
wroga budziły uzasadniony opór Polaków. Jedną z form walki z okupantem prowadzonej przez
armię podziemną było kolportowanie prasy konspiracyjnej. Odgrywała ona szczególną rolę, gdyż
zawarte w niej treści podważały wiarygodność informacji publikowanych na łamach prasy „gadzinowej” i przeciwdziałały propagandzie rozpowszechnianej przez wroga.
Centralne pisma SZP zaczęły się ukazywać już w listopadzie 1939 r., a następnie zostały przejęte przez ZWZ-AK. Ogółem, w okresie okupacji SZP-ZWZ-AK wydawała ponad 250 tytułów
prasy konspiracyjnej, a jej jednorazowy nakład wynosił ponad 200 tys. egzemplarzy.
Prasę podziemną kolportowano w całym kraju, ale największy zasięg miała ona w dużych miastach.
Najlepiej była w nią zaopatrzona Warszawa, która stanowiła centrum działalności podziemnej i działały
tu zarówno agendy BIP KG ZWZ-AK, BIP Obszaru Warszawa, jak i BIP Okręgu Warszawa.
Na łamach prasy konspiracyjnej rozpowszechniano zarówno propagandę antyniemiecką, jak
i antyradziecką. Propaganda antyniemiecka najsilniej oddziaływała na społeczeństwo na terenie
GG, a przede wszystkim w Warszawie, gdzie prasa konspiracyjna była najbardziej dostępna. Fakt
ten potwierdzają postawy wielu warszawiaków, którzy, niezależnie od konsekwencji, stosowali się
do zaleceń władz podziemnych i wstępowali do armii podziemnej, bojkotowali prasę „gadzinową”
oraz imprezy kulturalne organizowane przez władze okupacyjne, nie stosowali się do zarządzeń narzuconych przez te władze, a także uroczyście obchodzili wszystkie ważniejsze rocznice narodowe.
Mniejsza była natomiast skuteczność antyradzieckiej polityki propagandowej. Przede wszystkim, jak już wspomniano, prasa ta była najbardziej dostępna dla mieszkańców GG, których represje radzieckie zazwyczaj bezpośrednio nie dotyczyły. Poza tym jeszcze w latach 1943–1944 zaborcze plany Józefa Stalina oraz prowadzona przez niego polityka zagraniczna nie były dla czytelników tak odczuwalne, jak zarządzenia i represje władz niemieckich. Niezależnie od tego, polityka
propagandowa prowadzona na łamach prasy podziemnej utrwalała ducha oporu i kształtowała postawy patriotyczne w społeczeństwie polskim.
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Agresja niemiecka, a następnie okres okupacji ziem polskich oraz eksterminacyjna polityka wroga budziły uzasadniony opór społeczeństwa polskiego.
Pierwsze ośrodki ruchu oporu powstawały więc jeszcze podczas kampanii wrześniowej. W trakcie oblężenia Warszawy przez wojska niemieckie powstała
Służba Zwycięstwu Polski, która potem została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową. Jedną z prowadzonych przez nią
form walki z okupantem było kolportowanie prasy konspiracyjnej, która stanowiła
znaczącą przeciwwagę dla rozpowszechnianej przez niego prasy „gadzinowej”.
Kilkanaście opracowań na temat polskiej prasy konspiracyjnej w latach
1939–1945 zostało wydanych jeszcze w latach 70., 80. i 90. XX wieku. W 1975 r.
została wydana obszerna praca Polska prasa konspiracyjna lat 1939–1945 i początki prasy w Polsce Ludowej pod redakcją Mieczysława Adamczaka i Jerzego
Jarowieckiego1. W monografii tej zostały wykorzystane m.in. badania Jerzego
Jarowieckiego, które zostały zawarte w opublikowanym 4 lata wcześniej zbiorze
szkiców Prasa podziemna w latach 1939–1945. Studia i szkice2. Ten sam autor,
w 1983 r., wydał jeszcze monografię Literatura i prasa w latach okupacji hitlerowskiej3. W latach 80. zostały również opublikowane Szkice z dziejów prasy
pod okupacją niemiecką (1939–1945) autorstwa Ewy Cytowskiej4 i Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna (1939–1945) Stanisławy Lewandowskiej5. Oprócz tego powstało również kilka publikacji dotyczących prasy konspiracyjnej, wydawanej w poszczególnych regionach Polski. Należą do nich monografie wspomnianych już: Stanisławy Lewandowskiej Prasa okupowanej Warszawy (1939–1945)6 i Jerzego Jarowieckiego Konspiracyjna prasa w Krakowie
w latach okupacji hitlerowskiej 1939–19457, a także Zofii Sokół Rzeszowska
prasa konspiracyjna (1939–1945)8, Mieczysława Adamczyka Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie w latach 1939–19459 oraz, najstarsza, Zbigniewa Jerzego
Hirsza Lubelska prasa konspiracyjna 1939–194410.
1

2
3
4
5

6
7

8
9
10

Polska prasa konspiracyjna lat 1939–1945 i początki prasy w Polsce Ludowej, red. M. Adamczak, J. Jarowiecki, Kraków – Kielce 1979.
J. Jarowiecki, Prasa podziemna w latach 1939–1945. Studia i szkice, Kraków 1975.
Idem, Literatura i prasa w latach okupacji hitlerowskiej, Kraków 1983.
E. Cytowska, Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką (1939–1945), Warszawa – Łódź 1986.
S. Lewandowska, Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna (1939–1945), Warszawa 1982.
Eadem, Prasa okupowanej Warszawy 1939–1945, Warszawa 1992.
J. Jarowiecki, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945,
Kraków 1980.
Z. Sokół, Rzeszowska prasa konspiracyjna (1939–1945), Rzeszów 1989.
M. Adamczyk Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie w latach 1939–1945, Kraków 1982.
Z.J. Hirsz, Lubelska prasa konspiracyjna 1939–1944, Lublin 1968.
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W każdej z wymienionych wyżej pozycji, w mniejszym lub większym zakresie, został poruszony problem propagandy antyniemieckiej. W drugiej połowie ubiegłego wieku inny był jednak stosunek autorów do treści antyradzieckich, które również były zawarte w prasie konspiracyjnej. Ich ocenę oraz rzetelne omówienie uniemożliwiała bowiem obowiązująca jeszcze w tamtym okresie
cenzura. Z tego względu celem autorki niniejszego artykułu jest szczegółowe
omówienie nie tylko propagandy antyniemieckiej, ale również antyradzieckiej,
która przez cały okres okupacji była obecna w prasie podziemnej.
Prasa wydawana na ziemiach polskich została ostatecznie zlikwidowana
przez władze niemieckie w październiku 1939 r. Na terenach anektowanych zorganizowano system zarządzania prasą zbliżony do tego, który obowiązywał
w III Rzeszy, natomiast na terenie Generalnego Gubernatorstwa zamierzano realizować określoną politykę prasową. Temu problemowi została poświęcona
specjalna konferencja, która odbyła się w Łodzi w październiku 1939 r. Niedługo potem wprowadzono zarządzenie, w którym stwierdzono, że wydawanie
i rozpowszechnianie tekstów drukowanych wymaga specjalnego zezwolenia,
a następnie, w październiku 1940 r., ogłoszono całkowity zakaz wydawania jakichkolwiek publikacji w języku polskim11.
W miejsce zlikwidowanej prasy polskiej na terenie GG wydawano gazety
w języku niemieckim przeznaczone dla żołnierzy oraz zamieszkującej tam niemieckiej ludności cywilnej. Dla Polaków publikowane były specjalne, polskojęzyczne pisma o charakterze propagandowym. Należały do nich dzienniki polityczno-informacyjne oraz pisma ogólnoinformacyjne, fachowe i młodzieżowe.
Jednym z najpopularniejszych dzienników był „Nowy Kurier Warszawski”.
Oprócz niego w różnych rejonach wydawano takie pisma, jak: „Goniec Krakowski”, „Kurier Kielecki”, „Dziennik Radomski”, „Goniec Częstochowski”, „Głos
Lubelski” czy „Gazeta Lwowska”. W Warszawie i Krakowie wychodziły również czasopisma – tygodniki, dwutygodniki i miesięczniki. Jednym z bardziej
popularnych był krakowski dwutygodnik „Ilustrowany Kurier Polski” oraz warszawski tygodnik „7 Dni” czy miesięcznik „Fala”. Spośród pism fachowych
można wymienić m.in. periodyki „Siew”, „Rolnik”, „Ogrodnictwo” i „Pszczelarz”,
natomiast wśród młodzieżowych „Ster”, „Mały Ster” czy „Zawód i Życie”12.
Poziom merytoryczny wspomnianej wyżej prasy gadzinowej był bardzo niski, a jej treści z reguły tendencyjne. Informowano więc o zwycięstwach niemieckich, pomijając porażki oraz inne niewygodne dla okupantów fakty. Takie,
a nie inne treści miały przekonywać o niezwykłej potędze Rzeszy Niemieckiej
oraz wpoić przeświadczenie, że Polacy nie są zdolni do tego, aby odzyskać,
a następnie utrzymać niepodległe państwo. W ten sposób władze niemieckie starały się osłabić ducha oporu oraz wiarę we własne siły wśród ludności polskiej13.
11
12
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E. Cytowska, op. cit., s. 7–8.
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Z powyższych powodów, w zasadzie od początku okupacji, władze polskiego państwa podziemnego starały się przeciwdziałać prowadzonej przez wroga
polityce, rozwijając działalność propagandową i kształtując postawy patriotyczne nie tylko wśród żołnierzy konspiracji, ale również wśród ludności cywilnej.
Oddział Polityczny, który odpowiadał za organizowanie pracy propagandowej,
funkcjonował już w strukturach SZP, a jego dowódcą był mjr Tadeusz KrukStrzelecki. Po powołaniu ZWZ również utworzono Oddział PolitycznoInformacyjny, który wiosną 1940 r. został przemianowany na Oddział VI – Biuro Informacji i Propagandy. W połowie 1940 r. składało się ono z Wydziału Informacji, Wydziału Prasowego, Wydziału Wydawniczego i Wydziału Kolportażu. W drugiej połowie 1940 r., kiedy szefem BIP-u został płk Jan Rzepecki,
przeprowadzono tam reorganizację, w wyniku której powołano następujące komórki: Sekretariat, Wydział Propagandy Bieżącej, Wydział Informacji, Wydział
Walki Cywilnej, Wydział Kolportażu, Referat „N”, Redakcję „Insurekcji”, Tajne
Wojskowe Zakłady Wydawnicze, Wojskowe Biuro Historyczne i komórkę więzienną14.
Prasa podziemna odgrywała szczególną rolę w prowadzonej przez władze
podziemne działalności, gdyż zawarte w niej treści podważały wiarygodność informacji zawartych w prasie „gadzinowej”, przeciwdziałając tym samym propagandzie rozpowszechnianej przez wroga. Centralne pisma SZP zaczęły się ukazywać już w listopadzie 1939 r., a następnie zostały przejęte przez ZWZ-AK.
Ogółem w okresie okupacji SZP-ZWZ-AK wydawała ponad 250 tytułów prasy
konspiracyjnej, a jej jednorazowy nakład wynosił ponad 200 tys. egzemplarzy15.
Prasę podziemną kolportowano w całym kraju, ale największy zasięg miała
ona w dużych miastach. Najlepiej była w nią zaopatrzona Warszawa, która stanowiła centrum działalności podziemnej i funkcjonowały tu zarówno agendy
BIP KG ZWZ-AK, BIP Obszaru Warszawa, jak i BIP Okręgu Warszawa16. Duża
część pism wydawanych w stolicy była kolportowana do innych regionów polskich, także na ziemie anektowane przez Rosję Sowiecką. Spośród najbardziej
popularnych pism o charakterze ogólnoinformacyjnym należy wymienić, wydawany w Warszawie w latach 1940–1945, a potem również w Krakowie od 1944
do 1945 r., tygodnik „Biuletyn Informacyjny”. Ponadto ogólnie znane były również tygodniki „Biuletyn Informacyjny. Z frontu walki cywilnej” (1942–1944)
i „Czyn” (1943–1944), dwutygodniki: „Wiadomości Polskie” (1939–1944)
i „Agencja Zachodnia” (1943–1944). Konspiracyjne pisma podziemne wydawano także w mniejszych miastach, m.in. w Brzesku wychodził tygodnik „Pobudka. Biuletyn Informacyjny” (1942–1944), w Legionowie tygodnik „Ostatnie
Wiadomości” (1941), a potem „Reduta” (1942–1944) oraz dwutygodnik „Dru14

15
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L. Wyszczelski, Oświata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 1918–1945, Warszawa 2004, s. 265–266.
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żyna AK” (1943–1944), w Kielcach tygodnik „Wiarus” (1943–1944), w Częstochowie „Czyn Zbrojny” (1943–1944), zaś w Wyszkowie tygodnik „Do Celu”
(1941–1943). Do pism kolportowanych w terenie należały również wydawane
w 1944 r. tygodniki: „Szlakiem Orła Białego” oraz „W Szeregu”, a także „Gawędy Żołnierskie”.
Pisma ogólnoinformacyjne zawierały najczęściej ogólne wiadomości na temat sytuacji militarnej w Europie i na świecie, omówienie polityki Niemiec
i Rosji Sowieckiej oraz ich stosunek do ludności polskiej. Oprócz tego zamieszczano na ich łamach informacje dotyczące polityki prowadzonej przez polskie
władze emigracyjne, działalności armii podziemnej, opisywano ważniejsze akcje
sabotażowo-dywersyjne, a także charakteryzowano żołnierza konspiracji, jego
powinności i postawę moralną.
Nieco odmienny charakter miały instruktażowe pisma wojskowe przeznaczone najczęściej dla oficerów i szeregowych służących w armii podziemnej.
Należały do nich „Biuletyn Sztabowy” (1941–1944), „Insurekcja” (1941–1944)
„Żołnierz Polski” (1941–1944), „Nowa Armia Nowej Polski” (1941), czy
wspomniany już dwutygodnik „Drużyna AK”. Pierwsze z wymienionych pism
było przeznaczone przede wszystkim dla wojskowych wyższych stopni i zawierało syntetyczne opracowania specjalistów z Wielkiej Brytanii, USA i Szwajcarii w zakresie spraw wojskowych, lotniczych, morskich, politycznych, ekonomicznych, dyplomatycznych oraz społecznych tej wojny. Miesięczniki „Insurekcja” i „Żołnierz Polski” były pismami przeznaczonymi zarówno dla oficerów,
jak i podoficerów oraz szeregowych. Na ich łamach publikowano informacje
praktyczne, ułatwiające „[…] żołnierzom powstańczego wojska przygotowanie
się do przyszłych zadań, scharakteryzowanie warunków społecznych, politycznych i gospodarczych, w których polskiemu dowódcy wypadnie walczyć. Zorientowanie się w nich zawczasu, większe uspołecznienie się uchroni go przed
popełnieniem niejednego błędu […]”17. Poruszano więc problemy ogólnowojskowe i fachowe, omawiając m.in.: tajemnicę wojskową, rolę dowódcy, czyszczenie broni, materiały wybuchowe, techniczne środki w walkach, fortyfikacje
w walkach ulicznych. Dla żołnierzy armii podziemnej były również przeznaczone „Nowa Armia Nowej Polski” i „Drużyna AK”. W tej ostatniej jednak zamierzano położyć szczególny nacisk na problemy indywidualne żołnierzy i trudności, z jakimi borykają się na co dzień, wykonując zadania konspiracyjne. Analizując te problemy, starano się udzielać im wsparcia psychicznego.
Z oczywistych powodów treści propagandowe publikowano zarówno na łamach pism wojskowych, jak i ogólnoinformacyjnych, ale w tych ostatnich było
ich znacznie więcej. Formułowano je na bieżąco i dostosowywano do aktualnej
sytuacji politycznej. Od początku do końca okupacji, z takim samym natężeniem, starano się utrwalić niechęć społeczeństwa polskiego do władz niemieckich i prowadzonej przez nie polityki.
17
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Nieco inaczej wyglądał natomiast stosunek władz podziemnych do ZSRR
okupującego polskie ziemie wschodnie. Po agresji z 17 września 1939 r. rząd RP
na emigracji ogłosił, że Polska pozostaje w stanie wojny zarówno z Rzeszą
Niemiecką, jak i z Rosją Radziecką. Takie stanowisko propagowano aż do zawarcia układu Sikorski-Majski i nawiązania stosunków dyplomatycznych z rządem radzieckim. Od 1941 do 1943 r. starano się być lojalnym wobec ZSRR.
Dopiero po odkryciu grobów katyńskich i zerwaniu stosunków polskosowieckich w 1943 r. zaczęto ponownie atakować politykę Stalina, demaskując
jednocześnie protegowanych przez niego przedstawicieli PPR. Pod koniec 1943 r.
powstał Społeczny Komitet Antykomunistyczny, który miał koordynować
w obozie londyńskim tzw. akcję „K”, wymierzoną przeciw PPR, AL, KRN
i ZSRR. W strukturach BIP-u propagandą antykomunistyczną zajmował się
podwydział „Antyk”, kierowany przez Tadeusza Żenczykowskiego, który nawiązał współpracę z referatami prasowymi wszystkich większych ugrupowań
politycznych działających na terenie okupowanego kraju, dostarczając im materiałów propagandowych, a także wydawał dwa pisma – „Głos Ludu” i „Wolność
Robotniczą”18.
Jedną z form utrwalania nienawiści społeczeństwa do okupanta niemieckiego było opisywanie stosowanych przez niego represji. Bardzo wiele tego rodzaju
informacji można znaleźć na łamach „Biuletynu Informacyjnego” w 1940 r.
Oprócz tego na jego łamach omawiano i oceniano politykę prowadzoną przez
III Rzeszę, porównując ją do polityki prowadzonej na terenie zaboru pruskiego,
czy też opisywano i krytykowano postawy antypolskie w społeczeństwie niemieckim. Podobne treści publikowano również w następnych latach okupacji,
z tym że w ostatnich dwóch latach wojny znacznie więcej miejsca poświęcano
informacjom o klęskach wojsk niemieckich na frontach. Takie same treści,
w mniejszym lub większym stopniu, były także publikowane w innych pismach
podziemnych.
Informacje na temat okrutnego traktowania ludności cywilnej przez okupantów można znaleźć już w pierwszych numerach „Biuletynu Informacyjnego”
z 1940 r. W artykule zatytułowanym Obława stwierdzono: „[…] Warszawa była
terenem ogromnej, przekraczającej rozmiarami wszystkie poprzednie, obławy na
jej mieszkańców. Tysiące uzbrojonych Niemców (przeważnie SS-ów) urządziło
polowanie na ludzi, wobec którego bledną sceny z «Chaty Wuja Toma». W czasie obławy bito i poniewierano chwytanych, kilkunastu – zastrzelono, wielu raniono […]”19.
W numerach z następnych lat można znaleźć szczegółowe liczby Polaków
rozstrzelanych przez okupantów oraz informacje o egzekucjach dokonywanych
w getcie. Od stycznia 1944 r. systematycznie dostarczano czytelnikom wiado18
19
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mości na ten temat. Na przykład w numerze z końca stycznia 1944 r. zamieszczono następującą notatkę: „[…] Nowy olbrzymi mord. Trzy nowe egzekucje
«oficjalnie» odbyły się 13, 22 i 24 stycznia. Rozstrzelano w nich (według plakatów niemieckich) 250 Polaków. W ten sposób w 34 jawnych mordach masowych stracono dotąd ok. 1300 osób. Rzeczywista liczba ofiar jest – jak stale
podkreślamy znacznie wyższa […]”20. Informacje o tym samym charakterze zamieszczono również w numerze z maja tego roku, gdzie zaakcentowano, że
w getcie warszawskim wciąż trwają masowe egzekucje.
Po klęsce powstania warszawskiego tego rodzaju notatki przybrały jeszcze
bardziej tragiczny ton. W jednym z ostatnich numerów „Biuletynu Informacyjnego” z grudnia 1944 r. napisano, że „[…] tępienie polskości jest bardziej jeszcze perwersyjne. Aresztowania i likwidacje ludzi odbywają się nadal, lecz po cichu i w ukryciu, łapanki na wywóz do Rzeszy stają się prawie niewidoczne wobec nieustannych i masowych branek do kopania okopów i wobec systematycznego wyłapywania warszawiaków. Obecnie stosowaną politykę okupanta można
nazwać totalnym wyniszczeniem naszego narodu. […]”21.
O egzekucjach w getcie warszawskim przeprowadzanych przez władze okupacyjne informowały również inne gazety, m.in. „Agencja Zachodnia” czy
„Wiarus”. Ponadto na ich łamach zamieszczano także notatki na temat innego
rodzaju represji stosowanych przez Niemców. W pierwszym z wymienionych
pism w listopadzie 1943 r. opublikowano obszerny artykuł o sytuacji polskich
robotników wywiezionych przymusowo do Niemiec. Opisano w nim ich trudne
warunki bytowe oraz negatywny stosunek pracodawców, którzy źle ich traktowali, a nawet obrażali i poniżali. Przestrzegano przy tym czytelników, aby nie
wierzyli w hasła rozpowszechniane przez propagandę niemiecką, które zachęcały Polaków do wyjazdu, obiecując nie tylko dobre warunki pracy, ale również
godziwe wynagrodzenie22.
W drugiej z wymienionych gazet w maju 1944 r. zamieszczono informację
o wyjątkowo okrutnych represjach niemieckich przeprowadzonych w tymże
miesiącu w Mińsku Mazowieckim. Najpierw podpalono drewniane zabudowania
na rynku miasta i strzelano do uciekających z nich ludzi, a następnie kilku
uzbrojonych Niemców weszło do kościoła podczas odprawiania mszy i wyprowadziło czterech mężczyzn, których potem rozstrzelało. Ogółem zginęło 17
osób, rannych było ok. 60, a wywieziono ponad 8023.
Spośród innych form represji niemieckich opisywano także wysiedlanie
chłopów polskich z ziem przyłączonych do III Rzeszy. W „Biuletynie Informacyjnym” z września 1940 r. omówiono akcję wysiedleńczą przeprowadzaną
20
21
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przez okupantów na terenie Kujaw oraz województwa sieradzkiego i wieluńskiego. Sposób traktowania ludności polskiej był wyjątkowo okrutny, poza tym
okupanci zabierali jej nie tylko ziemię, ale również cały dobytek oraz zasoby finansowe, jeśli je posiadała. W taki sam sposób wysiedlano mieszkańców miast
na tych terenach24.
Przez cały 1940 r. na łamach „Biuletynu Informacyjnego” pojawiło się ok.
kilkadziesiąt artykułów i notatek dotyczących represji niemieckich. W innych
gazetach, zależnie od liczby wydawanych numerów, zamieszczano od kilku do
kilkunastu tego rodzaju informacji. Sposób ich przekazywania był bardzo specyficzny. Represje wobec ludności cywilnej były wprawdzie stałym elementem
życia codziennego mieszkańców GG, ale ich szczegółowe opisywanie silnie oddziaływało na emocje czytelników, budząc uzasadnioną nienawiść do władz
okupacyjnych i utrwalając ducha oporu.
Inną formą budzenia ducha oporu przeciwko Niemcom było ukazywanie polityki Rzeszy Niemieckiej i jej celów – niehumanitarnych i sprzecznych z wszelkimi zasadami moralnymi. Bardzo często przekonywano o tym, że obywatele
niemieccy byli znacznie mniej wartościowi pod względem moralnym niż przedstawiciele innych narodowości, stwierdzając m.in.: „[…] Mózg niemiecki jest
tak prymitywny, że wszelkie pojęcia wznoszące się ponad dziedzinę walki o łup
i ponad grabież są mu obce i są dla niego najzupełniej niedostępne. Niedostępna
jest duszy niemieckiej chrześcijańska idea Boga, jednakową miłością darzącego
wszystkich ludzi […]”25.
Tradycji zaborczej polityki państwa niemieckiego poszukiwano w wiekach
wcześniejszych, dowodząc, że jej początki miały miejsce już w czasach rządów
kanclerza Ottona Bismarcka. Problem ten poruszono m.in. w artykułach:
O „złym hitlerowcu” i „dobrym Niemcu”, Tacy są Niemcy czy Dwie metody.
W pierwszym z wymienionych artykułów dowodzono, że objęcie władzy przez
Hitlera w Niemczech nie było dziełem przypadku, lecz wynikało z faktu, że głoszone przez niego hasła były w pełni akceptowane przez naród niemiecki. Podkreślano przy tym, że „[…] Teoria o niemieckiej «rasie panów» i polskim «narodzie parobków» nie jest wynalazkiem hitlerowskim, lecz «dorobkiem» niemieckich uczonych na długo przed Hitlerem. Nie Hitler – lecz Bismarck wołał
w 1886 w Sejmie Pruskim: «Bijcie Polaków, dopóki nie odejdzie im ochota do
życia». A Fryderyk II? A Krzyżacy? Nie! Nie ma rozbieżności pomiędzy Hitlerem a olbrzymią większością narodu niemieckiego! Nie jest przypadkiem, że Hitler stoi na czele Niemiec […]”26.
W innym artykule, który opublikowano na łamach „Szlakiem Orła Białego”
także starano się uzasadnić powyższe tezy, stwierdzając, że „[…] Hitleryzm
24
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w ani jednym szczególe nie jest czymś nowym w stosunku do dawnego i stałego
programu niemieckiego. Nowa jest tylko skala i pośpiech. Hitler wiele razy mówił, a jeszcze częściej myślał, że jest ucieleśnieniem losu narodu niemieckiego
na przestrzeni tysiąca lat. Takie przeświadczenie nie powstało z niczego, jest na
czymś oparte, choć to oparcie uważamy za idiotyczne lub zbrodnicze. Hitler dlatego poczuł się ucieleśnieniem niemieckiego narodu, ponieważ w jego mózgu
półinteligenta zrodziło się przekonanie, że dla dążeń niemieckich wynalazł genialną metodę, na którą nie mogli wpaść jego dotychczasowi, lękliwi poprzednicy […]”27. W podsumowaniu tego tekstu stwierdzono, że od wieków podstawową cechą charakteru Niemców był brak jakiejkolwiek wrażliwości oraz zasad moralnych i dlatego w tak bezwzględny sposób realizowali oni swoje cele polityczne.
W niektórych tekstach metody represjonowania Polaków w latach 1939–
1945 porównywano do tych, które były stosowane w okresie zaborów. W artykułach Tacy są Niemcy i Dwie metody wspomniano o organizacji HAKATA,
zmierzającej do zgermanizowania ludności polskiej, przekonując, że zasady jej
działania były takie same jak te, na których opierała się działalność kierowanej
przez Adolfa Hitlera partii NSDAP. Obydwie bowiem nie umiały w pokojowy
sposób pozyskać przychylności przedstawicieli narodowości słowiańskiej, reprezentujących większą wrażliwość, kulturę i znacznie wyższy poziom intelektualny. Z tego względu starali się ich od siebie uzależnić, używając przemocy
i stosując represje. Rezultatem stosowania takich, a nie innych metod było jednak zdobywanie akceptacji tylko ludzi bezwartościowych, którzy byli skłonni
współpracować z okupantem w zamian za uzyskiwanie korzyści materialnych.
Podkreślano więc, że okupanci niemieccy, „[…] działając pięścią i gwałtem
(obóz koncentracyjny w razie odmowy wpisania się na listę niemiecką), lada
obietnicą koncesji, zwiększonych przydziałów itp., pozyskują dla niemieckości
same szumowiny […]”28.
Ukazywanie niższości intelektualnej i kulturowej narodu niemieckiego dowartościowywało polskich czytelników. Świadomość przewagi intelektualnej, jaką posiadali nad okupantami, pozwalała im nabrać dystansu do prowadzonej przez nich polityki, która, jak podkreślano, była następstwem ich prymitywnego sposobu myślenia.
Ów sposób myślenia nie tylko uodparniał Polaków na wpływ propagandy niemieckiej, ale również ułatwiał przetrwanie trudnej, okupacyjnej rzeczywistości.
Brak wszelkiej wrażliwości oraz uczuć humanitarnych, który zarzucano
niemieckim okupantom, powodował, że nie mieli oni żadnych wyrzutów sumienia. W prasie z 1944 r. publikowano informacje, że nadchodząca klęska militarna nie budzi u nich nawet poczucia winy, a jedynie strach przed odpowiedzialnością za dokonane zbrodnie. Na łamach „Agencji Zachodniej” stwierdzono na
przykład, że „[…] Niemcy nie oskarżają Hitlera za jego zbrodnie, ale za to, że
27
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Aktualne informacje z kraju i ze świata, „Szlakiem Orła Białego” z 16 kwietnia 1944 r., nr 1, s. 5.
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72

Anna MARCINKIEWICZ-KACZMARCZYK

mu się nie udało. Im więcej boi się Niemiec, tym okrutniejszych domaga się represji na Polakach […]”29. Następstwem ich strachu, jak wnioskowano, były
więc nie wyrzuty sumienia za dokonane zbrodnie, tylko kolejne represje.
Niezależnie od tego w większości artykułów podkreślano, że w obliczu nadchodzącej klęski wcześniej czy później okupanci będą musieli odpowiedzieć za
wszystkie swoje zbrodnie. Odpowiedzialność za politykę III Rzeszy ponosili, jak
często akcentowano, nie tylko przedstawiciele jej władz, ale całe społeczeństwo
niemieckie, gdyż „[…] nie ma Niemców dobrych. Są tylko Niemcy – zbrodniarze lub Niemcy – tolerujący i popierający zbrodniarzy. Gdzież bowiem byli dobrzy Niemcy, gdy setkami rozstrzeliwano niemal co dnia niewinnych na ulicach
Warszawy? Czy rozległ się choć jeden głos protestu w armii niemieckiej przeciwko koszmarom obozów koncentracyjnych? […]”30. Przedstawianie narodu
niemieckiego jako z natury pozbawionego wszelkich ludzkich uczuć miało na
celu wzbudzenie głębokiej nienawiści do niego oraz chęci zemsty za wszystkie
doznane krzywdy.
Oprócz represji naród polski w latach 1939–1945 był również, jak już
wspomniano, narażony na wpływ propagandy niemieckiej. Jej oddziaływanie
było szczególnie niebezpieczne w latach 1943–1944, kiedy zbliżał się koniec
wojny, a kwestia przyszłości politycznej państwa polskiego wciąż nie była jasna.
W prasie podziemnej starano się głównie przestrzegać czytelników, aby nie wierzyli w informacje rozpowszechniane przez władze okupacyjne. Dotyczyły one
przede wszystkim zwycięstw niemieckich, negatywnych opinii na temat działalności ZWZ-AK oraz polityki prowadzonej przez rząd RP na emigracji.
Informacje o zwycięstwach wojsk niemieckich były publikowane na łamach
prasy gadzinowej oraz obwieszczane na rozwieszanych w miastach plakatach
i za pośrednictwem rozgłośni radiowych, można je było także znaleźć w repertuarze kin i teatrów przeznaczonym dla ludności polskiej. Z oczywistych powodów w ostatnich latach wojny władze okupacyjne informowały jedynie o sukcesach na froncie, natomiast w ogóle nie wspominały o porażkach. W ten sposób
starano się przekonać mieszkańców ziem okupowanych, że naród niemiecki jest
niepokonany i tym samym zniechęcić go do stawiania jakiegokolwiek oporu.
Z tego względu w prasie podziemnej od początku nawoływano, aby nie czytać prasy „gadzinowej” i nie uczęszczać do kin czy teatrów, gdyż „[…] Celem
tych wydawnictw jest moralne rozbrajanie narodu polskiego przez wyszydzanie
polskiego oporu zbrojnego, przez dyskredytowanie polskiej gospodarki, przez
fałszywe informowanie z zakresu sytuacji wojenno-politycznej oraz demoralizowanie zdrowej duszy ludu polskiego przez pornograficzne ilustracje, powieści
itp. […]”31. Brak styczności z propagandą niemiecką nie tylko przeciwdziałał jej
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Ewolucja nastrojów niemieckich w Polsce, „Agencja Zachodnia” z 27 stycznia 1944 r., nr 1–2, s. 15.
Dzień zapłaty, „Biuletyn Informacyjny” z 31 lipca 1944 r., nr 33 (240), s. 12.
Bojkotujmy niemieckie pisma i kina, „Ostatnie Wiadomości” z 17 października 1941 r., nr 5, s. 2.

Propaganda antyniemiecka i antysowiecka…

73

zgubnemu wpływowi na polskiego czytelnika, ale także pozwalał mu zachować
zdrowy rozsądek oraz w miarę obiektywnie oceniać sytuację międzynarodową.
Tym bardziej że w prasie podziemnej na bieżąco informowano o klęskach
armii niemieckiej oraz omawiano aktualną sytuację Polski na świecie. W „Biuletynie Informacyjnym” z marca 1944 r. napisano: „[…] Mimo że ciągle słyszymy
i czytamy o ofensywie powietrznej Anglosasów na Rzeszę, nie zdajemy sobie
przeważnie sprawy z tego, jak nieludzkie cierpienia są dziś udziałem Niemiec,
jak potwornie zniszczona jest większość niemieckich miast i jaką straszliwą, na
stulecia pamięci obliczoną, lekcję pokojowości otrzymuje ten naród zbrodniarzy
i podpalaczy świata […]”32. W innym numerze tego pisma, z lipca tegoż roku,
stwierdzono natomiast, że „[…] Widzimy i czujemy to wszyscy, że groźne zjawiska wojny weszły w okres przełomowy. Zamach na Hitlera, katastrofalna sytuacja frontu niemieckiego wschodniego oraz ogromny spadek ducha wojennego
Niemców – świadczą o tym, że przesila się niemiecka wola walki […]”33.
Autorzy powyższych tekstów mocno akcentowali fakt, że siła ekspansji
niemieckiej w Europie została złamana i III Rzesza zostanie wkrótce pokonana.
Cierpienia narodu niemieckiego były nie tylko zasłużoną karą za wszystkie popełnione zbrodnie, ale również zadośćuczynieniem dla społeczeństwa polskiego
za doznane krzywdy. Taki, a nie inny obraz Niemiec, a przede wszystkim przekonanie o ich militarnym osłabieniu oddziaływało na nastroje oraz budziło chęć
odwetu na okupantach, stając się równocześnie jednym z czynników, które
przyczyniły się do wybuchu powstania warszawskiego.
Inną formą przeciwdziałania propagandzie niemieckiej było podważanie
wiarygodności przekazywanych przez nią treści. Najostrzej atakowano i podważano wszelkie negatywne opinie na temat armii podziemnej czy polskich władz
emigracyjnych. Podkreślano więc, że „[…] Przewrotne prowokacyjne kłamstwa
i oszustwa Niemców nie zdołają zaćmić jasnej świadomości Warszawy, iż
zbrodnie niemieckie zaczęły się i trwały już na długo, długo przedtem nim przeciw poszczególnym katom niemieckim zwróciła się karząca dłoń Polski Podziemnej. Mimo perfidii niemieckich wystąpień, społeczeństwo polskie doskonale rozróżnia i rozróżniać będzie akcję otoczonych uwielbieniem bohaterskich bojowników Polski Podziemnej od zamachów dokonywanych przez prowokatorów
niemieckich […]”34.
Starając się przekonać czytelnika o wiarygodności powyższych informacji,
w prasie podziemnej zamieszczano szczegółowe relacje z przebiegu akcji sabotażowo-dywersyjnych. Najczęściej opisywano te, w których ginęli wyżsi urzędnicy niemieccy odpowiedzialni za stosowanie najbardziej okrutnych represji
wobec ludności cywilnej. W każdej tego rodzaju relacji zamieszczano dokładne
informacje na temat postawionych im zarzutów. Na przykład notatka dotycząca
32
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Niemcy na przednówku, „Biuletyn Informacyjny” z 9 marca 1944 r., nr 10 (217), s. 1.
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zastrzelenia wyższego urzędnika policji w GG Fryderyka Krügera brzmiała następująco: „[…] W odwet za swą zbrodniczą działalność w Polsce, a w szczególności za ostatnie skazanie na śmierć 70 niewinnych Polaków, obwieszczone
zarządzeniem z dn. 12 lutego 43 r. – szef policji w Gen. Gubernatorstwie i zastępca Gen. Gubernatora, gen. Policji Krüger zgładzony został w Krakowie
w dn. 20 kwietnia 1943 r. o godz. 9.50 […]”35. W ten sposób przekonywano
czytelnika, że wszystkie akcje sabotażowo-dywersyjne organizowane przez władze podziemne były uzasadnione, gdyż ich celem było pomszczenie represji stosowanych przez wroga.
Żołnierzy armii podziemnej ukazywano jako bohaterów, którzy narażali swe
życie, aby ukarać okupanta za zbrodnie dokonane przeciwko narodowi polskiemu. Prowadzone przez nich działania sabotażowo-dywersyjne miały nie tylko
pomścić represje okupanta, ale także osłabić tyły armii niemieckiej. W tym
świetle treści propagandowe ukazujące członków konspiracji jako bandytów
i zbrodniarzy brzmiały zupełnie niewiarygodnie.
Warto jednak zaznaczyć, że na łamach prasy „gadzinowej” rozpowszechniano również takie informacje, których wiarygodność trudno było podważyć. Dotyczyły one sytuacji polskich władz emigracyjnych na arenie międzynarodowej
oraz ich trudnych relacji ze Związkiem Sowieckim. Najtrudniejsze były tematy
dotyczące zbrodni katyńskiej, zaborczych planów Stalina wobec ziem polskich,
czy też jego fałszywych obietnic składanych politykom polskim i brytyjskim.
Podkreślano więc, że władze okupacyjne celowo poruszają tego rodzaju problemy, licząc w przyszłości na określone korzyści z konfliktu polsko-sowieckiego.
Bardzo wymowna była treść artykułu poruszającego te kwestie, który został
opublikowany na łamach „Biuletynu Informacyjnego” w grudniu 1944 r., czyli
już po klęsce powstania warszawskiego. Odnosząc się w nim do ostatnich informacji publikowanych na łamach prasy „gadzinowej”, napisano, że „[…]
Treść propagandowa wciąż ta sama, choć podawana w rozmaity sposób: Polska
przez Anglię „zaprzedana Sowietom, rozsądek każe iść u boku Niemców, Niemcy jedyni są w stanie obronić Europę i Polskę przed zalewem bolszewickim,
słowa uznania dla bohaterstwa Warszawy, dla dzielności AK itp. […]”36. We
wnioskach końcowych autor artykułu stwierdził, że podstawowymi celami przekazywania takich, a nie innych informacji była chęć pozyskania robotników polskich do pracy w III Rzeszy i wywołanie „zamętu w opinii polskiej” oraz wrażenia, że Polacy nie mając oparcia w państwach zachodnich, współpracowali
z okupantem. W ten sposób, jak podkreślano, Niemcy starali się „[…] za jednym
zamachem osiągnąć dwa cele: zyskać robotnika i zaszkodzić sprawie polskiej na
terenie międzynarodowym […]”37.
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Niezależnie jednak od przedstawionych wyżej uzasadnień, wiarygodność
treści antyradzieckich rozpowszechnianych w ramach niemieckiej akcji propagandowej była trudna do podważenia, gdyż duża ich część była zgodna z prawdą. Poza tym te same informacje, chociaż w innej formie, rozpowszechniano
również w polskiej prasie podziemnej. W tej ostatniej, jak już wspomniano, treści antyradzieckie publikowano od początku okupacji, ale z różnym natężeniem.
Do połowy 1941 r., czyli do zawarcia układu Sikorski-Majski, najczęściej zamieszczano informacje na temat represji sowieckich przeprowadzanych na terenach polskich zaanektowanych przez ZSRS we wrześniu 1939 r.
Na łamach „Biuletynu Informacyjnego” z września 1940 r. zamieszczono
notatkę na temat aresztowań polskich oficerów w Wilnie38, natomiast w grudniowym numerze tego pisma obszerne informacje o akcji wysiedleńczej. Sytuację ludności polskiej na ziemiach wschodnich opisano w następujący sposób:
„[…] Barbarzyńskie wysiedlanie ludności polskiej z naszych ziem wschodnich
na tereny głębokiej Rosji objęło ok. 400 000 Polaków. Wysiedlanie masowe odbyło się w zimie i na wiosnę. Wziętych w brance lutowej zesłano do obwodów
Archangielskiego, Wołogodzkiego, Republiki Komi […] Warunki życia zesłanych wszędzie trudne, niekiedy nie do zniesienia […]”39.
Problem ludności polskiej pozostającej pod okupacją sowiecką został również poruszony w artykule Nastroje okupacji sowieckiej, opublikowanym
w „Biuletynie Informacyjnym” z kwietnia 1941 r. Podkreślono w nim, że pomimo iż w tym okresie złagodzono już represje wobec ludności polskiej, to jej stosunek do władz sowieckich nie zmienił się, gdyż: „[…] potęguje się nienawiść
do Bolszewików. Nienawiść ta jest specjalnie silna wśród chłopów, zmuszanych
do kolektywizacji swych gospodarstw, gnębionych rekwizycjami i kontygentami
nie mniejszymi niż w okupacji niemieckiej […]”40. Warto zaznaczyć, że w początkowych latach okupacji poruszano przede wszystkim problem represji stosowanych przez władze sowieckie wobec Polaków na ziemiach wschodnich
odebranych II Rzeczypospolitej oraz pogarszające się tam warunki życia.
W pierwszej połowie 1941 r. sytuacja ludności polskiej na ziemiach
wschodnich nieco się poprawiła, gdyż w sierpniu tego roku doszło do nawiązania stosunków pomiędzy rządem RP na emigracji a ZSRS. W tej sytuacji na łamach prasy podziemnej nie publikowano już artykułów o treściach antyradzieckich, ograniczając się do opisywania przebiegu negocjacji polsko-radzieckich,
a następnie warunków podpisania układu Sikorski-Majski.
W „Biuletynie Informacyjnym” z lipca 1941 r., czyli jeszcze przed zawarciem układu, zamieszczono opinie dotyczące prowadzenia negocjacji polsko-radzieckich. W artykule zatytułowanym Sprawy polskie można jednak było wyczuć brak zaufania autora do przyszłych sojuszników, zwłaszcza w kwestii za38
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akceptowania granic Polski z 1939 r. Napisał on bowiem: „[…] Musimy wszyscy o tym pamiętać, że tak toczące się rozmowy, jak i przyszłe nasze układy
z Rosją muszą doprowadzić do przywrócenia stanu między nami i naszym
wschodnim sąsiadem, jaki był przed wrześniem 1939 r. Natomiast wszelkie sojusze oparte na ściślejszej współpracy także i po wojnie między nami a naszym
wschodnim sąsiadem będą możliwe tylko na płaszczyźnie głębokich zmian
w ustosunkowaniu się tego sąsiada do Polski […]”41. Biorąc pod uwagę dotychczasowe relacje Polski i ZSRS, trudno dziwić się temu, że zarówno władze, jak
i społeczeństwo polskie nie ufało w uczciwe intencje radzieckiego partnera.
Warto również zaznaczyć, iż od początku zdawano sobie sprawę z faktu, że podstawową przyczyną zawarcia porozumienia pomiędzy Polską i ZSRS była trudna
sytuacja militarna tego ostatniego, która zmusiła go do przejścia na stronę aliantów.
Układ Sikorski-Majski, jego treść, a także opinie na ten temat były publikowane w wielu pismach. Najobszerniejsze informacje zamieszczono m.in. na łamach „Biuletynu Informacyjnego” i „Ostatnich Wiadomości”. W „Biuletynie Informacyjnym” z 7 sierpnia 1941 r. poinformowano wprawdzie tylko o zawarciu
tego układu i podano jego treść, ale już w jego kolejnym numerze zamieszczono
szerszy artykuł, w którym wyrażono nadzieję, że nastąpi wreszcie okres normalnych stosunków pomiędzy obydwoma państwami. Autor tego artykułu podkreślił jednak, że wśród Polaków były różne opinie na ten temat, nie zawsze pozytywne, gdyż: „[…] Niewątpliwie względy uczuciowe usprawiedliwiają rezerwę
i zastrzeżenia wysuwane przez pewien odłam opinii. Pamięć niedawnej przeszłości, a w szczególności pamięć poczynań sowieckich na ziemiach polskich,
jest żywa i nikt nie może sobie życzyć zatarcia jej w sercach Polaków […]”42.
Podobne opinie na temat układu Sikorski-Majski zamieszczono na łamach
„Ostatnich Wiadomości” z września 1941 r. Ponadto z dużym optymizmem opisywano możliwości utworzenia armii polskiej w ZSRS i jej potencjału militarnego, informując jednocześnie o tym, że mundurów dostarczy Wielka Brytania,
a wyposażenia ZSRS43.
Kolejne wiadomości na temat armii polskiej w Rosji Sowieckiej dotyczyły
przede wszystkim procesu jej tworzenia. W październikowym numerze „Ostatnich Wiadomości” napisano z entuzjazmem, że wkrótce „[…] Armia polska
w Sow. liczyć będzie trzy dywizje. Posiada ona wszelkie służby pomocnicze.
PCK już działa. Powołano polską kobiecą organizację wojskową, na czele której
stanęła Polka niedawno wypuszczona z więzienia. Władze sow. nie wyraziły
sprzeciwu co do powołania kapelanów pułkowych. […]”44. W artykułach i notatkach z początkowego okresu tworzenia armii polskiej podkreślano życzliwy
stosunek władz radzieckich do tej inicjatywy.
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Z czasem jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Już po kilku miesiącach do
tworzonego wojska zaczęła napływać ludność polska – najczęściej ofiary represji radzieckich – która dotąd przebywała w więzieniach lub obozach pracy
w ZSRS. Praca ponad siły, trudne warunki bytowe oraz niedożywienie powodowały, że stan psychofizyczny tych osób był bardzo zły. W „Biuletynie Informacyjnym” napisano, że wyglądali jak […] szkielety, ubrane w łachmany, często bez butów i koszuli, w stanie ostatecznego wyczerpania po dwunastogodzinnym dniu pracy w obozach, przy dwóch nędznych posiłkach […]”45. Taki stan
fizyczny Polaków przybywających do obozów był wynikiem represji, które ich
spotkały, i budził słuszne pretensje polskich władz wojskowych odpowiedzialnych za organizację armii w ZSRS. Tym bardziej że większość z nich była tak wycieńczona, że nie była w stanie wyruszyć na front wcześniej niż za kilka miesięcy.
Innym poważnym problemem był fakt niezgłoszenia się do powstającej armii ponad 10 tys. polskich oficerów przebywających w obozach w Kozielsku,
Starobielsku i Ostaszkowie. Próby wyjaśnienia tej sytuacji podejmowane przez
przedstawicieli rządu RP na emigracji spotykały się z niechęcią władz radzieckich, które nie potrafiły wytłumaczyć, co stało się z polskimi oficerami. Z czasem problem ten stał się powodem konfliktu pomiędzy władzami polskimi a sowieckimi. Oprócz tego te ostatnie zaczęły oskarżać dowództwo armii polskiej
w ZSRS, że celowo opóźnia wysłanie oddziałów na front i tym samym odmawia
wsparcia Armii Czerwonej podczas trudnych zmagań z Niemcami.
Powyższe konflikty, a także coraz bardziej otwarte poparcie udzielane politykom PPR przez Stalina, powodowały słuszne obawy przedstawicieli rządu
emigracyjnego. Z tego względu od 1942 r. coraz częściej na łamach prasy podziemnej zaczęły pojawiać się artykuły krytykujące PPR i jej współpracę z ZSRS.
W jednym z artykułów opublikowanych na łamach „Biuletynu Informacyjnego”
opisano historię polskich komunistów w okresie międzywojennym, oskarżając
ich nie tylko o korupcję, ale również o zdradę państwa. Na koniec natomiast
stwierdzono: „[…] Polską Partię Robotniczą i jej organy prasowe uważamy za
obcą agenturę. Agenturę nie tylko obcą i wrogą interesom polskim, ale także
szkodliwą dla współpracy rządów polskiego i sowieckiego […]”46.
Artykuł o podobnym charakterze ukazał się również na łamach „Do Celu”
w lipcu 1942 r. Napisano w nim, że „[…] Prócz oficjalnych partyj komunistycznych, działających w krajach, w których robota wywrotowa jest tolerowana,
prócz mniej lub więcej zamaskowanych organizacyj politycznych (u nas PPR),
prócz agentów wywiadu sowieckiego, kierowanego przez przedstawicielstwa
zagraniczne ZSRR, imperializm bolszewicki posługuje się jeszcze w swej działalności zewnętrznej specjalną grupą tajną […]”47.
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Biorąc pod uwagę treść powyższych artykułów, nietrudno zauważyć, że polityka popierania PPR prowadzona przez ZSRS już w 1942 r. budziła coraz
większe obawy polskich władz emigracyjnych. Jedną z form przeciwdziałania
jej było rozpowszechnianie informacji o zaborczych planach Stalina wobec Polski i przestrzeganie społeczeństwa, aby nie ufało podstawionym przez nią agentom reprezentowanym przez polityków PPR.
Z czasem jednak zaborcze plany ZSRS wobec Polski stawały się coraz bardziej jawne. Po ogłoszeniu zbrodni katyńskiej i zerwaniu przez Stalina stosunków z polskim rządem emigracyjnym zintensyfikowano prowadzenie antyradzieckiej akcji propagandowej również na łamach polskiej prasy podziemnej.
Bezpośrednio po odkryciu grobów oficerów polskich w Katyniu na łamach
„Biuletynu Informacyjnego” ukazał się artykuł zatytułowany Zbrodnia pod Smoleńskiem, w którym zrelacjonowano wydarzenie w sposób bardzo emocjonalny,
stwierdzając: „[…] Stało się okrutną rzeczywistością to, czego dotąd mogliśmy
się tylko domyślać na podstawie głuchych wieści lub odgłosu daremnych usiłowań ambasady polskiej w Kujbyszewie, niemogącej doliczyć się około 8500 naszych oficerów. Wiemy już, jaką to śmierć, urągającą wszelkim prawom boskim
i ludzkim, zgotował im z dala od Ojczyzny moskiewski azjata. Ugodził podstępnie w to, co Polacy najmocniej ukochali i najwyżej cenią – w Polskie Wojsko
[…]”48. Emocjonalny sposób przekazu tych informacji podkreślał okrucieństwo
dokonanej zbrodni i budził nie tylko oburzenie czytelnika, ale także nienawiść
do odpowiedzialnych za nią władz radzieckich.
Cynizm władz radzieckich i ich dwulicowa polityka wobec Polski zostały
także ukazane w artykułach Otwarte karty czy Cios w plecy po raz drugi.
W pierwszym z wymienionych tekstów odniesiono się do komunikatu ZSRS
ogłoszonego przez agencje TASS, w którym stwierdzono, że polskie władze
emigracyjne, domagając się uznania granic Polski sprzed 1939 r., nie reprezentują opinii całego narodu polskiego. Zarzut ten, jak podkreślano, nie był oczywiście zgodny z prawdą, a jego podstawowym celem było przekonanie państw zachodnich, że społeczeństwo polskie w kraju nie popiera uznawanego przez nie
rządu RP na emigracji49.
W drugim artykule ponownie poruszono problem PPR, starając się ukazać
czytelnikom, że prowadzona przez jej przedstawicieli polityka nie służyła interesom państwa polskiego. Podważano celowość i sens głoszonego przez PPR hasła
wzywającego do jak najszybszego wybuchu powstania, udowadniając, że zbyt
wcześnie zorganizowany zryw powstańczy nie osiągnąłby pozytywnych rezultatów, a jego klęska byłaby bardzo korzystna dla Sowietów. We wnioskach końcowych artykułu podkreślono, że „[…] PPR wewnątrz Narodu szykuje cios
zdradziecki dla samego zrywu powstańczego, tak jak 17 września 1939 r. wbiły
48
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nam Sowiety nóż w plecy z zewnątrz, tak teraz szykują zdradziecki cios nożem
od wewnątrz, gdy nadejdzie czas powszechnej akcji zbrojnej przeciw okupantowi oraz czas walk w obronie granic Rzplitej […]”50. Ukazując właściwe cele
związanych z Moskwą polityków PPR, starano się uniemożliwić im zdobycie
poparcia w społeczeństwie polskim.
Antyradzieckie treści propagandowe, z dużą intensywnością, publikowano
na łamach prasy podziemnej w zasadzie do końca jej istnienia, czyli do 1945 r.
W artykułach zawierających tego rodzaju treści opisywano negatywne strony
systemu komunistycznego, omawiano kolejne posunięcia Stalina i jego zaborcze
plany wobec Polski oraz przekonywano, że PPR była agenturą ZSRS.
Negatywne strony systemu komunistycznego ukazywano w artykułach publikowanych w latach 1943–1944 na łamach „Biuletynu Informacyjnego”,
„Drużyny” czy „Agencji Zachodniej”. Należały do nich m.in.: Dlaczego odrzucamy komunizm, O czym komuniści nie mówią oraz Adam Mickiewicz o Rosjanach. W pierwszym z wymienionych artykułów autor starał się uzasadnić fakt,
że większość Polaków nie akceptowała ustroju komunistycznego, uwypuklając
wszystkie mankamenty tego systemu, m.in. niski poziom gospodarczy, trudne
warunki bytowe ludności, a przede wszystkim brak wolności osobistej oraz represje. W podsumowaniu tego artykułu napisał: „[…] Pragniemy demokracji,
a nie brunatnej, czarnej czy czerwonej dyktatury! I dlatego odrzucamy komunizm. Nie jako społeczną skrajność, ale jako ideę zwodniczą, nienadającą się
w naszych warunkach do urzeczywistnienia, ideę krwi, wyzysku, niewoli, męki
i nieszczęścia […]”51.
Trudne warunki bytowe ludności w Rosji Sowieckiej były również tematem
drugiego z wymienionych artykułów. Podkreślano w nim, że zarobki robotników
sowieckich były znacznie niższe od tych, które otrzymywali robotnicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach w państwach zachodnich. Wysokie pensje
otrzymywały jedynie osoby zajmujące najwyższe stanowiska, m.in. dyrektorzy
fabryk czy zakładów przemysłowych. Na podstawie tych faktów podważano
rozpowszechniane przez propagandę radziecką stwierdzenie, że robotnicy stanowią w ZSRS warstwę rządzącą, akcentując przy tym, że „[…] Sowieckie
«normy» to nie żaden postęp w porównaniu z innymi krajami, lecz zwrot do
najgorszego, bo niczym niehamowanego wyzysku robotnika […]”52. Ukazując
rzeczywistą sytuację ludności w ZSRS i trudne warunki jej egzystencji, podważano wiarygodność informacji rozpowszechnianych przez propagandę radziecką,
która głosiła, że w Rosji Sowieckiej był „[…] dla robotników «raj na ziemi» bez
«panów i kapitalistów» […]”53.
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W artykule Adam Mickiewicz o Rosjanach odwołano się do okresu zaborów
i porównano rządy obecnych władz sowieckich do rządów cara, przypominając
stosowane wówczas wobec Polaków represje54. W ten sposób przekonywano, że
konflikt pomiędzy obydwoma narodami trwa już od wielu pokoleń i w żadnym
wypadku nie można ufać władzom sowieckim, gdyż podstawowym celem ich
polityki, podobnie jak kiedyś polityki cara, było zniewolenie państwa polskiego.
Na budzenie nastrojów antyradzieckich w społeczeństwie polskim duży
wpływ miały również artykuły i notatki informujące o aktualnych posunięciach
ZSRS na arenie międzynarodowej. Do końca 1943 r. rozpatrywano przede
wszystkim kwestię przyszłych granic Polski, podkreślając, że Stalin w żadnym
wypadku nie zamierza zwrócić zagarniętych w 1939 r. ziem wschodnich. W artykule Rozdarta polska dusza (na marginesie konferencji moskiewskiej) opublikowanym na łamach „Wiarusa” w listopadzie 1943 r., po zakończeniu konferencji w Moskwie, autor jeszcze wyrażał nadzieję, że sprawa granic Polski była tym
„[…] progiem, przez który trudno jest przejść Stalinowi […]”55. Sądził on bowiem, że państwa zachodnie nie dopuszczą do uzależnienia kraju od Sowietów.
Zauważał już jednak poważne niebezpieczeństwo wynikające z braku porozumienia między przedstawicielami władz londyńskich a PPR. Największe obawy
budzili ci ostatni, gdyż popierali politykę Moskwy.
W innych artykułach publikowanych pod koniec 1943 r. trudno już dostrzec
jakikolwiek optymizm w tej kwestii, gdyż zaborcze plany Stalina wobec ziem
polskich stawały się wówczas coraz bardziej jasne. W artykułach Front wschodni – u granic Polski56 oraz Rosja i Niemcy wobec granic Polski otwarcie przedstawiono jego dwulicową politykę. Autor drugiego z wymienionych artykułów
napisał nawet, że […] Zamiary Moskwy rysują się obecnie jasno. Polska na
wschodzie miałaby być ograniczona linią Bugu i Sanu, na zachodzie sięgać co
najwyżej swych granic z 1939. Ma to więc być Polska mała, niezdolna do życia,
a zatem łatwa, naturalna zdobycz rosyjskiego imperializmu […]”57. W obydwu
artykułach zachęcano naród polski, aby „z całych sił” przeciwstawiał się dążeniom Moskwy, a przede wszystkim nie uznawał reprezentujących jej interesy
przedstawicieli PPR.
Od stycznia 1944 r. ton artykułów dotyczących sytuacji międzynarodowej
Polski oraz polityki Moskwy staje się coraz bardziej zatrważający. Jeszcze
w styczniu 1944 r. pisano o poważnym zagrożeniu pozycji polskich władz emigracyjnych w wyniku powołania popieranej przez Sowietów Krajowej Rady Narodowej, która planowała przejąć władzę na ziemiach polskich58. W tym okresie
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liczono jeszcze jednak na poparcie ze strony państw alianckich i pomyślne dla
władz emigracyjnych rozwiązanie tej kwestii.
W kolejnych artykułach, ze stycznia i lutego tego roku, pomimo iż cały czas
zdawano sobie sprawę z agresywnej polityki Stalina i raczej nie spodziewano
się, że dobrowolnie zrezygnuje on z uzyskania wpływów w Polsce, to wciąż liczono na poparcie państw alianckich. Na łamach „Biuletynu Informacyjnego”
napisano wówczas: „[…] Więc choć mroczne jest Dziś – Jutra jesteśmy pewni.
Rzeczywiście niepodległa i silna Polska jest niezbędnym czynnikiem wolnej Europy. W miarę jak biec będzie czas, w miarę jak zmieniać się będą warunki krępujące dziś swobodę działań Anglosasów – coraz silniejszego i pełniejszego
oparcia doznawać będzie Rząd Polski u swych zachodnich Aliantów. Jasną jest
twarz spoglądającego ku Polsce odległego Jutra […]”59.
Z czasem jednak autorzy publikujący na łamach pism podziemnych nie wykazywali już takiego optymizmu. W artykule Polska – Anglia – Rosja, który pojawił się na łamach „Biuletynu Informacyjnego” na początku marca 1944 r., autor otwarcie napisał, że Anglicy, z powodu radzieckich zwycięstw militarnych,
nie tylko nie sprzeciwiali się polityce Stalina, ale nawet doradzali polskim władzom emigracyjnym, aby zgodziły się na ustępstwa terytorialne. Na koniec, odnosząc się do dotychczasowych układów Polski z Wielką Brytanią, stwierdził,
że „[…] Deklaracja Churchilla nie narusza litery traktatu polsko-brytyjskiego,
w którym nie było punktu gwarantującego nietykalność granicy polsko-rosyjskiej, niewątpliwie jednak narusza ducha tego traktatu, stanowiąc nielojalność
sprzymierzeńca angielskiego wobec Polski […]”60.
W kolejnym numerze „Biuletynu Informacyjnego”, z połowy marca 1944 r.,
ponownie odniesiono się do przedstawionego wyżej problemu. W artykule Na
co liczymy stwierdzono, że władze polskie dotychczas ustępowały politykom
brytyjskim, gdyż liczyły, że pomogą im oni zakończyć konflikt z ZSRS. Widząc
jednak, że tego rodzaju postępowanie w żaden sposób nie poprawiło sytuacji,
a Stalin nadal realizował swoje zaborcze cele, uznano, że „[…] nie uśmiecha nam
się rola cielaka, pchającego się dobrowolnie pod nóż. Nieustępliwe żądania sowieckie zostały więc przez Polskę odrzucone. Nie mamy zamiaru ułatwiać zaborczości
rosyjskiej przez przyłożenie własnej ręki do nowego rozbioru Polski i uczynienia
z naszej Ojczyzny – wasalnego państewka pod moskiewską protekcją […]”61.
Do końca sierpnia 1944 r. wychodzono jednak jeszcze z założenia, że nieustępliwa postawa władz emigracyjnych wobec żądań sowieckich zmusi państwa alianckie do wystąpienia przeciwko polityce Stalina. Przez cały czas liczono na poparcie Wielkiej Brytanii i wielokrotnie przekonywano czytelników, że
„[…] Bardzo silnie występuje w mowie Churchilla poparcie Anglii dla naszego
Rządu na emigracji. Ponieważ ten mocny akt lojalności angiel. zbiega się z nie59
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ustannymi napaściami, kalumniami i oszczerstwami kierowanymi na nasz rząd
i nasze wojsko przez Sowiety […]”62.
W podobnym tonie były również utrzymane artykuły publikowane w czerwcu na łamach „Agencji Zachodniej” i „Czynu Zbrojnego”. W tym ostatnim przekonywano nawet, że polscy politycy emigracyjni swoim stosunkiem do ZSRS,
a przede wszystkim okazywaniem chęci porozumienia z nim, przekonali władze
brytyjskie, że „[…] Polska nie jest Państwem nieokiełzanych ambicji, warcholskich pomysłów, hazardu i pieniactwa, umie przebaczać, zapominać i współdziałać, ale honoru i słusznej sprawy swojej potrafi bronić do ostatka […]”63.
W niektórych artykułach nie do końca określone stanowisko Wielkiej Brytanii w konflikcie polsko-radzieckim usprawiedliwiano faktem, że ZSRS walczył
przecież po stronie aliantów, a Armia Czerwona odnosiła poważne sukcesy
w starciach z wojskami niemieckimi. Podkreślano więc, że […] Istniejąca obecnie sytuacja nie jest dla narodu polskiego ani łatwa, ani prosta. Wymaga od nas
dużego opanowania nerwów, rozsądku i karności […]”64, ale najważniejsze było
to, że przedstawiciele rządu RP w Londynie prowadzili właściwą w tej sytuacji
politykę, gdyż jedynie nieustępliwa postawa wobec żądań Stalina gwarantowała
w przyszłości utrzymanie niezależności państwa.
Słuszność prowadzonej przez władze emigracyjne polityki miała przekonać
czytelników, że realizacja zaborczych planów ZSRS była uzależniona m.in. od
postawy społeczeństwa polskiego. W tym okresie wierzono jeszcze, że wybuch
powstania warszawskiego, a przede wszystkim jego zwycięskie zakończenie,
zagwarantuje przyszłej Polsce prawo do niezależności.
W tym samym duchu były utrzymane artykuły publikowane na początku
powstania, mniej więcej do końca sierpnia 1944 r. W jednym z nich podkreślano, że „[…] Walczący z okupacją niemiecką lud Warszawy czynem orężnym
stwierdza dziś, że chce żyć nie tylko w pokoju, lecz i w wolności. Jest to równocześnie najbardziej wartościowy plebiscyt, dający całemu światu odpowiedź na
pytanie, czego chce Naród Polski […]”65. W innym natomiast, opublikowanym
już po zerwaniu rokowań polsko-radzieckich w Moskwie, przekonywano, że
powstanie warszawskie powinno odegrać zasadniczą rolę w tym konflikcie,
gdyż „[…] Dając wyraz naszej czynnej woli, wolności podkreśla światu, że
sprawy polskiej nie można załatwić wyłącznie siłą. A to nie jest argument bez
znaczenia […]”66. W tym okresie nadal panowało przekonanie, że władze londyńskie w swojej nieustępliwej polityce uzyskają poparcie państw alianckich,
a przede wszystkim Wielkiej Brytanii.
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Powyższe argumenty, w wyniku rozwijającej się sytuacji politycznomilitarnej, zaczęły jednak tracić znaczenie i stawały się coraz mniej wiarygodne.
Przede wszystkim nie tylko żołnierze AK, ale również ludność cywilna coraz
wyraźniej dostrzegała bierność Armii Czerwonej, która nie zamierzała przyjść
z pomocą walczącej Warszawie. Informacje na ten temat były także rozpowszechniane m.in. na łamach „Biuletynu Informacyjnego” z 14 i 31 sierpnia
1944 r. W artykule W sprawie pomocy dla powstania napisano, ze bezpośrednio
przed wybuchem powstania nad Warszawą miały miejsce starcia zbrojne między
lotnictwem niemieckim i radzieckim, które zostały przerwane od dnia 1 sierpnia67.
Jeszcze bardziej wymowne były informacje zawarte w artykule Rosja utrudnia pomoc dla Warszawy, gdzie otwarcie podkreślono, że „[…] Rządy Sprzymierzone zwróciły się do rządu rosyjskiego z prośbą o ułatwienie pomocy, tak
by Warszawa korzystać mogła z takiej pomocy, jakiej udzielono swego czasu
wojskom sowieckim. Propozycję tę Moskwa odrzuciła, oświadczając, że zgadza
się na pomoc dla Warszawy w wypadku zgody państw anglosaskich na postawienie przed sąd wojenny przywódców Armii Krajowej w Warszawie […]”68.
Pozbawiona wszelkich skrupułów postawa władz radzieckich, które wyraźnie
przeciwstawiały się nawet żądaniom państw zachodnich, świadczyła o tym, że
Stalin w żadnym wypadku nie zamierzał rezygnować z wpływów w Polsce.
W innych artykułach, wydawanych zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu
powstania, publikowano informacje o represjach sowieckich wobec polityków
popierających polskie władze emigracyjne oraz oskarżano ZSRS o prowadzenie
polityki faktów dokonanych. Jeszcze w sierpniu 1944 r. na łamach „Biuletynu
Informacyjnego” zamieszczono wiadomości na temat aresztowań przedstawicieli PPS, Stronnictwa Pracy oraz żołnierzy AK w okręgu lwowskim69. W kolejnych numerach „Czynu Zbrojnego”, wydawanych już po upadku powstania, zawarto natomiast informacje dotyczące utworzenia PKWN w Lublinie. W artykule Nieodzowne warunki pokoju stwierdzono, że „[…] Rosja Sowiecka na propozycje polskiego rządu nie odpowiada, po cichu tymczasem na Wschód od Wisły
przygotowuje fakt dokonany. Spór między Rosją a Polską rząd sowiecki przekręca na spór dwóch Polsk, dwóch rządów […]”70.
W kolejnym artykule zatytułowanym Nie organizujcie ruin świata wyrażono
natomiast poważne obawy związane z powołaniem PKWN, sugerując przy tym,
że jego przedstawiciele „[…] którzy korzystają z ochrony Rosji, coraz ostrzejszą
wygłaszają krytykę działalności rządu londyńskiego i fabrykują różne oskarże67

68

69

70

W sprawie pomocy dla Powstania, „Biuletyn Informacyjny” z 14 sierpnia 1944 r., nr 51 (259),
s. 2.
Rosja utrudnia pomoc dla Warszawy, „Biuletyn Informacyjny” z 31 sierpnia 1944 r., nr 68
(276), s. 1.
Na ziemiach zajętych przez wojska sowieckie. Lwów, „Biuletyn Informacyjny” z 23 sierpnia
1944 r., nr 60 (268), s. 2.
Nieodzowne warunki pokoju, „Czyn Zbrojny” z 11 października 1944 r., nr 38, s. 2.

84

Anna MARCINKIEWICZ-KACZMARCZYK

nia, kryjące zarazem niedwuznaczne pogróżki. Szczególnie przykre są inwektywy na tle czynu i ofiary Warszawy […]”71. W podsumowaniu tego artykułu autor z przykrością stwierdził, że reprezentujący interesy Rosji Sowieckiej przedstawiciele PKWN starali się „zohydzić” pamięć powstania warszawskiego, nie
szanując tym samym bohaterskiego poświęcenia swoich rodaków i „[…] wyzuć
stolicę Polski z ostatniego stanu posiadania, jaki posiada dla niej honor […]”72.
Warto zaznaczyć, że informacje na temat polityków PPR, którzy dzięki poparciu Sowietów przejęli władzę w powojennej Polsce, pojawiały się w prasie
podziemnej już znacznie wcześniej, w różnych kontekstach. Najczęściej wspominano o nich, jednocześnie opisując dwulicową politykę Stalina i jego zaborcze
plany wobec ziem polskich. We wspomninanych już artykułach z 1943 r. publikowanych na łamach „Biuletynu Informacyjnego” i „Agencji Zachodniej” pisano, że ZSRS „[…] organizuje swoje agentury w postaci Związku Patriotów Polskich oraz dywizji Berlinga, mających ułatwić Rosji wchłonięcie całej pozostałej
Polski przez jej sowietyzację […]”73. W tym kontekście polityków ZPP czy PPR
oraz żołnierzy armii Berlinga uważano za zdrajców ojczyzny74.
Jeszcze ostrzejszą krytykę przedstawicieli powyższych struktur zawierały artykuły publikowane od początku 1944 r. Należały do nich m.in. „Bluźnierstwo”
przeciwko Stalinowi!, Czerwona Targowica, Nowi towarzysze Wasilewskiej, czy
Czym jest wojsko Berlinga? W pierwszym z wymienionych artykułów odniesiono się do treści opublikowanych na łamach wydawanego w Moskwie pisma
„Prawda”, które zawierały stwierdzenie, że rząd RP na emigracji nie reprezentuje opinii narodu polskiego. Autor tego artykułu podważył wiarygodność owego
stwierdzenia, a na końcu zadał pełne ironii retoryczne pytanie, w jakim stopniu
przedstawiciele ZPP i PPR byli reprezentantami tej opinii75.
W artykułach Czerwona Targowica i Nowi towarzysze Wasilewskiej podważono wiarygodność haseł głoszonych przez ZPP i PPR. Stwierdzono tam bowiem, że przedstawiciele ZPP, a przede wszystkim stojąca na ich czele Wanda
Wasilewska, obiecywali swoim rodakom, że po zakończeniu wojny odzyskają
niepodległość. Obietnice te były, jak przestrzegano czytelników, dalekie od
prawdy, a ich jedyny cel stanowiło uzyskanie akceptacji narodu na zmianę
władz w przyszłej Polsce oraz wytyczenie nowej granicy wschodniej76.
W artykule Czerwona Targowica stwierdzono, że PPR dążąc do uzyskania
akceptacji w społeczeństwie polskim, posługiwała się symbolami narodowymi
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używanymi w okresie walk niepodległościowych – orłem białym, wizerunkiem
Matki Boskiej oraz nazwiskami znanych wówczas bohaterów, m.in. Tadeusza
Kościuszki. Charakter PPR, jak podkreślano, był jednak daleki od „narodowego” i „patriotycznego”, gdyż podobnie jak przedwojenną KPP otaczały ją „[…]
opiekuńcze skrzydła Sowietów. I ta niezachwiana wierność demaskuje całą maskaradę. Wysługiwanie się obcym interesom kładzie imprezę na obie łopatki
[…]”77. Z tego względu używanie przez jej przedstawicieli wymienionych wyżej
symboli narodowych uznawano za nielegalne.
Za całkowicie uzależnioną od Stalina uważano również armię polską dowodzoną przez gen. Berlinga. W tym przypadku brano jednak pod uwagę fakt, że
wielu Polaków wstępowało w jej szeregi jedynie po to, aby za wszelką cenę
opuścić Rosję Sowiecką. Warto przy tym zaznaczyć, że wielu żołnierzy z tej
armii, mimo iż przez wiele miesięcy pozostawali pod wpływem propagandy sowieckiej, kiedy znaleźli się pod Warszawą, spontanicznie i wbrew woli przełożonych włączyli się do walk powstańczych. Z uwagi na to na łamach prasy podziemnej nawoływano, aby nie odmawiać „[…] pomocnej braterskiej dłoni
i życzliwej koleżeńskiej rady tej rzeszy żołnierskiej, która znalazła się w oddziałach Berlinga bądź z musu, bądź na skutek otumaniającej atmosfery propagandowej […]”78. Szeregowi żołnierze nie byli więc traktowani tak samo jak przedstawiciele PPR, gdyż, jak wielokrotnie zaznaczano, duża część z nich nie miała
większego wpływu na to, że znalazła się w szeregach właśnie tej armii. Członkowie PPR natomiast w pełni świadomie popierali politykę Stalina i w zamian
za to uzyskali wyższe stanowiska w nowym rządzie polskim.
W 1945 r., kiedy wiadomo już było, że władze w Polsce przejmą zależni od
ZSRR przedstawiciele TRJN, zlikwidowano struktury władz podziemnych funkcjonujące w kraju. Zaprzestano również wydawania prasy podziemnej. W ostatnim numerze „Biuletynu Informacyjnego” z 19 stycznia 1945 r. stwierdzono, że:
„[…] Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na
chwilę tracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem słusznej sprawy, triumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem. […]”79. Do
końca więc przekonywano czytelników, że nie należy tracić nadziei i rezygnować z walki, gdyż ta ostatnia, niezależnie w jakiej formie podjęta, prędzej czy
później doprowadzi do zwycięstwa.
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej informacje, można stwierdzić, że naród polski w latach 1939–1945 znalazł się nie tylko pod wpływem oddziaływania
propagandowego władz okupacyjnych, ale także rządu RP na emigracji, których
przedstawicielstwem w kraju były władze Polski Podziemnej. Z oczywistych powodów dla społeczeństwa polskiego bardziej wiarygodne były te wiadomości,
które rozpowszechniał własny rząd za pośrednictwem prasy konspiracyjnej.
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Propaganda antyniemiecka najsilniej oddziaływała na społeczeństwo na terenie GG, a przede wszystkim w Warszawie, gdzie prasa konspiracyjna była
najbardziej dostępna. Fakt ten potwierdzają postawy wielu warszawiaków, którzy, niezależnie od konsekwencji, stosowali się do zaleceń władz podziemnych
i wstępowali do armii podziemnej, bojkotowali prasę „gadzinową” oraz imprezy
kulturalne organizowane przez władze okupacyjne, nie stosowali się do zarządzeń narzuconych przez te władze, a także uroczyście obchodzili wszystkie
ważniejsze rocznice narodowe. Mieszkańcy stolicy, jak podkreślano na łamach
prasy podziemnej, bardzo uroczyście uczcili pierwszą rocznicę wojny, uczestnicząc tłumnie w odprawianych w kościołach mszach świętych, bojkotując ruch
uliczny i nie kupując gazet „gadzinowych” oraz tytoniu80. Tego rodzaju postępowanie świadczyło o solidarności narodu polskiego, spełniając tym samym
oczekiwania władz podziemnych oraz potwierdzając słuszność prowadzonej
przez nie polityki propagandowej.
Nieco inaczej wyglądała skuteczność antyradzieckiej polityki propagandowej, która również była prowadzona na łamach prasy konspiracyjnej. Przede
wszystkim, jak już wspomniano, prasa ta była najbardziej dostępna dla mieszkańców GG, których represje radzieckie zazwyczaj bezpośrednio nie dotyczyły.
Poza tym jeszcze w latach 1943–1944 zaborcze plany Stalina oraz prowadzona
przez niego polityka zagraniczna nie były dla czytelników tak odczuwalne, jak
zarządzenia i represje władz niemieckich. Z tego względu trudno stwierdzić,
w jakim stopniu antyradziecka polityka propagandowa skutecznie wpływała na
ich postawy. Tym bardziej że po zakończeniu wojny, kiedy władze przejął
TRJN, większość Polaków była już zmęczonych wojną i okupacją, a więc niezależnie od wyznawanych poglądów pogodziła się z przemianami ustrojowymi i zaakceptowała nową rzeczywistość, natomiast ci, którzy jawnie reprezentowali postawy antyradzieckie, ukształtowane jeszcze w okresie okupacji, oraz wciąż popierali byłe władze emigracyjne, stanowili raczej mniejszość. Warto przy tym zaznaczyć, że część z nich opuściła kraj, a część wstąpiła do powojennego ruchu oporu.
Podsumowując, można jednak stwierdzić, że podstawowy cel prowadzenia
polityki propagandowej na łamach prasy podziemnej został osiągnięty, gdyż
utrwalała ona ducha oporu i kształtowała postawy patriotyczne w społeczeństwie
polskim, dzięki którym nie tylko przetrwało ono trudne lata okupacji, ale także
podjęło walkę z wrogiem w powstaniu warszawskim.
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Anti-German and anti-Soviet propaganda
in the underground press (1939–1944)
Summary
The military underground organization was established during defense of Poland in September
1939. Three years later that organization adopted final name – the Home Army. The Home Army
was sabotaging German operations. The orders for the Home Army were sent from the Headquarters of the Polish Armed Forces in the West.
The most important part of activity of the Home Army was anti-German i anti-Soviet propaganda. The Department of Information and Propaganda was established in the frame work of the
Home Army. This institution was responsible for education activity among polish underground
soldiers and published some propagandist articles in the underground papers.
The underground papers were published across the country but the most copies arrived to Warsaw and other major cities. During the period from 1939 to 1945, The Department of Information
and Propaganda published more than 250 different underground papers.
The way of conducting anti-German i anti-Soviet propaganda depended on the military and political situation. Their aim was shaping patriotic attitude to life and hate of the occupiers. What’s
important that Polish people who were living in Warsaw sow all crimes were commited by Germans during the occupation. They hated Germans but often didn’t know about Soviet’s crimes. In
generall, the anti-German propaganda was more effective in that territory as to campared with the
anti-Soviet propaganda.
Keywords: Home Army, underground press, Department of Information and Propaganda, antiGerman propaganda, anti-Soviet propaganda.
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Z działalności służby śledczej Policji Województwa
Śląskiego
Streszczenie
Policja Województwa Śląskiego (PWŚl.) była drugą obok Policji Państwowej (PP) formacją
policyjną w II Rzeczpospolitej wykonującą zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Śląska policja odpowiadała za utrzymanie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego na obszarze województwa. PWŚl. stanowiła ważne ogniowo systemu bezpieczeństwa w autonomicznym
województwie śląskim. W artykule omówiono wybrane aspekty organizacji śląskiego korpusu.
Sporo uwagi poświęcono organizacji służby śledczej. Omówiono metody pracy operacyjnej, tj.
wywiad konfidencjonalny, inwigilację i inne.
Słowa kluczowe: Policja Województwa Śląskiego, 1922–1939, metody pracy policji, służba
śledcza.

Skutki I wojny światowej silnie zaznaczyły się na Górnym Śląsku1. 20 października 1921 r. Rada Ambasadorów wydała decyzję o podziale obszaru plebiscytowego między Polskę i Niemcy2. Regulacje prawne dotyczące tej kwestii
zostały zawarte w konwencji górnośląskiej podpisanej 15 maja 1922 r. w Genewie. Obowiązywała ona przez 15 lat. Dla Polski przyjęcie dokumentu oznaczało
zakończenie trudnych rokowań i faktyczny podział terytorium plebiscytowego.
Dla Niemców była to przykra konieczność, nazwana przez ministra Eugena
Schiffera, stojącego na czele niemieckiej delegacji w Genewie, „[…] ostatnim
*
1
2

malwina.siewier@gmail.com
T. Czekaj, Górny Śląsk polski czy niemiecki?, Katowice 1997, s. 3.
W. Lesiuk, Plebiscyt i powstania śląskie z perspektywy osiemdziesięciolecia, [w:] Powstania
śląskie i plebiscyt z perspektywy osiemdziesięciolecia, red. M. Masnyk, Opole 2003, s. 19;
M. Wrzosek, Proces narastania szans walki zbrojnej w latach 1918–1921 o powrót Górnego
Śląska do Macierzy, [w:] ibidem, s. 29.
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aktem tragedii […]”3. Niemcy nie pogodzili się z utratą części Górnego Śląska,
a skutki przegranej wojny zrodziły w mentalności zachodniego sąsiada chęć odwetu. Dążenie do zniesienia narzuconych przez traktat wersalski ograniczeń stało się priorytetowym celem polityki niemieckiej4.
Województwo śląskie obejmujące polską część Górnego Śląska (3205,12 km2)
oraz polską część Śląska Cieszyńskiego (1010,90 km2) było jednostką administracyjną II Rzeczpospolitej posiadającą szeroką autonomię. Podstawę prawną
stanowiła Ustawa konstytucyjna zawierająca statut organiczny z 15 lipca 1920 r.5,
która zaczęła obowiązywać po podziale Górnego Śląska w 1922 r. Było to najmniejsze i jednocześnie najbardziej zaludnione województwo. Zawiły system
prawny, wysoki stopień uprzemysłowienia i szczególna sytuacja narodowościowa były czynnikami wpływającymi na specyfikę obszaru6.
Po I wojnie światowej większość państw, w tym Polska, dążyło do ujednolicenia struktur bezpieczeństwa. Zadaniem instytucji i służb było osiągnięcie
„optimum bezpieczeństwa”, czyli poczucia braku zagrożeń7. Od podstaw zaczęto tworzyć organy posiadające kompetencje w tym zakresie. Za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w omawianym okresie odpowiadały przede
wszystkim jednostki administracji państwowej, placówki Oddziału II Sztabu
Generalnego (Głównego od 1928 r.) Wojska Polskiego, formacje ochrony granic
oraz policja8. Społeczeństwo, doświadczone zaborami, nie zawsze było przychylnie nastawione do tworzących się organów bezpieczeństwa wewnętrznego,
zwłaszcza do służb specjalnych i formacji policyjnych. Negatywne ich postrzeganie prowadziło do wielu incydentów9. Na Górnym Śląsku proces ich kształtowania miał specyficzny charakter. Wynikało to z faktu, że obszar ten do 1922 r.
zarządzany był przez niemieckie władze. Dysponowały one swoimi służbami,
również policyjnymi, które często, poza zadaniami mającymi utrzymać ład
i porządek publiczny, podejmowały czynności represyjne względem ludności
polskiej10.
3
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Cyt. za: T. Czekaj, op. cit., s. 12.
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Józefa Żółtaszka, z 21 VI 1936 r., k. 45.
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Od kwietnia do czerwca 1922 r. trwały prace nad ostatecznym kształtem śląskiej policji11. 17 czerwca 1922 r. w autonomicznym województwie śląskim powołano drugą obok Policji Państwowej (PP) formację policyjną II Rzeczpospolitej – Policję Województwa Śląskiego (PWŚl.). Jej organizację normowało
przede wszystkim Rozporządzenie wojewody śląskiego w przedmiocie organizacji Policji Województwa Śląskiego, zatwierdzone ustawą Sejmu Śląskiego
z 2 marca 1923 r.12 W art. 1 dokumentu stwierdzono, że „Policja Wojewódzka
jest organizacją służby bezpieczeństwa i ma za zadanie utrzymanie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego i w tym zakresie jest organem wykonawczym władz wojewódzkich”13. PWŚl. zorganizowano na wzór Policji Państwowej14. Trzy czwarte kosztów utrzymania korpusu opłacano z funduszy Skarbu
Śląskiego15, natomiast jedną czwartą wydatków pokrywały jednostki samorządu
terytorialnego. Ponadto gminy miejskie i wiejskie, na żądanie władz administracyjnych, zobowiązane były wydzielić policji odpowiednie budynki na jej użytek16. Urząd Wojewódzki Śląski (UWŚl.) każdego roku obliczał i zestawiał
przewidywane wydatki na utrzymanie PWŚl. Kosztorys przedstawiano odpowiednim władzom do 30 września, by mogły uwzględnić go w budżecie na kolejny rok. Jeśli preliminowany koszt utrzymania korpusu okazywał się wyższy
bądź niższy, w następnym w roku dokonywano wyrównania17.
PWŚl. była formacją zorganizowaną i wyszkoloną na wzór wojskowy. Bezpośrednio podlegała wojewodzie śląskiemu. Jej organizację dostosowano do podziału administracyjnego województwa, co oznaczało, że rejony powiatowych
komend pokrywały się z granicami powiatów, natomiast rejony komisariatów
i posterunków z granicami miast lub gmin18. Aparat wykonawczy stanowiły:
Główna Komenda Policji Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach,
pełniąca rolę nadrzędną w stosunku do innych komend; powiatowe komendy
(miejskie i wiejskie); komisariaty, obejmujące ważniejsze miasta i gminy w powiatach lub dzielnice w dużych miastach; posterunki w małych miastach i gmi11
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A. Misiuk, Policja Państwowa 1919–1939: powstanie, organizacja, kierunki działania, Warszawa 1996, s. 51.
Ustawa z dnia 2 marca 1923 r. w przedmiocie organizacji Policji Województwa Śląskiego,
http://www.sbc.org.pl/ [dostęp: 18.12. 2015].
Rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1922 r. w przedmiocie organizacji Policji Województwa
Śląskiego, Dz. U. Śl. nr 1, poz. 4.
IPN Ka 0103/42, Organizacja Policji Województwa Śląskiego, k. 237.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1925 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1922 r.
w przedmiocie organizacji Policji Województwa Śląskiego, Dz. U. Śl. nr 18, poz. 43.
Rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1922 r. w przedmiocie organizacji Policji Województwa
Śląskiego, Dz. U. Śl. nr 1, poz. 4.
Rozporządzenie wojewody śląskiego z dnia 17 lipca 1925 r. w sprawie pobierania od gmin części kosztów utrzymania Policji Województwa Śląskiego, Dz. U. Śl. nr 13, poz. 33.
APK, PWŚl., sygn. 13, Okólnik nr 70 GK PWŚl. w Katowicach, z 27 XI 1924 r., dokument
niepaginowany.
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nach. Komendom miejskim i powiatowym podlegały komisariaty oraz posterunki. Przy nich działały oddziały policyjno-śledcze, prowadzące dochodzenia
w sprawach karnych19. Prokuratura i sądy były upoważnione do wydawania policji zleceń w ramach obowiązujących przepisów, zawartych w ustawie o postępowaniu karnym. Śląska policja, wykonując czynności dochodzeniowo-śledcze,
była zależna od organów wymiaru sprawiedliwości20.
Głównej Komendzie Policji Województwa Śląskiego w Katowicach podlegały następujące jednostki: Miejska i Powiatowa Komenda Policji Województwa Śląskiego w Katowicach; Miejska Komenda Policji Województwa Śląskiego w Królewskiej Hucie (od 1934 r. w Chorzowie) oraz powiatowe komendy
PWŚl.: w Bielsku; w Tarnowskich Górach; w Lublińcu; w Pszczynie; w Rybniku; w Cieszynie; w Rudzie (zlikwidowana w 1924 r.); w Świętochłowicach
(zniesiona w 1939 r.); we Frysztacie (utworzona w 1938 r.)21.
PWŚl. była wzorowanym na PP organem, ale od niej odrębnym. Między
formacjami istniało wiele podobieństw. Wielokrotnie przepisy wydawane przez
Komendę Główną Policji Państwowej były przejmowane przez Główną Komendę Policji Województwa Śląskiego i wykorzystywane na użytek śląskiego korpusu. Zresztą podjęto wiele prób połączenia obu formacji w jedną22. Zwolennikiem takiego rozwiązania był główny komendant insp. Leon Wróblewski. Podobne starania podjęli jego następcy, zwłaszcza insp. Józef Żółtaszek. Do połączenia formacji ostatecznie nie doszło, przeszkodę stanowiła autonomia województwa śląskiego i odrębne ustawodawstwo.
W PWŚl., podobnie jak w PP, od samego początku obok policji mundurowej
istniała służba śledcza, która prowadziła działalność w dwóch pionach: politycznym i kryminalnym23. W okresie międzywojennym kilkakrotnie przeprowadzano jej reorganizację. Działalność w zakresie służby śledczej politycznej w czasie
III powstania prowadziły Agendy Wydziału Wywiadowczo-Informacyjnego
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i Oddziału Politycznego Naczelnej Władzy. Następnie zadania te przejął Wydział Polityczny Naczelnej Rady Ludowej.
Po kolejnym podziale włączono go (jako oddział) w struktury Wydziału Prezydialnego. Komórka polityczno-wywiadowcza dysponowała niewielkimi środkami, co utrudniało osiąganie przez nią dobrych efektów. 15 listopada 1921 r.
Oddział Polityczny zlikwidowano, a część jego agend przekazano formującej się
19
20
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Rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1922 r. w przedmiocie organizacji…, op. cit.
Ustawa Konstytucyjna z dn. 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny województwa śląskiego, Dz. U. nr 73, poz. 497.
IPN Ka 0103/42, Organizacja Policji…, op. cit., k. 237.
Vide: J. Mikitin, Szkolnictwo policyjne w województwie śląskim w okresie międzywojennym,
rozprawa doktorska, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii, Katowice 2007, s. 35–44.
B. Sprengel, Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918–1939, Toruń 2011, s. 36–37; Z. Siemak, Specyfika
służby policyjnej II Rzeczypospolitej, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne…, op. cit., s. 179.
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już śląskiej policji, gdzie tworzony był referat wywiadowczy. Organizowaniem
PWŚl. zajmował się Oddział Bezpieczeństwa, działający w ramach NRL. Kierował nią ppłk Stanisław Młodnicki wraz z zastępcą mjr. Augustynem Bańczykiem. Referat Polityczny ostatecznie utworzono w drugiej połowie stycznia
1922 r.24
Zanim powstała PWŚl., w strukturach Policji Państwowej na obszarze kraju
funkcjonował wyodrębniony dział służby śledczej, oznaczony kryptonimem IV-D.
Odpowiadał on za zwalczanie przestępczości politycznej. Stanowił jeden z działów specjalnych policji, a jego zadaniem było ujawnianie przestępstw przeciwko
ustrojowi i bezpieczeństwu państwa oraz zapobieganie tego typu działalności25.
Od 1922 r. służba śledcza w zakresie Wydziału IV-D PP uległa decentralizacji.
Przy GK PWŚl., na wzór warszawski, utworzono Wydział IV-D. Nie podlegał
on Centrali IV-D w Warszawie. We wszystkich powiatowych komendach śląskiego korpusu powstały agentury IV-D, nazywane ekspozyturami wydziału IV-D.
Odpowiadały one przede wszystkim za:
— zbieranie materiałów dotyczących stanu bezpieczeństwa w okręgu, a także
materiałów zbiorowej inwigilacji,
— zbieranie materiałów indywidualnej inwigilacji, przydzielanie spraw funkcjonariuszom, instruowanie w zakresie rozpoznania wywiadowczego oraz
prowadzenia dochodzeń politycznych,
— instruowanie i kontrolę powiatowych komend w zakresie funkcjonowania
Wydziału IV-D oraz prowadzenie szkoleń dla wywiadowców,
— prowadzenie ważniejszych dochodzeń policyjnych lub obejmujących kilka
powiatów, poprzez oddelegowanie wyższego funkcjonariusza26.
W województwie śląskim większość zadań związanych ze zwalczaniem
przestępczości politycznej wykonywały agentury IV-D w powiatach, przy pomocy jawnych organów bezpieczeństwa, czyli komisariatów i posterunków policji. Zresztą podobną zasadę stosowano w całym kraju. Pracami służby śledczej
w tym zakresie kierowali powiatowi komendanci, którzy wykonywali zlecenia
starostów i dyrektorów policji. Nad całokształtem działalności czuwał Wydział
IV-D GK PWŚl.27
Kadrę agentur IV-D zasilili specjalnie wyszkoleni do pełnienia służby śledczej funkcjonariusze. Agentury tworzono przede wszystkim w miejscowościach,
w których znajdowały się większe centra przemysłowe i handlowe, duże skupiska mniejszości narodowych oraz w powiatach położonych w obszarze przygranicznym. Kierownikiem agentury IV-D był referent spraw śledczych powiatowej
24
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E. Długajczyk, Agendy polityczno- śledcze Policji Województwa Śląskiego w latach 1922–1939 r.,
„Szkice Archiwalno-Historyczne” 2010, nr 6, s. 36–37.
Ibidem, s. 40.
APK, PWŚl., sygn. 24, Pismo GK PP w Warszawie, dot. zmian w organizacji Ekspozytur
i Agentur IV-D PP, z 17 X 1922 r., k. 32.
Ibidem, k. 32–33.
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komendy. Na polecenie starosty czy powiatowego komendanta zajmował się referowaniem spraw w zakresie prowadzonego działu oraz podejmował czynności
związane z wywiadem politycznym. Nie przy wszystkich powiatowych komendach działały agentury IV-D. Wówczas sprawy prowadził osobiście komendant
jednostki lub za zgodą głównego komendanta PWŚl., za pośrednictwem odpowiednio wyszkolonych funkcjonariuszy. Wywiadowcy byli zobowiązani sporządzić pisemny raport według ustalonego wzoru28.
26 kwietnia 1923 r. przeprowadzono reorganizację służby śledczej PP. Zlikwidowano Wydział IV-D KG PP i utworzono Służbę Informacyjną. Przepisy
wykonawcze określały, że „Funkcjonariusze służby informacyjnej są funkcjonariuszami policyjnymi służby śledczej, pozostającymi na etacie i budżecie Policji
Państwowej, odkomenderowanymi do odnośnych władz administracyjnych do
dyspozycji tych ostatnich”29. Zmiany w służbie śledczej dotyczyły także PWŚl.
Reskryptem z 1 października 1923 r. zlikwidowano Wydział IV-D w Katowicach. Podobnie jak w całym państwie, utworzono Wojewódzki Oddział Informacyjny. Agentury IV-D przekształcono na agentury informacyjne, które weszły
w skład władz administracyjnych I instancji Były one organami wykonawczymi
w sprawach przestępczości antypaństwowej. Ich personel pod względem administracyjnym, gospodarczym i wyszkolenia podlegał GK PWŚl., natomiast służbowo władzom administracji państwowej30.
Reorganizacja zbiegła się z trudną sytuacją społeczno-polityczną, bowiem
w październiku 1923 r. komuniści doprowadzili do strajku generalnego. Trudności w opanowaniu sytuacji pomogli pokonać wysłani na Górny Śląsk przedstawiciele z Warszawy, insp. Snarski, nadkom. Szeryński i nadkom. Mikulicz. Doprowadzili oni do aresztowania przywódców strajku i delegalizacji Komunistycznej Partii Polski (KPP). Przeprowadzono również rewizje w biurach Volksbundu, gdzie zajęto podejrzaną dokumentację31.
Służba informacyjna w województwie śląskim, podobnie jak w całym kraju,
miała zwalczać przestępczość polityczną. Prowadziła ona dochodzenia śledcze
w tych sprawach. Policja mundurowa i policja kryminalna zajmowały się wykrywaniem przestępstw. Miały one naturalną łatwość w wykonywaniu tego typu
zadań podczas pełnienia codziennych obowiązków służbowych w swoich rejonach. Funkcjonariusze policji mundurowej o popełnionym przestępstwie musieli
bezzwłocznie zawiadomić agenturę informacyjną. Ona następnie podejmowała
czynności dochodzeniowo-śledcze. Do tego czasu policja mundurowa zabezpie28
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APK, PWŚl., sygn. 24, Dokument KG PP, Instrukcja o sposobie prowadzenia służby śledczej
w zakresie resortu wydziału IV-D przez Kom. Pow. PP, b.r., k. 21–22.
APK, PWŚl., sygn. 24, Przepisy wykonawcze do Okólnika MSW nr 10 z 26 kwietnia 1923 r.,
z 27 VII 1923 r., k. 34–35.
APK, PWŚl., sygn. 25, APK, PWŚl., sygn. 25, Sprawozdanie z lustracji Głównej Komendy Policji Województwa Śląskiego z 13 II 1930 r., k. 182.
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czała ślady i materiały dowodowe oraz ustalała dane osobowe świadków. Podejrzanego zatrzymywano do czasu przybycia funkcjonariuszy służby informacyjnej, jeśli spodziewano się, że podejmie on próby zatarcia śladów, bądź zniszczenia materiału dowodowego32.
Model służby informacyjnej w ramach administracji państwowej również się
nie sprawdził. Organy policyjne nie mogły prowadzić systematycznego wywiadu politycznego, co doprowadziło do coraz gorszego zorientowania w sytuacji
politycznej na swoim obszarze. W tym czasie nasilił się problem we współpracy
między policją mundurową a służbą informacyjną33.
Kolejną reorganizację służby śledczej przeprowadzono reskryptem z 14 sierpnia 1924 r. Przepisy dotyczące powołania Policji Politycznej zaczęły obowiązywać od 1 września 1924 r. Oddział Informacyjny i agentury zostały zorganizowane na wzór warszawski. Wojewódzki Oddział Informacyjny przemianowany
został na Śląski Urząd Policji Politycznej (ŚlUPP; nazywany też Wydziałem V).
Natomiast agentury informacyjne we wszystkich powiatowych komendach
przekształcono w ekspozytury policji politycznej, będące integralną częścią
władz administracyjnych34.
Dotychczasowy kierownik Wojewódzkiego Oddziału Informacyjnego objął
stanowisko naczelnika Śląskiego Urzędu Policji Politycznej. Natomiast kierownicy dotychczasowych agentur informacyjnych przeszli na stanowiska kierowników ekspozytur policji politycznej. Wszyscy funkcjonariusze zatrudnieni
w służbie informacyjnej województwa śląskiego weszli w skład personelu
ŚlUPP. Starości i dyrektorzy policji zarządzili wydzielenie i przekazanie ekspozyturom policji politycznej pełnej dokumentacji dotychczasowych agentur (jeżeli prowadziły one wspólną kancelarię ze starostwem/dyrekcją policji). Dotyczyło
to materiałów: personalnych, organizacyjnych, inspekcyjnych, związanych
z przestępcami i przestępczością polityczną, inwigilacyjnych oraz pościgowych.
Przekazane miały być również meldunki sytuacyjne oraz sprawozdania miesięczne, a także inne akty związane ze starostwem lub dyrekcją policji. Zmianę
i czynności organizacyjne zaplanowano na 1 września. Koszty utrzymania policji politycznej pokrywano z ogólnego budżetu PWŚl. Istniejące dotychczas dwie
agentury w Bielsku połączono w jedną ekspozyturę policji politycznej, prowadzącą działania w mieście i powiecie bielskim. Kierownicy ekspozytur w zakresie wykonywanych zadań w ramach pełnionej służby bezpieczeństwa podlegali
starostom, którzy sprawowali nadzór nad ich pracą35. Reorganizacja służby śledczej z 1 września 1924 r. była de facto powrotem do stanu poprzedniego. Poza
nazewnictwem jej działalność niewiele się zmieniła.
32
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APK, PWŚl., sygn. 12, Rozkaz oficerski GK PWŚl., z 17 VII 1924 r., k. 35–36.
E. Długajczyk, op. cit., s. 45.
APK, PWŚl., sygn. 25, Sprawozdanie z lustracji…, op. cit., k. 182.
APK, PWŚl., sygn. 24, Pismo UWŚl. do wszystkich Starostów i Dyrektorów Policji Województwa Śląskiego, z 14 VIII 1924 r., k. 47–48.
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Śląski Urząd Policji Politycznej odpowiadał m.in. za prowadzenie pościgów,
zbieranie materiałów informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa na obszarze
województwa śląskiego, tworzenie ewidencji i statystyk przestępczości politycznej oraz koordynowanie działań podejmowanych w celu zwalczania przestępczości politycznej. ŚlUPP podzielono na dwa działy: 1) Organizacyjno-Personalny i Inspekcji, 2) Ogólnoinformacyjny. Ekspozytury policji politycznej
po wydzieleniu ze starostw/dyrekcji policji były odrębnymi organami. Wykonywały polecenia starostów/dyrektorów policji w zakresie służby bezpieczeństwa. Wojewoda przyznawał Śląskiemu Urzędowi Policji Politycznej fundusz
dyspozycyjny na cele śledcze. Powiatowy komendant sprawował ogólny nadzór
nad działalnością ekspozytury policji politycznej. Nie mógł jednak bezpośrednio
ingerować w jej pracę. W województwie śląskim utworzono ekspozytury policji
politycznej w Katowicach, w Królewskiej Hucie, w Bielsku, w Cieszynie, w Lublińcu, w Pszczynie, w Rybniku, w Świętochłowicach, w Tarnowskich Górach36.
Policję polityczną od samego początku traktowano w sposób szczególny.
Kandydatom do służby stawiano wysokie wymagania. Funkcjonariusze na tle
całego korpusu policyjnego mieli wyróżniać się pod względem intelektualnym,
moralnym i zawodowym. Nie zawsze jednak spełniali te kryteria. Policja polityczna należała do służb specjalistycznych. Skierowanie do służby w niej traktowano jak awans zawodowy37. Kandydaci przechodzili odpowiednie kursy
i szkolenia. W ramach wdrożonego przez GK PWŚl. „Programu 12-miesięcznego szkolenia funkcjonariuszy Policji Politycznej” w 1924 r. omawiano dział
„Wiadomości śledcze”, w którym wyszczególniono następujące zagadnienia:
Cele i zadania policji w służbie śledczej; Przymioty, jakimi winieni się odznaczać funkcjonariusz służby śledczej; Znajomość lokalnych stosunków jako jedna
z podstawowych umiejętności, które powinien posiadać funkcjonariusz służby
śledczej; O szczególnym obowiązku znajomości osób podejrzanych i nadzorze
nad nimi; Sprawdzenie tożsamości przestępców: za pomocą dowodów osobistych lub paszportu, opisu cech zewnętrznych, zdjęć (albumy fotograficzne),
daktyloskopii (odciski linii papilarnych); Badanie oskarżonych i świadków; Rewizja; Aresztowanie; Poszukiwania; Pościg; Konfidenci; Obserwacja; Inwigilacja ogólna i indywidualna38.
Obok służby śledczej politycznej niezależnie działała służba śledcza kryminalna. Ich zespolenie nastąpiło w 1928 r. Geneza służby śledczej kryminalnej nie
jest do końca jasna. Pewne jest, że 20 lipca 1922 r. przy GK PWŚl. w Katowicach utworzono Oddział Inwigilacyjny. Przy pomocy powiatowych komend
PWŚl., urzędów śledczych, komisariatów i posterunków policyjnych, prowadził
on inwigilację przestępstw popełnianych przez nieznanych sprawców oraz inwi36
37
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E. Długajczyk, op. cit., s. 46–49.
S. Kozdrowski, Wyszkolenie policyjne w II Rzeczypospolitej, Kraków 2006, s. 427–429.
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gilację wojskowych. Instrukcja Inwigilacyjna wydana przez GK PWŚl. w Katowicach określała inwigilację jako „zorganizowany pościg za przestępcami
wszelkiego rodzaju, jak i czujny nadzór nad czynnościami i zachowaniem się
osobników podejrzanych o popełnienie czynów karygodnych”. Funkcjonariusze
byli zobowiązani do rejestrowania przestępstw różnych kategorii, takich jak: fałszowanie monet, fałszowanie dokumentów, kradzieże z włamaniem, oszustwa
itd. Rejestrowano również osoby popełniające wyżej wymienione przestępstwa.
Inwigilację dzielono na terytorialną oraz ogólną. Pierwsza oznaczała ewidencjonowanie i ściganie tych przestępców, którzy ze względu na miejsce urodzenia,
przynależność, miejsce pobytu, znajomości, inne osobiste związki, popełnienie
czynu karalnego należeli do danego rejonu powiatowej komendy, komisariatu,
czy posterunku. Ogólna inwigilacja dotyczyła ścigania i rejestrowania przestępców i przestępstw w sytuacji, gdy miejsce faktycznego pobytu osoby nie było
policji znane lub nie ustalono, podczas inwigilacji terytorialnej, kto był sprawcą39.
Wszystkie jednostki policyjne były informowane o zarządzonych i odwołanych
inwigilacjach w wydawanym przez Oddział Inwigilacyjny piśmie pt. „Inwigilacja”.
Zamieszczano w nim wszystkie listy gończe wydawane przez władzę sądowniczą,
a w wyjątkowych sytuacjach także zagraniczne listy gończe. Następnie publikowano zarządzenia sądów i prokuratury o poszukiwaniu osób podejrzanych o popełnienie przestępstw lub z innych przyczyn, np. świadków, osób zaginionych, osób wydalonych z państwa lub z poszczególnych miejscowości województwa śląskiego.
Ponadto w „Inwigilacji” publikowano informacje o popełnieniu poważnych przestępstw na terenie województwa śląskiego przez nieznanych sprawców; w wyjątkowych przypadkach również o czynach przestępczych (takich jak: napady, kradzieże o znacznej wartości, morderstwa) poza województwem. Dodatkowo Oddział Inwigilacyjny wydawał pismo pt. „Inwigilacja Poufna”, gdzie zamieszczano:
a) informacje ogólne o zamiarach popełnienia czynów o charakterze antypaństwowym, b) nakazy aresztowań osób podejrzanych o działalność antypaństwową,
c) nakazy obserwacji osób, co do których istniało podejrzenie o prowadzenie działalności antypaństwowej, d) ujawnione nowe typy przestępstw o charakterze antypaństwowym, e) inwigilacje poufne. Te ostatnie przekazywano podległym funkcjonariuszom, którzy musieli własnoręcznie potwierdzić zapoznanie się ze sprawą.
Ważna była odpowiednia ochrona informacji niejawnych. Po zapoznaniu podwładnych z treścią inwigilacji poufnej, ze względu na utajniony charakter sprawy, dokumentację trzymano pod zamknięciem. Wszystkie jednostki policyjne, oprócz
„Inwigilacji” i „Inwigilacji Poufnej”, otrzymywały „Gazetę Śledczą”, wydawaną
przez Wydział IV-D Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie40.
Oddział Inwigilacyjny prowadził głównie inwigilację ogólną, na podstawie:
a) własnych materiałów, pochodzących z całego województwa śląskiego, b) ma39
40

APK, PWŚl., sygn. 243, Instrukcja Inwigilacyjna GK PWŚl. w Katowicach, z 14 IX 1922 r., k. 1.
Ibidem, k. 1–2.
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teriałów przesłanych przez jednostki PWŚl., władze sądowe lub inne organy
znajdujące się poza obszarem województwa, c) materiałów inwigilacyjnych
otrzymanych od zagranicznych władz sądowych lub policji. Pojedyncze akta,
z wnioskiem o zarządzenie poszukiwania lub ogólnej inwigilacji, Oddział przesyłał do poszczególnych powiatowych komend, posterunków i komisariatów.
Musiały one niezwłocznie podjąć działania. W przypadku braku rezultatów
sprawę ogłaszano w pismach inwigilacyjnych, a czasami w „Gazecie Śledczej”.
Kierownik Oddziału Inwigilacyjnego co pewien czas dokonywał kontroli skuteczności realizowanych zadań41.
W organizacji służby śledczej kryminalnej można wyróżnić poszczególne etapy:
— I etap
Po 1922 r. powołano Urząd Śledczy przy GK PWŚl., ekspozytury urzędu
śledczego w prawie wszystkich powiatowych komendach (oprócz Lublińca
i Świętochłowic), ekspozytury w Rudzie i Mysłowicach oraz oddziały śledcze przy komisariatach, które podlegały ekspozyturom urzędu śledczego.
— II etap
28 marca 1923 r. reskryptem UWŚl. ekspozytury urzędu śledczego w Katowicach, Bielsku i Królewskiej Hucie przekształcono w urzędy śledcze. Przestały one podlegać GK PWŚl. Zostały włączone do administracji ogólnej
właściwych dyrekcji policji, którym bezpośrednio podlegały. Nie miały
łączności z powiatowymi komendami. Inne ekspozytury i oddziały śledcze
zachowały poprzednią formę42. Oddzielenie służby śledczej w Katowicach,
Bielsku i Królewskiej Hucie od korpusu PWŚl. trwało kilka miesięcy. 15 listopada 1923 r. personel, który zmienił przynależność służbową, powrócił
do śląskiej policji43.
— III etap
Na wniosek GK PWŚl. zniesiono oddziały śledcze. W myśl rozporządzenia
MSW z 4 stycznia 1922 r., reskryptem z 8 kwietnia 1924 r. utworzono na terenie województwa śląskiego Urząd Śledczy przy GK PWŚl. wraz z 9 ekspozyturami śledczymi: w Katowicach, Mysłowicach, Królewskiej Hucie,
Tarnowskich Górach, Rybniku, Pszczynie, Rudzie (zniesiona), Cieszynie
i Bielsku. Część funkcjonariuszy ekspozytur śledczych przydzielono do komisariatów, w których pełnili także służbę prewencyjną. Pozostali wywiadowcy w ekspozyturach zostali podzieleni na brygady, które specjalizowały
się w wykrywaniu przestępstw określonej kategorii44.
— IV etap
Reskryptem Urzędu Województwa Śląskiego z 8 kwietnia 1924 r. oraz z 19
listopada 1925 r. w sprawie organizacji Urzędu Śledczego i ekspozytur śled41
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czych zarządzono reorganizację. Zniesiono Urząd Śledczy przy GK PWŚl.
W jego miejsce utworzono przy Wydziale I GK PWŚl. Referat Śledczy. Pozostałe agendy objęła częściowo Ekspozytura Śledcza Miejskiej i Powiatowej Komendy w Katowicach, a częściowo Inspekcja. Zniesiona została Ekspozytura w Rudzie45. Urząd Śledczy przy GK PWŚl. wydał wszystkie materiały z działu rozpoznawczego Ekspozyturze Śledczej w Katowicach. Przekazano rejestr daktyloskopijno- fotograficzny, album fotograficzny, kartotekę pościgową, ewidencję fałszywych banknotów i monet, ewidencję osób
zaginionych, teksty do prasy nt. ważniejszych przypadków (kroniki policyjnej), pracownię fotograficzną wraz z personelem i inwentarzem. Ekspozytura Śledcza w Katowicach od 1 grudnia 1925 r. była centralą rejestracyjno-pościgową dla całego województwa. Inspekcja Głównej Komendy PWŚl.
przejęła zadania kontroli i inspekcji policji śledczej oraz prowadzenia dochodzeń na specjalne polecenia wojewody i głównego komendanta. Pozostałe czynności, takie jak: statystyka przestępczości, kronika ważniejszych wypadków, kontrola przyznanych nagród, redagowanie Dziennika Inwigilacyjnego, korespondencja w sprawach dotyczących inwigilacji okręgowej, państwowej i międzynarodowej, ewidencja psów policyjnych, ewidencja funkcjonariuszy służby śledczej, przydzielono osobnemu referentowi śledczemu
GK PWŚl.46
Służba w policji kryminalnej uważana była za wyjątkowo trudną i wymagającą specjalnych predyspozycji psychofizycznych. W jednym z podręczników do
szkolenia w zakresie służby śledczej stwierdzono: „Najważniejszym czynnikiem
wymaganym od wywiadowcy jest wrodzona inteligencja oraz bystrość i szybka
orientacja. Praca wywiadowcy obracającego się przeważnie we mgle ciemności,
niemająca zwykle żadnych wytycznych danych, nieotrzymująca znikąd żadnej
pomocy – wymaga nadzwyczajnego skupienia, hartu, bystrego i szybkiego
orientowania się w sytuacji, samodzielnego decydowania w nader często trudnych wypadkach i okolicznościach […]”47.
We wrześniu 1924 r. stwierdzono, że nie wszyscy funkcjonariusze pracujący
w ekspozyturach służby śledczej posiadają ku temu odpowiednie kwalifikacje
i wiedzę, co miało ujemny wpływ na jakość pełnionej służby48.
W momencie tworzenia struktur policji kryminalnej zaczęto organizować
szkolnictwo zawodowe kadr. Od 1924 r. obowiązywały przepisy o organizacji
i programach szkół policyjnych, nakazujące funkcjonariuszom wyższym i niższym (oficerom i szeregowym) ukończenie z pozytywnym wynikiem odpowiedniej szkoły policyjno-fachowej. Organizowano też kursy specjalne dla daktylo45
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skopów, fotografów, rejestratorów ewidencji kryminalnej. Uczono inwigilacji,
ważnej zarówno dla służby śledczej kryminalnej, jak i politycznej. Wywiadowcy, by wykonać zlecone im zadania, często musieli udawać kogoś innego, np.
handlarza, woźnego, lokaja, czy uczestnika zabawy. Specyficzną metodą pracy
operacyjnej był wywiad. Uczono również sposobu nawiązywania współpracy
z konfidentami i informatorami. Z tej metody policja mogła korzystać tylko
w „celu zapobiegania przestępstwom i ścigania przestępców”. Kursantów zapoznawano ze sposobem prowadzenia rejestracji przestępców i prawidłowego wykonania daktyloskopii. Funkcjonariusze uczestniczyli w procesie dokształcania
w jednostkach policyjnych, w których pełnili służbę. We wszystkich formach
szkolenia dużo uwagi poświęcano taktyce i technice kryminalistycznej. W tym
zakresie omawiano następujące zagadnienia teoretyczne: psychologia przestępcy, zwalczanie przestępstw, prawo oraz postępowanie karne, medycyna w zarysie, znajomość elementu przestępczego w warunkach lokalnych, znajomość
osób, terenu i środowiska, symptomy zbrodni i sposoby jej popełnienia, typy
przestępców, kategorie przestępstw, narzędzia zbrodni. W zakresie zajęć praktycznych było badanie i śledzenie elementu przestępczego49.
Kolejna instrukcja służby śledczej wprowadzona została rozporządzeniem
wojewody śląskiego z 16 listopada 1928 r. W styczniu 1929 r. został utworzony
Urząd Śledczy przy GK PWŚl. w Katowicach oraz dwa wydziały śledcze w Katowicach i w Królewskiej Hucie. Urząd Śledczy przy GK PWŚl. sprawował pieczę nad całym województwem śląskim i był główną jednostką koordynującą
służbę śledczą. Wydział Śledczy w Katowicach obejmował terytorium miasta
i powiatu Katowice, a Wydział Śledczy w Królewskiej Hucie – miasto Królewską Hutę i powiat świętochłowicki. W przypadku, gdy sprawa dotyczyła kilku
powiatów, koordynatorem był Urząd Śledczy, który obejmował kierownictwo.
Analogicznie postępowano w sprawach szpiegowskich oraz innych przestępstwach przeciwko państwu polskiemu. Współpracowano przy tym z innymi organami bezpieczeństwa: Prokuratorem Sądu Okręgowego, Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego oraz władzami wojskowymi, w szczególności z Oddziałem II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz Samodzielnymi Referatami Informacyjnymi. Czynności wykonawcze w tych przypadkach prowadził Wydział Śledczy w Katowicach50.
Na czele Urzędu Śledczego stał naczelnik nadkom. Marian Chomrański, jego zastępcą był nadkom. Roman Niżankowski 51. W Urzędzie Śledczym pracowało trzech wyższych funkcjonariuszy – nadkom. Buliński (pełnił funkcję zastępcy ds. przestępstw przeciwko państwu), komis. Bujok (zastępca ds. przestępstw pospolitych), komis. Urbanek, ponadto czterech starszych przodowników, przodownik, dwóch starszych posterunkowych, dwóch posterunkowych,
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trzech przodowników policji śledczej, starszy posterunkowy, trzy stenotypistki,
woźny, łącznie 21 osób52.
Podlegające Urzędowi Śledczemu wydziały śledcze do roku 1928 zajmowały się wykrywaniem przestępstw o charakterze kryminalnym. Po roku 1928 dokonano ich reorganizacji. Ekspozytury policji politycznej działające przy starostwach lub dyrekcjach policji włączono w struktury wydziałów śledczych, z kierownikiem na czele. Podzielono je na dwa piony: kryminalny i polityczny. Każdy z nich dzielił się na brygady, na których czele stali kierownicy brygad
w stopniu od aspiranta do starszego przodownika służby śledczej. Do służby
kryminalnej przyjmowano funkcjonariuszy zdolnych, o odpowiednich cechach,
ale dopuszczano też osoby przeciętne. Kierowano je na kursy zasadnicze, np.
kurs posterunkowych, kurs komendantów posterunków i kurs śledczy. Do służby
politycznej rekrutowano tylko osoby o wyjątkowych predyspozycjach intelektualnych, przeważnie z wykształceniem średnim. Funkcjonariusze ci stanowili elitę śledczą. Przechodzili kursy zasadnicze, a ponadto kursy specjalistyczne (tzw.
kursy „speców”) przy szkołach oficerskich. Kierownicy brygad służbowo podlegali naczelnikowi Urzędu Śledczego. W zakresie informacji o ruchach politycznych podlegali oni starostom i dyrektorom policji. Brygady wykonujące zadania
związane z przeciwdziałaniem nielegalnym ruchom niemieckim oraz komunistycznym podlegały naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa UWŚl. Kierownik
brygady nr VII, zajmującej się zwalczaniem szpiegostwa, dywersji i sabotażu,
podlegał w pierwszej kolejności szefowi Oddziału II SG WP, następnie naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa, a na końcu naczelnikowi Urzędu Śledczego53.
Najmniejszą jednostką organizacyjną służby śledczej były komórki śledcze
działające przy komisariatach i posterunkach. Wykonywały zadania w zakresie
zapobiegania i zwalczania przestępstw o charakterze kryminalnym. Pełniły służbę prewencyjną w okolicy. Prowadziły obserwacje i zapobiegały drobnym kradzieżom54. Podoficerowie Urzędu Śledczego sporządzali raporty dla Wydziału
Społeczno-Politycznego UWŚl. oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie interesujących je zagadnień. Urząd Śledczy nadzorował pracę śledczą
miejskich i powiatowych komend oraz gromadził zbierane przez nie informacje.
Naczelnik i jego zastępca w ważniejszych przypadkach przeprowadzali kontrolę
placówek terenowych. Czasem zarządzali przeniesienie funkcjonariuszy służby
śledczej w rejon o wysokim stopniu przestępczości55.
Uczestniczyli oni w specjalistycznych szkoleniach. Służba w policji politycznej i kryminalnej uważana była za wyjątkowo trudną i wymagającą specjalnych predyspozycji psychofizycznych. W początkowym okresie funkcjonowania
śląskiego korpusu funkcjonariusze mieli duże braki w wiedzy i kwalifikacjach.
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Od kandydatów oczekiwano, by posiadali odpowiednie warunki intelektualne
i reprezentowali wysoki poziom moralny. Oficerowie służby śledczej musieli
spełnić kilka warunków: posiadać wykształcenie ogólne, doświadczenie życiowe, odznaczać się bystrością umysłu oraz chęcią doskonalenia zawodowego. Od
tego zależała efektywność służby. Braki w wyszkoleniu i kwalifikacjach prowadziły do uchybień, a czasem do poważnych konsekwencji56.
Policja śledcza stosowała różne metody pracy operacyjnej. Władze administracji państwowej wyposażyły policję w odpowiednie uprawnienia, umożliwiające realizację przypisanych im zadań związanych z utrzymaniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. W ramach prawa organy policyjne mogły: dokonywać aresztowań i zatrzymań, przeprowadzać rewizje i przeszukania, kontrolować korespondencję prywatną i urzędową, prowadzić wywiad konfidencjonalny, inwigilację indywidualną oraz zbiorową57. Często stosowaną przez służbę
śledczą polityczną metodą pracy operacyjnej był wywiad konfidencjonalny. Zadania oraz zakres wywiadu konfidencjonalnego zamieszczono w instrukcji.
Stwierdzono w niej, że: „Policja polityczna prowadzi w dziedzinie życia publicznego obserwację wszystkich ważniejszych faktów, wydarzeń i zjawisk […]”58.
W dalszej części instrukcji określono dokładny zakres i formę prowadzonego wywiadu konfidencjonalnego. Policja polityczna prowadziła obserwacje
i zbierała informacje w celu ustalenia wszelkich faktów związanych z działalnością danej organizacji czy stowarzyszenia. Dane zbierano w sposób bezpośredni
przez konfidentów, którzy byli członkami rozpracowywanej organizacji, oraz w
sposób pośredni – wiadomości pozyskiwano od informatorów, którzy zbierali
interesujące dane, utrzymując kontakty towarzyskie z działaczami czy dziennikarzami. Za najbardziej wartościowe informacje uznawano te przekazywane
przez osobę współpracującą z wywiadem i będącą jednocześnie w łonie organizacji, zwłaszcza na szczeblu kierowniczym lokalnym i centralnym. Zazwyczaj
dążono do współpracy z kilkoma konfidentami z jednej organizacji, aby kontrolować ich pracę i uniknąć celowej dezinformacji59.
Przy typowaniu osób do współpracy konieczne było uwzględnienie ich osobistej motywacji (np. materialna, ideologiczna), a także typu organizacji (legalna, nielegalna). Instrukcja zakładała indywidualne podejście do każdego kandydata. W przypadku organizacji legalnych zalecano, by „wysiłki kierować na
zjednanie czynnych i głębiej zaangażowanych działaczy. Należy przy tym wykorzystać najróżnorodniejsze charaktery ludzi, a więc ludzi słabych, chwiejnych,
gadatliwych dla pracy bezpośredniej”. W organizacjach nielegalnych, zwłaszcza
w ruchu komunistycznym, pozyskanie konfidenta uznawano za trudne ze względu na silne przywiązanie ideologiczne i jednocześnie negatywny stosunek do
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władzy. Poza tym członkowie mieli obawy, że przylgnie do nich określenie
„konfident”, uważane za wyjątkowo hańbiące. Odczuwali także strach przed represjami indywidualnymi ze strony partii. Policja starała się wprowadzić zaufaną osobę w struktury ugrupowania politycznego. Współpracownik zaczynał od
najniższego szczebla, jednak dzięki zapewnionemu bytowi i ochronie przed odpowiedzialnością karną mógł swobodnie działać i dzięki temu dość szybko
awansować60.
Policja polityczna stosowała różne metody werbunkowe, w zależności od
kandydata i sytuacji. Stosowano przy tym następujące środki: groźba pozbawienia pracy lub pozbawienie pracy (nacisk ekonomiczny); groźba pozbawienia
wolności lub pozbawienie wolności; przedstawianie negatywnego obrazu danej
opcji politycznej czy organizacji, pozyskiwanie zdeklarowanych przeciwników
danej partii czy stowarzyszenia; pozbawienie możliwości nauki lub studiowania;
wynagrodzenie (pieniężne, posada); różne formy szantażu; przymus fizyczny
i psychiczny, represje61.
Istotne było zakonspirowanie samego werbunku, od tego zależała późniejsza
przydatność konfidenta. Stosowano różne metody konspiracyjne. Jedną z nich
było umożliwienie zatrzymanemu (współpracownikowi) ucieczki podczas konwoju do zakładu karnego. Pozorowano przy tym użycie broni. Innym sposobem
było zwolnienie z aresztu kilku osób zatrzymanych, w tym konfidenta. Uzasadniano je brakiem dowodów winy, nawet jeśli takie były i kwalifikowały sprawę
do sądu. Czasem zwolnienie nie było możliwe. Ustalano wówczas z prokuratorem i sędzią niski wymiar kary. Konfident po zwolnieniu z aresztu kontynuował
współpracę. Materiały od konfidentów uznawanych za szczególnie ważnych odbierano w mieszkaniach konspiracyjnych, od mniej znaczących w przypadkowych miejscach, wybierano jednak mało uczęszczane przez mieszkańców. Według obowiązujących zasad konfident powinien być znany tylko osobie, z którą
miał bezpośredni kontakt, oraz swojemu zwierzchnikowi. W praktyce tożsamość
konfidentów znana była kilku pracownikom, gdyż na czas urlopów przekazywano
dane swoich konfidentów kolegom. Szczególnie ważne sprawy rozpatrywane były
przez kierownika brygady lub oddziału w Urzędzie Śledczym, a w wyjątkowych
sytuacjach nawet przez naczelnika Urzędu Śledczego. Konfidentom nadawano
pseudonimy w celu zakonspirowania prawdziwych danych osobowych62.
Udzielano im wytycznych, według których miała przebiegać współpraca,
oraz określano ich zadania. Konfident musiał dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków zleconych przez władzę państwową bądź policję jako organ wykonawczy. Był zobligowany do udzielenia informacji o nielegalnym stowarzyszeniu, w którym posiadał członkostwo. Ważna była poufność i wiarygodność przekazywanych wiadomości. Szczególnie interesujące dla policji były te
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dotyczące zamiarów i działań stowarzyszenia. Istotna w tej pracy była umiejętność oddzielania faktów od subiektywnych opinii oraz podanie źródła informacji. Przekazanie wiadomości musiało nastąpić w możliwie krótkim czasie.
Zwłoka mogła oznaczać dezaktualizację danych i utratę ich wartości. Konfident
zobowiązany był do zachowania dyskrecji. Oczekiwano, że o wykonywanej pracy nie powie nawet najbliższym osobom. Dobry współpracownik nie powinien
zwracać na siebie uwagi, łamać prawa, upijać się, pożyczać pieniędzy, żyć ponad stan. Dobrze, jeśli potrafił nawiązywać kontakty towarzyskie z osobami,
które mogły dostarczyć policji interesujących ją informacji. Dane powinien zbierać umiejętnie i ostrożnie, po czym był zobowiązany przekazać je swojemu
zwierzchnikowi. O dekonspiracji musiał niezwłocznie powiadomić kierownictwo. Za udzielane informacje konfident był wynagradzany finansowo. Celem
sieci konfidencjonalnej prowadzonej przez policję polityczną było rozpracowanie struktur organizacyjnych oraz składów osobowych partii politycznych i stowarzyszeń, zwłaszcza nielegalnych. Następnym krokiem była likwidacja ogniw
organizacji oraz zatrzymanie ich działaczy. Niektórym konfidentom zlecano zadania mające na celu doprowadzenie do wewnętrznej destabilizacji. Osoby te
były mocno zaangażowane w prace organizacji czy partii. Na początku starały
się zdobyć zaufanie innych członków, po czym podejmowały czynności zakłócające jej funkcjonowanie, np. poprzez intrygi, konflikty itp.63
Informator był osobą, która pracowała dla PWŚl., udzielała poufnych wiadomości o sprawach mających związek z porządkiem, spokojem i bezpieczeństwem publicznym. Zakres udzielanych przez niego informacji wymagał utajnienia jego danych osobowych. Prowadził on poufny wywiad i stanowił „przedłużone ramię policji sięgające i docierające do takich miejsc zagrożonych, które
dla oka i ucha policjantów są ukryte i niedostępne”. Policja, aby osiągnąć ten
cel, często rekrutowała swoich informatorów ze środowisk przestępczych lub
innych, związanych pośrednio ze światem przestępczym. Było kilka głównych
motywów, którymi kierowały się osoby decydujące się na współpracę z policją:
„[…] chęć osiągnięcia korzyści materialnej, zazdrość, nienawiść, chęć zemsty,
a nierzadko również i pobudki szlachetne, jak dobro państwa i ogółu obywateli,
wgląd na interes publiczny i bezpieczeństwo, uczucie wdzięczności dla któregoś
z policjantów za wyświadczoną przysługę itp.”64.
Podczas pierwszego kontaktu policja szczegółowo weryfikowała opinię o informatorze. Drogą poufnego wywiadu określano pobudki, jakimi się kierował
i czy faktycznie posiadał możliwości dostarczania wiadomości ze źródeł, które
podał oraz czy miał kontakt z osobami, co do których udzielał informacji. Policja prowadziła wywiad w sposób ostrożny, niezwracający uwagi na informatora,
tak by nie ujawnić jego działalności. Ta procedura była konieczna dla potwier63
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dzenia wiarygodności informatora, wstępnego oszacowania wartości źródła
i ochrony policji przed ewentualną próbą wprowadzania w błąd. Ustalano osobiste motywacje działania informatorów. Po zebraniu tych danych można było
wyznaczyć kierunek dalszego postępowania. W przypadku, gdy informator decydował się na współpracę z policją z pobudek emocjonalnych – złości, zazdrości, nienawiści, chęci zemsty – zachowywano pewien dystans. Wówczas informacje najczęściej były wyolbrzymione lub nieprawdziwe. W sytuacji, gdy informator żądał zapłaty za przekazywane wiadomości, zachowywano szczególną
ostrożność. W dokumencie czytamy: „[…] stoi [on – M.S.] niżej od przestępcy.
Brak mu bowiem ostatniej szlachetnej właściwości, która u przestępcy zazwyczaj jeszcze została, tj. wierność wobec towarzyszy”. Ponadto ważną cechą dobrego informatora była inteligencja, która wpływała na lepsze wykonanie powierzonych zadań. Inteligentny informator potrafił lepiej opisać wydarzenia, zapamiętać i odtworzyć rozmowy. W większym stopniu rozumiał zaistniałe sytuacje
i potrafił je wytłumaczyć. Czasem nawet dawał rady, jak wykorzystać informacje i zdobyć dowody winy”65.
Policja musiała zdobyć zaufanie informatora, skłonić go do mówienia prawdy
i zapewnić mu bezpieczeństwo. W tym zakresie przestrzegano pewnych zasad:
— ochrony przed ujawieniem jego współpracy z policją, zapewnienie informatorowi poczucia bezpieczeństwa, gwarancja, że nikt się nie dowie o tym,
czym się zajmował,
— przestrzegania warunków umowy, oferowania informatorowi realnych do
spełnienia obietnic i dotrzymywania ich, w ramach obowiązujących przepisów prawa,
— przy pierwszym spotkaniu z informatorem udzielano mu szczegółowych instrukcji co do właściwego sposobu postępowania, zachowania dyskrecji
i ostrożności w prowadzonych działaniach i utrzymania w tajemnicy współpracy z policją, w tym celu informatorowi nadawano pseudonim i ustalano
sposoby kontaktowania oraz komunikowania (ustnego, telefonicznego i piśmiennego), z nieostrożnymi informatorami zrywano współpracę,
— w przypadku, gdy zorientowano się, że informator podaje nieprawdziwe dane, szukano odpowiedzi, czym się kierował, jaka była przyczyna takiego postępowania; jeżeli dowiedziono celowe wprowadzanie w błąd, aby utrudnić
prowadzone dochodzenie lub wyłudzić zapłatę, niezwłocznie zrywano z nim
kontakt oraz pociągano go do odpowiedzialności karnej,
— zasadniczo nie powoływano informatora na świadka podczas rozprawy sądowej (nawet po zakończeniu współpracy), wynikało to z kilku powodów:
1) ze względu na lojalność wobec informatora i obowiązek utrzymania jego
danych osobowych w tajemnicy; 2) zeznania informatora nie stanowiły wystarczającego dowodu winy, uważane były za manipulację; 3) jego ujawnie65
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nie mogłoby zniechęcić innych potencjalnych informatorów do podjęcia
współpracy z policją66.
Do werbowania informatorów zobowiązano wszystkich policjantów,
zwłaszcza szeregowych służby śledczej. Prowadzili oni obserwacje na swoim terenie oraz nawiązywali kontakty z osobami ze środowiska przestępczego. Kierownicy oddziałów policyjnych mieli obowiązek na bieżąco oceniać sytuacje
i potrzeby w zakresie wywiadu prewencyjnego i represyjnego. Szukano informatorów, którzy mogli posiadać przydatne w prowadzonym dochodzeniu wiadomości. W dokumencie zwrócono uwagę na pewne okoliczności, które ułatwiały
werbunek informatora, tj.: skłonność do emocji (złość, nienawiść, zemsta, zazdrość itp.); układ zależności, w jakich znajdował się upatrzony kandydat; zła
sytuacja materialna (problemy finansowe); chciwość; chęć osiągnięcia korzyści
materialnej za wszelką cenę; brak skrupułów; słabości; skłonności danej osoby,
np. korzystanie z usług prostytutek; poczucie obywatelskiego obowiązku i chęć
utrzymywania dobrych stosunków z policją itp.67
W kontaktach z informatorem przestrzegano następujących zasad:
— niedozwolone były spotkania na posterunkach, w komisariatach, mieszkaniu
informatora, zalecano wybieranie w tym celu miejsc ustronnych, odosobnionych, w których spotkanie znajomych zarówno informatora, jak też funkcjonariusza było mało prawdopodobne,
— miejsce i czas spotkań należało często zmieniać, najlepiej umawiać się na
bieżąco lub w wyjątkowych przypadkach poza ustalonym terminem,
— w razie przypadkowego spotkania policjant i informator powinni zachowywać się jak obcy dla siebie ludzie,
— z informatorem spotykał się funkcjonariusz, który dokonał werbunku, jego
przełożony lub wyznaczony przez niego zaufany policjant,
— z każdego spotkania sporządzano meldunek, przedstawiany następnie przełożonemu, który z kolei, po zapoznaniu się, wydawał dalsze dyspozycje co
do wykorzystania uzyskanych wiadomości oraz sprawdzenia ich wiarygodności (każda informacja wymagała sprawdzenia)68.
Informator podlegał stałej kontroli policyjnej, zwłaszcza w następujących
przypadkach: podejrzenia, że udzielane wiadomości są niewiarygodne; oszustwa
informatora; podczas spotkania informatora z osobą podejrzaną (policjant prowadził kontrolę i obserwację w celu zebrania dowodów, które jako świadek
przedstawiał na rozprawie sądowej). Informatorów kontrolowano, prowadząc
poufną obserwację, uzyskując wiadomości w jednej sprawie od kilku informatorów (porównując otrzymane dane można było wykluczyć nierzetelnego współpracownika), wykorzystując sprawozdania kontrwywiadowcze (raporty wywia-
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dowców z obserwacji porównywano z już posiadanymi w danej sprawie informacjami)69.
W celu ujawnienia czynów przestępczych o charakterze antypaństwowym
oraz zagrażających porządkowi wewnętrznemu śledzono wszelkie nielegalne
przejawy życia społeczno-politycznego. Działania prowadzono w szerokim zakresie. Dotyczyły różnych środowisk. Istotnym zadaniem było zwalczanie
szpiegostwa. W walce z przestępczością stosowano poufną inwigilację, zarówno
indywidualną, jak i zbiorową. Poufną inwigilacją indywidualną objęte były osoby zagrażające bezpieczeństwu państwa. Specjalne organy zbierały o nich
szczegółowe dane. Poufnej inwigilacji zbiorowej podlegały partie polityczne,
organizacje i stowarzyszenia, które prowadziły swoją działalność nielegalnie,
w duchu antypaństwowym, jak np. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski
(KPRP). Szczególną uwagą objęto obce stowarzyszenia i zrzeszenia. Informacje
zbierane przez służbę śledczą dotyczyły działalności danego zrzeszenia, jego
zamiarów, składu osobowego, miejsc spotkań, drukarni, w których powielano
materiały agitacyjne itp.70
Poufną inwigilację prowadzono także w legalnych organizacjach, zrzeszeniach, partiach politycznych, jeśli ujawniały one antypaństwowe tendencje.
Zwłaszcza jeśli podejmowały próby krzewienia ideologii wywrotowej i antypaństwowej. Śledzenie i monitorowanie ich działalności nasiliło się po 1926 r. Walczono zarówno z jawnymi przejawami wrogich działań, jak też zakamuflowanymi, pod szyldem legalnych organizacji. Legalne związki zawodowe były organizacjami, które stale stykały się z akcjami strajkowymi i cieszyły się szczególnym zainteresowaniem osób czy grup nastawionych antypaństwowo. Działalność związków zawodowych skierowana na osiąganie ich bezpośrednich celów (obrona interesów zawodowych osób zrzeszonych) nie zawierała w sobie
niebezpieczeństwa dla państwa i jako taka nie podlegała obserwacji. Natomiast
charakter prowadzonych akcji strajkowych miał być przedmiotem stałej obserwacji. Również przenikanie do związków zawodowych osób o zamiarach antypaństwowych i ich działalność na tym terenie, często bez wiedzy i zgody związków, podlegała stałej inwigilacji. Obserwacja życia indywidualnego i zbiorowego miała być prowadzona w granicach prawa. Zabronione było prowadzenie
wywiadu wewnętrznego przez funkcjonariuszy państwowych. Wywiad taki mogli prowadzić wyłącznie konfidenci. Policja była zobowiązana, by zadania te
pełnić z dokładnością i sumiennością. Pojedyncze przypadki miały bowiem często związek z zagadnieniami natury ogólnopaństwowej. Obserwacją zwykłego
i legalnego życia politycznego zajmowała się administracja polityczna71.

69
70

71

Ibidem, k. 93–94.
APK, PWŚl., sygn. 24, KG PP, Instrukcja o sposobie prowadzenia służby śledczej w zakresie
resortu wydziału IV-D przez Powiatowe Komendy PP, b.r., k. 20.
Ibidem, k. 21–22.

110

Malwina SIEWIER

26 lutego 1930 r. w Okólniku tajnym nr 148 GK PWŚl. zauważono, że inwigilacja była „Najbardziej zaniedbanym i nieumiejętnie prowadzonym działem
służby”. Inwigilacja osób poszukiwanych w oparciu o „Dziennik Inwigilacyjny”, „Gazetę Śledczą” oraz inne doraźne pisma pościgowe ograniczała się do
wpisania osób podejrzanych z rejonu danej jednostki policyjnej do książeczek
inwigilacyjnych funkcjonariuszy. Od inicjatywy samych policjantów zależał
sukces w poszukiwaniu podejrzanych. Najczęściej jednak nie podejmowali oni
w tym kierunku żadnych działań. Często nie zdobywali nawet informacji o miejscu pobytu podejrzanego. Zdarzało się, że w przypadku poszukiwanych listem
gończym lub na specjalne zarządzenie władz administracyjnych inwigilacja nie
przynosiła rezultatów. Władzom odpisywano, że ujęcie podejrzanego jest niemożliwe. Nie podejmowano dalszych starań, by ująć sprawcę. Z przedstawionych w dokumencie informacji wynika, że funkcjonariuszom brakowało determinacji w tym względzie72.
Organy kontrwywiadowcze w zakresie zwalczania działalności antypaństwowej podejmowały czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjne. W pracy operacyjnej wyróżniano trzy etapy: gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji. Była to forma, w której
nie stosowano środków siłowych, natomiast mogła prowadzić do skazania podejrzanego. Praca operacyjna ograniczała się do zbierania informacji, czynności
analitycznych i prowadzenia utajnionych działań. Policja, jako organ zależny od
terenowej administracji politycznej, w pierwszej kolejności musiała wykonywać
jej zlecenia. Często wykorzystywana była do inwigilowania opozycji politycznej, na dalszy plan natomiast schodziła ochrona kontrwywiadowcza. W Okólniku MSW z 12 sierpnia 1925 r. dotyczącym organizacji policji politycznej nałożono na naczelników urzędów obowiązek „pozostawania w ścisłym kontakcie
przy prowadzeniu dochodzeń i wywiadów w sprawach szpiegowskich”. Czynności śledcze w sprawach szpiegostwa cywilnego kontrwywiad wojskowy realizował wspólnie z policją polityczną. Funkcjonariusze policji pod nadzorem sędziów śledczych wykonywali czynności procesowe, takie jak zatrzymanie
i przesłuchanie. W sprawach szpiegostwa wojskowego uprawnienia śledcze posiadała Żandarmeria Wojskowa73.
Do podejmowanych przez komórki policji politycznej czynności operacyjnych można zaliczyć dozór policyjny. W art. 5 § 1 Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o niektórych przestępstwach
przeciwko bezpieczeństwu Państwa czytamy: „W razie skazania za przestępstwo
popełnione umyślnie na karę ponad rok więzienia, sąd zarządza, jako środek zabezpieczający rozciągnięcie nad skazanym dozoru policyjnego na czas od roku
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do lat 5”74. Obejmowano nim osoby, które popełniły przestępstwo wobec państwa lub przestępstwo pospolite. Zarządzenia w tych sprawach wydawały władze administracyjne. Dozór w terenie sprawowali funkcjonariusze komisariatów
i posterunków. Wykaz osób przesyłano do Urzędu Śledczego PWŚl. Zawierał
one następujące dane: a) imię i nazwisko, b) datę i miejsce urodzenia, c) imiona
rodziców, d) zawód, e) miejsce zamieszkania, f) popełnione przestępstwo,
g) kwalifikacja czynu przestępczego według przepisów kodeksu karnego, h) sąd
orzekający, i) datę wyroku, j) treść wyroku, k) datę rozpoczęcia i zakończenia
kary, l) dozór policyjny – okres, ł) datę zarządzenia dozoru prze UWŚl.,
m) uwagi. Na przekazanie wykazu jednostki policyjne miały dwa tygodnie.
Urząd Śledczy PWŚl. był na bieżąco informowany o wszelkich zmianach75. Do
innych czynności operacyjnych można zaliczyć lustrację korespondencji i przesyłek pocztowych oraz nieoczekiwane kontrole w mieszkaniach osób, które wyszły na wolność po odbyciu kary za działalność antypaństwową76.
Od policjantów wymagano, by dobrze znali środowisko lokalne. Na wsiach,
gdzie ruch ludności był mały, po pewnym czasie możliwe było poznanie obywateli. Inaczej wyglądała sytuacja w miastach i dużych ośrodkach przemysłowych.
Duży przepływ ludności uniemożliwiał poznanie ludności oraz ułatwiał przestępcom ukrycie się i zamaskowanie. W takich przypadkach policja musiała
włożyć większy wysiłek, by skutecznie wykrywać przestępców. W dużych miastach zarządzano obserwację w hotelach, restauracjach, na dworcach kolejowych, w podejrzanych mieszkaniach. Obserwacji policyjnej poddawano również
zakłady przemysłowe. Dotyczyło to zwłaszcza firm zatrudniających wielu pracowników sezonowych oraz o dużej rotacji kadr. Szczególnie koncentrowano się
na obserwacji zakładów przemysłu wojennego, kolei państwowych, zakładów
użyteczności publicznej. Nawiązywano współpracę z zarządami spółek, biurami
pośrednictwa pracy i biurami meldunkowymi. Część przyjezdnych osób sprawdzano w ewidencji poszukiwanych. Następnie kontaktowano się z władzami policyjnymi rejonu, z którego przybyły, po czym zarządzano poufny dozór77.
W Okólniku GK PWŚl. z lutego 1927 r. zwrócono uwagę, że organy policyjne wypełniają obowiązki w sposób schematyczny i pobieżny. Zdarzało się, że
braki w informacjach uniemożliwiały wykonanie zadania, a funkcjonariusze nie
potrafili znaleźć zależności między wydarzeniami. Aby uniknąć tego typu przypadków oczekiwano od każdego policjanta samodzielnej pracy w zakresie służby obserwacyjno-informacyjnej. Funkcjonariusze mieli lepiej poznać służbę
bezpieczeństwa, sytuację społeczną, rozszerzyć swój pogląd na temat wykonywanych przez organy bezpieczeństwa zadań. Miejscowości dzielono na odpo74

75
76
77

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa, D. U. RP nr 94, poz. 851.
APK, PWŚl., sygn. 19, Okólnik tajny nr 152 GK PWŚl. w Katowicach, z 27 III 1931 r., k. 189.
B. Sprengel, Aspekty procesowe…, op. cit., s. 76–77.
APK, PWŚl., sygn. 19, Okólnik nr 124 GK PWŚl. w Katowicach, z 20 II 1927 r., k. 298.

112

Malwina SIEWIER

wiednią liczbę rejonów, które przydzielano funkcjonariuszom. Mieli oni wykonywać czynności w zakresie obserwacji ruchu ludności, kontroli przepisów meldunkowych, obserwacji osób podejrzanych, przestrzegania przepisów administracyjnych, handlowych itd., załatwiania korespondencji. O poszczególnych
wydarzeniach funkcjonariusz rejonowy informował swojego przełożonego, czasem składał odpowiednie doniesienie. Zmiany funkcjonariusza rejonowego mógł
dokonać kierownik komisariatu lub komendant posterunku78.
Policja pełniła również dozór nad osobami podejrzanymi. Najbardziej szkodliwi dla bezpieczeństwa publicznego byli przestępcy zawodowi. Funkcjonariusze poprzez ścisłą obserwację i znajomość środowiska przestępczego mieli paraliżować wrogą działalność. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione, policja miała
skutecznie ścigać sprawców. Do obserwacji zobowiązywano wszystkich policjantów. Mieli oni wniknąć w świat przestępczy w stopniu umożliwiającym wykrycie wszelkiego niebezpieczeństwa. Podejrzany miał czuć „[…] nad sobą
groźny cień stróża ładu i porządku”. Do grupy podejrzanych zaliczano:
— osoby, które popełniły jedno lub więcej przestępstw z chęci zysku,
— osoby bez pracy i dochodów, ale żyjące dostatnio,
— włóczęgów, żebraków, osoby bez stałego miejsca zamieszkania, niechętne
do podjęcia pracy,
— osoby utrzymujące kontakty towarzyskie z przestępcami,
— prostytutki,
— inne osoby, które pomagały przestępcom, np. wynajmując im mieszkanie,
ukrywając,
— przemytników79.
Zalecano, by obserwację prowadzić za pośrednictwem zaufanych osób: sąsiadów, dozorców, właścicieli domów, urzędników, kelnerów oraz konfidentów.
Policja sama prowadziła obserwację bezpośrednią osób i mieszkań. Podczas obserwacji pozyskiwano odpowiedni materiał dowodowy, świadczący o działalności przestępczej danej osoby. Komisariaty i posterunki miały obowiązek poinformować Urząd Śledczy w Katowicach, że dana osoba została objęta kontrolą.
Jeśli Urząd Śledczy ujawnił przestępstwo, informował o tym komisariat lub posterunek rejonu, z którego podejrzana osoba pochodziła. Rezultaty obserwacji,
również negatywne, zapisywano w notatnikach służbowych funkcjonariuszy, następnie zamieszczano na kartach kontroli podejrzanych. Po zgromadzeniu materiału obciążającego, zarządzano obławę. Przeprowadzano ją w sposób poufny,
w porozumieniu z władzami administracyjnymi, Urzędem Śledczym i kierownictwem policji. Cel obławy przewidywał dwie sytuacje. Pierwszą było ujęcie
przestępcy, a drugą niedopuszczenie do przestępstwa. Wyróżniano następujące
rodzaje obław: 1) mające pewien cel, np. schwytanie znanego przestępcy, 2) mające ogólne cele zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, np. ob78
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serwacja osób podejrzanych, kontrola w miejscowości i ewentualne schwytanie.
Obławy dzielono na wcześniej zaplanowane lub zarządzone doraźnie (bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa). W drugim przypadku jednostki policyjne
były wzywane do pościgu za sprawcą. Od policjantów oczekiwano szybkości
i gotowości do działania. Kierownik obławy sporządzał szczegółowy plan działania. Wyniki obławy komendant oddziału zamieszczał w raporcie, składanym
kierownikowi80. W prowadzonych sprawach dotyczących afer szpiegowskich
policja współpracowała z kontrwywiadem wojskowym. Dokonywała aresztowań
osób podejrzanych i przekazywała je odpowiednim organom. Uczestniczyła
w rewizjach pomieszczeń. W tej sytuacji używano pojęcia „likwidacja” (obecnie
„realizacja”), oznaczającego przejście od fazy czynności operacyjnych do procesowych. Policja w tym zakresie pełniła jednak wyłącznie rolę pomocniczą.
Prawdopodobnie nie miała zupełnego wglądu w materiały operacyjne, którymi
dysponował kontrwywiad wojskowy81.
Liczne reorganizacje służby śledczej niejednokrotnie destabilizowały jej działalność. Nawet wpływały ujemnie na wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem państwa. Funkcjonowanie utrudniały też spory kompetencyjne z organami
wojskowymi i nieporozumienia z administracją ogólną82. Mimo trudności służba
śledcza Policji Województwa Śląskiego posiadała dobre rozpoznanie środowiska
przestępczego. Osiągała dobre rezultaty w zwalczaniu przestępstw kryminalnych
oraz zadowalające efekty w wykrywaniu przestępczości o charakterze antypaństwowym, poprawiając tym samych stan bezpieczeństwa w województwie śląskim.
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On the activities inquiry service of Silesian Region Police
Summary
Silesian Region Police (PWŚl.) was the second, next to the State Police (PP), police formation
in the Second Polish Republic, performing tasks in the field of an internal security. Silesian police
was responsible for maintaining security, peace and public order in the province. PWŚL was an
important link of security system in the autonomous Silesian province. This article discusses some
selected aspects of an organization of the Silesian corps. A lot of attention is paid to the organization of an inquiry service. What is more, this paper describes methods of an operational work, such
as a confidential interview, surveillance and others.
Keywords: Silesian Region police, 1922–1939, methods of police work, inquiry service.
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Samorząd terytorialny w programach chłopskich
partii centrowych i lewicowych w okresie
międzywojennym
Streszczenie
Stronnictwa ludowe w czasach Drugiej Rzeczpospolitej aktywnie włączyły się w dyskusję na
temat spraw dotyczących ustroju państwa oraz koncepcji samorządu terytorialnego. Główne projekty odnoszące się do kształtu rodzącego się samorządu zawarto w dokumentach programowych
tych ugrupowań. W latach 1919–1924 w Sejmie toczyła się ożywiona debata na temat projektów
ustawy samorządowej. Do czasu przewrotu majowego powstały aż trzy projekty ustaw, a prym
w dyskusji na ten temat wiedli politycy stronnictw ludowych.
Po wydarzeniach majowych w 1926 r. nastąpiły zasadnicze zmiany na scenie politycznej. Po
stronie Józefa Piłsudskiego opowiedziała się część ugrupowań chłopskich i lewicowych, a część
z nich pozostała w opozycji. Obóz sanacyjny podjął w tym czasie energiczne działania w celu
opanowania sytuacji w administracji i samorządzie terytorialnym. Nastąpiło znaczne ograniczenie
kompetencji samorządu na rzecz administracji rządowej, a organom władzy samorządowej przypisano rolę pomocniczą wobec władzy państwowej. Działaczy opozycyjnych zasiadających w organach samorządowych zaczęto z nich usuwać i zastępować przez zwolenników sanacji. Bieżące
wydarzenia znalazły swoje odbicie w postulatach zawartych w dokumentach programowych
chłopskich partii centrowych i lewicowych.
Słowa kluczowe: partie, ugrupowania, programy, samorząd terytorialny, gmina, powiat, województwo.

Działacze stronnictw ludowych od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości włączyli się aktywnie w nurt dyskusji na temat spraw dotyczących ustroju
Rzeczypospolitej oraz swojej wizji samorządu terytorialnego. Już w dokumencie
zatytułowanym „Manifest Listopadowy”, wydanym przez Tymczasowy Rząd
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Ludowy Republiki Polskiej premiera Ignacego Daszyńskiego, znalazło się postanowienie o wprowadzeniu w odradzającym się państwie samorządu terytorialnego1. Rząd tworzyła koalicja partii lewicowych, na czele z Polską Partią Socjalistyczną (PPS) i licznie reprezentowanym Polskim Stronnictwem Ludowym
„Wyzwolenie” (PSL „Wyzwolenie”). Tekę ministra spraw wewnętrznych objął
w tym rządzie Stanisław Thugutt, działacz i przywódca PSL „Wyzwolenie”.
Stronnictwo w swoich pierwszych programach opowiedziało się za odbudową
Polski Niepodległej jako republiki demokratycznej, która zapewni wszystkim
obywatelom równe prawa i obowiązki oraz będzie rządzona na wskroś demokratycznie2. Samorząd terytorialny miał być natomiast fundamentem, na którym
chciano budować państwo3. Wynikało to z koncepcji, jaką opisywali w swoich
dokumentach programowych działacze ludowi, której generalną zasadą było dążenie, aby władzę ustawodawczą stanowił jednoizbowy parlament, wybierany
w sposób powszechny, równy, bezpośredni i proporcjonalny. W głosowaniu
brać mieli udział wszyscy obywatele, którzy ukończyli 21 rok życia, w tym
również kobiety. Od 1926 r. wszystkie stronnictwa ludowe były przeciwne izbie
wyższej parlamentu, która była ich zdaniem szkodliwą dla państwa4.
Ugrupowaniem ludowym, które jako pierwsze w wolnej Polsce wypowiedziało się na temat samorządu terytorialnego było PSL „Wyzwolenie”. W swoim
programie, ogłoszonym w listopadzie 1918 r. w Warszawie, politycy tej partii
postulowali, że będą dążyć do rozwoju samorządu w kraju i usunięcia „szkodliwej centralizacji, a zwłaszcza do oparcia na mocnych podstawach samorządu
gminnego, będącego szkołą życia obywatelskiego”5. Ponadto deklarowano, że
będzie się dbać o zapewnienie w ciałach należnych praw społecznych, zarówno
podczas samych wyborów, podziału zadań publicznych oraz wynikających z realizacji tych zadań korzyści.
Z kolei Polskie Zjednoczenie Ludowe w programie opublikowanym również
w listopadzie 1918 r. wspomniało zaledwie w jednym, ogólnym zdaniu o samorządzie terytorialnym, domagając się: „Sprawiedliwego udziału ludu we wszystkich instytucjach samorządowych”6.
W czerwcu 1919 r. w sprawach ustrojowych odrodzonego państwa polskiego wypowiedziało się, natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe „Lewica” (PSL
„Lewica”). Partia ta powiązała zagadnienia dotyczące samorządu terytorialnego
1
2
3

4
5

6
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z szeroko pojętą administracją terenową. PSL „Lewica” zapowiedziało w swoim
programie, że dążyć będzie do zorganizowania w Polsce samorządu: „ziem, powiatów i gmin”. Samorząd ziem i powiatów, jak wyjaśniono, opierać się powinien na sejmikach ziemskich i powiatowych, wybieranych według pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego, zagwarantowanego zarówno dla mężczyzn,
jak i kobiet. Wybory te powinny wyłonić, jak napisano w programie: „najwyższych urzędników ziemskich i powiatowych (naczelników ziem i powiatów i naczelników poszczególnych urzędów), odpowiedzialnych przed ludem”7. Ponadto
w ten sam demokratyczny sposób powinno również wyłaniać się wójta, radę
gminy i sąd ławniczy.
Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (PSL „Piast”) w czerwcu 1920 r. zdawkowo wypowiedziało się w kwestii samorządu terytorialnego w kontekście
ustroju państwa. W programie stronnictwa zapisano jedynie, że: „Zarząd wewnętrzny państwa musi być zdecentralizowany i przeniesiony w potrzebnym
rozmiarze na ciała samorządne prowincjonalne, powiatowe i gminne”8.
W tezach programowych Polskiego Związku Ludowego „Odrodzenie” (PZL
„Odrodzenie”) z lutego 1920 r. znalazł się zapis, że partia dążyć będzie do zbudowania całej administracji i gospodarki kraju na zasadach szerokiego samorządu
gmin wiejskich i miejskich, a także jednostek samorządu wyższego szczebla, bez
precyzowania, o jakie jednostki chodziło. Ugrupowanie odniosło się również do
sposobu wyłaniania organów władzy samorządowej, które powinny być wybierane w pięcioprzymiotnikowych wyborach z zagwarantowaniem praw mniejszości9.
W tym samym czasie kolejny dokument programowy opublikowany został
przez PSL „Piast”, dla którego jednym z celów politycznych było stworzenie
wewnętrznego ustroju państwa, które funkcjonowałoby na zasadzie zdecentralizowanej, ustroju, który byłby „na demokratycznym szerokim samorządzie
ugruntowany”10. Stronnictwo to jako pierwsze sygnalizowało również potrzebę
ujednolicenia ustaw samorządowych, natomiast rozwój samego samorządu nie
powinien być krępowany przez biurokrację.
O wiele głębszej analizie poddana została idea odradzającego się samorządu
w dokumencie programowym z 6 marca 1921 r. PSL „Wyzwolenie”. W programie tym samorządowi poświęcono spory passus, w którym uznano samorząd za
jeden z najważniejszych czynników odradzającej się państwowości Polski. Postulowano jego jak najszerszy rozwój. Samorząd miał być również niezależny,
w miarę możliwości, od biurokracji. To uwolnienie od barier biurokratycznych
i swobodny rozwój samorządu miało przybliżyć państwo do jednej z najważniejszych idei głoszonych praz większość stronnictw ludowych, mianowicie do bezpośrednich rządów ludu. Jak napisano w programie: „Będziemy wobec tego do7
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kładali najusilniejszych starań, żeby z jednej strony rozwinąć wśród ludności
przywiązanie do samorządu, nauczyć ją posługiwania się nim, wyrobić dzielnych pracowników samorządowych, z drugiej zaś strony ograniczać nadzór
władz rządowych do rozmiarów najniezbędniejszych”11. Wśród koniecznych celów do zrealizowania w nieodległym czasie stronnictwo postulowało, m.in.: oddanie przewodnictwa w sejmikach i radach wojewódzkich przewodniczącym
z wyboru, pozbawienie władz administracyjnych, tj. państwowych, prawa zatwierdzania lub odrzucania wyborów na przewodniczących ciał samorządowych,
a także wyborów samorządowych, wprowadzenie szczebla samorządu wojewódzkiego, jawność obrad ciał samorządowych, wprowadzenie zasady powszechnych, tajnych, bezpośrednich i proporcjonalnych wyborów oraz prawa
sprzeciwu samorządów wobec powoływanych przez administrację rządową starostów i wojewodów12.
Program PSL „Piast” z 20 listopada 1921 r. odniósł się do zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w sposób dość ogólnikowy. Uznał samorząd terytorialny za podstawę ustroju administracyjnego państwa. PSL „Piast” potraktowało samorząd jako: „najbardziej swoistą formę bytu
państwowego”. Ponadto deklarowało dążenie do przejęcia w jak najszerszym
zakresie agend administracji państwowej przez organa samorządowe, wraz z zagwarantowaniem finansowania tych zadań13. W myśl zapisów programu samorząd miał być terenem solidnej współpracy wszystkich rolników, przy wyeliminowaniu z życia samorządów czynników, które wprowadzały do niego walki
i spory polityczne pomiędzy przedstawicielami różnych partii i stronnictw. Mimo takich sformułowań PLS „Piast” było akurat tym ugrupowaniem, które
wprowadziło na teren samorządu wiele waśni i sporów politycznych, co było
wynikiem podejmowanych prób podporządkowania go sobie14.
Obradujące 2 lipca 1922 r. w Warszawie Chłopskie Stronnictwo Radykalne
(ChSR) uchwaliło program, w którym uznało gminę za najważniejszą i podstawową jednostkę administracyjną ustroju państwa, a niczym nieskrępowany, realizujący szeroki zakres zadań samorząd za filar i gwarancję „należytego ustroju
każdego społeczeństwa”15. Stronnictwo deklarowało również, że będzie otaczać
życzliwą opieką prawidłowy rozwój samorządu wszystkich szczebli, domagając
się zagwarantowania dla niego demokratycznych podstaw funkcjonowania. Postulowano również ukrócenie arbitralnego wybierania przez starostów sołtysów,
wójtów, rad oraz sekretarzy gminnych i pozostawienie tego wyboru całemu ogółowi mieszkańców16.
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Podobnie do zagadnień ustrojowych dotyczących samorządu terytorialnego
podchodził Związek Chłopski (ZCh). Na dwa lata przed przewrotem majowym,
tj. 11 maja 1924 r., w deklaracji programowej przyjętej w Rzeszowie napisano,
że związek dążyć będzie do zorganizowania w Polsce administracji na zasadzie
samorządu: województw, powiatów i gmin. Samorząd powiatowy i wojewódzki
miał się opierać na sejmikach powiatowych i ziemskich, wybieranych według
pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego. W samorządzie gminnym w sposób analogiczny miano wybierać wójta, radę gminy i sąd ławniczy17.
Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” 16 marca 1925 r. rozwinęło tezy ze swojego poprzedniego programu z 1921 r. W nowym dokumencie programowym zapisano dwie znamienne deklaracje dotyczące wybieralności
urzędników. Stronnictwo opowiedziało się wówczas za nową, jak na tamte lata,
ideą wybieralności urzędników: „Stronnictwo dążyć będzie, iżby wojewodowie
i starości byli obieralni, na razie zaś żąda na stanowiska te nominacji dokonywanej w porozumieniu i zgodnie z wolą miejscowej ludności”18.
W dalszej części programu nastąpiło powtórzenie tezy dokumentu z 1921 r.
dotyczącej systematycznego zbliżania się państwa do bezpośrednich rządów ludu poprzez zdrowo i swobodnie rozwijający się samorząd. Stronnictwo zobowiązało się przy tym do dołożenia starań w celu rozwinięcia wśród ogółu społeczeństwa poczucia przywiązania do samorządu – jak napisano – „żeby nauczyć
społeczeństwo posługiwania się nim z największą korzyścią dla ogółu, a wreszcie, żeby wyrobić dzielnych pracowników samorządowych”19.
Kolejne uwagi zawarte w programie dotyczą kwestii ustrojowych i organizacyjnych jednostek samorządowych, w ramach których stronnictwo domagało
się, by na czele każdej jednostki samorządowej stała rada wybierana na okres
trzech lat. Tzw. „wydziały wykonawcze” samorządu wszystkich szczebli miały
zostać zespolone z właściwymi urzędami administracji państwowej i miały mieć
również prawo decydowania w zakresie spraw o charakterze państwowym.
W dokumencie opisano również zagadnienia dotyczące nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, który miał być sprawowany przez wydział wykonawczy samorządu wyższego szczebla. Przy czym nadzór ten miał dotyczyć jedynie formalno-prawnej strony aktów samorządowych.
Stronnictwo zadbało również o podstawy finansowe samorządu, które wraz
z zadaniami powinny zostać określone w ustawie. Ponadto powinien zostać zagwarantowany udział samorządu w zebranych podatkach, składkach i opłatach
nałożonych przez daną jednostkę. Środki te powinny zostać przeznaczone na
utrzymanie, rozwój lokalny i podnoszenie poziomu życia gospodarczego, społecznego, kulturalno-oświatowego. Ponadto w programie wyraźnie wyczuć
można nastroje świadczące o zbliżającym się przesileniu politycznym, które na17
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stąpiło rok później. Sugerować to może zapis zawierający wyraźne żądanie tego,
aby państwo przez swoje organy w żaden sposób nie wkraczało w wewnętrzne
sprawy samorządu20.
Inne ugrupowanie ludowe – Niezależna Partia Chłopska (NPCh) – w swoim
programie z 20 listopada 1925 r. poruszyło problematykę samorządową
w dwóch aspektach: w pierwszym złożyło deklarację walki o – jak to ujęto –
„zupełną niezależność samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich od
władz administracyjnych”21. Drugi aspekt dotyczył problemu finansowania niektórych obszarów działania samorządu. Partia domagała się zapewnienia dostatecznych funduszy dla zabezpieczenia losu bezrobotnych, inwalidów, sierot,
wdów i starców.
PSL „Piast” w dniu 29 listopada 1925 r. w programie ogłoszonym w Krakowie szerzej niż dotychczas potraktowało problematykę samorządową. Stronnictwo zadeklarowało swoje gorliwe poparcie dla rozwoju życia samorządowego,
widząc w nim najlepszą szkołę życia obywatelskiego i przeciwwagę dla biurokracji. Domagano się również stopniowego przekazywania samorządom uprawnień w dziedzinie życia gospodarczego i kulturalnego. Zastrzegano przy tym, że
uprawnienia te mogą być jedynie nadane przy jednolitej i silnej władzy państwowej, a działalność samorządu podlegać musi nadzorowi ze strony państwa.
Ludowcy zrzeszeni w PSL „Piast” postrzegali, ponadto samorząd jako teren
współpracy i „solidnej akcji wszystkich rolników”22. Deklarowali, że dążyć będą
do nadania takich form prawnych ustawom samorządowym, które by zapewniły
wykonanie wszystkich nałożonych zadań gospodarczych. Oprotestowano również wykorzystywanie samorządu jako terenu walk politycznych. Zdaniem PSL
„Piast” powinien on służyć jego mieszkańcom, którzy ponoszą świadczenia na
jego rzecz.
W latach 1919–1924, w Sejmie toczyła się szeroka debata na temat projektów ustawy samorządowej. Do czasu przewrotu majowego w Sejmie powstały
aż trzy projekty ustaw, a prym w dyskusji na ten temat wiedli politycy stronnictw ludowych. Pracami nad projektem ustawy kierował działacz PSL „Piast” –
Władysław Kiernik. Stanowisko PSL „Piast” zdecydowanie oprotestowało PSL
„Wyzwolenie”, które propozycje tego pierwszego stronnictwa uznawało za faworyzujące bogate warstwy chłopskie i szkodliwe dla państwa. Krytykowano
również propozycje nadania zbyt szerokich kompetencji administracji w zakresie nadzoru nad samorządami. Na czele sejmowych komisji, które przygotowywały rozwiązania legislacyjne stanęli doświadczeni działacze PSL „Wyzwolenie”; Stanisław Thugutt – przewodniczył Komisji Administracyjnej, a Jerzy Putek – Komisji Samorządowej. Głos działaczy tego ugrupowania w pracach obu
komisji był decydujący. PSL „Wyzwolenie” stało na stanowisku niezależności
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samorządu, sprzeciwiało się zbyt szerokim kompetencjom i sposobowi mianowania starostów i walczyło z „rządami klik”23.
Program PSL „Piast” z listopada 1925 r. był ostatnim dokumentem programowym przyjętym przez stronnictwa ludowe przed przewrotem majowym. Po
tych wydarzeniach nastąpiły zasadnicze zmiany na scenie politycznej. Po stronie
Piłsudskiego aktywnie poparły zamach m.in. takie ugrupowania jak PSL „Wyzwolenie” i Stronnictwo Chłopskie, które przyczyn sytuacji kryzysowej w kraju
upatrywały w Sejmie, skompromitowanym przez działalność polityków Chjeno_Piasta24. Obóz sanacyjny podjął energiczne działania w celu opanowania sytuacji w administracji i samorządzie terytorialnym. Nastąpiło znaczne ograniczenie kompetencji samorządu na rzecz administracji rządowej. Organom władzy
samorządowej przypisano rolę pomocniczą wobec władzy państwowej, a działaczy opozycyjnych zasiadających w organach samorządowych zaczęto z nich
usuwać i zastępować przez zwolenników sanacji. W tym czasie dwukrotnie
przeprowadzono wybory samorządowe, ponadto wprowadzano zarządy komisaryczne oraz podejmowano próby przeciągania na swoją stronę działaczy opozycyjnych25. Efektem powyższych i im podobnych działań była klęska wyborcza
stronnictw ludowych w wyborach parlamentarnych w 1930 r. Doprowadziła ona
do osłabienia aktywności społecznej, głównie w środowiskach wiejskich26. Ponadto wydarzenia majowe odcisnęły wyraźny ślad na treści kolejnych wystąpień
programowych, które przyjmowane były przez środowiska związane z polską
wsią już po 12 maja 1926 r. Nawoływano w nich głównie do demokratyzacji
samorządów i domagano się większych dla nich uprawnień. Zdecydowana
i momentami bezwzględna polityka obozu władzy doprowadziła do konsolidacji
ugrupowań opozycyjnych, które w 1929 r. podjęły działania zmierzające do powstania bloku sześciu stronnictw, nazwanego Centrolewem, w skład którego
weszły: PSL „Wyzwolenie”, PSL „Piast”, SCh, PPS, Narodowa Partia Robotnicza (NPR) i Chrześcijańska Demokracja27.
W latach 1926–1927 dyskusja na temat ustawy samorządowej ponownie
znalazła się w agendzie obrad parlamentu. Obóz rządowy zapowiedział wniesienie projektu ustawy samorządowej pod hasłem „odpartyjnienia samorządów”, co
w praktyce sprowadzić się miało do większego podporzadkowania samorządu
administracji rządowej. Opozycyjne wobec obozu sanacyjnego partie lewicowochłopskie domagały się uchwalenia przez Sejm ustaw samorządowych, regulujących kwestie ustrojowe i status samorządów w aparacie administracji publicznej.
Najwięcej inicjatywy w tym zakresie wykazało PSL „Wyzwolenie” i SCh. Na
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czele komisji sejmowej, która opracowywała projekty ustaw stanęli działacze
tych partii – dr Jan Putek (PSL „Wyzwolenie”) oraz Jakub Pawłowski (SCh).
Początkowo działania komisji były sabotowane przez polityków PSL „Piast”,
którzy obawiali się, że ugrupowania lewicowe próbować będą projektować zapisy ustawy pod kątem własnego programu polityczno-społecznego. W końcu jednak PSL „Piast” zdecydowało się oddelegować do prac komisji swoich przedstawicieli, nie przestając jednak krytykować kolejnych przyjmowanych przez nią
projektów ustaw. Co ciekawe, „piastowcy” krytykowali projekty ustaw samorządowych głównie w punkcie, który przewidywał pięcioprzymiotnikowe prawo
wyborcze. Jak napisał Wincenty Witos: „pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze
w gminie dla wszystkich, którzy skończyli lat 21, bez względu na to, czy oni
płacą na rzecz gminy, czy nie, pozbawienie więc większego wpływu na gospodarkę gminną tych, co na jej rzecz ponoszą ciężary, jest zaprzeczeniem wszelkiego rozsądku i wykluczeniem zasady oszczędności”28. Spór dotyczył głównie
zaproponowanego przez sejmową komisję prawa członkostwa w gminie po
okresie sześciu miesięcy zamieszkiwania na jej terenie. Propozycją zaproponowaną przez PSL „Piast” było wydłużenie tego okresu do trzech lat, co miało pozbawić możliwości wpływu na gminę i gospodarkę gminną przez wyrobniczą
ludność wiejską, która zmieniała często miejsce pobytu w poszukiwaniu pracy29.
Podobnie rzecz się miała w przypadku wieku, w jakim nabywane było czynne i bierne prawo wyborcze. W obu przypadkach ludowcy z PSL „Piast” wnioskowali o podwyższenie tego progu: w przypadku czynnego prawa wyborczego
z 21 lat, proponowanych przez komisję, do 25, natomiast w przypadku biernego
prawa wyborczego z 24 do 30 lat. W odniesieniu do biernego prawa wyborczego
dołożono jeszcze postulat, by nabywali je tylko ci mieszkańcy, którzy płacą podatek bezpośredni, co wynikało z zamiaru wyeliminowania z wyborów bezrolnych chłopów i pozostawienia na „polu walki” wyłącznie posiadaczy ziemskich.
Postulowano również wprowadzenie niezgodnej z konstytucją marcową z 1921 r.
zasady tzw. „pluralności” głosowania, zgodnie z którą czynne prawo wyborcze
posiadałby każdy obywatel gminy, a mieszkaniec płacący podatek bezpośredni
dysponować miał dodatkowym jednym głosem30. Spór pomiędzy obozem władzy a ugrupowaniami dotyczył również kwestii wydłużenia kadencji samorządów do 5 lat, przeciwko czemu najostrzej protestowało Stronnictwo Ludowe31.
Różnice w swoim programie, wobec projektów ustaw samorządowych,
przygotowywanych przez sejmową komisję, PSL „Piast” propagowało podczas
spotkań środowiskowych, na zebraniach i zgromadzeniach oraz na łamach swojej prasy propagandowej. Zdaniem Józefa Szaflika, badacza historii ruchu ludowego w Polsce, stanowisko tego ugrupowania wobec kwestii związanych z sa28
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morządem terytorialnym było zdecydowanie bardziej zachowawcze od innych
stronnictw ludowych. Poglądy reprezentowane w tym wypadku były nawet reakcyjne i zmierzały do zachowania takiego ustroju samorządu terytorialnego, jaki istniał jeszcze w końcu XIX w. Z poglądami teoretycznymi pozytywnie kontrastowała jednak ówczesna rzeczywistość. J. Szaflik wspomina w tym przypadku praktyczną działalność aktywistów „Piasta” w radach gmin i sejmikach powiatowych i wojewódzkich, którzy na tej niwie mieli poważne osiągnięcia, które
przyczyniły się do zaktywizowania lokalnych środowisk chłopskich, które w ten
sposób przygotowywane były do świadomego udziału w życiu publicznym32.
Pierwszym programem opublikowanym po zamachu majowym przez ugrupowanie wywodzące się z tego kręgu politycznego był program autorstwa
Stronnictwa Chłopskiego z czerwca 1927 r. W rozdziale zatytułowanym: Administracja państwa Stronnictwo stwierdza, że administracja państwa wszystkich
szczebli opierać się powinna w całości na samorządzie i powinna być zupełnie
z nim zespolona. Wybory samorządowe winny opierać się na pięcioprzymiotnikowym prawie wyborczym, a kadencja samorządu powinna trwać nie więcej niż
3 lata. Funkcje wojewodów, starostów i wójtów również pochodzić miały z wyborów. Domagano się również, by ustawowo określić szeroki zakres działalności
samorządu w sferze zarówno administracyjnej, jak i gospodarczej, społecznej
oraz w sferze kultury. Jak napisano: „Zgodna z ustawami działalność samorządów nie może być niczym krępowana ani tamowana przez centralną władzę państwową”33. Stronnictwo apelowało również o to, by administracja samorządowa
wolna była od wpływów partii politycznych i pracowała wyłącznie dla dobra całego państwa i dobra obywateli.
W listopadzie 1927 r., w Brześciu przyjęty został program Chłopskiej Partii
Lewicowej (ChPL), w którym znalazło się odniesienie do kwestii ustrojowych
i zasad funkcjonowania samorządu. W programie znalazła się deklaracja, że partia
zmierzać będzie do „wprowadzenia w życie szerokiego samorządu, na którym
w pierwszym rzędzie opierać się musi cała działalność społeczna, gospodarcza
i kulturalna”34. Zdaniem działaczy ChPL, samorządy stać się powinny fundamentem państwa, dlatego powinny być niezależne od władz administracyjnych, państwowych. Upomniano się również o niezbędne środki na realizację zadań samorządowych, które głównie służyć miały polepszeniu bytu klasy pracującej.
W dniu 3 października 1929 r., w Lublinie opracowany został projekt programu politycznego Zjednoczenia Lewicy Chłopskiej „Samopomoc” (ZLCh).
Ugrupowanie sporo miejsca poświęciło różnym aspektom funkcjonowania
w Rzeczypospolitej samorządu terytorialnego, domagając się, m.in. tego, by był
on na wszystkich szczeblach niezależny od administracji rządowej. Wybory,
zdaniem działaczy „Samopomocy”, powinny odbywać się w oparciu o pięcio32
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przymiotnikowe prawo głosowania. ZLCh „Samopomoc” sprzeciwiało się również odbieraniu praw samorządom i uzależnianiu rad gminnych, sejmików i wydziałów powiatowych od starostów oraz rad wojewódzkich od wojewodów. Ponadto ugrupowanie deklarowało, że dąży do przerzucenia „ciężarów samorządowych na obszarników i bogaczy wiejskich”35. Sprzeciwiano się również przerzucaniu przez rząd kosztów związanych z obronnością kraju na gminy, takich
jak budowa dróg i kwaterunki wojskowe.
W dobie dyskusji nad kształtem tzw. „ustawy samorządowej” dyskusja programowa przybierała na sile i szczegółowości, dotyczącej konkretnych rozwiązań, pozwalających w przyszłości funkcjonować samorządowi terytorialnemu.
15 marca 1931 r. w Warszawie przyjęty został program Stronnictwa Ludowego,
w którym szeroko opisano kwestie związane z samorządem terytorialnym.
Stronnictwo wyraziło „gorliwe” poparcie dla rozwoju życia samorządowego,
widząc w nim najlepszą szkołę życia obywatelskiego i przeciwwagę dla biurokracji. Ponadto ugrupowanie opowiedziało się za udzieleniem, w miarę rozwoju
samorządów, możliwie najszerszych kompetencji i uprawnień w dziedzinie życia gospodarczego i kulturalnego. Samorząd terytorialny każdego szczebla –
według ugrupowania – powinien być, jako podstawa ustroju administracyjnego
państwa, terenem współpracy i solidarnej akcji wszystkich rolników. Stronnictwo Ludowe zapewniło, że: „dążyć będzie do nadania takich form prawnych
ustawom samorządowym, które by zapewniały spełnianie przez samorządy zadań gospodarczych, będących głównym ich celem, a opierając się na demokratycznym prawie wyborczym, zabezpieczały w przedstawicielstwach samorządu
należyty wpływ chłopom ponoszącym ciężary i świadczenia na rzecz samorządów”36. Głównym organem jednostki samorządowej każdego szczebla miała być,
według działaczy SL, rada działająca pod przewodnictwem wybranego przez nią
przewodniczącego. Nadzór miał być wykonywany przez odpowiedni wydział samorządu wyższego szczebla, a nadzór państwowy nad samorządem nie mógłby
dotyczyć istoty spraw, a jedynie formalno-prawnej strony aktów samorządowych.
Kolejny program tego ugrupowania, przyjęty już po wprowadzeniu w 1933 r.
tzw. „ustawy samorządowej”, odnosił się do kwestii funkcjonowania lakonicznie, w formie bardziej ogólnej. Działacze stronnictwa poświęcili samorządowi
tylko jeden punkt, w którym zapisano, że: „samorząd terytorialny […] samodzielny w wykonywaniu swych uprawnień, a kontrolowany przez państwowe
władze nadzorcze li tylko z punktu widzenia legalności jego działań”37.
W tezach programowych Radykalnej Partii Chłopskiej (RPCh) z dnia 28
czerwca 1936 r. szerzej odniesiono się do panującej sytuacji w polskim samorządzie, wplatając w analizę postulaty dotyczące zmian ustrojowych, oczywiście
opowiadając się za zwiększeniem swobody działania samorządów. Zdaniem
35
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chłopskich działaczy radykalnych rząd nie powinien bezpośrednio obejmować
wszystkich dziedzin życia, a część uprawnień winien przekazać samorządom.
Jak napisano: „Ciało urzędnicze dobierające się samo, a nie przez wybory, odpowiedzialne jedynie przed sobą, zdradza zawsze tendencje do wytwarzania suchego pragmatyzmu myśli i metod zapoznawania różnic lokalnych warunków”.
Owemu „suchemu pragmatyzmowi” należy przeciwstawić „szeroki samorząd”,
bo za tym przemawiają względy praktyczne i wychowawcze. Do głosu powinni
dojść wybrani przez lokalne społeczności etyczni i ofiarni działacze społeczni,
przygotowani do swojej misji pod względem fachowości i wiedzy. Nie powinni
być to „zausznicy i pochlebcy wysunięci przez urzędników”. Jak stwierdzili
działacze SL: „Rozwój administracji publicznej zaczyna się od gminy, komórki
zrzeszonej i podporządkowanej społeczności”38. Ta społeczność doskonale radzi
sobie bez asekuracji ze strony państwa w sprawach lokalnych, a jego nadzór ze
powinien ograniczyć się tylko do kontroli i opieki nad samorządem, ponieważ:
„miejscowi obywatele lepiej będą umieli rządzić swymi własnymi interesami niż
administracja zarządzająca z góry przez obcych urzędników”. Dlatego na czele
samorządów powinni stać ludzie z wyborów, a nie starostowie i inni mianowani
urzędnicy. W gminach wiejskich przewagę powinni mieć rolnicy, etyczni i fachowo przygotowani do pełnionych ról, a nie – tak jak miało to mieć miejsce –
protegowani przez administrację obcy urzędnicy, którzy niewiele wiedzą na temat potrzeb społeczności lokalnej i w ogóle nie są z nią zżyci39.
Był to ostatni przed wybuchem II wojny światowej głos środowisk chłopskich w sprawach samorządowych. Po przyjęciu, głosami obozu sanacji, w dniu
23 marca 1933 r. ustawy o częściowej zmianie samorządu40, a także po przegranych kolejnych wyborach samorządowych w latach 1933–1939 wyraźnie osłabła
intensywność wystąpień programowych ugrupowań chłopskich. Złagodzenie
stanowiska obozu rządzącego nastąpiło w schyłkowym okresie II RP – w latach
1938–1939. Wtedy to ostatnie przed II wojną światową wybory odbyły się pod
wysuwanym przez sanację hasłem zgody ponad podziałami i eliminacji z życia
publicznego demagogii i nienawiści41. Zmiana taktyki ze strony obozu władzy
wynikała m.in. z zaostrzającej się sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej i wzrastającego niebezpieczeństwa ze strony III Rzeszy.
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Local government in programs of peasant central and leftist
parties in the interwar period
Summary
Folk Party during the Second Republic was actively engaged in the discussion of matters
relating to the political system and the concept of local self-government. Main projects on the
shape of the nascent local government were included in the programming documents of these
groups. In the years 1919–1924, at the Sejm were debate on the draft of the act of local
government. Until the May coup in the parliament were formed three projects of act, and forefront
in the discussion on this topic were politicians of folk factions.
After the events of May in 1926. Has undergone major changes in the political scene. On the
side of Jozef Pilsudski opted some folk parties and leftist groups, and some of them remained in
opposition. Remedial camp had made at this time vigorous action to tackle the situation in
administration and local government. There has been a significant reduction in the competence of
local government administration in favor of the government, and local authorities was assigned
a supporting role to the government. Opposition activists, which were sit in local government bodies
began to removed and replaced by supporters of remedial. Current events were reflected in the
demands contained in the programming documents of peasant centrist parties and leftist parties.
Keywords: political parties, groups, programs, local government, municipality, district,
province.
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Human Rights in Australia with a focus on women’s
rights
Summary
Women’s rights and their political aspect are inextricably linked in multitudinous ways. The
fact that there is no bill of rights entrenched in the Australian constitution makes it fairly difficult
for women to address their issues and claim rights on the basis of constitutional rights. The policy
impact created by the combination of visible women’s movement, receptive political parties and
effective women’s policy agencies within government had largely dissipated by the mid-1990s.
Federalism in Australia has created opportunities in regards to political activism for feminist
movements. The advocates of women’s rights in Australia are known to have worked „within
a multilevel political system”. The Women’s Electoral Lobby (WEL) was founded in 1972.
WEL’s ambition was to take women’s interests to the government and making it receptive to their
ideas in order to influence policies. A sign of gender equality demonstrates itself through women
being able to support themselves financially and be independent, if they choose so. This political
engagement by women is a necessity in order to introduce laws and pass legislation.
Keywords: Human rights, Australia, women, suffrage, violence.

Introduction
The trajectory of women’s rights and its politicalization in Australia has often been a contentious one. Women’s rights and their political aspect are inextricably linked in multitudinous ways. The Australian government helped women
to ensure their rights but is also known to respond to them with resistance. The
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fact that there is no bill of rights entrenched in the Australian constitution makes
it fairly difficult for women to address their issues and claim rights on the basis
of constitutional legitimacy. However, even though there is no doubt that
parliamentarism reigns the structure of Australian politics, they have found other
legal means in order to pursue protecting their rights. This paper will show what
has led women’s rights to be politicized by drawing upon women’s NGOs, suffrage, reproductive rights, domestic violence and health issues. All of them exemplify how women are connected to the political realm.
One of the responsibilities of the government is to protect its own citizens
and ensure their rights are justly protected. This already makes rights political.
As Laura Valentini states: “the reason why we care about human rights […] has
very much to do with their political reality. Human rights are a political and legal construct”1.

Historical background
Historically speaking, the relationship between the Australian government
and women’s rights could be hardly seen as non-confrontational.
At the onset of the 1970s, groups with a rather weak voice and with a primary aim to improve gender equality, have been provided with funding by the government and have been encouraged to voice its troubling issues and concerns.
Until the early 1990s, much has been done to “give women equality of opportunity” an astounding number of programs and laws were enacted2. The Sex Discrimination Act (SDA), administered by the Human Rights and Equal Opportunity Commission (HREOC), was one of most significant legal enforcements
that constituted a milestone in the history of women’s rights in Australia3. The
Act made sexual harassment a grounds for complaint and outlawed discrimination on the basis of sex in education, the provision of goods and services and
employment. However, despite of the Act’s advantages, it was not free from imperfections4.
Elizabeth Evatt, a prominent public figure renowned for representing and
promoting women’s rights, gave a speech in 2004 titled Falling Short on Wom1
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en’s Rights, in which she criticized the Sex Discrimination Act 19845. Evatt highlighted the shortcomings of the Act according to her, the SDA fails to fulfill all obligations under he Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW). As Susan Rimmer notes, the Convention provides an
extensive definition of discrimination: Discrimination against women violates the
principle of equality of rights and respect for human dignity, is an obstacle to the
participation of women, on equal terms with men, in the political, social, economic
and cultural life of their countries, hampers the growth of the prosperity of society
and the family and makes it more difficult to fully develop the potentialities of
women in the service of their countries and of humanity6. Some of the inadequacies of SDA included discrimination being banned only in particular areas of public life, thus neglecting aspects of the private dimension, whereas CEDAW does
take the private sphere into account7. Evatt voiced her opinion on the “unfair or illogical exemptions to the Act, often based on religious grounds”8.
However, from the beginning of 1990s, it became clear that many women’s
NGO’s were unduly subject to the government’s constraints. In order to expand
the distance between these NGO’s and policies, thus avoid any potential impact
of the former on the latter, these bodies have often been pigeonholed as
‘rentseekers’ and ‘special interests’. The considerable impact of neoliberalism
and corporatism resulted in making the feminist movements much less efficacious9. There has been talk about “the fall of the Australian femocrat”. Marian
Sawer described it as: …a telling example of the vulnerability of feminist gains
within reconfiguring states. The policy impact created by the combination of
a visible women’s movement, receptive political parties and effective women’s
policy agencies within government had largely dissipated by the mid-1990s.
Multiple institutional and discursive shifts created a hostile environment for
feminist advocacy either outside or inside government10.

The John Howard government versus feminists
During the John Howard government, a large number of new policies have
met with women’s overt indignation. after 1996, the feminist activism in Aus5

6
7
8
9
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S. Harris Rimmer, “Raising Women Up: Analysing Australian Advocacy for Women’s Rights
under International and Domestic Law”. Sex Discrimination in Uncertain times. Ed. Margaret
Thornton. Acton, A.C.T.: ANU E, 2010, p. 299.
Ibidem, p.294.
Ibidem, p. 194.
Ibidem, p. 300.
M. Sawer and R. Gail, M aking Women Count a History of the Women’s Electoral Lobby,
UNSW, Sydney 2008, p. 71.
Ibidem, p. 41.
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tralia has met with the government’s resistance.The changes that have been
made by it were perceived as an attempt to eradicate the feminist influence. After Prime Minister Howard proclaimed Sue Walpole, the Sex Discrimination
Commissioner, a ‘Labor stoofe’ in public, she resigned and her position of Sex
Discrimination Commissioner was left vacant for fourteen months11. The government has also been known to make attempts in order to weaken the Sex Discrimination Act12.
Furthermore, some units and bodies such as the Women’s Health Unit, the
Women’s Sport Unit, Women’s Subcommittee of the Australian Health Ministers Advisory Committee, the Office of Indigenous Women, the Migrant Women’s Advisor, the Gender and Curriculum Unit, the Equal Pay Uni have been
abolished in the 1990s due to substantial cutbacks. Even Women’s Electoral
Lobby (WEL) was denied further funding. Later on, in 2003, WEL was still unable to obtain any financial support from the government. The feminist organizations that managed to get the money were required to sign a contract that would forbid commenting on any women-related topics without obtaining a permission from
OSW or the Prime Minister before13, which undermined the right to free speech.
Childcare and employment opportunities emerged as other issues under the
John Howard government. Both of them have become limited to a great extent in
its accessibility. Howard’s budgets in 1996/97 and 1997/98 made it impossible
for many women to afford childcare, which led them to quit their jobs and thus
forced them into fulltime motherhood. Moreover, mothers who decided not to
discontinue work were burdened with financial penalties14. It therefore became
obvious that the “right as the equality of the sexes could be subjected to the
whimsy of political fashion”15.

Women in politics
The Australian federation came into existence in 1901 and at this time only
women living in Western and South Australia were allowed to vote. However,
they still managed to engage themselves politically16. Despite the overwhelmingly male-centric structure of Australian politics, rather than perceiving the federation as a constraint, they have chosen to see it as an opportunity, especially in
11
12
13

14
15
16

Ibidem, p. 28-29.
Ibidem, p. 31.
A. Summers, The End of Equality: Work, Babies and Women’s Choices in 21st Century Australia. Milsons Point, NSW: Random House Australia, Sydney 2003, p. 129.
Ibidem, p.143.
Ibidem, p. 122.
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UNSW, Sydney 2008, p. 152.
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regards to the rights of women, children and welfare17. As Marian Sawer states:
They engaged in debates about the merits and structure of Australian federalism
including the contentious matter of which powers should be accorded to the new
federal government. Federalism in Australian has created opportunities in regards to political activism for feminist movements. The advocates of women’s
rights in Australia are known to have worked “within a multilevel political system”18. When possible, feminist took advantage of the division and disparity
within the state and federal levels, thus utilizing federalism in a pragmatic way.
Also, by evoking international law and international organizations, the domestic
norms and practices have become the targets of subversion. In short, Australian
feminists resorted to the States in cases when nothing could be achieved at the
federal level (and vice versa), skillfully ‘playing the two-level game’19.

Organizations
The Australian feminist organization called The Women’s Electoral Lobby
(WEL) was founded in 1972. Globally, it became well-known for launching
“Australia’s femocratic experiment”20. At the beginning, the term ‘femocrat’
was associated with “abuse for feminists entering government”21 but later on it
transformed into a commendable signifier. A femocrat was a feminist bureaucrat, a label specifically identified with Australia coining this term automatically
conveys a message about the political nature of women’s rights. WEL’s ambition was to take women’s interests to the government and making it receptive to
their ideas in order to influence policies. The organization worked towards establishing policies ensuring gender equality and women’s rights, which entailed
women’s election to Parliament, access to contraception and safe legal abortion
(Australian National University).
WEL’s objectives received attention from the Royal Commission on Australian Government Administration (RCAGA) and have been embraced in its
discussion paper called Sexism in Public Service. The paper delineated how the
machinery of women’s policy can be ameliorated. One of the mentioned options
was to expand “the existing women’s affairs section within the Prime Minister’s
Department”22.
The Equal Opportunity for Women in the Workplace Agency (EOWA) was
created in order to improve women’s equal work opportunities. The agency’s
17
18
19
20
21
22
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role was to work with employers in such a way that this goal would be
achieved23. In 2001, 23% of EOWA organizations managed to provide maternity
leave in 2005 this figure redoubled to an impressive 46%24. The Office of the
Employment Advocate (OEA) also helps women through using Working Women’s Centres in Australia to assist and give them advice in regards to employment matters25.
In 1997, the Howard government has attempted to reduce domestic violence
and protect women against it by channeling $50 million to the programme called
Partnerships Against Domestic Violence (PADV)26. In 2001, another programme
emerged – the National Initiative to Combat Sexual Assault27.

Health
The Commonwealth provided some funding that benefited women. For example, the Public Health Outcomes Funding Agreements (PHOFAs), valid until
June 2004, enabled eight programmes with a primary focus on disease prevention and health education to come into existence28. Some of them included the
National Education Program on Female Genital Mutilation, BreastScreen Australia, National Cervical Screening Program and National Women’s Health
Strategy.
Also, the Commonwealth Government endeavored to pass legislation prohibiting the practice of Female Genital Mutilation (FGM), which constitutes
a violation of human rights.
It was agreed in July 1995 that each state would enact legislation banning
female circumcision (with the exception of Tasmania and Western Australia
they decided to include this offence in its Criminal Codes). It is now illegal in
Australia29. However, there is evidence that FGM is still being practiced in Australia. The Melbourne’s Royal Women’s Hospital reported “seeing between 600
and 700 women each year who have experienced it in some form”30. Obviously,
a cultural clash often occurs when women may be convinced what has been done
23
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to them is right because of their religious beliefs. Thus, quite disturbingly,
a practice banned by law and considered as an abuse of human rights might not
always be abominable to the victims.

Reproductive rights and childcare
A sign of gender equality demonstrates itself through women being able to
support themselves financially and be independent, if they choose so. To make
this feasible, they need to have control over their fertility, which includes having
access to contraception and affordable abortion. As Anne Summers states: “as
a prerequisite to equality, women had to be able to make the same choices men
could”31.
The Howard government transcended as extremely natalist once it realized
Australia’s low fertility rate, it started to enforce policies that forced women to
stay at home and give up work. They were expected to “start the baby boom” 32.
Funding for childcare decreased and introducing paid maternity leave was unashamedly refused33.As Peter Costello said: If you have children it’s good to have
one for the father, one for the mother and one for the country, if you want to fix
the ageing demographic34.
Much evidence in favor of the politicalization of women’s rights can be presented in relation to reproductive rights. Zoe’s law, also known as The Crimes
Amendment Bill serves as a good example. This law was a truly contentious
matter, which was followed by fervid protests and evoked considerable outrage
amongst many women in Australia. Although the officials mentioned that the
law has nothing to do with abortion, its specific reception and distinctive backlash suggests otherwise35. The controversy of Zoe’s law can be explained by the
women’s reactions saturated with rage and dissatisfaction, who claimed that in
reality the state has made an blatant attempt to enforce laws that irrefutably limit
their freedom of choice. one may risk saying that Zoe’s law has become a ghastly synonym of the governments ‘sneaky subterfuge’.
The Sex Discrimination Act was amended by The Sex Discrimination (Pregnancy and Work) Act 2002. The amendments outlawed asking questions about
31
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pregnancy while being interviewed for a job, thus ensuring a greater degree of
gender equality in Australia36.

Suffrage
Australian women would not have the right to vote if suffrage would not
have been a political matter. The Commonwealth Franchise Act 1902 was salient in this respect it allowed most women to obtain greater political participation
and made their voice count. Also, according to Marian Simms: it set the scene
for the first national vote of Australian women in the 1903 general election and
the running of female candidates for the Senate in New South Wales and Victoria37. The Act stipulates: all persons not under twenty-one years of age whether
male or female married or unmarried (a) Who have lived in Australia for six
months continuously, and (b) Who are natural born or naturalized subjects of the
King, and (c) Whose names are on the Electoral Roll for any Electoral Division,
shall be entitled to vote at the election of Members of the Senate and the House
of Representatives38.

Conclusion
In sum, as seen through the provided examples of women’s suffrage,
NGO’s, reproductive rights, domestic violence and health issues in Australia, it
is impossible to talk about women’s rights without any political references attached to them. Women’s activist seek to engage themselves politically and want
to have an impact on the government’s policies. This political engagement by
women is a necessity in order to introduce laws and pass legislation, which have
been mentioned in this paper.
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Prawa człowieka w Australii
ze szczególnym uwzględnieniem kobiet
Streszczenie
Prawa kobiet i ich polityczne aspekty są ze sobą nierozerwalnie połączone w różny sposób.
Fakt, iż w australijskiej konstytucji brakuje odniesienia do karty praw człowieka, sprawia trudności kobietom, aby walczyć o jednoczesne uwypuklenie swoich praw. Wpływ ruchu kobiet na politykę oraz na partie polityczne i efektywną politykę rządu dotyczącą kobiet w znacznym stopniu
pomniejszył się przed połową lat 90. XX w. Natomiast federalizm w Australii stworzył możliwości dla aktywizmu politycznego na rzecz ruchu feministek. Obrońcy praw kobiet w Australii pracowali na wielu płaszczyznach istniejącego systemu politycznego. Już w 1972 r. utworzono Women’s Electoral Lobby, którego zadaniem było wpływnięcie na rząd w taki sposób, aby uwzględnił
ich idee na rzecz zmiany politycznej. Pomimo tego, równość płci odznacza się między innymi poprzez zdolność kobiet do utrzymywania się finansowo i bycia niezależnymi. Polityczne zaangażowanie kobiet jest potrzebne do zmian w ustawodawstwie oraz wprowadzania praw.
Słowa kluczowe: prawa człowieka, Australia, kobiety, prawo wyborcze, przemoc.
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Sztuka szpiegowskiej gry. Transakcyjne aspekty
pracy służb specjalnych
Streszczenie
Gry wywiadowcze odpowiadają wszelkiego rodzaju innym grom, które mają miejsce we
współczesnym świecie. Analiza transakcyjna dostarcza określonego modelu gry interpersonalnej,
opisywanej przy pomocy tzw. wzoru G. Utajony i zakamuflowany aspekt gry transakcyjnej oraz
jej kolejne etapy dobrze odpowiadają procesowi werbunku, jaki towarzyszy pozyskiwaniu źródeł
osobowych w pracy służb specjalnych.
Słowa kluczowe: gra, gra transakcyjna, gry służb specjalnych, wzór G, werbunek.
Czy lepszy byłem, czy gorszy
Na grze mój żywot się kończy.
Daemones, Czesław Miłosz

Pojęcie sztuki zawarte w tytule artykułu nie oznacza w tym wypadku ani
uroku, ani piękna, ani tym bardziej obezwładniającego wdzięku szpiegowskiej
profesji. Oznaczać jednak może mimo wszystko biegłość, zmyślność, pewną dozę kreatywności, a czasem nawet swego rodzaju finezji i wyrachowania. Profesor Mirosław Minkina – wybitny znawca służb specjalnych – w książce o znamiennym tytule Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, która ukazała się też
nieprzypadkowo w jednoznacznie brzmiącej serii wydawniczej Gry wywiadów,
o wywiadzie pisze tak: „Wydaje się, że można traktować tę formę aktywności
społecznej jako sztukę, ponieważ jest to zarazem proces twórczy i szczególnego
rodzaju umiejętność, w których na sukces składa się intuicja oraz instynkt w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem opartym często na intuicji”1. Takie zatem
*
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rozumienie sztuki szpiegowskiego rzemiosła zawarte w na początku owego tekstu będzie nam tutaj towarzyszyć. O pracy oficerów operacyjnych wywiadu i ich
niekonwencjonalnym działaniu autor pisze dalej tak: „Wymaga się od nich
umiejętności dostosowania się do każdej sytuacji, instynktu, kreatywności, wyobraźni operacyjnej oraz wiarygodnego okłamywania”2. Właśnie o k ł a m y w a n i a. Dlatego też z kolei Wojciech Chudy, jeden z etyków, odnosząc się do
tego rodzaju profesji, nie pozostawia tu wątpliwości: „Spośród wszystkich zawodów chyba najbardziej na nazwę kłamcy zawodowego zasługuje człowiek parający się zawodem tajnego agenta, pracownika wywiadu, czyli po prostu szpieg”3.
Wspomniane kłamstwo jest też osią i spoiwem gier wywiadu, jakie często są
prowadzone. I choć działań wywiadowczych doszukiwać się można z pewną dozą nadinterpretacji już nawet w Biblii (Jozue, 2, 1; Księga Liczb 13, 1–13)4 czy
w czasach starożytnych, to niejednokrotnie usiłuje się nas w ten sposób przekonać, iż towarzyszą one dziejom ludzkości niemal od zawsze. Towarzyszą, rzecz
jasna, aż do chwili obecnej, gdzie jako uzasadnienie ich istnienia wskazuje się
na realizm polityczny, względy międzynarodowe oraz bezsporny fakt istnienia
tego rodzaju służb we wszystkich państwach współczesnego świata. Państwo
pozbawione wywiadu staje się obecnie bezbronne, można powiedzieć, że jest zarówno ślepe, głuche, a być może też – pozbawione zdolności do analizy bieżącej
sytuacji – bezrozumne. Łatwo uświadomić sobie choćby tylko to, co by się stało,
gdyby w czasie wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920 Polska pozbawiona
była radiowywiadu, który – jak twierdzą niektórzy historycy – miał rozstrzygające znaczenie w czasie tego właśnie konfliktu zbrojnego.
Nie zmienia to jednak faktu, że szpiegostwo oznacza jedno z bardziej wątpliwych moralnie zajęć5. A powracając do Biblii, już kuszenie Adama przypomina typową sekwencję zdarzeń ze wszelkimi znamionami gry operacyjnej
i podstępnego werbunku, którymi to działaniami zajmiemy się w dalszej części
tekstu. Jeśli od wieków tajne działania i szpiegostwo mają miejsce, to tylko dlatego, że znajdują one uzasadnienie – w sposób mniej lub bardziej przekonujący
– w nieodzowności oraz konieczności ich istnienia we współczesnym świecie.
Świecie wciąż pełnym przemocy, wojen i podstępnych oraz tajnych działań operacyjnych mających wszelkie znamiona prowadzonych gier.
Celem prezentowanego tutaj artykułu jest ukazanie możliwości, jakie stwarza jedna z koncepcji psychologicznych w zakresie analizy zjawisk związanych
2
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z pracą operacyjną wywiadu. Na przykładzie rozpatrywania poszczególnych
etapów werbunku osobowego źródła informacji będziemy chcieli prześledzić
przebieg tego rodzaju działań z punktu widzenia zaangażowania psychologicznego podmiotów tego zdarzenia.

Istota gry
Podejmowanie różnego rodzaju gier towarzyszy ludziom, podobnie jak
szpiegostwo, od zarania dziejów. Nie sposób w tak krótkim szkicu wskazać
wszelkie ich przejawy. Nie pozostaje w tej sytuacji nic innego, jak odesłać zainteresowanego czytelnika do poświęconej temu zagadnieniu dostępnej literatury6.
Powiedzmy jedynie, że wszelkiego rodzaju gry podlegają podobnym prawidłowościom. Towarzyszy im rywalizacja, współzawodnictwo lub, co najwyżej,
konfrontacja między jej uczestnikami; natomiast w przypadkach współdziałania
a nie rywalizacji, mamy do czynienia bardziej z pojęciem operacji niż gry7. Inną
cechą gry jest fakt, że można w niej wyodrębnić kolejne posunięcia, kroki, etapy, czy oddzielne poczynania. Wreszcie gra zmierza do mniej lub bardziej konkretnego, ale zawsze określonego celu, jakim jest wygrana. W tym znaczeniu
grą są zarówno relacje sprzedaży-kupna (np. kupno akcji na giełdzie to jedna
z typowych gier), jak również współzawodnictwo w każdej dziedzinie, np.
w pracy czy sporcie. Postępowanie sądowe to także teren udramatyzowanej gry,
jaka ma miejsce między oskarżycielem, którego atutem w tej konfrontacji jest
zgromadzony materiał dowodowy, a obrońcą, którego zadanie sprowadza się
głównie do podważenia i zakwestionowania owych dowodów lub argumentów.
Polityka bezspornie bywa również grą. I gdy obserwujemy zmagania i konfrontacje polityków, łatwo można dostrzec tworzenie podstępnych machinacji wyrażające się choćby tylko słownymi gierkami 8. Polityka – jak utrzymują niektórzy
znawcy problemu – składa się z misji i gry. Gdy gra zaczyna dominować nad
misją, skutki bywają nader widocznie. Jerzy Urban, rzecznik prasowy rządu
w czasie stanu wojennego i po nim, tak posumował ten okres swojego życia:
„To była wspaniała przygoda. Zająłem się walką polityczną, grą. Żyłem w obrębie spraw ważnych, mających swoją dramaturgię. Polityka nie interesowała
6

7

8

Np. R. Caillois, Gry i ludzie, Oficyn Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa 1997; M. Eigen,
R. Winkler, Gra, PIW, Warszawa 1983; R.D. Luce, H. Raiffa, Gry i decyzje, PWN, Warszawa
1964 i szereg innych.
W analizie transakcyjnej, której poświęcony jest ten tekst, pod pojęciem operacji rozumie się
„Ciąg prostych społecznych transakcji, często o charakterze informacyjnym lub podejmowanych w ściśle określonym celu, nie będących grą”. J. Jagieła, Słownik analizy transakcyjnej,
Wyd. AJD, Częstochowa 2012, s. 138.
P. Wojtyra, Przejawy gier transakcyjnych w relacjach politycznych. Na podstawie audycji radiowej „Śniadanie z Radiem Zet”, niepublikowana praca magisterska, Instytut Pedagogiki Społecznej WSP, Częstochowa 2000.

144

Jarosław JAGIEŁA

mnie jako władza, tylko jako gra właśnie”9. O wojnie możemy też mówić jako
jednej z najbardziej brzemiennej w skutki grze. Niektórzy nawet ironicznie
twierdzą, że satysfakcja z jej prowadzenia jest wprost proporcjonalna do posiadanego stopnia wojskowego jej uczestników. Trudno się z tym nie zgodzić. Nie
sposób nie wspomnieć jeszcze o wszelkiego typu grach dziecięcych oraz grach,
jakie wykorzystuje się w dydaktyce jako działanie symulacyjne w biznesie, czy
wojskowości. Czasem mówimy o tzw. „grze słów”, która towarzyszy niektórym
wierszom, zabawom językowym lub kalamburom. Pojęcie gry w odniesieniu do
sztuki aktorskiej wymyka się niejako wcześniej wymienionym regułom (rywalizacji, kolejnym ruchom oraz celowi), ale czy tak bardzo? Rzecz jest warta głębszej analizy, której nie będziemy tu czynić, tak jak nie zajmiemy się niewątpliwym faktem, iż dobór partnerski to mniej lub bardziej skrywana gra. Stąd w tym
kontekście godzi się na koniec zacytować wymowny fragment ze sztuki Fircyk
w zalotach Franciszka Zabłockiego – „Gra świat cały, więc żadnej w grze
zdrożności nie ma”10.

Gra transakcyjna
Gra transakcyjna to gra o charakterze psychologicznym, a precyzyjnej mówiąc, jest to gra charakterze interpersonalnym, czyli rozgrywka prowadzona
między ludźmi. Najpełniejszy oraz najbardziej wyczerpujący dyskurs towarzyszący owym rozgrywkom odnaleźć można w jednej z koncepcji psychologicznych noszących nazwę analizy transakcyjnej (ang. transactional analysis – TA).
Termin „transakcja” oznacza tu jednostkę komunikacji między ludźmi i składa
się z bodźca transakcyjnego i reakcji transakcyjnej; przy czym reakcja transakcyjna może stać się ponownie bodźcem do uruchomienia kolejnej reakcji.
„Gra – pisze Eric Berne (1910–1970), twórca analizy transakcyjnej (AT) –
to sekwencja ukrytych, powtarzalnych i podstępnych transakcji zmierzających
do jasno określonych korzyści społecznych oraz psychologicznych. S k r y t o ś ć oznacza tutaj, iż podmiot udaje, że robi coś, podczas gdy w istocie czyni
coś zupełnie innego”11. Ten zakamuflowany i utajony aspekt gry dobrze koresponduje z działaniem służb specjalnych. Przełomowe w znaczeniu dla rozwoju
i kształtowania się koncepcji AT nastąpił wraz z wydaniem jednej z pozycji poświęconych właśnie grom psychologicznym12, która w Stanach Zjednoczonych
przez dłuższy czas zajmowała niekwestionowane pierwsze miejsce na liście bestsellerów książkowych. W sumie można powiedzieć, że gra jest serią posunięć
9
10
11

12

„Rzeczpospolita”, nr 69 (6449) z 22–23 marca 2003 r., s. A 11.
F. Zabłocki, Fircyk w zalotach, akt II, scena 1.
E. Berne „Dzień dobry” … i co dalej? Psychologia ludzkiego przeznaczenia, Wyd. REBIS, Poznań 2008, s. 43.
Idem, W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1987.
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z pozoru wiarygodnych, ale jednocześnie zakamuflowanych i uzupełniających
się, ukrytych wzajemnie transakcji, zawierających pułapkę i prowadzących do
uzyskania rozpoznawalnych oraz przewidywanych korzyści. Choć gry transakcyjne mają tak wiele wspólnego z każdym innym wspomnianym rodzajem gier,
jakie ludzie uprawiają między sobą, to w ostatecznej konsekwencji nie są one
zdarzeniami radosnymi i odprężającymi, jak np. sport, gry planszowe, czy szachy. Jest to w sumie podstępna konfrontacja, w której zaciekłość i zapamiętanie
sięga czasem zenitu. Stąd też gry są stopniowalne (ang. degrees of games) i dzielą się na gry pierwszego stopnia (łagodne i społecznie akceptowane, np. drobna
złośliwość, utarczka słowna, uszczypliwość itd.), gry drugiego stopnia (bardziej
nasilone, zwodnicze i szorstkie, niepowodujące jednak nieodwracalnych szkód
w relacjach społecznych, np. wymagają czasem przeproszenia kogoś, wyjaśnienia, poniesienia odpowiedzialności karnej czy administracyjnej itd.) oraz gry
trzeciego stopnia (najbardziej intensywne, bezwzględne, a czasem też tragiczne,
prowadzące często do nieodwracalnych skutków, np. rozwodu, śmierci, poważnych zranień, samobójstwa, choroby psychicznej itd.). Gry prowadzone przez
służby specjalne należą bez wątpienia do dwóch ostatnich grup.
Zapis najważniejszych składowych gry umożliwiaja późniejszą jej analizę
i jest określany jako notacja gry (ang. game notation). I tak: tytuł gry wyrażony
bywa zazwyczaj w sposób potoczny np. „Moje lepsze niż twoje”, „Kopnij mnie!”,
czy „Mam cię wreszcie, ty… (tu pada dość niecenzuralne słowo)” itd. Teza gry
mówi o tym, co jest głównym jej przedmiotem i bywa określona na poziomie jawnym (społecznym) oraz ukrytym (psychologicznym). Antyteza natomiast uświadamia jej ukryty motyw i pokazuje w ten sposób, że mamy do czynienia właśnie
z grą, a nie np. z operacją. Ujawnienie antytezy bywa najskuteczniejszym tzw.
stoperem gry, czyli sposobem jej zatrzymania. Cel gry jest zamiarem, do jakiego
dążą tego typu zabiegi. Liczba graczy wskazuje na jej dwustronność lub wielostronność. Role mówią o tym, kto w danym momencie występuje z pozycji tzw.
transakcyjnego Prześladowcy, a kto Ofiary. Dynamika gry i jej aspekty psychopatologiczne służą wykazaniu rodzaju problemów psychologicznych graczy, swoistych instynktów i sił napędzających cały proces, wiadomo np., że problemy narcystyczne ujawniają się w grze: „Moje lepsze niż twoje”, masochistyczne: „Kopnij
mnie!”, natomiast sadystyczne w rozgrywce „Mam cię wreszcie, ty…”, a histrioniczne w grze „Gwałt” itd. Odnotowanie posunięć ma wskazać minimalną liczbę
bodźców i reakcji transakcyjnych. W praktyce posunięcia nierzadko bywają rozbudowane lub gra jest niejako „utkana” w inne transakcje, niebędące grą. Jest rzeczą charakterystyczną i łatwo obserwowalną, że posunięcia jałowe, nietrafione
i nieefektywne ze względu na cel gry są eliminowane, pozostają zaś te, które najlepiej służą ostatecznemu finałowi. Można więc mówić o swoistej ekonomice posunięć. Paradygmat to z kolei posunięcia w grze tworzące jej strukturę. Korzyści
z gry mają charakter rzeczowy, ale też psychologiczny, co w największym stopniu
koncentruje uwagę analityków transakcji.
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Dużą pomoc w rozpoznaniu gry oraz jej elementów stanowi tzw. „lista pytań
o grę” (ang. game checklist). Zestaw tego rodzaju najprostszych pytań może wyglądać następująco. Co zdarza się wciąż i wciąż, pozostawiając cię z negatywnymi
uczuciami? Jak to się zaczyna? Co zdarza się potem? A jeszcze potem? Jak to się
kończy? Jak czujesz się, kiedy to się kończy? Jak mogą czuć się inne osoby? itd.
Kończąc ten krótki przegląd, wskażmy dla ilustracji na przykład grupy tzw.
gier biurokratycznych (ang. bureaucratic games), gdzie tezę stanowi uporczywe
trzymanie się formalnych i sztywnych reguł, które mają na celu wywołanie u Ofiary
(np. petenta) określonych reakcji, choćby tylko uczuć posłuszeństwa lub, co jest
częstsze, zdenerwowania czy gniewu13. Typowa gra w tym wypadku nazywa się:
„To okienko jest już zamknięte” (ang. This Window Is Closed – TWIC). W konsekwencji tej rozgrywki każdy, zarówno inicjator gry (nazywany w języku AT
Agensem), jak również Ofiara (petent), otrzymuje przypisane sobie korzyści
psychologiczne. Pierwszy przeświadczenie, że klienci są niegrzeczni, a nawet
ordynarni i nie należy ich szanować oraz zbytnio przejmować się nimi; drudzy
mają okazję do narzekania na permanentną niesprawność i biurokrację urzędów
czy innych instytucji, co potwierdza w ten sposób ich obraz świata.

Wzór G
Zaproponowana przez E. Berne’a formuła gry, określana też jako wzór G
(ang. formula G, game formula), wskazuje sekwencję zdarzeń budujących ten
rodzaj interakcji międzyludzkiej, o jakiej mówimy. Wzór przyjmuje postać poniższego zapisu:
F+H=R→P→K→Z
gdzie:
F – fortel, podstęp, sztuczka, zaczepka, kant (ang. con);
H – haczyk (ang. gimmick);
R – reakcja (ang. response);
P – przełącznik (ang. switch);
K – konsternacja (ang. crossu);
Z – zapłata (ang. payoff).
Berne pisze o tym tak: „Jeśli sekwencja transakcji nie ma wszystkich powyższych cech, nie jest grą. A zatem gra musi być transakcją ukrytą, czyniącą
użytek z fortelu, który wykorzystuje haczyk; następnie dochodzi do przełącznika, konsternacji i zapłaty […]. F + H oznacza, iż za pomocą fortelu ktoś zostaje
schwytany na haczyk. Po tej reakcji (R) gracz uruchamia przełącznik. Następuje
13

H. Mossman, Games Bureaucrats Play: TWIC, „Transactional Analysis Journal” 1981, vol. 11,
No. 2, s. 171–172; P. Wojdowski, Special Games Bureaucrats Play, „Transactional Analysis
Journal” 1978, vol. 8, No. 1, s. 56–59.
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chwila konsternacji (K), a później gracze odbierają swoje zapłaty”14. Z czasem
pojęcie gry transakcyjnej, jak również i sam wzór G zaczął odbiegać od klasycznej postaci. My jednak pozostaniemy przy powyższej tradycyjnej formule15.
Dodajmy jeszcze, że choć analiza transakcyjna powstała w pierwotnym zamyśle jako nowy nurt psychoterapii, głównie psychoterapii grupowej16, to jednak z czasem koncepcja ta zyskała bardzo wiele zastosowań i to w dziedzinach
wydawałoby się odległych od początkowego przeznaczenia. Dostrzeżono m.in.
użyteczność i praktyczne znaczenie AT w usprawnianiu funkcjonowania różnorodnych struktur społecznych i organizacyjnych firm czy korporacji17. To także
niezwykle użyteczne narzędzie w przypadku counsellingu czy coachingu oraz
różnych form treningu psychologicznego18. Edukacyjny wymiar analizy transakcyjnej odnosi się głównie do aplikacji pedagogicznych, ale także znajduje swoje
zastosowanie w kształceniu i szkoleniu osób, które nie mają wykształcenia psychologicznego.
Zaskoczenie może budzić fakt, że AT znalazła tak szeroki zakres implementacji. Poczynając od analizy różnorodnych relacji międzyludzkich i zawodowych, międzynarodowych czy międzykulturowych, po przygotowanie sportowe,
dietetykę (reguły kontroli wagi ciała), literaturoznawstwo (analiza dzieł literackich), teatrologię (interpretacja sztuk teatralnych), duszpasterstwo (relacje
z wiernymi) i jeszcze wiele innych. Natomiast, co warto w tym momencie zaznaczyć, nieznane są jak dotąd zastosowania AT w kontekście pracy służb specjalnych (np. szkoleń z zastosowaniem omawianej koncepcji).

Gry służb specjalnych
Pojęcie gry odpowiadające wzorowi G dostrzec można w różnych aspektach
pracy służb specjalnych. Pojawia się zatem termin „gra operacyjna”, która daleka jest od jednoznaczności; z czasem pojęcie to zmieniało swoje znaczenie i zakres pojęciowy.
Odwołajmy się do niedalekiej przeszłości i przytoczmy definicję gry operacyjnej z instrukcji poświęconej pracy operacyjnej rodzimej SB, gdzie stanowi
14
15

16
17

18

E. Berne „Dzień dobry”…i co dalej?, op. cit. s. 43
Dla przykładu grę transakcyjną definiuje się też jako proces robienia czegoś, co jest motywowane
osiągnięciem ukrytego celu, odbywa się poza świadomością stanu Ja-Dorosły, nie da się rozpoznać dopóki uczestnicy nie zmienią swojego zachowania, a każdy z nich wychodzi z gry z poczuciem zakłopotania i jest skłonny do obwiniania drugiej strony, [w:] V. Joines, Similarities and Differences in Rackets and Games, „Transactional Analysis Journal” 1982, vol. 12, No. 4, s. 280–283.
E. Berne Transactional Analysis in Psychotherapy, Crove Press Inc., New York 1961.
E. Szymanowska, M. Sękowska, Analiza transakcyjna w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
J. Hay, Analiza transakcyjna dla trenerów, Grupa Doradczo-Szkoleniowa TRANSMISJA,
Kraków 2010.
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ona: „kompleksową metodę polegającą na oddziaływaniu przez Służbę Bezpieczeństwa na przeciwnika za pomocą pozorowanych czynności, w bezpośrednim
z nim kontakcie i przy wykorzystaniu sprawdzonych i dyspozycyjnych tajnych
współpracowników dla osiągnięcia znaczącej przewagi strategicznej. Istotą gry
operacyjnej jest brak orientacji przeciwnika o jej prowadzeniu. Stosowana jest
wyłącznie w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania”19. Mówiąc najprościej, gra operacyjna sprowadza się do zainspirowania pewnego rodzaju intrygi
z wykorzystaniem pozyskanego agenta lub agentów. Jedną z największych
i najważniejszych gier operacyjnych polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa jest prowadzona w latach 1948–1952 operacja pod kryptonimem
„Cezary”. Była ona wymierzona w ludzi pozostałych struktur konspiracyjnych
i w środowiska emigracji politycznej (wraz z wciągnięciem do tej gry wywiadu
angielskiego i amerykańskiego) przez utworzenie fikcyjnej, złożonej z agentów,
tzw. V Komendy WiN20.
Pominiemy w tym miejscu różne typologie, aspekty, konteksty tego rodzaju
działań opatrzone mianem gry wywiadowczej, jak np. gra operacyjna jednostronna, gra operacyjna dwustronna, zawiązanie gry operacyjnej, kamuflaż, legenda, dezintegracja, dezinformacja ofensywna, dezinformacja defensywna,
podstawa werbunku i sam werbunek21. Pozwoli nam to na skupienie się na
ujawnieniu gry transakcyjnej właśnie na przykładzie tego ostatniego przejawu
gry, jakim jest werbunek (źródłosłów niem. Werbung – staranie się o pannę),
czyli „[…] prowadzenie agentów, polega na typowaniu, werbowaniu, szkoleniu,
kierowaniu i stawianiu zadań agentom przez specjalnie wyszkolony w tym zakresie personel”, na co zwraca uwagę Mirosław Minkiny 22. Werbunek służy
zdobyciu rozpoznania poprzez źródła osobowe (określane w słowniku NATO
jako Human Intelligence – HUMINT)23.
Pomijamy również w naszej analizie tzw. działania pozainformacyjne wywiadu (sabotaż, dywersja, tworzenie oraz wspieranie oddziałów partyzanckich
i terrorystycznych itd.), choć i tutaj jakże często ujawniają się prawidłowości
związane z prowadzeniem gier transakcyjnych. Podobnie jak w tzw. działaniach
19

20

21
22
23

F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Instytut Pamięci
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wydawnictwo „Societas Vistulana”, Kraków 2007, s. 317.
W. Frazik, Operacja „Cezary” – prowokacyjna V Komenda WiN, [w:] A kto chce być sługą…,
red. F. Musiał, J. Szarek, Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków
2009, s. 35–44; W. Frazik, Operacja „Cezary” – prowokacyjna V Komenda WiN, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 1–2, s. 84–85.; J. Łabędzki, M. Stróżyński, Z doświadczeń pracownika operacyjnego SB. Sprawa kryptonim „Cezary”, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1972.
F. Musiał, Podręcznik bezpieki…, op. cit., s. 327–353.
M. Minkina, Sztuka wywiadu, op. cit., s. 149.
Ibidem, s. 177.
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inspirujących (np. dezinformacja), polegających na aktywnym budowaniu sytuacji, która ma podlegać podjęciu samej gry24.
Warto też przy okazji pamiętać, iż istota gry w kontekście działalności wywiadowczej nie sprowadza się tylko do pracy operacyjnej i werbunkowej, ale
ujawnia się dla przykładu również w dziedzinie kryptologii. Ci, którzy projektują szyfry, starają się stworzyć takie systemy zabezpieczenia, które uniemożliwią
przeciwnikowi odczytanie ukrytych dzięki szyfrowi informacji. Z kolei strona
przeciwna robi wszystko, aby „złamać szyfr”, tj. znaleźć zasadę według której
został on skonstruowany. Najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem dekryptażu – tak jak w każdej opisywanej przez nas grze transakcyjnej – jest znalezienie słabego punktu danego szyfru lub zaszyfrowanego tekstu (np. pojawiających się czasem pomyłek, słów które muszą wystąpić itd.).
Wracając do werbunku, trzeba stwierdzić, że formy i metody tego typu działań zmieniają się i pewnie dalej będą się zmieniały, w zależności od epoki i kontekstu historycznego. Czasem nabierają charakteru jawnej przemocy i szantażu,
innym razem wykazywały formę psychologicznej, subtelnej gry. Dla przykładu
w czasach PRL-u werbunek wobec księży przybierał niejednokrotnie wyrafinowaną psychologicznie postać. Jeden z badaczy IPN pisze o nowych sposobach
pozyskiwania współpracowników po odwilży 1956 r. tak: „Projekt wprowadzał
zmodyfikowaną, niejako «zmiękczoną» taktykę werbunku, który nie miał być
konfrontacją i zmuszaniem duchownego do współpracy, ale raczej rzeczową
rozmową pozwalającą u z g o d n i ć [podkr. J.J.] wspólną płaszczyznę działania funkcjonariusza i pozyskiwanego. Po raz pierwszy zatem starano się wprowadzić jako taktykę werbunku metodę p r z e k o n y w a n i a [podkr. J.J.] duchownych o ich wspólnych interesach i celach np. na drodze zawodowej – dzięki
pomocy udzielonej UB”25. Dodajmy jeszcze, że odstąpiono od wymogu odbierania pisemnej zgody i zobowiązania do współpracy. Na jednym z resortowych
szkoleń Stanisław Florek, ówczesny naczelnik wydziału VI WdsBP, przekonywał: „ O tym, czy dany osobnik jest zawerbowany (pozyskany), świadczą informacje uzyskane od niego, a nie fakt pisemnego czy ustnego zdeklarowania się
do współpracy”26. Jak przyznał jeden z byłych funkcjonariuszy SB w czasie luźnej rozmowy: „Nie słyszałem, by ktoś, kto odchodził z firmy, miał jakiekolwiek
trudności ze znalezieniem pracy. Jak ktoś potrafił zwerbować księdza, to wszędzie sobie da radę”.
Jak trafnie zauważa Anna Zasuń, na pierwszym planie w działaniach pracownika tajnych służb, obok oczywistego kontekstu sytuacyjnego, uwidacznia
24

25

26

Rosyjskie służby specjalne określają tego rodzaju działania poza granicami swojego kraju jako
актывномировыеп редпиятя, co można tłumaczyć jako „aktywne przedsięwzięcia”.
F. Musiał, „Kupczenie uczuciami”. Metody werbunku duchownych w pierwszej dekadzie PRL-u,
[w:] W służbie komuny, red. F. Musiał, J. Szarek, Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Myśli
Politycznej, Kraków, s. 2008, s. 36–37.
Ibidem, s. 39.

150

Jarosław JAGIEŁA

się osobowość jednostki, którą autorka definiuje jako „syndrom szpiega” 27.
W przypadku podejmowanego werbunku znaczenie dyspozycji psychologicznych, w szczególności umiejętności podjęcia gry transakcyjnej, ale też rozpoznanie i przeciwdziałanie grom podejmowanym przez przeciwnika28, nabiera
szczególnego charakteru. Prześledźmy zatem kolejne kroki werbunku na podstawie wzoru G, z którym mogliśmy zapoznać się wcześniej.

Intryga, czyli budowanie fortelu
Gra transakcyjna zaczyna się zawsze od sfingowania pułapki, zbudowania
fortelu, czy wymyślenia triku (bo tak też czasem nazywa się ten etap gry) 29.
Można uznać za fakt bezsporny, że w służbach specjalnych stworzeniu fortelu
służy dezinformacja, czyli gra pozorów, nazywana przez służby rosyjskie maskirowką, natomiast ich amerykańscy i angielscy odpowiednicy nazywają ją „przechytrzeniem”, czyli double-cross. Można w tym kontekście wyliczać cały szereg
różnego rodzaju działań tego typu, nie wyczerpując całości zagadnienia, np. intoksykacja (negowanie oczywistych faktów, odwracanie ich znaczenia itd.), manipulacja informacjami (wykorzystuje się tylko te, które są przydatne, co prowadzi do fałszywych wniosków), zmiana motywów i okoliczności (aby były korzystne tylko dla jednej strony), sugerowanie interpretacji (choćby tylko przez
odpowiedni dobór słów) i szereg jeszcze innych.
Służby werbują agentów – pisze na swoim blogu Henryk Piecuch, były oficer zwiadu WOP z czasów PRL-u – i otrzymują najistotniejsze materiały za pomocą przekupstwa, szantażu, zmyślnego blefu (np. pozyskiwanie agentów pod
tzw. obcą flagą), a niekiedy torturując ofiarę, co czasami prowadzi do „utrupienia” delikwenta. Niezwykle rzadko w grę wchodzi działalność z tzw. motywów
patriotycznych lub ideologicznych. Aczkolwiek bywają takie przypadki. „Rzadko, bo rzadko, ale bywają”30. Warto jednak w tym miejscu sięgnąć po odpowiednie dane, aby przekonać się, że proporcje w tym zakresie zmieniają się
w zależności od epoki historycznej. W latach 40. ubiegłego wieku większość
(70–80%) agentów była werbowana przez UB przy pomocy szantażu i i materiałów kompromitujących, ale na początku lat 80. takie przypadki stanowiły znikomy procent: w roku 1981 – 2,3%, czy w roku 1982 – 3%; w latach 70. i 80.
27
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A. Zasuń, „Syndrom szpiega” w świetle wybranych koncepcji psychologicznych, „Res Politicae” 2013, t. 5, s. 167.
Jeden z rozdziałów książki poświęconej grom transakcyjnych nieprzypadkowo został nazwany:
Jak nie grać (lub grać i przy tym się nie dać), [w:] J. Jagieła, Gry psychologiczne w szkole, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2004, s. 173–190.
R. Rogoll, Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej, PWN, Warszawa 2013,
s. 76.
Źródło: http://www.piecuch.pl/ [dostęp: 2.11.2014].
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dominowała natomiast chęć zrobienia kariery i zdobycia pieniędzy31. „Dane te
stoją w wyraźnej sprzeczności z rozpowszechnionym do tej pory obrazem złamanego i zaszczutego człowieka, który zostaje konfidentem jedynie pod brutalnym naciskiem czy przy użyciu przez bezpiekę szantażu. Złamanych lub szantażowanych zastępowali w ostatnich dekadach PRL coraz częściej głównie ambitni karierowicze”32 – pisze Henryk Głębocki.
Zatem częstym środkiem pozyskania agenta są pieniądze. Nabiera to jednak
czasem charakteru bardzo specyficznej gry. Odwołajmy się do przypadku amerykańskiego Żyda Jaya Pollarda, który na początku lat 80. ubiegłego wieku sam
zgłosił Mossadowi swoje usługi. W czasie jednego z tajnych spotkań z oficerem
prowadzącym otrzymał drogi pierścionek dla swojej żony oraz zapewnienie
o stałych wpłatach pieniężnych na konto w banku szwajcarskim. Była to jednak
pułapka, z której nie zdawał sobie sprawy. Jego oficer prowadzący nie powiedział mu rzecz jasna, że: „[…] pierścionek z diamentami i gotówka należą do
klasycznych chwytów, mających na celu usidlenie tajnego agenta i utrzymanie
go w sidłach. Szpieg, który mówi swoim kontrolerom, że działa z własnej woli –
z pobudek ideowych i miłości do kraju, dla którego pracuje, albo ze ślepej nienawiści do kraju, na szkodę działa – może się przestraszyć lub zmienić zdanie.
Jako ochotnik może uważać, że wolno mu się wycofać w dowolnym momencie”33. Uzasadnienie jest zatem bardzo jasne i proste, a brzmi ono tak, że: „Płatny
agent nie może tego zrobić. Czuje się zobowiązany wykonywać to, czego od niego
oczekują. Istnieje jeszcze możliwość szantażu. Werbujący mogą zawsze wpędzić
go w kłopoty, posługując się dowodami, że otrzymał pieniądze. Dzięki zawarciu
nieformalnego kontraktu mocodawca zyskuje pewność co do lojalności agenta”34.
Jeszcze innym rodzajem pułapek bywają sytuacje intymne związane z życiem seksualnym i zdobyte w ten sposób kompromitujące materiały. Polega to
często na podsunięciu komuś atrakcyjnej kochanki. Zabieg ten był określany jako honey trap, czyli „słodka pułapka”35. W podobny sposób pozyskiwała szpiegów NRD-owska służba bezpieczeństwa STASI. Akcja ta nosiła enigmatyczny
kryptonom „Romeo” i sprowadzała się do tego, że przystojni agenci komunistycznej tajnej policji uwodzili samotne i niejednokrotnie mało atrakcyjne sekretarki z zachodniej części Niemiec (były one często zatrudnione w centralnych
urzędach bońskiej administracji), po to, aby w konsekwencji stały się informa31
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H. Głębocki, Policja tajna przy robocie. Z dziejów państwa policyjnego w PRL, Wydawnictwo
ARKANA, Kraków 2005, s. 122.
H. Głębocki, Uniwersytety pod lupą SB, [w:] F. Musiał, J. Szarek, Agentura w akcji, Instytut
Pamięci Narodowej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2007, s. 169.
D. Raviv, Y. Melman, …A każdy szpieg to książę. Pełna historia wywiadu izraelskiego, KiW,
Warszawa 1993, s. 360.
Ibidem, s. 360; podobnie na ten temat: D. Raviv, Y. Melman, Szpiedzy Mossadu i tajne wojny
Izraela, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014, s. 355.
W. Suworow, Oczyszczenie, Wydawnictwo Adamski i Bieliński, Warszawa 2004, s. 85.
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torkami. Dr Georg Herbstritt pracownik naukowy Urzędu Gaucka w Berlinie,
autor książki Obywatele RFN w służbie szpiegowskiej NRD, odnotował – jak
twierdzi36 – kilka tuzinów takich przypadków. Był to więc rodzaj emocjonalnego podstępu, w jakie wpadały naiwne i zaangażowane uczuciowo kobiety.
Jednak nie zawsze ten rodzaj pułapek okazuje się skuteczny. W jednym
z opracowań przeczytać możemy taki oto dość zabawny fakt: „Do innych technik radzieckich należało posługiwanie się ukrytymi kamerami, filmującymi upatrzone cele rekrutacji w trakcie aktów miłosnych i wykorzystywanie filmów do
szantażu. Według historii krążącej wśród izraelskich i innych dyplomatów prezydent Indonezji Sukarno został uwikłany w aferę z podstawioną przez KGB
przynętą, ale kiedy zgłosili się doń radzieccy agenci i pokazali odnośne fotografie, ten nic sobie z tego nie robił. Jak opowiadają, wskazał nonszalancko na wybrane fotografie ze słowami: Zróbcie mi sześć odbitek tego i dwanaście tamtego”37. Jest to dowód na to, w jaki sposób czasem tylko można poradzić sobie
z tego rodzaju pułapką i wyrwać się z rąk „łapsów”, jak pogardliwie nazywa się
niekiedy oficerów werbunkowych.
Istotną sprawą bywa też wykreowanie pewnego pozytywnego klimatu psychologicznego w czasie werbunku. „Pożądane było, aby podczas niej wytworzyła się między kandydatem na TW a funkcjonariuszem odpowiednia więź – poczucie bliskości, a nawet sympatii” – czytamy na temat działań Służby Bezpieczeństwa38. W oczywisty sposób takie działanie wymaga odpowiednich kwalifikacji psychologicznych. Jedną z nich jest umiejętność rozpoznawania słabych
stron osoby, która ma być zwerbowana.

Haki, czyli słabość kandydata
W jednym z filmów szpiegowskich bohater stwierdza: „Każdy ma jakiś słaby punkt – trzeba go znaleźć i wykorzystać”39. Wspomnianą sentencję można
uznać za kwintesencję drugiego etapu prowadzonej gry werbunkowej. Termin
„zbieranie haków” tak bardzo utrwalił się już w świadomości społecznej, że nie
wymaga uzasadnienia. O jakie słabości jednak w przypadku służb specjalnych
może chodzić? Dość precyzyjnego i konkretnego katalogu dostarcza nam tu ponownie cytowany Mirosław Minkina. Warto, jak myślę, przytoczyć poniższy
36
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Dziedzictwo STASI (rozmowa Ewy Małkowskiej z dr. Georgiem Herbstrittem pracownikiem
naukowym Urzędu Gaucka w Berlinie), „Arcana” 2008, nr 3–4 (81–82), s. 129–135.
A. Ettinger, Blind Jump: The Story of Yeshayahu (Shaike) Dan, Zmora Bitan, Tel Awiw 1989,
s. 3; za: D. Raviv, Y. Melman, …A każdy szpieg to książę, op. cit, s. 130.
T. Gackowski, SB wokół dziennikarzy. Stefan Kisielewski i Jerzy Suszko – przyjaźń w czasach
PRL, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa, Warszawa 2013, s. 60.
Mission: Impossible, film sensacyjny, USA, 1996.
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wykaz. „Doświadczenia pracy z agenturą wskazują, że werbunkowi sprzyjają
następujące cechy osobowości potencjalnego agenta:
— niestabilność emocjonalna,
— niska samoocena,
— rozczarowanie co do swoich umiejętności i możliwości,
— duży poziom niezadowolenia ze swojego stanu zawodowego i materialnego,
— skłonność do kłamstwa,
— niezdyscyplinowanie,
— nieuporządkowanie,
— nieodpowiedzialność,
— tchórzostwo,
— zawiść,
— skrajny egoizm,
— poszukiwanie radości i zapomnienia w narkotykach,
— poszukiwanie innych silnych wrażeń,
— samochwalstwo,
— dążenie do pokazywania swojego znaczenia,
— nieumiejętność przewidywania konsekwencji swoich czynów,
— zawyżona ocena własnego «ja», możliwość manipulowania innymi ludźmi
i różnymi sytuacjami”40.
Dość często przywołuje się w różnych opracowaniach skracanie powyższej
listy (np. w przypadku CIA) do akronimu MICE, czyli M – money (pieniądze),
I – ideology (ideologia), C – coercion (przymus), E – ego. Nasza rodzima SB
w przypadku szukania haczyków na księży ujmowała to jeszcze bardziej lapidarnie: „worek – korek – i rozporek”, to jest „pieniądze – alkohol – i sprawy
obyczajowe”41. Podobnie myślały na ten temat również służby specjalne II RP,
gdzie zalecano, aby werbujący posiadał wiedzę z zakresu psychologicznych
prawidłowości pracy operacyjnej i dostosowywał swoje postępowanie do profilu
osobowości. Dodawano, że nie bez znaczenia są tu także alkohol i podstawione
przez wywiad kobiety42. Analizując pracę polskiego kontrwywiadu w okresie
międzywojennym, Andrzej Krzak wskazuje na sposoby, przy pomocy których
sowiecki wywiad pozyskiwał szpiegów w tym okresie. Jedną z udanych akcji
zdekonspirowania radzieckich agentów była sprawa P. Demkowskiego oraz braci Okuliczów. Autor pisze tak: „Działalność Demkowskiego prawdopodobnie
wypływała z braku samorealizacji i poczucia zawodu wobec przełożonych, zaś
w przypadku Okuliczów mieliśmy do czynienia ze świadomym szpiegostwem
40
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M. Minkina, Sztuka wywiadu…, op. cit., s. 122–123.
Szerzej na ten temat w książkach: R. Graczyk, SB – haki – możliwości obrony, [w:] Agentura
w akacji, red. F. Musiał, J. Szarek, IPN – Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2007; F. Musiał,
Metoda stopniowego werbunku duchownych (z podręcznika SB), [w:] Agentura w akacji, red.
F. Musiał, J. Szarek, IPN – Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2007.
Za: M. Minkina, Sztuka wywiadu…, op. cit., s. 123.
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z pobudek finansowych, bezwzględnym podporządkowaniem się regułom gry
wywiadowczej oraz wykorzystywaniem słabości ludzkich do realizacji określonych celów”43. Służby specjalne II RP, jak już powiedziano, zwracały uwagę na
psychologiczne kwalifikacje oficerów wywiadu. I można przyjąć, że wielu
w wypadkach tak się działo, choćby na przykładzie jednego z najbardziej znanych
polskich asów wywiadu okresu międzywojennego, jakim był rotmistrz Jerzy von
Sosnowski44. Jego działalność Marian Zacharski opisuje w następujący sposób:
„Był świetnym psychologiem i doskonale rozpoznawał ludzkie słabości, bardziej
lub mniej ukryte potrzeby, marzenia etc. Po znalezieniu kandydatek przekonywał
je do zdrady poprzez wykorzystywanie ich słabości do pieniędzy, drogich strojów,
alkoholu lub zamiłowania do hazardu, albo też wiązał je ze sobą orgiami seksualnymi, w których niektóre z kandydatek wręcz uwielbiały uczestniczyć”45.
Można jednak snuć rozważania na temat tego, o jakie umiejętności psychologiczne mogłoby tu chodzić. Pozwolę sobie na pewną sugestię. Otóż wydaje
się, że nieodzownym elementem owych kwalifikacji winna być umiejętność
rozpoznawania typowego stylu charakterologicznego osoby pozyskiwanej
(w przypadku AT mowa jest o tzw. adaptacji osobowości)46. Nie wdając się
w szerokie wprowadzenie i uzasadnienie dla takiego przekonania, powiedzmy
jedynie, iż każda z poszczególnych adaptacji osobowości ma swój specyficzny
deficyt, który można też nazwać podstawową niezaspokojoną potrzebą.
To najczęściej ewidentny haczyk w takiej rozgrywce. Dla przykładu, gdy
mowa o adaptacji schizoidalnej, jest to poczucie bezpieczeństwa i prawo do istnienia, paranoidalna zasadza się z kolei na zaufaniu, oralna na różnego rodzaju
niezaspokojonych potrzebach, symbiotyczna na poszukiwaniu więzi, antyspołeczna na różnych przejawach szeroko rozumianej agresywności i dążeniu do
władzy nad innymi itd. Nie wyczerpując pełnego zakresu typowych deficytów
adaptacji osobowości, wspomnijmy jeszcze o adaptacji narcystycznej, której
istota zmierza do nadmiernej koncentracji na swoim ego. Oto przykład zaczerpnięty z służb specjalnych. Edward Lucas47, autor książki poświęconej Edwardowi Snowdenowi48, który ujawnił 1,7 mln tajnych dokumentów dyplomacji Stanów Zjednoczonych, stwierdza w jednym z wywiadów: „Według jednego z byłych analityków NSA stanowił on [Snowden] idealny cel dla rosyjskich służb.
Zapewne zauważyły one, że ma narcystyczną osobowość. W świecie szpiegow43

44

45

46
47
48

A. Krzak, Kontrwywiad II Rzeczpospolitej przeciwko radzieckim służbom specjalnym 1921–
1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 267.
H. Ćwięk, Rotmistrz Sosnowski. As wywiadu Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.
M. Zacharski, Operacja Reichswehra. Kulisy wywiadu II RP, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2013, s. 843.
J. Jagieła, Słownik…, op. cit.
Wybitny znawca Rosji, redaktor „The Economist”, autor książek Podstęp, Operacja Snowden.
E. Lucas, Operacja Snowden, Kurhaus Publishing, [b.m.w.] 2014.
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skim istnieją cztery sposoby, aby kogoś zwerbować. Trzeba mu zaoferować pieniądze, odwołać się do ideologii, zastosować przymus lub połechtać jego ego.
Najczęściej skuteczna okazuje się oczywiście mieszanka wszystkich czterech.
Myślę, że w przypadku Snowdena ego mogło odgrywać olbrzymią rolę”49. Dalej
autor umawia inny casus: „W przypadku pana Schrődera sądzę, że werbując go,
skupiono się głównie na ego. Niektórzy psycholodzy twierdzą, że Rosjanie wykorzystali to, iż Schröder dorastał bez ojca, i sprawili, że Putin nawiązał z nim
ojcowskie relacje”50. Tak więc każdy z haczyków posiada swoją specyfikę, wynikającą z cech osobowości. „Normalni ludzie nie są zdrajcami”51 – stwierdził
jeden z pracowników wywiadu, Dick White. Szuka się zatem ludzi psychicznie
słabych, emocjonalnie niedojrzałych i odstających od reszty otoczenia, a także
szukających zemsty, pragnących dla siebie czegoś konkretnego albo wyimaginowanego, osoby sfrustrowane zawodowo lub w życiu prywatnym, będące
w kryzysie wieku średniego, dokonujące oceny swojego życia itd. „Człowiek
zadowolony z życia nie zdradziłby swojego kraju”52 – jak ocenia psycholog CIA
Wilhelm Marbes. Sam haczyk jednak nie wystarczy, musi się pojawić na niego
specyficzna odpowiedź.

Reakcja, czyli odpowiedź na zaczepkę
Druga część wzoru to ciąg wzajemnie warunkujących się i wpływających na
siebie elementów. Rozpoczyna ją rekcja danej osoby, która stanowi odpowiedź
na zaczepkę i zrzucony na nią haczyk. Mówiąc kolokwialnie: „rybka musi
chwycić haczyk”, a chwyci go wtedy, gdy jest „głodna”. Dobrze ilustruje to poniższy cytat. „To wszystko zależy od oceny oficera wywiadu – czas od wytypowania do zwerbowania może być naprawdę krótki, jeśli mamy do czynienia
z osobą «głodną», w sposób czytelny chętną do podjęcia współpracy. Ale może
też trwać kilka miesięcy spokojnego, cierpliwego kultywowania, rozpoznawania
wad i zalet kandydata. Trzeba również ustalić ponad wszelką wątpliwość, czy
figurant ma rzeczywiście dostęp do istotnych tajemnic”53.
Powracając do analizy transakcyjnej, warto zwrócić uwagę na słowo „głód”,
które pojawia się w AT w kontekście potrzeb. Odwołanie do pojęcia głodu wynika z faktu, że potrzeby te funkcjonują rozwojowo najpierw na poziomie biologicznym, aby później mogły być niejako symbolizowane i pojawiły się również
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Putin gotów użyć siły, Zachód nie, wywiad Jacka Przybylskiego z Edwardem Lucasem, „Do
Rzeczy” 2014, nr 43, s. 71.
Ibidem, s. 72.
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Ibidem, s. 216.
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na poziomie psychologicznym. Jest to głód stymulacji (ang. stimulus hunger),
będący potrzebą doświadcza bodźców i doznawania różnego rodzaju odczuć,
głód strukturalizacji czasu (ang. hunger for time structure), będący chęcią
uporządkowania otaczającej rzeczywistości, oraz głód wsparcia (ang. recognition hunger), wyrażający pragnienie akceptacji i uznania przez innych54.
Nieobecność reakcji to brak owych „głodów”, ale też możliwa (choć trudna
do osiągnięcia) świadomość ich istnienia i niepoddanie się ukrytej presji. Stanowi to najbardziej skuteczną metodę ochrony przed grą. Kiedy jednak oficer wywiadu, tak jak wytrawny wędkarz, „nęci przynętą na haczyku” i trafi na „głodną
rybę”, a haczyk chwyci, wówczas – często po krótszym lub dłuższym czasie –
może nastąpić dramatyczna zmiana akacji.

Przełącznik, czyli zmiana ról
Przypomnijmy za E. Berne’em, czym jest gra: „Wyłania się zatem pewien
schemat zachowań właściwych dla gier. Po pierwsze mamy przynętę, która wydaje się zaspokajać czyjąś potrzebę, choć w rzeczywistości służy innym celom.
Przynęta trafia w słaby punkt ofiary, ale gdy tylko ofiara zareaguje, następuje
zmiana sytuacji: «prawdziwy cel» wychodzi na jaw i jak diabeł z pudełka wyskakuje niespodziewane zakończenie55” Ten „diabeł wyskakujący nagle z pudełka” to mogąca mieć miejsce nagła zmiana sytuacji. Nie zawsze bowiem jest tak,
że w prowadzonej grze służb specjalnych wszystko przebiega bezproblemowo,
w z góry zaplanowany sposób, bez zakłóceń i ujawniających się przeszkód. Takim momentem może być choćby nieoczekiwana dekonspiracja agenta w otoczeniu, czy aresztowanie przez kontrwywiad państwa, na szkodę którego ów
agent działał. Podobnie może się dziać w sytuacji werbunku. Werbowana osoba
może np. nagle sobie uświadomić, że wszystkie te z pozoru szczere i niewinne
zabiegi, które podejmowano wobec niej (prezenty, wyrazy uznania, bezinteresowne rzekomo pożyczki pieniędzy itd.), takimi w rzeczywistości nie były.
Zmierzały natomiast do wykorzystania pozyskiwanej osoby, podstępnego jej
użycia w jakimś celu lub w jakiejś sprawie. Że ten „dobrotliwy pan”, który jawił
się jako życzliwy przyjaciel, wcale tak naprawdę nim nie jest. Jest natomiast cynicznym i wyrachowanym oficerem służb specjalnych realizującym powierzone
mu cele. Dla wielu z reguły bardzo naiwnych osób bywa to szokiem. Zwykle
mają one bowiem – mówiąc językiem AT – deficyty w swojej strukturze JaDorosły, która w normalny sposób podpowiadałby im w pewnej chwili np., iż
niewiele jest rzeczy na tym świecie, które otrzymuje się za darmo, że wszystko
ma swoją cenę, której wartość trzeba znać itd.
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J. Jagieła, Słownik…, op. cit., s. 76.
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Analiza transakcyjna podpowiada również, że w tym momencie następuje
niejednokrotnie zmiana ról psychologicznych w tzw. Trójkącie Dramatycznym
opracowanym przez Stephena Karpmana56. Wierzchołki tego modelu zbudowanego na planie trójkąta dotyczą trzech dopełniających się i występujących przemienne ról: Prześladowcy, Ofiary i Ratownika. Prześladowca (ang. The Persecutor) nie zawsze występuje z otwartą przyłbicą, natomiast z reguły działa na
szkodę innych ludzi, np. poprzez różne zabiegi służące obniżaniu ich wartości,
stawianiu im nierealistycznych lub zbyt wysokich wymagań, które egzekwuje
w sposób niezwykle drobiazgowy. Często także wykorzystuje różne osoby bez
wahania i skrupułów. Ofiara (ang. The Victim) jest – a czasem sprawia tylko takie wrażenie! – kimś niedocenianym lub kimś, kto bez pomocy innych nie da
sobie rady, nie jest w stanie przetrwać w tym wrogim świecie. Wzbudza u innych jakże często nie tylko współczucie, ale też szczerą sympatię. Oficer służb
specjalnych może czasem w sposób intencjonalny tworzyć tego typu wykreowany obraz siebie, wzbudzać takie lub podobne uczucia. Częściej jednak będzie
chciał wchodzić w rolę Ratownika (ang. The Rescuer) skłonnego do pomocy,
troski i wsparcia. W momencie gry sytuacja nagle się zmienia. Ktoś, kogo mieliśmy za Ofiarę lub przyjaznego nam Pomocnika, nieoczekiwanie okazuje się
Prześladowcą.
Na marginesie dodajmy, że podobną grę, jako taktykę śledczą, stosuje się
w postaci tzw. „dobrego i złego policjanta”, gdy ten współczujący i rozumiejący
z pozoru śledczy okazuje się ni stąd, ni zowąd kimś zupełnie innym.

Konsternacja, czyli możliwe zaskoczenie sytuacją
Nie zapominajmy, że gry, o jakich mowa, rozgrywają się na planie psychologicznym, towarzyszą im zatem zwykłe ludzkie uczucia. Wcześniejszy etap
w sposób oczywisty musi wywołać u osoby poddanej tego rodzaju ukrytej presji
całą gamę sprzecznych i ambiwalentnych uczuć. Poczynając od osłupienia
i zdziwienia, zmieszania i wstydu, po przygnębienie, złość, czy wręcz depresję.
Iluzja, w której osoba dotąd tkwiła, odsłania swoją realną postać i zmusza do
zmierzenia się z rzeczywistością taką, jaką jest w istocie, a nie taką, jaką chcielibyśmy, aby była (co wynikało ze stanu transakcyjnego osobowości JaDziecko). Jest to doświadczenie bolesne i traumatyzujące, ale w swym ostatecznym rozrachunku ozdrowieńcze, pozbawia złudzeń i stwarza prawdziwy obraz
rzeczywistości i samego siebie. I to może być ważna, ale jedna z niewielu korzyści z gier tego rodzaju.
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Korzyści, czyli zapłata w grze
Gry wywiadu (werbunek, gry operacyjne) prowadzone są zawsze w określonym celu. W innym wypadku nie miałyby przecież sensu. Nieprzypadkowo ktoś,
kto grę inicjuje (Agens), liczy na korzyść z jej podjęcia. E. Berne wymienia cały
szereg korzyści, które ludzie odnoszą z podejmowanych gier transakcyjnych57.
Nie wszystkie z tych korzyści przystają do zysków, jakie wiążą się z wywiadem.
Wydaje się, że na pierwszy plan wybijają się korzyści społeczne, o których już
wspominaliśmy, wynikające z działalności towarzyszącej funkcjonowaniu
wszystkich państw współczesnego świata. Sprawujący władzę w tych państwach
winni być (choć trzeba dostrzec, że nie zawsze tak się dzieje) głównymi i jedynymi odbiorcami zysków z pracy wywiadu. Korzyści powinny też w ostatecznym
rachunku tej specyficznej działalności ludzkiej trafiać do ogółu społeczeństwa.
Istnieją jednak również korzyści psychologiczne dla obu stron owej rozgrywki interpersonalnej. Myślę, że jedni i drudzy mogą niejednej ważnej rzeczy
dowiedzieć się o sobie samych, o kondycji psychicznej, o swoich mocnych i słabych stronach charakterologicznych, czy wreszcie potwierdzić lub zaprzeczyć
posiadanemu obrazowi świata i stosunkowi do innych ludzi. W analizie transakcyjnej określa się to specyficznym terminem „zagroda OK”58 lub „osada OK”,
która stanowi diagram w formie czworoboku oraz opis specyficznych operacji
społecznych powiązanych z czterema pozycjami życiowymi59.
Jednak gdy mowa o korzyściach psychologicznych i zapłacie, jaka może się
z tym wiązać, nie sposób nie wspomnieć, że czasem korzyści stają się ich zaprzeczeniem.
Gra wywiadowcza wskutek zanegowania naturalnych relacji, jakie występują, czy też powinny mieć miejsce między ludźmi, nieuchronnie odbija się na
zdrowiu psychicznym jej uczestników.
James Rusbridger – znawca kulisów pracy służb specjalnych – pisze tak:
„Ci, którzy pracują w wywiadzie, żyją w bardzo dziwnym świecie, wyzutym
całkowicie z normalności, a bardzo często również z moralności […]. Gra wywiadu jest mieszaniną powątpiewania, nadziei, uniesienia, rozczarowania i rozpaczy […]. Praca w sekretnym świecie wywiadu oznacza niezwykle silne napięcie, w jakim żyje się ustawicznie i to prowadzi często do różnych schorzeń psy57
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Są to korzyści biologiczne (np. utrzymywanie organizmu w aktywności), egzystencjalne (np.
potwierdzenie obrazu świata zarówno uczestników), psychologiczne wewnętrzne (np. nieprzeżywanie pewnych przypisanych sobie uczuć), psychologiczne zewnętrzne (np. unikanie pewnych emocjonalnych sytuacji), społeczne wewnętrzne (np. strukturalizowanie w ten sposób
swojego czasu, społeczne wewnętrzne (np. selekcja kontaktów z innymi), za: E. Berne, W co
grają ludzie?…, op. cit., s. 52–54, 65–66.
Nazywane też czasem „OK Kraal”, co ma nawiązywać do miejsca kowbojskich strzelanin na
Dzikim Zachodzie.
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chicznych, do paranoi i obsesji”60. Kończy swoje rozważania jednoznaczną konkluzją: „Mówi się często, że ten, kto pracuje w wywiadzie dłużej niż dziesięć lat,
popada w obłęd”61. Werbunek, któremu poświęciliśmy większość uwagi w tym
tekście, wydaje się stanowić niezwykle ważny aspekt pracy wywiadowczej. „Nie
charakteryzując w tym miejscu motywów postępowania zwerbowanych źródeł
(najczęściej są to pieniądze, ideologia, nacisk oraz potrzeba dowartościowania),
praca z agentami stanowi istotę działania wywiadu osobowego”62 – pisze Mirosław Minkina. A skoro tak, to warto poznać mechanizmy psychologiczne rządzące tego rodzaju działaniami, nie zawsze jawne i czytelne dla postronnego obserwatora. Wiedza, jaką można w ten sposób uzyskać, może przyczynić się nie
tylko do podniesienia efektywności tego rodzaju aktywności, stać się przedmiotem szkoleń specjalistycznych, ale także ukazać nam nieznane oblicze pracy
operacyjnej wywiadu.

Konkluzja
Niech za konkluzję posłuży przykład gry, o jakiej była mowa w książce Mariana
Zacharskiego Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski. Wbrew regułom63.
Można w niej niejako krok po kroku prześledzić wszystkie elementy gry
transakcyjnej, o jakiej tu pisaliśmy. Poczynając od zbudowania fortelu wobec
wytypowanego obiektu, aby nie rzec wprost Ofiary tej gry. Był nim William
Bell, inżynier amerykańskiej firmy zbrojeniowej (Hughes Aicraft Corporation
w El Segundo, Kalifornia). Opis misternie budowanego podstępu przez oficera
PRL-owskiego wywiadu polegał m.in. na nawiązywaniu coraz to bliższych relacji towarzyskich mających w pewnych momentach wręcz znamiona przyjaźni,
kolejne drobne z pozoru pożyczki pieniędzy i prezenty, działanie pod tzw. przykryciem (legendą), czyli nieujawnianie swojej prawdziwej tożsamości przez autora książki itd. Budowanie fortelu polegało również w sposób wielce profesjonalny na zmianie znaczenia słów, w tym celu, aby obniżyć wyrzuty sumienia
Ofiary. Zatem nigdy nie pada sformułowanie, że ma on szpiegować dla obcego
państwa i oczekuje się od niego zdrady własnej ojczyzny. Pojawiają się neutralne określenia, np. że przekazuje pewne informacje dla „ludzi z przemysłu”
w Polsce, za co otrzymuje wynagrodzenie. Co to za ludzie? Czym tak naprawdę
jest owe honorarium? Tego z pozoru William Bell nie wie i nie chce niejako
wiedzieć. Typowy mechanizm obronny, który w psychologii nazywany jest zaprzeczaniem. Zaprzeczaniem swoim prawdziwym działaniom, swojej roli i rze60
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Za: K. Dubiński, I. Jurczenko, Być szpiegiem, Wydawnictwo MIK, Warszawa 1994, s. 90.
Ibidem, s. 91.
M. Minkina, Sztuka wywiadu…, op. cit., s. 117.
M. Zacharski, Nazywam się Zacharski, Marian Zacharski. Wbrew regułom, Wydawnictwo
Zysk i S-ka, Poznań 2009.
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czywistej sytuacji. Wykorzystanymi licznymi haczykami w prowadzonej grze
była bogata sylwetka charakterologiczna owego inżyniera, np. duża doza zadziwiającej naiwności, niewątpliwa hipokryzja, uzależnienie alkoholowe, a także
pokaźny dług oraz konieczność spłaty dużych alimentów wobec byłej żony.
Niebagatelną rolę odgrywała chęć zapewnienia dostatniego życia obecnej żonie,
dużo od niego młodszej i atrakcyjnej. Zmiana w postaci transakcyjnego przełącznika w grze nastąpiła w momencie, gdy informacja o prowadzonej operacji
wywiadowczej została przekazana najprawdopodobniej władzom Stanów Zjednoczonych przez Jerzego Korycińskiego, polskiego przedstawiciela przy ONZ,
oraz następujące później w konsekwencji aresztowania. Konsternacji przeżywanej przez uczestników tej gry możemy się w dużym stopniu domyślać. Marian
Zacharski, wcześniejszy transakcyjny Ratownik i hojny sponsor Ofiary, a tak
naprawdę Prześladowca, w jednej chwili staje się w swoich oczach Ofiarą tego
zdarzenia. Nie kryje zatem na kartach książki swojego rozczarowania, np. brutalnym postępowaniem FBI, złymi warunkami pobytu w więzieniu (zasądzono dożywocie, po kilku latach zgodzono się jednak na wymianę z zatrzymanymi w Polsce agentami amerykańskich służb), a także oczekiwaniem bardziej stanowczej
i zdecydowanej pomocy w trudnej dla niego sytuacji ze strony polskich władz.
A korzyści? No cóż, tak naprawdę prawdziwym beneficjentem podjętej gry
okazał się wywiad ZSRR, któremu przekazywano niezwykle obszerny materiał
o charakterze naukowo-technicznym. Polska, ze względu na zapóźnienie technologiczne przemysłu zbrojeniowego, nie była w stanie „skonsumować” uzyskanych rezultatów, m.in. planów budowy unikalnego w tamtych czasach tzw. cichego radaru (LPIR).
W prowadzonej grze pojawia się jeszcze jeden ciekawy element, który
skłonni bylibyśmy nazwać: „grą w grze” albo „podwójną grą” (takiego terminu
używa się w służbach specjalnych). Gdy W.H. Bell został ostatecznie zdemaskowany i aresztowany, zaproponowano mu współpracę i udział w prowokacji –
miał podstępnie nagrać rozmowę ze swoim oficerem prowadzącym i dostarczyć
ją FBI – co stanowiło później podstawę do zbudowania aktu oskarżenia wobec
Mariana Zacharskiego. Korzyści, jakie otrzymał z tego tytułu, były niebagatelne,
wiązały się ze znacznym złagodzeniem kary (otrzymał wyrok 8 lat więzienia,
z czego odsiedział tylko 4). Kolejny raz role psychologiczne w Trójkącie Dramatycznym zmieniły się, choć czy do końca? Po wyjściu z więzienia w roku
1986 amerykański inżynier zapił się na śmierć, dając w ten sposób dowód na to,
że szpiegowska gra rzadko tylko prowadzi do satysfakcjonującej wygranej przez
jej uczestników, a prawdziwi wygrani to polityczni beneficjenci skrywający się
jakże często za biurkami rządowych urzędów i to nie zawsze w państwach przeznaczenia. Tak więc przeczytać można w jednej ze świetnych książek na ten temat: „Jeśli tajemniczy świat gier wywiadowczych porównać do teatru, to uzyskuje się równie bogate możliwości interpretacyjne. Oto zdarzają się na wywiadowczej scenie perfekcyjnie zbudowane spektakle – eposy i tragedie, których
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aktorzy osiągają prawdziwy kunszt wykonawczy. Ale zdarzają się też farsy,
a czasem zwykłe jarmarczne przedstawienia. Jak w rzeczywistym teatrze – wielka sztuka i zwykły kicz. Jedyne, co różni spektakle teatralne od szpiegowskich,
to konsekwencje. Dla prawdziwych aktorów czeka aplauz lub gwizdy. Dla aktorów wywiadowczej sceny, niezależnie jak nieudolnie odgrywali swoją rolę –
prawie zawsze – więzienna cela”64. Sztuka szpiegowskiej gry wówczas nieodwołalnie się kończy.
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Summary
Games played by intelligence agencies do not differ from games played by various players in
the contemporary world. Transactional analysis provides a specific model of an interpersonal game
described by formula G. An ulterior and masked aspect of a transactional game together with its
subsequent stages closely correspond to the recruitment process employed by intelligence agencies
when they recruit new agents.
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Polski rodowód „wojowniczości” syjonizmu
Streszczenie
O ile nurty syjonistyczne innych krajów wysunęły na plan pierwszy idee polityczne, społeczne
i ekonomiczne, o tyle Polska wzbogaciła współczesny syjonizm o kategorię waleczności. Przemiana psychiki żydowskiej dokonała się w syjonizmie rewizjonistycznym w Polsce w trzech fazach: Włodzimierz Żabotyński (w latach 1923–1936) rozpoczął ją i dał jej podstawy, Abraham
Stern (w latach 1936–39) zradykalizował ją, a Menachem Begin uczynił ją obowiązującą w państwie Izrael. Żydzi polscy przy pomocy rządu polskiego wzbogacili psychikę żydowską o cnotę
waleczności i to dzięki nim współczesny Izrael stanowi największą potęgę militarną na Bliskim
Wschodzie.
Celem artykułu jest ukazanie jednego z aspektów syjonizmu – jego wojowniczości, która wyrosła w syjonizmie rewizjonistycznym. Interesującym wątkiem jest stwierdzenie, że cecha ta wykształciła się w Polsce, a głównymi ideologami byli W. Żabotyński, A. Stern i M. Begin. Zamierzenia syjonistów zyskały poparcie ówczesnych (1937–1939) władz rządu polskiego. Wskazano
osobistości rządowe, fakty i rodzaje pomocy.
Słowa kluczowe: syjonizm, rewizjonizm, Betar, wojowniczość, fundamentalizm, skrajna prawica.

Syjonizm był „przewrotem kopernikańskim” w judaizmie, w którym zaprzestano utożsamiania judaizmu z religią żydowską, a do głosu doszły zagadnienia
społeczno-polityczne. Do zmiany tożsamości żydowskiej z religijnej na narodową przyczynili się Żydzi całego świata. Polscy Żydzi przyczynili się do wzbogacenia tożsamości narodowej o cechę wojowniczości. Przemiana ta dokonała się
w łonie syjonizmu rewizjonistycznego w Polsce, a Żydzi polscy, wspomagani
przez rząd polski, byli głównymi aktorami przemiany judaizmu spokojnego
w wojowniczy. O ile inne kraje i inne nurty syjonizmu wysunęły na plan pierwszy idee polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz inne środki zdobycia państwowości, o tyle Polska wzbogaciła ówczesny syjonizm o kategorię waleczno*
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ści. Przemiana ta przebiegała w trzech fazach: Włodzimierz Żabotyński (w latach 1923–1936) rozpoczął ją, dał jej podstawy i przygotował ją. Abraham Stern
(w latach 1936–39) zradykalizował ją. Menachem Begin uczynił ją powszechnie
obowiązującą w państwie Izrael.
Współcześni Żydzi kojarzą Polskę niemal wyłącznie z antysemityzmem
(wyssanym z mlekiem matki) i z Auschwitz1, a nie wspominają o tym, że to Żydzi polscy przy pomocy polskiego rządu przyczynili się do stworzenia w ciągu
kilkunastu lat silnej wojskowości (którą niektórzy obserwatorzy wojskowi uważają za najsilniejszą armię na Bliskim Wschodzie) i jednej z najlepiej wyposażonych potęg militarnych świata, dzięki której skutecznie bronią państwa, które
jest „wyspą na oceanie wrogów”. Zapominają również o tym, że to właśnie
w Polsce syjonizm wydobył nowe cechy osobowe Żydów, że wykrzesał z „duszy żydowskiej” nieznaną dotąd wartość – wojowniczość2. Wypada to podkreślić i ukazać – nie bez emfazy i dumy. Tak jak udział polskich Żydów w budowie państwa Izrael jest niewątpliwy, tak niewątpliwy jest również przyczynek do
wykształcenia postawy wojowniczości. Celem tego artykułu jest ukazanie owego wątku i kontekstu polskiego.
Na wykształcenie się owej kategorii w Polsce wpłynęły przesłanki polityczne, społeczne, religijne i mistyczne.
Przesłanki polityczne: Do liberalnej Polski ściągały w XVIII i XIX wieku
masy Żydów prześladowanych w Europie, była ona „ojczyzną tułaczy”. Z początkiem XX wieku Żydzi polscy dostrzegli, że byli skłóceni ze sobą i z tutejszą
ludnością (Polakami i Ukraińcami). Uznawano ich tu za mniejszość narodową,
ale i za problem, szczególny z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że mniejszość ta nie miała własnego obszaru (mieli ją Ukraińcy i Niemcy) i nie miała
gdzie emigrować, gdziekolwiek by się udała, zawsze pozostawałaby mniejszością. Zaczęto zastanać się nad optymalnym terenem emigracji. Gdy pojawił się
syjonizm, zabłysła nadzieja, że będzie nim Palestyna. Po drugie, mniejszość ży1

2

Niesłuszne jest jednostronnie negatywne spojrzenie na Polskę i Polaków z pozycji antysemityzmu czy zaniedbań z okresu drugiej wojny światowej. Por. N.G.Finkelstein, Wielka Hucpa.
O pozorowaniu antysemityzmu i fałszowaniu historii, Warszawa 2006; J. Ochmann, Żyd –
człowiekiem paradoksu. Filozofia paradoksu Nahuma Goldmana, „Studia Europaea Gnesnensia”, seria: Monografie, t. 8: Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda, s. 323–353.
Por. L. Weinbaum, A marriage of convenience. The New Zionist Organization and the Polish
Government 1936–1939, New York 1993, s. 295; S. Korboński, Unknown chapter of the life of
Menachem Begin and Irgun Zvai Leumi, University of Colorado, Fall River 1979, s. 373–379;
L. Brenner, Zionism in the Age of Dictators, London 1983, zwłaszcza strony 187–219,
dotyczące Polski; E. Mendelsohn, On Modern Jewish Politics, New York and Oxford 1993;
S. Almog, Nationalism and Antisemitism in Modern Europe 1815–1945, New York 1990; Zionism and History: The Rise of a New Jewish Consciousness, New York 1987; E. Ben-Ari
i E. Lomsky-Feder (red.), The Military and Militarism in Israeli Society, Albany 2000;
J. Golomb, Nietzsche and Zion, New York 2004; Y. Shavit, Fire and Water: Ze’ev Jabotinsky
and the Revisionist Movement, „Studies in Zionism” 4 (October 1981), s. 215–231.
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dowska na ogół nie asymilowała się i izolowała w gettach, pozostawała mniejszością widoczną, niezwykle liczną, trwałą i konfliktową, powodującą ustawiczne starcia. Sytuacja permanentnych konfliktów rozbudzała myślenie defensywne, ale również (niekiedy, co normalne) agresywne. Każda akcja (konflikt)
wzbudzała reakcję, która osadzała się w podświadomości. Zdarzało się nawet, że
jedna czy druga strona przekraczała ramy sporów sąsiedzkich i uciekała się do
siły. W Europie Zachodniej (nawet w Austrii) tarć tych nie było, stąd nikomu nie
przychodziła na myśl przydatność używania siły jako środka gwarantującego
spokój sąsiedztwa większości z mniejszością. Wypracowywano co najwyżej
sposoby kompromisu, próbowano ich nawet z Hitlerem, Mussolinim, Stalinem3.
Przesłanki społeczne: W Polsce w okresie międzywojennym istniał problem
emigracji. Była ona krajem przeludnionym, emigrowały zeń miliony Polaków
już przed pierwszą wojną światową, także i po niej. Myśl o emigracji była powszechna, opanowała również polskich Żydów, którzy przed pojawieniem się
syjonistycznej perspektywy Palestyny marzyli na ogół o emigracji do Stanów
Zjednoczonych. Powstrzymywały ich jednak informacje o tym, że Żydzi amerykańscy przyjmują ich niechętnie i odnoszą się do nich z pogardą. Emigrację do
Niemiec wstrzymywały (szczególnie po roku 1933) silne nastroje antyżydowskie. W perspektywie syjonizmu Polska, będąc największym centrum Żydów na
świecie, była najważniejszym obszarem emigracji żydowskiej do Palestyny.
Niestety, Żydzi polscy zdawali sobie sprawę z zagrożeń, jakie czekają ich w Palestynie, w oceanie nowych wrogów, z którymi nie będą mieli porozumienia językowego ani kulturowego. Byli świadomi, że Arabowie będą wrogami –
pełnymi niespodzianek – i że nie będą mieli skrupułów w używaniu siły. Emigrację żydowską z Polski wstrzymywała obawa „Oby nie było gorzej”. Nasuwała się myśl o organizowaniu przed emigracją okresu szkolenia, a nawet ćwiczeń
wojskowych dla przyszłych emigrantów, by przygotować ich do obrony i zapewnić im bezpieczeństwo.
Przesłanki religijne: Religia była w Polsce, tak jak na całym świecie, synonimem judaizmu, ale Żydzi mieszkający w różnych obszarach świata mieli do
3

Paktowali z Niemcami: Włodzimierz Żabotyński, Abba Achimeir, Chaim Nachman Bialik,
Norman Bentwich, Dawid Ben Gurion, Arthur Ruppin. Betarowcy nosili brązowe koszulki, na
wzór niemieckich szturmówek SA. W r. 1941–1943 Grupa Sterna wręcza Niemcom „Memorandum” (sygnowane przez Izaka Szamira), w którym mowa o tym, że powstające państwo
Izrael będzie popierało Niemców. W okresie 1944–1945 paktowali z Niemcami trzej Węgrzy:
Georg Karecki, Rudolf Kastner i Josef Brand. Paktowali z władzami Włoch początkowo Abraham Stern i Włodzimierz Żabotyński. W r. 1934 otrzymano zgodę na szkolenie wojskowe 134
osób. Kolejne szkolenie odbyło się w Civitavecchia i objęło aż 100 000 Żydów. Z Włochami
paktowali ponadto Abba Achimeir, Chaim Weizman (w latach 1923, 1925, 1926), a Nahum
Goldman w 1927 r. miał spotkanie z Mussolinim. Paktowali z Anglikami i od r. 1918 Palestyna
była pod panowaniem brytyjskim aż do 1948 r. Paktowali również z władzmi Polski, Ukrainy
(Żabotyński paktował z Szymonem Petliurą w r. 1921), Rosji (z Józefem Stalinem w r. 1942),
Turcji, Francji i Japonii.
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niej podejście odmienne. W Polsce (Rosji, Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie)
skupiska żydowskie koncentrowały się na życiu we własnej społeczności (co
uwypuklili chasydzi), dla nich religia była więzią społeczną i elementem różniącym ich od nie-Żydów. Takie zacieśnienie funkcji religii dokonało się dlatego,
że byli tu, w przeważającej liczbie analfabeci (ignoranci, nędzarze i ludzie niskich lotów, mający w pogardzie pismo), którzy żyli w gettach, nie utrzymywali
kontaktów z mieszkańcami, myśleli przede wszystkim o możliwie bezpiecznym
przeżyciu w otoczeniu „obcych”. Psychologia społeczna Żydów polskich odczuwała zagrożenie swej tożsamości i wyeksponowała bezpieczeństwo swej
społeczności jako sprawę pierwszorzędną. Tu nie myślano o reformie religii ani
o jej racjonalizacji czy o wzniosłych teoriach. To byłby skutek wpływu Zachodu.
Przesłanki mistyczne4: Tutejsza mistyka zainspirowała odmienną od Zachodu tematykę mistycyzmu żydowskiego, gdyż miała swe zaplecze w tutejszej
psychologii indywidualnej i społecznej. Niektórzy mistycy żydowscy inspirowali się mistyką i mesjanizmem polskim, inni kierowali się mistyką rosyjską, ukraińską, białoruską, litewską… Podjęli tutejszą tematykę mistyki zła, siły, wroga,
walki, wojny, zwycięstwa, sukcesu i eschatologiczną. Mistyka ta „drzemała”
w psychice i mentalności każdego z nich, a ujawniała się wtedy, gdy pojawił się
syjonizm, jego idee i nowa mentalność. Początkowo opanowywała tylko umysły, ale aktywizowała się pod wpływem informacji o wrogach, walkach, przemocy i atakach Palestyńczyków. Dojrzewała, gdy pojawili się wielcy przywódcy
zagrzewający do boju. Nie była silną stroną emigrantów, stąd nie od razu i nie
wszyscy emigranci dochodzili do skrajności. Poglądy radykalne wypracowali
o wiele później, gdy zdobyli wysokie stanowiska, a na ogół ich dzieci lub wnukowie (np. Kook, Weizman). Imigranci z innych krajów zarażali się mistyką
emigrantów polskich, choć dochodzili do radykalizmu pod wpływem inspiracji
innej ideologii, np. nietzscheanizmu i faszyzmu.
Często pojawiały się zdania, że państwo Izrael zostało zbudowane rękoma
Żydów polskich i rosyjskich. Nie jest to prawda zupełna, gdyż emigracja Żydów
z Rosji do Palestyny wyraźnie zmalała po wybuchu rewolucji komunistycznej,
a bez udziału Żydów z Polski z pewnością zbudowano by państwo Izrael, ale jego losy (być może) potoczyłyby się inaczej. Gdyby zbudowali je imigranci z Europy Zachodniej, ograniczaliby się jedynie do defensywy, broniliby się prawem,
paktami międzynarodowymi, ale nie militarnie. Główni „zwolennicy siły” w syjonizmie byli pochodzenia polskiego, pochodzili z obozu rewizjonizmu. Tu powstał pomysł stworzenia organizacji bojowych, najpierw w organizacjach rewizjonistycznych, później również w socjalistycznych, religijnych, mistycznych
oraz w skrajnej prawicy.
4

Y. Shavit, Politics and Messianism: The Zionist Revisionist Movement and Polish Political
Culture, „Studies in Zionism”, VI, 2 (1985).
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1. Rewizjonizm
Nurt syjonizmu rewizjonistycznego (Syjonizm Aktywny, Związek Syjonistów-Aktywistów) został założony w Paryżu w r. 19255 przez Włodzimierza Żabotyńskiego. W przemówieniu inauguracyjnym Żabotyński określił, że celem
rewizjonizmu są: (1) stworzenie państwa z większością żydowską po obu stronach Jordanu; (2) imigracja masowa i szybka. Palestyna ma stać się domem stabilizującym życie zwykłych ludzi i zapewniać pracę imigrantom w rolnictwie
i przemyśle; (3) aneksja całej Palestyny i stworzenie „Wielkiego Izraela”;
(4) stworzenie armii w Palestynie dla obrony imigrantów żydowskich przed terrorem Arabów. Zgadzano się na pozostawanie Arabów w Palestynie, ale tylko
jako mniejszości. Rewizjonizm odróżniał się od innych nurtów syjonizmu tym,
że zwracał uwagę na potrzebę siły. Rozumiał ją jako element obrony osiedli
imigracyjnych, jako środek realizacji utopii syjonistycznej oraz jako element
doprowadzenia do powstania i utrzymania bezpieczeństwa tworzącego się państwa Izrael.
Siedzibą syjonizmu rewizjonistycznego były Paryż i Londyn, ale rewizjonizm bardzo szybko zaczął rozwijać się w Polsce. Już w r. 1925 powstały ośrodki rewizjonizmu w Warszawie i w Wilnie. W grudniu 1926 odbyła się pierwsza
Centralna Konferencja Rewizjonistów Polskich. W r. 1927, po przyjeździe Żabotyńskiego, Polska Partia Rewizjonistów wzmocniła się, stała się największa
i najważniejsza, w 1930 liczyła w Polsce 340 członków. Największa aktywność
rewizjonizmu w Polsce przypadła na r. 1934.
Rewizjonizm ujmował zwolenników dzięki głoszonej przez siebie etyce6,
choć była ona specyficzna: jako etyka polityczna była kontynuacją idei politycz5

6

W r. 1935 powstała Nowa Organizacja Syjonistyczna (New Zionist Organization). W r. 1936
powstała Światowa Komenda Brit Trumpeldor. Por. Z. Borzymowska, R. Żebrowski, Polski
Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 1–2, Warszawa 2003, tu: t. 2, s. 418–
420, hasło: rewizjoniści; J. Ochmann, Syjonizm. U źródeł państwowości Izraela, „Nomos”
24/25 (1998/1999), s. 97–111.
Była to etyka powyżej tego, co lojalne, oficjalne i normalne. Była trudna do zrozumienia dla
normalności uwikłanej w konkrety, ograniczenia, konwencje, pakty, zobowiązania i przysięgi
dowódców oficjalnych. Wówczas gdy „legalnymi dekretami” w Rosji powodowano pogromy
Żydów, rewizjonisci tworzyli „nielegalne” grupy samoobrony Żydów. Gdy „oficjalne” władze
tureckie (do 1918 r.) utrudniały imigrację Żydów do Palestyny, rewizjoniści tworzyli imigrację
nielegalną. Gdy oficjalne władze Mandatu Brytyjskiego (1918–48) nie dotrzymywały umów,
a niektórzy jego urzędnicy sprzyjali Arabom i wydawali zarządzenia antyżydowskie,
rewizjoniści organizowali zamachy na owych urzędników. Powstawały sytuacje konfliktowe
między oficjalnymi osobistościami żydowskimi (popierającymi Mandat Brytyjski)
a nieoficjalnymi grupami rewizjonistycznymi, które stykały się z konkretną krzywdą Żydów.
Etyka rewizjonistów wymagała takich działań, które etyka normalna uznawała za sprzeczne
z lojalnością. Tu sumienie narodowe reagowało błyskawicznie na krzywdę. J. Ochmann, Żydzi
– naród etycznie wybrany, „Forum Myśli Wolnej” 2001, nr 2–3, s. 25–28; idem, Koncepcja
Żyda jako „istoty etycznej”, „Res Humana” 2002, nr 4/59, s. 16–19; idem, Etyka prawna
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nych Herzla, ale z dodatkiem etyki wojskowej. Etyka wojskowa powodowała, że
rewizjoniści starali się o broń dla osadników, że organizowali szkolenia, ucząc
posługiwania się bronią i że angażowali instruktorów spośród osób mających za
sobą karierę wojskową. Jako etyka gospodarcza kładła wielki akcent na własny
program ekonomiczny i skrupulatnie kontrolowała jego wykonywanie.
W r. 1920 Żabotyński utworzył Fundusz Palestyński (keren hajjesod). W etyce
gospodarczej hasła rewizjonizmu pokrywały się z hasłami syjonizmu socjalistycznego7. Jako etyka sytuacyjna podkreślała potrzebę ustawicznej czujności
i błyskawicznego reagowania na sytuacje doraźne, nastawiona była podejrzliwie
do wszystkiego, co pozornie stabilne, akcentowała potrzebę ciągłego przewidywania, prewencji i reagowania. Na tej zasadzie nakazywano również przewidywać ataki wrogów, walczyć „tą samą bronią i tą samą taktyką”, oraz stosować
metodę ataków wyprzedzających. Podejrzliwość powodowała, że stosowano
bezpośrednią kontrolę nad wszystkim, nad wszystkimi i że węszono wszędzie
błędy i niedostatki. Negatywną stroną etyki sytuacyjnej była polityka ciągłej
i wielostronnej opozycji między sobą (partia była niejednolita i nie stanowiła
monolitu, brak było stabilnych koncepcji, które zmieniały się w zależności od
sytuacji), między różnymi ugrupowaniami rewizjonistów i między różnymi nurtami syjonizmu.
Rewizjonizm był wrogiem diaspory, którą traktował jako „wygnanie”, wrogiem asymilacji, emancypacji i wszelkich reform w diasporze. Główne ataki rewizjonistów skierowały się przeciw diasporze, a szczególną frustrację wzbudzali
Żydzi z Rosji i USA, opowiadający się otwarcie i stanowczo za pozostaniem
w diasporze. Rewizjoniści, odwrotnie, widzieli ojczyznę wyłącznie w Palestynie. Kolejną frustrację sprawiali żydowscy komuniści, którzy zmierzali do stabilizacji w diasporze. Ci, zdaniem Żabotyńskiego, zatrzymywali Żydów w „niewoli i na wygnaniu” zamiast przywrócić ich ojczyźnie.
Rewizjonizm zyskiwał zwolenników w Polsce dzięki hasłom trafiającym do
tutejszej psychologii społecznej. Ta zaś koncentrowała się na życiu społeczności
(przesłanki religijne) i wysuwała na plan pierwszy bezpieczeństwo społeczności.
Dla przyszłych emigrantów było nim bezpieczeństwo na obszarze, do którego
mieli się udać, bezpieczeństwo na osiedlach, które były „wyspami w oceanie
wrogów”, i dawanie sobie rady w sytuacjach zagrożeń. Silnie wyeksponowana

7

i ponadprawna w judaizmie, [w:] J. Pawlica (red.), Etyka a prawo i praworządność, UJ,
Kraków 1998, s. 125–137.
Pierwsi osadnicy Betaru w Palestynie (1925–1929) wiązali się z partią socjalistyczną. Później
Betar stał się rywalem organizacji młodzieżowych socjalistycznych, zarówno w diasporze, jak
i w Palestynie. Niekiedy dochodziło do sporów. Socjaliści wytykali betarowcom brązowe koszule, jako wyraźny dowód ich „charakteru faszystowskiego” i nawoływali do wyeliminowywania ich z życia publicznego. Betarowcy odpowiadali, że czerwony i brązowy kolor ich mundurów symbolizował ziemię Palestyny, a fakt przyjęcia tych barw w roku 1920 wyprzedził ich
przyjęcie przez Niemców.
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filozofia bezpieczeństwa różniła ten nurt od innych nurtów syjonizmu, które ją
pomijały (polityczny, duchowy, kulturowy, religijny) lub traktowały drugorzędnie (socjalizm), stąd uważane były przez rewizjonistów za mało realistyczne i za
„zawieszone w chmurach”.
Betar
Ruchem młodzieżowym rewizjonizmu było Stowarzyszenie Młodzieży Żydowskiej im. Józefa Trumpeldora (Liga Józefa Trumpeldora)8, założone w 1923 r.
w Rydze przez Włodzimierza Żabotyńskiego. Pierwsze polskie gniazdo Betaru
powstało w Warszawie w r. 1928, a w r. 1930 nastąpił już zlot Betaru w Warszawie. W r. 1929 na konferencji w Warszawie Żabotyński stanął na czele ruchu. W 1931 w Gdańsku odbył się I Kongres Międzynarodowy rewizjonizmu,
w którym uczestniczyli przedstawiele 24 krajów, a stolicę ruchu przeniesiono
z Rygi do Warszawy. W Polsce Betar rozwijał się błyskawicznie. W 1930 miał
w Polsce 12 000 członków (na ogólną liczbę 18 000 betarowców), w 1931 –
22 300, w 1934 – 40 000 (na ogólną liczbę 80 000). W r. 1936 ugrupowanie miało 36 000 członków, z czego 75% mieszkało w Polsce. w 1938 liczba członków
Betaru sięgała 90 000. Betar rozwijał się błyskawicznie w Polsce i we Europie
Wschodniej dzięki szczytnym metodom edukacyjnym przygotowującym do pracy i dzięki nauczaniu metod samoobrony. Jako przygotowanie do pracy w Palestynie adepci uczyli się zakładać farmy i pracować w rolnictwie. Przyuczanie się
do pracy (obowiązek każdego członka) trwało przez dwa lata – w specjalnych
brygadach pracy. Metody samoobrony polegały na prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego, poszerzanego o znajomość technik samoobrony i przysposobienia wojskowego, jakie mogły być przydatne przyszłym osadnikom. Grupy
studentów i młodych pracowników uznawały siebie za część Legionu Żydowskiego, jaki miał powstać w Palestynie. Tam też9 grupy Betaru zwane były od
r. 1934 „brygadami pracy” lub „grupami mobilizacji” i stopniowo przeradzały
się w zdyscyplinowane jednostki osiadłe w miastach i na osiedlach. Łączyły się
na szkolenia „tajnej obrony” wspólnie z organizacją Irgun. Pierwsza szkoła instruktorów dla szkół Betaru powstała w Tel Awiwie w 1928 r. W r. 1930 powstała w Tel Avivie jednostka morska Betaru trenująca na żaglowcach. Centralna Szkoła Morska Betaru odbywała swe ćwiczenia w Civitavecchia (we Włoszech) i funkcjonowała tam od 1934 do 1937 r.10 Około 50 marynarzy żaglow8

9

10

Betar (Berit Trumpeldor) powstał jako lokalny ruch młodzieżowy założony przez Aharona Propes.
W r. 1925 pod wpływem Żabotyńskiego rozszerzył się na Litwę, Łotwę, Polskę i Rumunię.
Większość grup Betaru lokowała się w Dolnej Galilei, ale po wybuchu ataków arabskich
w 1936 r. kilka jednostek powstało również w Starej Jerozolimie i w okolicach Jerozolimy.
Osiedla Betaru powstawały również w Ramat Tiomkin blisko Netanvah, Tel Zur blisko Binvammah, oraz w Mish- mar lui-Yarden.
Włosi sprzymierzali się z betarowcami dla własnej ekspansji, by odebrać Anglikom hegemonię
na Morzu Śródziemnym. Werbowali „rezerwistów” i pomocników w tym dziele. W r. 1934
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ców Betaru ćwiczyło również na Łotwie między r. 1935 a 1939. Ludzie ci odegrali później wielką rolę w zakładaniu floty wojennej Izraela11. Druga wojna
światowa przerwała dalszy rozwój Betaru12.
Patriotyzm Betaru
Żabotyński opracował (w r. 1934) podręcznik dydaktyczny Betaru pt. Idee
Betaru13. Podzielił w nim dydaktykę na trzy części: kurs: darga alef (od 10–15
lat), darga bejt (od 16–19 lat) i darga gimmel (rekruci = tironim, 19–20 lat).
Przedstawił go na II światowej konferencji Betaru w Krakowie (1935) i nazwał
go ha-neder (Przysięga). Betar zyskiwał zwolenników dzięki głoszonej przez
siebie etyce.
Tekst Idei Betaru utrzymany jest w duchu pacyfistycznym i dotyczy pedagogiki i etyki patriotycznej. Rozpoczyna się od przysięgi: „Poświęcam swoje
życie odrodzeniu się państwa żydowskiego. […] Bejtarczyk musi być człowiekiem o otwartych oczach, wielkim umyśle, o szerokim sercu, człowiekiem, który
może się odnosić z pełnym szacunkiem do wszystkich godnych dążeń jego otoczenia, szczególnie że najważniejsze z tych dążeń płyną z naszych żydowskich
źródeł, jak np. pacyfizm albo sprawiedliwość społeczna. Oba mają źródło w naszym piśmie świętym i wierzymy, że jeszcze kiedyś właśnie państwo żydowskie
wskaże światu prawdziwą drogę do wiecznego pokoju i do sprawiedliwości społecznej. Lecz najpierw musi naród żydowski zbudować swoje państwo, a zadanie to jest tak ciężkie i skomplikowane, że wymaga ono wysiłku całego pokolenia, a może i kilku pokoleń. Dlatego musi dzisiejsza młodzież żydowska poświęcić się temu jednemu zadaniu; wszystkie inne myśli, jak piękne i szlachetne
by one nie były, mogą nas absorbować tak długo, jak długo nie przeszkadzają
w odbudowie naszego państwa. […] Członek Betaru powinien promieniować
cnotą hadar. Hebrajski wyraz hadar jest nieprzetłumaczalny na języki obce. Za-

11

12

13

użyczyli betarowcom Akademię Morską w Civitavecchia, która (w r. 1934) wykształciła 153
uczniów.
W 1935 syn Żabotyńskiego, Eryk, kierował jednostką zmobilizowaną członków Betaru w Palestynie i ustanowił kursy wojskowe morskie i lotnicze dla członków Irgun w Palestynie. Do
r. 1939 stopień pilota otrzymało 13 członków Irgunu.
Po Holokauście wielka część europejskiego Betaru uległa zniszczeniu. Kilka tysięcy członków
włączyło się w grono partyzantów antyniemieckich, wielu brało udział w powstaniach w gecie
w Warszawie, Wilnie i Białymstoku. Centrum Betaru przeniosło się do państwa Izrael. W latach 60. Betar liczył około 8000 członków, z których połowa była w Izraelu, a reszta w 13 pozostałych krajach (Ameryka Łacińska, USA, Afryka Południowa i Australia). Z początkiem
XXI wieku było ich około 12 500 w Izraelu, a 8500 w innych częściach świata.
W. Żabotyński, Idee Betaru, Łuck 1935. Kolejne cytaty pochodzą z tej książki. Na temat ideologii, etyki i pedagogiki Betaru por.: W. Żabotyński, Ideologia Betaru, Lwów 1934.; J. Szelles, Praca kulturalno-wychowawcza w Betarze, Lwów 1934, s. 53; J. Chrust, Regulamin Betaru, Lwów 1939; M. Stanisławski, Zionism and the fin de siecle. Cosmopolitanism and nationalism from Nordau to Jabotinsky, Berkeley 2001, s. 203–237.
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wiera wiele pojęć: zewnętrzne piękno, dumę, maniery, lojalność […]. Hadar
znaczy zachowywanie się syna królewskiego, jest żydowskim odpowiednikiem
cech angielskiego arystokraty lub dżentelmena. […] Hadar mieści się w duszy.
To dusza była decydującym składnikiem w kształtowaniu charakteru narodowego. […] Członek Betaru powinien dbać o swoją osobowość i wyrobić w sobie
samoświadomość wyższości. […] Każda jednostka jest królem równym do
swych równieśników. Osoba, nawet zła, jest królem. […] Społeczeństwo zostało
stworzone dla dobra jednostek […]. Jednostka zrzeka się swej swej indywidualności, słucha swych wybranych przywódców, okazuje wierność czemuś, co
w jakiś sposób kwalifikuje, a równocześnie osłabia cel indywidualny”. Na tym
polega samodeterminacja do narodu żydowskiego i do syjonizmu. Syjonizm
może mieć wiele celów, ale najważniejszym ideałem Herzla była: „Żydowska
większość po obu stronach Jordanu jako pierwszy krok w kierunku ustanowienia
państwa. […] Każdy z nas ma przodków, którzy chwalili się literaturą, uczyli
o Bogu, o historii, narodach, państwach, ideach sprawiedliwości, o ludzkości
i przyszłości. Stąd każdy żyd jest księciem. […] Rasa żydowska […] ma swoje
wartości i cechy specyficzne, ma swoje cechy i talenty […]. Centralną wizją jest
wielkość i wielkie znaczenie ludu od patriarchów (Abrahama). Wielkość dotyczy państwa i duchowości. Wielkość państwa jest wielkością królewską, ma
rozciągać się od Nilu do Eufratu, tak jak było za Dawida. […] Duchowość musi
być przeciwna każdej infiltracji wpływu obcego. […] Celem jest «zbawienie»
narodu żydowskiego i jego kraju, spowodowanie zmartwychwstania państwa
i języka, wszczepienie świętych skarbów tradycji żydowskiej w życie żydowskie. Cele te osiągniemy, gdy stworzymy większość żydowską w Palestynie, po
obu stronach Jordanu odbudowując państwo żydowskie na bazie wolności cywilnej i sprawiedliwości społecznej, w duchu tradycji żydowskiej i powrotu do
Syjonu wszystkich tych, którzy potrzebują Syjonu likwidując rozproszenia żydowskie. […] Wielu z nas uważa, że w przyszłości państwo Izrael będzie laboratorium, w którym zostanie wynalezione i zrealizowane lekarstwo na «zbawienie» społeczeństwa ludzkiego […], ale zanim wynajdziemy to lekarstwo, jesteśmy zobowiązani najpierw i przede wszystkim, zbudować to laboratorium.
Członek Betaru powinien wypielęgnować w sobie żydowskie cechy narodowe,
na które wpłynęło w starożytności terytorium Palestyny, klimat, flora, oraz geniusz moralny. Tożsamość żydowska może być odnowiona jedynie w warunkach niezależności na obszarze własnej ojczyzny. Członek Betaru powinien eksponować ideę państwa i jego ekonomii, a to wymaga wspólnej strategii w sprawach róźniących się i wymaga, jak orkiestra, konsolidacji. Tym dyrygentem jest
idea państwa żydowskiego. Chcąc spełnić te cele, Żydzi muszą uciec z diaspory,
bo jest to miejsce wygnania i prześladowań, muszą doprowadzić do odżycia
i ocucenia terapeutycznego narodu. […] Każdy członek Betaru musi być przekonany, że syjonizm jest piękny, czysty, wyraźny i moralny, a jeżeli syjonizm
jest moralny, to wszystko, co go opóźnia, jest niemoralne, jest zdradą. Od
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wszystkich członków Betaru żąda się wyznawania monistycznej koncepcji syjonizmu, stąd każdy powinien poddać się dyscyplinie, dyscyplinie kontrolowanej
i bezpośredniej, potrzebnej zwłaszcza do ćwiczeń obronnych. Dyscyplina i militaryzm uczą wielu zalet i wartości: koleżeństwa, prostoty spartańskiej, równości
między biednym a bogatym, higieny i kultury fizycznej»”.
Polscy wizytatorzy kontrolowali szkoły Betaru, a Ministerstwo wyrażało się
o nich pochlebnie. Pochwalano je za to, że były spokojne i że uczono w nich
cnoty (hadaru). Nauczyciele i adepci szkół Betaru często nawiązywali do modnego ówcześnie w Polsce hasła „Honor i Ojczyzna”, zauważali kurtuazję Polaków, zwłaszcza ich stosunek do kobiet i oceniali ówczesne polskie hasła patriotyczne jako cnoty hadaru14. Żabotyński dawał przykład cnót Betaru, odbierany
był pozytywnie i wzbudzał zaufanie wśród Żydów i Polaków.
Patriotyzm wojowniczy Betaru
Z informacjami o krwawych atakach Arabów na osiedla żydowskie w Palestynie do środowisk Betaru docierali świadkowie owych wydarzeń i to pod ich
wpływem następowała zmiana w ustaleniu tego, co dla przyszłych emigrantów
było najważniejsze. Pod wpływem odwiedzających Polskę członków Irgunu
i Hagany, betarowcy, jako przyszli imigranci, zdali sobie sprawę z tego, że muszą przygotować się na walkę z Arabami. W ten sposób w r. 1937, dotąd całkowicie pacyfistycznie nastawiony, Betar zmieniał swe oblicze, a przekształcił je
ostatecznie dzięki wyrobionemu wcześniej monizmowi i dyscyplinie. Palestyński Irgun stawał się coraz bardziej radykalny wskutek nasilenia walk z Arabami
w Palestynie i pod wpływem Abrahama Sterna, który stanął na jego czele i rozbudził, przy pomocy mistyki, emocje drzemiące w podświadomości. Irgun
przemieniał spokojny dotąd Betar (zarówno w Polsce, jak i w Palestynie) w ruch
wojowniczy, rozbudził poczucie etyczne i uczynił wojowniczość obowiązkiem
etycznym i cnotą narodową. Żabotyński oponował przeciw owej przemianie, doszło do sporu między nim a Sternem; do zgody nie doszło i Żabotyński stał się
bezsilny15.
Wspomnianej przemianie uległo prawie sto tysięcy członków Betaru w Polsce – światowej stolicy Betaru. Owa ogromna liczba stała się zorganizowaną
armią wojowników, nastawionych nie tylko na błyskawiczną imigrację wszystkich Żydów do Palestyny, ale również na szkolenia wojskowe i na zdobywanie
broni. Myśli i serca polskich betarowców zwrócone były na Palestynę. Nie interesowała ich Polska, z której chcieli emigrować, ani Polacy. Ich stanowisko różniło się od komunistów żydowskich, którzy brali udział w życiu społeczności
polskiej, którzy (a co najmniej wielu z nich) dążyli do harmonii międzyludzkiej
14
15

Por. L. Weinbaum, op.cit., s. 30, 31, 37.
Doszło nawet do sporów Żabotyńskiego ze Sternem. Żabotyński starał się spór ten rozwiązać
na konferencji w Pradze (styczeń 1938) i w Warszawie (wrzesień 1938).
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z Polakami. Pomogło im to przetrwać trudny okres okupacji (na aryjskich papierach) oraz po wojnie, na wzór Żydów rosyjskich, adaptować się do nowego
ustroju w Polsce.
Organizacje równoległe
Z Betarem współdziałały ściśle trzy inne organizacje palestyńskie, w których
większość członków była pochodzenia wschodnioeuropejskiego i którzy miewali wspólne spotkania i ćwiczenia.
Hagana (Obrona, Organizacja Policji Narodowej w kraju Izraela)16 była organizacją policyjną w Palestynie i miała na celu obronę osiedli żydowskich
przed Arabami. Istniała w latach 1920–1948. Powszechnie zarzucano jej, że niedostatecznie broniła Żydów przed atakami Palestyńczyków. Do Hagany należeli
Włodzimierz Żabotyński, Eliahu Golomb, Peter Bergson, Ezer Weizman. Jej
przedstawicielem w Polsce był Mojżesz Sneh, a emisariuszem do prowadzenia
pertraktacji wojskowych – Jehuda Arazi.
Irgun (Narodowy Związek Wojskowy lub Narodowa Organizacja Zbrojna)17
był córką Hagany, nieoficjalnym wojskiem, organizacją podziemną i bojowoterrorystyczną, istniał w latach 1931–1948. Sławnymi przywócami Irgunu byli
Abraham Tahoni (1931–1937), Żabotyński (1937–1940) i Begin (1943–1948).
Faktycznym, najbardziej oparatywnym przewodniczącym organizacji był Abraham Stern. Nawiększy rozwój Irgunu nastał w 1943 r., gdy Begin przyjechał do
Palestyny, liczba członków wzrosła wtedy z 500 do kilku tysięcy. Do organizacji
należeli: Abraham Tahoni, Żabotyński, Begin, Greenberg, Stern, Katz, Bergson,
Fishman, Shamir, Amir, Avner Uri, Ezer Weizman, Shimon Perec, Shamir.
W Polsce Irgun miał swoje ekspozytury i obozy szkoleniowe, jego członkowie
odbywali ćwiczenia wojskowe, kupowali broń i wysyłali ją do Palestyny.
W r. 1948 został wcielony do sił obronnych Izraela (Ecel).
Lechi (Bojownicy o wolność Izraela) była organizacją zbrojną założoną
w Palestynie w r. 1940 przez Abrahama Sterna. Za głównego wroga uznawała
Anglików, a równocześnie szukała sprzymierzeńców we Włoszech, Niemczech
i w ZSSR (w r. 1942). Stern nadał jej mentalność mistyczną, głosząc, że Żydzi
są narodem wybranym, mają założyć państwo od Nilu do Eufratu, odrodzić królestwo, zbudować Trzecią Świątynię. Należeli do niej Abraham Stern i Jicchak
Szamir, późniejszy premier Izraela.
Oprócz nich podobny profil posiadały ha-cofar, ha-szomer ha-cair, Cherut
i cała radykalna prawica. Wszystkie organizacje opierały się na Żabotyńskim,
16

17

Hagana została założona przez Włodzimierza Żabotyńskiego i Eliahu Golomba w r. 1920
i miała wiele odgałęzień, od r. 1937 werbowała zwolenników w Polsce. W Polsce i w Czechosłowacji (1948–1949) odbywały się szkolenia policjantów.
Ha-irgun ha-Tzva’i ha-le’umi be-erec israel w r. 1937 przyjęła nazwę Irgun. Założony został
przez Abrahama Tahoni (1942–1990). W r. 1946 (w okresie Mandatu Brytyjskiego) zbombardował Hotel King David w Jerozolimie, w 1948 dokonał masakry w Deir Yassin.
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ale każda w inny sposób. (a) Ha-cofar powstał w r. 1925. Jego program domagał
się początkowo rewizji stanowiska władz syjonistycznych wobec Mandatu Brytyjskiego oraz systemu i tempa aktywności osadnictwa żydowskiego w Palestynie. Krytykował syjonizm polityczny, a pochwalał Chajima Weizmana za podkreślanie roli ekonomii. Akceptował wiele aspektów: polityczny, ekonomiczny,
duchowy; stawiał na rozwój przemysłowy, osadnictwo klasy średniej, inicjatywy
jednostek i prywatne kapitały. Miał dalekowzroczną wizję Izraela po obu brzegach rzeki Jordan, spodziewał się, że tereny te wrócą do Izraela, gdy Żydzi stanowić będą większość na tym obszarze. Stąd nalegał na sprowadzenie jak największej ich liczby w jak najszybszym czasie, nawet kosztem standartu społecznego i edukacyjnego. (b) Ha-szomer ha-cair (Młody Strażnik) była organizacją
skautowską. Powstała w Palestynie (1909–1920) w celu ochrony osiedli żydowskich. W latach 20. usamodzielniła się od Syjonizmu Ogólnego, a jej członkowie
przeszli w 1920 do Hagany. W Polsce jej grupy powstały w r. 1913, a już
w r. 1918 stała się organizacją ogólnopolską, z siedzibą w Warszawie. Miała
własną strukturę i nazewnictwo: batalion (gdud), hufiec (ken = gniazdo), okrąg
(wojewódzki), były Lwiątka (najmłodsi), Harcerze i Adepci. W 1931 r. posiadała w Polsce 22 000 członków w 262 gniazdach. (c) Cherut (Wolność) to organizacja powstała w czerwcu 1948 r., przystąpili do niej członkowie partii Irgun.
W r. 1949 weszła do Światowej Organizacji Syjonistycznej, w latach 1948–1983
przewodził jej Begin, później Jicchak Szamir. W 1988 jej członkowie przeszłi do
partii Likud. (d) Radykalna prawica powstała w r. 1923, jako partia opozycyjna wobec Mandatu Brytyjskiego (Weizmana) i socjalizmu. Nazwą radykalnej prawicy objęto początkowo szereg ugrupowań pod wodzą Żabotyńskiego, które łączyła idea
„syjonizmu wojującego”. Jedne były partiami oficjalnymi, inne grupami nieoficjalnymi, jedne były liczne, inne małe, niektóre pojawiały się w syjonizmie socjalistycznym, inne w syjonizmie religijnym (gusz emunim i Instytut Trzeciej Świątyni).

2. Pomoc Polski
Polska motywacja wyboru rewizjonizmu
Zjawiska, o których tu mowa, miały swój kontekst polityczny na świecie
i w Polsce. Nie sposób ukazać tu rozwoju syjonizmu ani pełnego kontekstu zbliżeń rewizjonistów na tle kontekstu politycznego, socjologicznego, psychologicznego i ekonomicznego w Polsce.
Ówczesne władze Polski miały poprawne rozeznanie w tym, do czego zmierzały różne odłamy judaizmu i różne nurty syjonizmu na świecie i w Polsce. Poparły program rewizjonizmu18, głównie jego wizję masowej emigracji Żydów
18

Rząd Polski nie chciał prowadzić rozmów: (a) z komunistami żydowskimi (Bundem), gdyż
koncentrowali się oni na polepszeniu bytu Żydów w Polsce, ponadto chcieli Palestyny jedynie
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z Polski. Pomogły im w tym, spełniły również ich plany ćwiczeń wojskowych
dla przyszłych emigrantów i zapotrzebowania na broń dla zabezpieczenia stabilności na nowym obszarze. Miały ku temu swoje powody.
Odnośnie do emigracji, rząd polski wybrał na „stronę” w pertraktacjach rewizjonizm dlatego, że Żabotyński19 miał zdecydowany program emigracji Żydów i przedstawił najbardziej odpowiadającą strategii ówczesnego rządu RP
propozycję masowej i błyskawicznej ich emigracji z Polski, program przeniesienia centrum Żydów z Polski do Palestyny i wizję obszaru wielkiego Izraela, mogącego pomieścić wielomilionową ludność imigrantów żydowskich całego świata. Żabotyński przedstawił konkretny plan emigracji: najpierw (w r. 1936) plan
dziesięcioletni – półtora miliona Żydów, w tym 750 tysięcy z Polski, a w marcu
1939 plan dwuletni – milion Żydów z Polski20. Plany te miały swe uzasadnienie
w powszechnie znanych hasłach Żabotyńskiego zmierzających do bezwzględnej
i jak najszybszej likwidacji diaspory21. Decydując się na popieranie dążeń rewizjonistów, rząd polski podjął plan Żabotyńskiego i dzięki współpracy obu stron
półtora miliona Żydów gotowych było do emigracji do Palestyny. Zatwierdzając
ten plan, władze polityczne Polski przeniosły (już w r. 1935) kwestię emigracji
żydowskiej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uznając ją za problem zagraniczny, a nie wewnętrzny22. Polacy udostępniali Żydom transport bezpośredni i pośredni do Palestyny. Na wypadek
gdyby pojawiły się przeszkody, pomyślano o zastępczych programach transportu. Pierwszym takim programem była umowa z Rumunią w sprawie wspólnej
akcji emigracji i komunikacji. W r. 1936 na zjeździe w Krakowie, a później
w ciągu r. 1937, rozwinięto wspólną akcję polsko-rumuńską na temat zielonej
granicy transportu ludzi i amunicji (sprzętu) do Palestyny. Drugim było zorgani-

19

20

21

22

jako „obszaru humanitarystycznego”; (b) z Żydami asymilującymi się – Polacy nie byli zainteresowani masową polonizacją Żydów, nie chcieli „Polski żydowskiej”, uważali, że Żydzi przeszkadzali im w budowie polskiej Polski; (c) ortodoksją i chasydami, którzy wydawali się społeczeństwu komiczni; (d) z Główną Organizacją Syjonizmu (NZO), która odcinała się od propozycji emigracji masowej jako fantazji. Atmosfera ogólnożydowska była niekorzystna również
dlatego, że Żydzi kłócili się między sobą o rolę religii i większość z nich (zwłaszcza ortodoksja) była wrogo nastawiona wobec syjonizmu.
Por. M. Wójcicki, Podstawy teoretyczne ideologii rewizjonizmu syjonistycznego oraz ich wpływ na
kształt myśli państwowej ruchu, „Kwartalnik Historii Żydów” 2007, nr 3, s. 302 (s. 294–309).
Dziesięcioletni plan emigracji (z r. 1936) był skorelowany z dziesięcioletnim planem rozwoju
gospodarczego Palestyny. Również plan dwuletni, zwany „planem Nordaua” (z r. 1939), był
korektą poprzedniego; był również skorelowany z planem rozwoju gospodarczego Palestyny
i został zatwierdzony przez władze syjonistyczne.
Znane było pismo W. Żabotyńskiego, Albo przyjmiecie moją koncepcję, albo wyrzekniecie się
syjonizmu, Radom 1936, s. 4.
Autorem projektu był Wiktor Tomir Drymmer. Do zadań Departamentu Emigracji (powstał
w r. 1933) należała współpraca z instytucjami i organizacjami emigracyjnymi. Departament
miał cztery sekcje: studiów, migracji, osiedlania i kolonialny. Sekcja zwana Referatem Studiów
zajmowała się emigracją mniejszości narodowych, a zatem kwestiami emigracji żydowskiej.
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zowanie turystyki do krajów odległych (Boliwia, Brazylia, Urugwaj, Kongo
Belgijskie), z tranzytem przez Palestynę. Dzięki tym zabiegom wyemigrowało
z Polski prawie 6 tysięcy Żydów23.
Ćwiczenia wojskowe objęły trzy grupy: (a) emigrantów z Polski zrzeszonych głównie w organizacji Betar24; (b) policję palestyńską (Haganę), której
członkowie (prawie w całości byli pochodzenia polskiego) przyjeżdżali na okres
ćwiczeń do Polski. Umowę z Haganą zawarto w r. 1937; (c) nielegalną palestyńską organizację wojskową Irgun. W lipcu 1936 r. Żabotyński spotkał się z hrabią
Edwardem Raczyńskim i doszło do zgody na szkolenie stu kandydatów wytypowanych przez Betar. Obozy szkoleniowe miały polskich instruktorów i były
dla uczestników darmowe. Władze polskie postawiły jedynie warunek, by wszyscy oni po zakończeniu kursu opuścili Polskę. Kolejne szkolenie Betaru w Rembertowie i Andrychowie nastąpiło w październiku 1937 dla 50 osób i w styczniu
1938 r. W sierpniu 1938 r. odbyły się ćwiczenia w Zofiówce (na Wołyniu), dokąd instruktorzy przybyli z Palestyny, kolejno Poddębina koło Łodzi. W lutym
1939 r. Betar miał 4–6-tygodniowe kursy dla tysiąca uczestników, prowadzone
przez armię polską. W r. 1939 odbyły się ćwiczenia dla 25 komandosów z Ecelu25.Ćwiczenia w Rembertowie dla Betaru i Irgunu organizował Abraham Stern.
Ćwiczenia dla Hagany odbyły się w Andrychowie i Rembertowie (koło Warszawy) dla uczestników przybyłych tu na szkolenie z Palestyny. Prowadzili je
oficerowie polscy, miały charakter praktyczny i instruktorski, np. na temat działalności organizacji podziemnej, praktyk dywersyjnych, posługiwania się bronią.
Wizytowali je polscy generałowie i pułkownicy, a na zakończenie kursu uczestnicy zdawali egzaminy przed oficerami polskimi. Na zakończenie kursu Stern
dziękował po polsku, obecny był również Żabotyński. Kursy te organizowano za
zgodą ministra Józefa Becka i marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.
Odnośnie do zakupu broni w Polsce, pierwsze zakupy i transporty broni
z Polski do Palestyny datowały się już od r. 1930. W r. 1936 nastąpiło wzmożenie pomocy rządu polskiego dla Irgun w zakupie i transporcie broni. Pomoc ta
zaaranżowana była przez Sterna, który przeniknął do ministerstw w Warszawie,
wybór rodzajów broni i amunicji ustalał Stern z ówczesnym konsulem polskim
w Jerozolimie – Witoldem Hulanickim. Dostarczono ją z arsenału przy ul. Ceglanej nr 8 w Warszawie26. Nastąpiły co najmniej trzy transporty: jesienią 1938,
23
24

25

26

L.Weinbaum, op. cit., s. 188, 199.
Ćwiczenia wojskowe polskiego Betaru rozpoczęły się już w r. 1930. Dla członków palestyńskiego Irgunu zorganizowano kursy w Warszawie i Andrychowie, gdzie szkolono instruktorów.
Kursy wojskowe dla szeregowców Irgunu odbywały się w Zofijówce (na Wołyniu) i w Poddębiu (koło Łodzi). W listach Polaków (jakie zachowały się w archiwach polskich) zachodzą pomyłki co do nazw miejscowości, w których odbywały się szkolenia Betaru, Irgun, Hagany.
Po wojnie kontynuowano szkolenia.W latach 1947–1948 szkolono ich w Bolkowie na Dolnym
Śląsku, wyszkolono 2500 osób, a w październiku r. 1948 – w Czechosłowacji.
L.Weinbaum (op. cit., s. 136–140) wymienia dokładnie, jakie rodzaje broni, ile jakiej broni
i amunicji. Między innymi 8000 karabinów i 1500 automatów. Ogółem wywieziono 20 000 karabinów z Warszawy.
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oraz wiosną i latem 1939 r. Za ile zapłacono, dokładnie nie wiadomo, dokumenty wspominają jednak o „rządowych gratisach”. Polacy słali również broń dla
Hagany (policji palestyńskiej), transporty organizował (mieszkający w Warszawie) Jehuda Arazi. Ponadto wysyłano amunicję z kilku innych arenałów warszawskich27. Broń docierała drogą morską do Ramat Gan, a drogą kolejową
przez Rumunię i Bułgarię. Tu uruchomiono kursy statków przerzutu broni: Costanza (Rumunia) – Hajfa. W r. 1939 Polacy postawili w Gdyni do dyspozycji
rewizjonistów dwa statki: SS Pułaski i SS Kościuszko28.
Życzliwa atmosfera porozumień
Pod wpływem rozpoczętych rokowań, rząd polski zaczął intensywnie popierać strategię rewizonizmu. Rozpoczął29 od popierania emigracji Żydów, motywując ją tym, że wielu Polaków emigrowało do USA (było tam już 10 milionów
emigrantów z Polski), a po zakończeniu pierwszej wojny światowej bardzo wielu chciało wyjechać do USA i Francji (wyjechało pół miliona). Ludność żydowska, która stanowiła 10% całej populacji Polski, przyjmowana była przez Żydów
amerykańskich nieżyczliwie, stąd nie zanosiło się na to, że kolejni Żydzi opuszczą Polskę. Rząd polski podchwycił więc projekt rewizjonistów, którzy byli
zdecydowani na skierowywanie ich do Palestyny. Zaczęto realizować go intensywnie i na wielu płaszczyznach. Dnia 6 października 1936 r. delegat Polski do
Ligii Narodów poparł starania Żydów o stworzenie własnego państwa na zgromadzeniu Ligii Narodów. W tymże roku (14 września) minister Spraw Zagranicznych Józef Beck poparł również ich dążenia do otrzymania większego obszaru Palestyny. Równocześnie rząd wywierał presję dyplomatyczną na Anglików (Mandat Brytyjski w Palestynie), by odblokowali ograniczenia imigracji do
Palestyny.
Ponadto rząd polski: (a) popierał dążenia do stworzenia jednego państwa
w Palestynie; (b) poważnie rozważał (w 1937) plan zmiany Mandatu Brytyjskiego w Palestynie na Mandat Polski30; (c) popierał chęć włączenia Transjordanii do państwa żydowskiego, powołując się na traktat z r. 1920 (San Remo)31;
(d) poparł plan morskiej inwazji na Palestynę jesienią r. 1939 lub wiosną
r. 194032, wysunięty przez Sterna, a pochwalony przez Żabotyńskiego na konferencji w Łodzi. Miała to być inwazja jednodniowa – 40 tysięcy wojska żydowskiego (Irgunu). Anglicy dowiedzieli się i rozpoczęli intensywną kontrolę stat27

28
29
30

31
32

Hagana zakupiła tu milion sztuk amunicji, kolejno 250 000 sztuk amunicji, lekką broń, mauzery, często oznakowane jako broń francuska i niemiecka.
Tylko część oferowanej broni dotarła na miejsce do celu.
S. Korbiński, op. cit., s. 373–379.
Plan ten zaproponował Władysław Studnicki, poparł go Jakub Perleman, a w kwietniu 1939 r.
Żabotyński. Por. L. Weinbaum, op. cit., s. 111.
Ibidem, s. 116.
Ibidem, s. 155–156.
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ków i komunikacji (pociągów i aut); (e) poparł plan stworzenia Legionu Żydowskiego w obrębie armii polskiej (25 sierpnia 1939 r.)33. Plan nie doszedł do skutku z powodu wybuchu wojny; (f) zgodził się na rekrutowanie Żydów (będących
w okresie poborowym) i na ich wyjazd do Palestyny; dawano im paszporty
i pewną sumę pieniędzy; (g) dał wsparcie pieniężne. Najpierw stworzono pieniężną zachętę do emigracji do Palestyny34, wyznaczono wysoką sumę, którą
każdy emigrant mógł legalnie zabrać za granicę. Wysokość tej sumy podniesiono do 100 000 zł. W archiwach polskich przechowały się również dwa pokwitowania odbioru 250 000 zł o różnych datach, podpisane przez Żabotyńskiego,
Sterna i Schechtmana. Kolejno, otwarto oddział PKO w Tel Awiwie i uczyniono
Bank PKO bankiem depozytu i nieograniczonego transferu pieniędzy dla rewizjonistów35. Rząd wypłacił rewizjonistom 212 000 zł, które Żabotyński pokwitował (dnia 12 maja 1939) i za które podziękował. Na ten dar dla Żabotyńskiego
zgodził się osobiście minister Józef Beck, a Żabotyński podziękował mu za to36.
Kolejne podziękowanie Żabotyńskiego dotyczy sumy 300 000 zł37. Oprócz tego
skarbnik Irgunu zbierał pieniądze od Żydów w Polsce (zebrał ponad 100 000 zł)
i ulokował je w PKO. Polska dawała również wsparcie Haganie, choć ta płaciła
za broń na ogół sama i nie wymagała aż tak wielkiego wsparcia finansowego,
działała przez niższe szczeble Ministerstwa w Warszawie. Rozmowom między
rządem a przywódcami rewizjonizmu towarzyszyły wzniosłe słowa o tym, że
Polska w całej swej historii wspierała ruchy wolnościowe i głosiła hasło „Za
wolność naszą i waszą”. Około r. 1930 głośno stosowała je do Żydów, popierając ich dążenia wolnościowe. Rozmowy prowadzono dyskretnie, nie rozpowiadano o przemycie broni z Polski ani o ćwiczeniach wojskowych, o wsparciu rządu polskiego; oficjalnie nie potępiano stanowiska Anglików, ani proarabskich
Niemców i Włochów. Nieoficjalnie Stern był bardzo antybrytyjski, a Żabotyński
zmieniał zdanie.

3. Główne osobistości przemiany w wojowniczość
Żydzi, którzy wpłynęli na wojowniczość syjonizmu
Włodzimierz Żabotynski (1880–1940) urodził się w Odessie38, od r. 1898
studiował prawo na uniwersytetach w Bernie i Rzymie. W 1937 napisał Państwo
33
34
35
36
37
38

Ibidem, s. 160 i 186.
Ibidem. s. 164.
Ibidem, s. 172.
Ibidem, s. 136.
Ibidem, s. 142.
Wladimir Zew Jewgjenewicz Żabotynski napisał: The jewish war front (1939, London); The
war and the jew (1942); Evidence submitted to the Palestine Royal Commission (1937); Bluewhite papers. Survey of the revisionist program (1935); Die Idee des Betar (1935, Łuck);
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żydowskie i wydał je po polsku. Był prawnikiem, znał języki obce, był dziennikarzem, pisarzem, mówcą, znał literaturę rosyjską, włoską (risorgimenta) i polską literaturę wyzwolenia narodowego.
Żabotyński głosił poglądy filozoficzno-polityczne przemawiające do
wszystkich. Pierwsza jego teza dotyczyła siły i nakazywała użycie jej jako środka (stanowczego i skutecznego) wprowadzania szlachetnych ideałów etycznych.
Teza ta była podstawą nowej strategii syjonizmu (nacjonalizmu „wojowniczego”), inspirowała tworzenie organizacji paramilitarnych, alternatywnych wobec
ogólnosyjonistycznych. W imię dobra narodowego chciano ukazać siłę i determinację żydowską w Palestynie, decydowano się na wyrzucenie Anglików z Palestyny i na uzyskanie państwowości bez ich pomocy. Już w Samson, the Nazirite (1926) Żabotyński głosił, że zaangażowanie militarne jest istotne dla zdobycia
państwa, a we wszystkich zaangażowanych w nim ludziach wyzwala energię
psychiczną, która prowadzi do heroizmu. O energii psychicznej Żydów pisał
w Idei Betaru, kładąc akcent na wdrażanie dyscypliny. Druga teza dotyczyła poglądów politycznych. Autor połączył je z etosem politycznym i oparł na zasadach etyki Fryderyka Nietzschego39, co sprawiło, że zystkał przydomek „żydow-

39

Państwo żydowskie, 1937; The iron wall (1923); Homo homini lupus (1913, Felgton); The story
of jewish Legion (1945, N.Y.), Autobiografia (1947, Jerusalem), From the social philosophy of
the Bible (1961, Tel Aviv). Por. J.B. Schechtman, Rebel and statesman. The Vladimir
Jabotinsky Story. The early years (1956, New York); M. Stanislawski, Zionism and the fin de
siecle (1999); A.S. Nakhimovsky, Russian-Jewish literature and identity (1991); Sh. Katz.,
W. Lone, A Biography of Vladimir Jabotinsky (t. 1–2, 1996); I. Kleiner, From nationalism to
universalism (2000); M.Schattner, Histoire de la droite israelienne de Jabotinsky a Shamir
(1991); M. Sarig (ed.), Political and sociological Philosophy of Ze’ev Jabotinsky. Selected
writings (London – Portland, 1999); Y. Shavit, Fire and Water: Ze’ev Jabotinsky and the Revisionist Movement, op. cit. Dzieło W. Żabotyńskiego, The Jewish war Front (1939, London)
składa się z 4 części: cz. I pt. It is a war aim? (s. 9–47): r. 1: Introductory, r. 2: Not on the mas,
r. 3: The monster’s food, r. 4: The antisemitism of man. Cz. II pt. The antisemitism of thinks
(s. 49–98): r. 5: The hunting-ground, r. 6: Antisemitism of man and „things”, r. 7: The polish
ghetto, r. 8: Freedom for both, r. 9: Russian intermezzo. Cz. III pt. The state-exodus (s. 101–
161): r. 10: The philosophy of equal rights, r. 11: Evacuating a ruin, r. 12: Evian, r. 13: Two
state projects outside Palestine, r. 14: The Fata Morgana Land. Cz. IV pt. The Max Nordau
plan for Palestine (s. 165–255): r. 15: The white paper policy, r. 16: The ineffectual bribe, r. 17:
The Max Nordau plan, The arab angle – undramatized, Senatus populusque Judaeorum; The
Jewish war demands : (a) army, (b) the civil headquarters, (c) the state, (d) the covenant of
equality. Żabotyński był nie tylko jedną z najważniejszych postaci syjonizmu, ale i wszechstronnym geniuszem. Jego wielkość zostaje tu ukazana w sposób ograniczony, na tyle, na ile to
konieczne do ilustracji jego kontaktów z Polską. Nie mieszkał w Polsce, a jego działalność w
tym kraju była sporadyczna i krótka.
Żabotyński znał idee Nietzschego z lektury dzieł socjalisty żydowskiego Eduarda Bernsteina
(1850–1932). Do najwybitniejszych żydowskich zwolenników F. Nietzschego zaliczani są:
Georg Brandes (1842–1927), Gustav Landauer (1870–1919), Theodor Lessing (1872–1933),
Walter Rathenau (1867–1922), a za „żydowskiego Nietzschego” uważany jest Michaił Josef
Berdyczewski (1856–1921). Byli to filozofowie i głosili nietzscheanizm jako pogląd
teoretyczny i „filozoficzny”, nie wyciągali z niego wniosków praktycznych, ani nie stosowali
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ski Hitler”. W r. 1937 napisał dzieło Państwo żydowskie, które było poprawką
do Państwa żydowskiego Herzla (z r. 1896). Głosił w nim, że nacjonalizm musi
być aktywny, że Żydzi, chcąc się rozwinąć, muszą wrócić na Syjon. Ojczyzną
może być tylko Palestyna po obu stronach Jordanu, i że Żydzi muszą osiągnąć
w niej większość narodową. Postulował państwo jednonarodowe, wykluczające
Palestyńczyków. Kolejną tezą był drogowskaz nieufności. Żabotyński uważał,
że nie należy dowierzać nikomu, należy zachowywać ostrożność wobec wszystkich, roztaczać bezpośrednią kontrolę nad wszystkim i wszystkimi. Uznawał, że
wszyscy dotychczasowi sąsiedzi Żydów byli źli: Litwini, Ukraińcy, Rosjanie,
Białorusini, Polacy, Austriacy, masoni, elita i ludzie prości. Stąd nie należy
współpracować z ludźmi, którzy mają odmienne interesy. Na tym tle wyrósł, jako pierwszy, opór polityczny wobec Turków (do 1919), za to, że zabraniali kolonizacji, a przy rozpoczęciu pierwszej wojny światowej internowali aktywnych
Żydów z Palestyny. Nie należy dowierzać Anglikom, którzy głoszą, że Palestyna
nie jest przygotowana na przyjęcie masowej imigracji, a de facto bronią swoich
interesów ekonomiczno-politycznych z Arabami. Rewizjoniści ustawicznie walczyli z Anglikami (do 1948r. ), a powstali w 1925 jako sprzeciw przeciw Mandatowi Brytyjskiemu. Dalej Żabotyński głosił, że nie należy dowierzać nawet
nieżydowskim urzędnikom Mandatu Brytyjskiego, którzy w istocie robią wiele
zła i są bardzo lekkomyślni. Nie należy przywiązywać się do niczego z dawnej
ojczyzny i nie dowierzać żadnej, gdyż wszystkie obce ojczyzny były złe. Nie
wolno wierzyć w miłość między narodami, bo każdy naród jest zapatrzony tylko
w siebie, swój nacjonalizm, broni własnych interesów. Ruchy wyzwoleńcze innych narodów skoncentrowane były tylko na sobie, nie znały idei braterstwa,
każdy kraj miał własny nacjonalizm, Między narodami istnieje wyłącznie bandytyzm. Nie należy ufać Palestyńczykom. Można uznać ich prawa do pobytu
w Palestynie, ale wymagać od nich zachowywania prawa wzajemności. Jeśli oni
są źli, to należy stosować wobec nich ich metody. Nie wolno dowierzać również
politykom arabskim. Za nimi przemawia to, że są ludnością tubylczą, przeciw nim
– to, że są liczniejsi i to, że grożą buntem. Radykalizm Żabotyńskiego wzrósł
w r. 1935, gdy doszło do masakry Palestyńczyków na Żydach i w r. 1936, gdy Palestyńczycy wpłynęli na ustalenie restrykcji imigracyjnej dla Żydów. Stąd, jako
odpowiedź na terror arabski, uznał, że należy stworzyć syjonizm militarny.
Żabotyński pełnił rolę advocatus diaboli wobec Żydów i organizacji żydowskich, wykazując błędy lub brak strategii dalekowzrocznej, nawet Hagany, Irgunu i liderów syjonizmu. Głosił, że nie należy dowierzać Żydom z diaspory, gdyż
ich mentalność kształtuje się w środowisku antysemityzmu. „Antysemityzm ludzi” jest wynikiem nienawiści i zawiści ludzkiej. „Antysemityzm rzeczy” wynika z faktu przebywania na obcej ziemi, bycia w niej mniejszością, oraz z pracy
ich do wojowniczości. Por. Z.Golan, God, Man and Nietzsche. A starting dialogue between
judaism and modern philosophies, New York 2007; J. Ochmann, Historia filozofii żydowskiej,
t. 3: Filozofia Oświecenia żydowskiego, Kraków 2000, s. 377–382.
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w obcych układach ekonomicznych. Żydom potrzebne jest własne terytorium,
po to, by ich mechanizm psychiczny mógł zacząć funkcjonować normalnie. Nie
należy opierać się na Haskali ani na religii, nie należy ufać syjonizmowi amerykańskiemu40. Żabotyński miał ciągłe zastrzeżenia do: syjonizmu syntetycznego
(Weizmana) i kulturowego (Nordaua), duchowego, politycznego41, a szczególnie
do syjonizmu socjalistycznego42. Twierdził, że socjalizm jest nieetyczny, gdyż
przyszłość państwa żydowskiego zależeć ma nie od pracy rąk, lecz od od technologii i że nie należy walczyć o interes klas, lecz narodu. Nie liczył się ze
Światową Organizacją Syjonistyczną, a nawet z opinią powszechną. W r. 1948
nastąpiła afera ze statkiem Altalena, gdy okręt przeznaczony do przewozu imigrantów okazał się okrętem przewożącym broń dla rewizjonistów. W r. 1948
ogłoszono ich organizacją terrorystyczną i zdelegalizowano. Pod tym potępieniem podpisali się nawet Hanna Arendt i Albert Einstein.
Żabotyński odegrał istotną rolę w rokowaniach z rządem polskim. Ujął polską elitę rządową tym, że zachowywał się jak człowiek elity i doceniał ówczesną
polską modę na kurtuazję. Uchodził w środowiskach elity polskiej za człowieka
wzbudzającego zaufanie, wyliczano jego zalety i podkreślano je. Wygłaszał
pewne wypowiedzi (miłe dla Polaków), które odróżniały go od reszty Żydów
polskich, np. ustawicznie pochwalał polskie dążenia do suwerenności,
a w r. 1936 mówił o tym, że rząd Polski nie jest odpowiedzialny za nędzę Żydów w Polsce. Przyrzekał, że Żydzi jego nurtu będą lojalni wobec Polski i obiet40

41

42

Bolał nad tym, że Żydzi woleli emigować do USA niż do Palestyny, że urządzali demonstracje
przeciw niemu, że Żydzi amerykańscy uważali go za faszystę, militarystę, hitlerowca, mussolinistę. Rewizjonizm nie miał w USA zwolenników, a wizyty rewizjonistów były bojkotowane.
Mimo to Żabotyński zyskał wielu Żydów, zdobył pieniądze (w r. 1930), założył Betar w USA
i zwołał konwencję rewizjonistów w USA. Por. R. Medoff, Militant zionism in America. The
rise and the impact of the Jabotinski movement in the United States 1926–1948, University of
Alabama Press, Tuscaloosa 2002.
Do Weizmana za ugodowość wobec Anglików i za spowolnienie osadnictwa. Por. Stanisławski, op. cit., s. 245. Do syjonizmu kulturowego – por. ibidem, s. 239–244. Do syjonizmu duchowego – za ograniczanie się do „pięknych” teorii, choć bardzo cenił Achad Haama. Do syjonizmu piltycznego – uważał, że Herzl podał wyłącznie ideę państwa, ale nie podał zasad polityki, że głosił teorię posługującą się dyplomacją międzynarodową, zachowującą kontakty
i układy z elitą międzynarodową, że syjonizm polityczny stawiał na elitę, która przestrzegała
wymogów honoru (dotrzymywania umów i przysiąg, programów, deklaracji), czystego życiorysu, posługiwała się frazesami i sloganami. Uważał, że politycy są dyplomatami, a rewizjoniści powinni być żołnierzami, że należy położyć akcent na realia, siłę i wojskowość.
G. Shimoni, The Zionist Ideology, Hanover and London 1995, s. 506. Żabotyński opowiadał się
za burżuazją oraz za jej duchem przedsiębiorczości i inicjatywą prywatną, stał się przedstawicielem burżuazji Izraela. Z drugiej strony wiele przejął od trzech marksistów: Od Eduarda
Bernsteina (1850–1932) – metodę ciągłego poszukiwania, samokontroli, potrzebę uwzględniania wszystkich aspektów życia i interesów wszystkich klas społecznych. Od Herberta Marcusego (1898–1979) – krytykę konformizmu, stanu zastałego i potrzebę ciągłej destrukcji i budowania. Od Gustava Landauera – zasadę, by burzyć i niszczyć. Nowość wymaga zniszczenia
czegoś poprzedniego. Im więcej pozostanie dawnego, tym gorzej dla tego, co nowe.
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nicy tej dotrzymywał. Pochwalał polską dezaprobatę odnośnie do objęcia władzy przez Hitlera w Niemczech (r. 1933) i zapewniał, że Polaków i Żydów łączy
wspólna obawa przed Niemcami. W 1939 r. przewidział upadek Niemiec i przepowiadał sukcesy wojenne Polaków w odparciu najazdu Niemiec. Do porozumienia dochodziło szybko. Rozmowy toczyły się tak dobrze, że wzbudzały podziw. Po obu stronach panował optymizm. Prasa polska chwaliła Żabotyńskiego,
który w r. 1936 spotkał się aż trzy razy z ministrem Józefem Beckiem, ponadto
spotykał się z premierem. Przedstawiciele rządu zorganizowali przyjęcie dla Żabotyńskiego43. Organizowano wspólne konferencje prasowe, prasa polska chwaliła idee zawarte w polskim przekładzie Państwa żydowskiego Żabotyńskiego.
Zyskał on zaufanie rządu polskiego również tym, że wyczuwał ówczesną polityczną atmosferę w Polsce. Chwalił Piłsudskiego (uprawiał nawet kult Piłsudskiego), który (odmiennie niż Dmowski) sprzyjał Żydom, podziwiał zarówno
marszałka, jego Legiony, jak i kulturę polityczną Polaków. Wielu polityków (np.
hrabia Łubieniecki)44 przyrównywało Żabotyńskiego do Piłsudskiego. Korzystał
z tego, że rozpowszechniano informację, iż Żydzi polscy brali udział w organizacjach bojowych w Polsce i dla Polski45. Żabotyński wyczuwał również atmosferę antykomunizmu w Polsce i krytykował go w ogólności (także komunizm
żydowski). Niechęć Żabotyńskiego do komunizmu wynikała z faktu, że Żydzi
rosyjscy uznali za swe miejsce ZSSR. Ustrój komunistyczny wchłonął ich
i przekreślał wizję ojczyzny w Palestynie, stąd nie mógł liczyć na masową emigrację Żydów rosyjskich do Palestyny. Lenin był bardzo życzliwy Żydom i faworyzował ich w strukturach ZSSR46. Żabotyński zarzucał mu, że zatrzymywał
Żydów w Rosji, że zabierał mu ludzi, których on pragnął wysłać do Palestyny.
Nie wchodził w układy z Leninem, lecz zwrócił się do Żydów polskich i do rządu polskiego, który właśnie szukał sposobów pozbycia się Żydów z Polski, bolał
również nad tym, że wszyscy młodzi Żydzi w Polsce, z powodu biedy, garnęli
się do komunistów. On tymczasem liczył na nich jako klasę średnią z Polski
i pragnął, by stali się klasą średnią w Palestynie. Komuniści żydowscy w Polsce
określali rewizjonistów faszystami, a rewizjoniści komunistów żydowskich –
bolszewikami. W odwecie komuniści żydowscy krytykowali jego dzieło Państwo żydowskie.
Rewizjonizm Żabotyńskiego bardzo różnił się od innych ugrupowań żydowskich w Polsce. Nie przedstawiał on kwestii żydowskich w odniesieniu do Polski
(np. misja żydowska), nie interesował się problemami polskimi, nie miewał wystąpień antypolskich, zaś komuniści (socjaliści żydowscy, Bund), którzy byli
w r. 1930 najliczniejszą organizacją żydowską w Polsce, angażowali się w we43
44
45

46

L. Weinbaum, op. cit., s. 61.
Na temat kultu Piłsudskiego wśród rewizjonistów por. M. Wójcicki, op. cit., s. 298–300.
Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość liczył około 6750 członków. Por. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Żydzi w Polsce. Dzieje, kultura, Warszawa 2001, s. 562–572.
J. Ochman, Filozofia Oświecenia żydowskiego, Kraków 2000, s. 221–223, 266.
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wnętrzne sprawy Polski, przywiązywali wielką wagę do wyborów samorządowych, do walki o równe prawa Żydów i niekiedy źle wyrażali się o Polsce,
oskarżali ją o antysemityzm, a rząd o tolerowanie wystąpień antyżydowskich.
Żabotyński unikał tych tematów, głosił, że chodzi mu wyłącznie o założenie ojczyzny dla Żydów w Palestynie. Wzywając Żydów polskich do wyjazdu, uzasadniał swój apel głoszoną przez siebie koncepcją antysemityzmu. Stwierdzał,
że w Polsce istnieje niechęć do Żydów (antysemityzm ludzi), oraz że istnieje
i nie przestanie istnieć antysemityzm socjoekonomiczny, który wzniecać będzie
ustawiczną nienawiść i zazdrość („antysemityzm rzeczy”). Wykazywał, że Polacy bali się ekonomii żydowskiej w Polsce. Niekorzystną sytuację wprowadzał
brak stałej obecności Żabotyńskiego w Polsce. Nie brał on bezpośredniego ani
stałego udziału w rozwoju syjonizmu rewizjonistycznego w Polsce. Mieszkał
w Londynie, wędrował po całej Europie, do Polski przyjeżdżał sporadycznie,
a w rozmowach z rządem zastępował go mieszkający w Warszawie Józef
Schechtman, który (niestety) nie znał języka polskiego i prowadził rozmowy
w sposób niedbały. Niekorzystne było również to, że wszyscy Żydzi nierewizjoniści podważali jego dokonania i że krytykowali go również Żydzi ze Stanów
Zjednoczonych – za to, że paktował z antysemickim rządem w Polsce. Na to Żabotyński odpowiadał: „W Ameryce jesteśmy zerem”47.
Abraham Stern (1907–1942) urodził się w Suwałkach48, w 1915 r. został deportowany na Ural, w 1921 wrócił do Suwałk, a w 1923 emigrował do Palestyny. W Jerozolimie ukończył szkołę średnią i studiował (1925–1931) na Uniwersytecie Hebrajskim. W 1939 pojechał do Florencji, by napisać doktorat, ale
przed jego ukończeniem wrócił do Palestyny, by działać, pod wodzą Żabotyńskiego, w akcjach podziemnych. W 1929 włączył się w Haganę, a od 1932 należał do Irgunu. W 1937 stał się przywódcą Irgunu i napisał tekst jego hymnu pt.
Nieznani żołnierze. W 1940 zorganizował Irgun w Palestynie, ale w tym samym
roku wystąpił z niego i stworzył (w Palestynie) organizację Cherut. Sprzeciwiał
się udziałowi Żydów w armii brytyjskiej, a gdy na początku drugiej wojny światowej Hagana i Irgun były za Anglikami przeciw Niemcom, stworzył przeciw
Anglikom „bandy Sterna”. Szukał sprzymierzeńców wśród Włochów i Niemców. Najpierw zwrócił się do Mussoliniego, następnie spodziewał się wsparcia
Hitlera. Za swe wystąpienia antybyrytyjskie został (w 1939 r.) zaaresztowany
przez Anglików, po czym zwolniony w 1940 r. Pod jego wpływem Irgun nasilił
akcje terrorystyczne, a Anglicy zaaresztowali Sterna i stracili.
47
48

L. Weinbaum, op. cit., s. 99.
Yair Abraham Stern zajmował się również sprawami finansowymi Irgunu na świecie i w Polsce. Na początek otrzymał 212 000 zł w gotówce i broni. Stern działał głównie w Palestynie
(por. G. Wigoder, Słownik biograficzny Żydów, Warszawa 1998, s. 510). W literaturze polskiej
i w archiwach polskich nazwisko Sterna rzadko jest wymianane, bo bywał tu jedynie, by coś
załatwić, ponadto posługiwał się pseudonimami Ben Mosze I Yair. W.T. Drymmer (Zagadnienie żydowskie, s. 76–77, 261) pisze ro rozmowach ze Sternem i podpisach pod rachunkami
stwierdzającymi odbiór pieniędzy.
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Stern głosił specyficzną filozofię społeczną i polityczną, pokrewną Żabotyskiemu, ale wbogacił ją o mistykę, mesjanizmem i profetyzmem. Używał zwrotów mesjańskich, np.: „Żydzi są narodem wybranym”. Ojczyzną jest erec Izrael
w granicach wyznaczonych przez Biblię (od Nilu po Eufrat). Księga i miecz zostały im dane z nieba, należy przywrócić królestwo, zbudować Trzecią Świątynię – jako symbol „pełnego zbawienia”. Różnił się od Żabotyńskiego również
radykalizmem i taktyką. W kwestii taktyki uważał, że zyskać można najwięcej
dzięki małym grupom podziemnym, niezależnym od oficjalnych, nawet od Żabotyńskiego. Jako przywódca był bardziej radykalny i prowadził wiele sporów
z Żabotyńskim.
Stern bywał sporadycznie w Polsce, a gdy się pojawiał, to wyłącznie jako
przywódca organizacji palestyńskiej Irgun. Wywodził się z Polski i umiał nawiązywać kontakty z Polakami. Podobało mu się (i podkreślał to), że Polacy
„kochali szablę” i miłością do szabli pragnął zarazić Żydów. To on skierował
uwagę na Betar w Polsce i, wykorzystując przesłanki mistyczne ukryte w psychice Żydów polskich, przekształcił betarowców w młodych wojowników. To
on, posługując się autorytetem Żabotyńskiego, przekształcił polski Betar na modłę palestyńskiego Irgunu. W Warszawie występował jako wysłannik Żabotyńskiego i legitymował się jego listami polecającymi, choć ten nie wiedział o tak
szerokiej działalności Sterna. Radykalizm Sterna przerażał Żabotyńskiego; od
1938 r. Stern zaczął unikać Żabotyńskiego. Pertraktował z władzami polskimi
i rozmawiał z wieloma osobistościami w Ministerstwie Wojny, Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych na temat sprzedaży broni i jej transportu do Palestyny. Rozmawiał między innymi z Henrykiem Strasmanem, z konsulem Witoldem Hulanickim (w Jerozolimie; ten darzył go pełnym zaufaniem), z Wiktorem Tomirem Drymmerem (w Warszawie, na temat ćwiczeń w Rembertowie
i przesyłki broni z Polski do Palestyny). To Stern doprowadził do skutku ćwiczenia Irgunu w Andrychowie i to on dziękował za ćwiczenia wojskowe. On
również wysunął plan agresji morskiej na Palestynę (jesień 1939 lub czerwiec
1940). Pertraktował również o pomoc finansową dla rewizjonistów i kwitował
odbiór pieniędzy.
Menachem Begin (Mieczysław Biegun, 1913–1992) urodził się w Brześciu
nad Bugiem49, ukończył polskie gimnazjum i studiował prawo na Uniwersytecie
49

Begin napisał następujące teksty: Rewolucja (1950), Białe noce (1953), What we learned from
Ze’ev Jabotinsky (t. 1–4, 1959–1961); Czas białych nocy (2010). Por. E. Silver, Begin. The
haunted Prophet (1984); S. Haydemann, The Begin Era: Issues in contemporary Israel (1984);
I. Peled, Begin’s Foreign policy (1987); A. Perlemutter, The life and times of Menachem Begin
(1987); S. Sofer, Begin: An Anatomy of leadership (1988); H.Z. Hurwitz, Begin. His life, words
and deeds (1994). E. Haber, Menahem Begin, the Legend and the Man (New York, 1978);
S. Korboński, op. cit.; G. Hirschler, Menahem Begin. From freedom (1979); H. Hurwitz,
Menachem Begin (Johannesburg, 1977); C. Shindler, Israel, likud and the zionist dream (1995);
K.W. Stein, Heroic diplomacy (1995); F. Gervasi, The Life and Times of Menachaem Begin
(New York, 1979).
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Warszawskim. Za młodu należał do organizacji skautowskiej ha-szomer ha-cair,
w 1929 wstąpił do Betaru, w 1932 r. zakładał w Polsce Betar i pisywał do czasopism rewizjonistycznych w Polsce i (w 1936) w Czechosłowacji. W latach
1936–1939 przyczyniał się do nielegalnej emigracji Żydów z Polski. W r. 1939
został przywódcą Betaru w Polsce. W 1940 został aresztowany w Wilnie przez
Rosjan i skazany na 8 lat ciężkich robót. W r. 1941 skorzystał z amnestii
i w 1942 wstąpił do armii Andersa. Rok później przybył z armią generała Andersa do Palestyny50, gdzie stanął na czele tutejszego Betaru. W 1944 stał się
komendantem Irgunu, a w r. 1948 założył Cherut i przewodził mu do 1983 r. Od
1949 rozpoczął wielką propagandę na rzecz powiększenia państwa Izrael. Był
premierem w latach 1977–1983. W 1978 otrzymał pokojową nagrodę Nobla.
W czerwcu 1982 r. rozpoczął operację „Pokój dla Galilei”, która przeobraziła się
w niekończącą się wojnę w Libanie. Z powodu tego konfliktu wycofał się
w r. 1983 z życia politycznego.
Begin miał własne poglądy filozoficzne, podjął tezę Żabotyńskiego o konieczności siły w polityce i o potrzebie wyrabiania w sobie cechy wojowniczości. Powiedział, że Cavour nigdy nie zakończyłby wyzwolenia Włoch bez Garibaldiego. Różnił się od Żabotyńskiego tym, że powoływał się na akcje wyzwoleńcze innych narodów, propagował filozofię rewolucyjną, spotęgował radykalizm, włączył do radykalnej prawicy członków innych nurtów syjonizmu
i wzbogacił ją hasłami (i przykładami) innych nurtów syjonizmu. Radykalizm
motywował opisami przeżyć w ZSSR, cierpieniami swoimi i innych zadanymi
ze strony NKWD. W r. 1944 został naczelnikiem Irgunu, (w r. 1948) założycielem Cherutu i jego synonimem („Cherut to Begin!”). Jako premier państwa Izrael (od r. 1949) uwypuklał rolę siły, potrzebę stworzenia potęgi militarnej Izraela
i uczynił wojowniczość cnotą każdego Żyda – obywatela Izraela. Jego idea zaczęła obowiązywać prawnie (powszechny obowiązek służby wojskowej mężczyzn i kobiet), etycznie (wewnętrzny obowiązek każdego, szczególnie w sytuacjach zagrożenia) i psychologicznie (rozwinął psychologię wojowniczości).
Oponenci zarzucali mu, że elita wojskowa Izraela (w pierwszych latach istnienia
państwa Izrael) rozmawiała między sobą po polsku.
Joseph Schechtman (1891–1970) urodził się w Odessie, studiował51 na uniwersytecie w Berlinie, kolejno pełnił ważne funkcje w organizacjach syjoni50

51

Wielu zwolenników Betaru wstąpiło do armii Andersa. Około 3000 Żydów pozostało w Palestynie, a około 1000 poszło dalej do Italii. Na cmentarzu na Monte Cassino spoczywa 18
Żydów.
Schechtman napisał: (+ Ben Ari) History of the revisionist movement (1970); The Vladimir
Jabotinsky story, t. 1–2, 1956–61; The pogroms in the Ukraine under the ukrainian Governments (1927); The pogroms of the volunteer Army (po rosyjsku 1932); Transjordan within the
framework of the Palestine Mandate (1937). Dwutomowa biografia Żabotyńskiego nosi tytuł:
Rebel and Statesman. The early years (1956) oraz Fighter and Prophet. The last years (1961);
The life and times of W. Jabotinsky (1986); Fighter and prophet. The Jabotinsky story (New
York, 1961); The Jabotinsky-Lavinsky agreement („Jewish Social Studies” 1955, XVII, 4). Na
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stycznych w Moskwie (1917) i Kijowie (1918). W 1920 r. przeprowadził się do
Berlina. Od 1941 był w USA doradcą rządu do spraw migracji ludności. Oprócz
szerokiej działalności ideologicznej Szechtman opisał dotychczasową historię
rewizjonizmu, a jako naukowiec zajmujący się ruchami imigracyjnymi na świecie ukazał plusy i minusy imigracji ludności żydowskiej do Palestyny. Zabierał
głos na temat roli mniejszości narodowych i uzasadniał konieczność zdobycia
większości narodowej na obszarze państwa Izrael. Ukazywał strategię i dyrektywy imigracji, w tym programy asymilacji imigrantów w państwie Izrael. Drastycznie przedstawił problem arabski w Izraelu na obszarach zamieszkałych
przez większość arabską.
Schechtman był w latach 1936–1939 przedstawicielem rewizjonizmu
w Warszawie, bardzo dużo rozmawiał z władzami polskimi (w 1937 przeprowadzał istotne rozmowy z urzędnikami różnych szczebli, a nawet z ministrem Beckiem), pochwalał Piłsudskiego. To on zaproponował zastąpienie Mandatem Polskim ówczesnego Mandatu Brytyjskiego, organizował również pertraktacje
z Rumunią, broń dla Żydów, przekazy pieniędzy, certyfikaty. Przyczynił się do
wypuszczenia Begina, uwięzionego za udział w manifestacji w Warszawie
(19 kwietnia 1937 r.). Był bliskim współpracownikiem Żabotyńskiego, ale niekiedy miewał stanowisko odmienne od niego, a w marcu 1939 pokłócił się z nim
i w czerwcu tegoż roku wyjechał z Warszawy. Polacy i Żydzi polscy byli niezadowoleni z działalności Schechtmana w Polsce. Powodem był fakt, że będąc
Żydem rosyjskim, nie nauczył się języka polskiego (zaledwie rozumiał, nie znał
ponadto żadnych języków obcych), nie poznał mentalności polskiej, ani polskich
warunków. Zarzucano mu brak entuzjazmu i zbytnią ostrożność w stosunku do
Polski i Polaków. Tłumaczył się tym, że ma do czynienia z rządem antysemickim. Z dystansem odnosił się również do pertraktacji polsko-żydowskich, nawet
gdy były dobre, nie zawsze był przekonany o możliwości realizacji pomysłu
emigracji masowej. Miał naturę dyktatora. Sami Żydzi chcieli go zastąpić innym
przedstawicielem, a polscy partnerzy byli niezadowoleni z jego krytycyzmu
i dziwili się, że Żabotyński wyznaczył go na swego przedstawiciela w Polsce.
Na uwagę zasługują dodatkowo nazwiska trzech Żydów: Strasman, Meridor
i Arazi. Henryk Strasman52 był Żydem asymilowanym w Warszawie, był asystentem i prokuratorem, oficerem rezerwy w armii polskiej. Zgadzał się z Żabotyńskim i rozmawiał ze Sternem. To on potwierdzał odbiór pieniędzy od rządu
polskiego, organizował amunicję. Pomagała mu w tym żona, Alina Strasman-
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temat migracji napisał: European population transfers 1939–1945 (1946); Population transfers
in Asia (1949); Postwar population transfers in Europe 1945–1955 (1963); The refugee in the
world: Displacement and integration (1963); The Arab refugee problem (1952); On wings of
Eagles: The flight, exodus and homecoming of oriental Jewry (1961); Star in eclipse: Russian
Jewry revisited (1961); The Mufti and the Fuehrer (1965); The United States and the Jewish
State movement (1966); Jordan. A state, that never was (1969).
Został zamordowany w Starobielsku.
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Lubińska (redaktorka polskiego tygodnika „Wyzwolona Jerozolima”, 1938). Jakub Meridor53 był jednym z przywódców Irgunu w Polsce. To on organizował
broń na ulicy Ceglanej, a komentował zakup broni jako „podarunek” rządu polskiego, zdobywał również pieniądze i ładunki broni do Palestyny. Chwalił Polaków za to, że prowadzili szkolenia rzetelnie, że uczyli Żydów nawet sabotażu
i dywersji i wyrażał się bardzo ciepło i wdzięcznie za pomoc polską. Jehuda
Arazi54 był emisariuszem palestyńskiej Hagany do Warszawy. Organizował dla
niej broń we wrześniu 1938 r., płacił za nią.
Radykałowie żydowscy posiadający korzenie polskie
Cała żydowska radykalna prawica nastawiona była przeciw oficjalnym władzom, ustaleniom prawnym i konwencjom międzynarodowym i państwowym,
powodowała zamieszanie wśród ludności, a jej działalność była oficjalnie potępiana, zaś jej przywódcy – piętnowani. Zdarzało się również, że radykałowie dostawali się do parlamentu (knesetu) lub zdobywali najwyższe urzędy państwowe
(prezydenta, premiera, ministrów) i wtedy działali na dwa fronty. Szlachetne hasła etycznej wojowniczości rewizjonistów posiadających polskie korzenie zarażały członków innych nurtów, ale dokonywało się to poza granicami Polski,
podczas gdy rewizjonizm, Betar, Hagana i Irgun dokonali tego w Polsce i przy
wsparciu jej władz. Można by tu ogólnić tezę, że prawie wszyscy radykałowie
żydowscy bądź pochodzili z Polski, bądź mieli korzenie polskie55. Spośród wybitnych przywódców Betaru, Hagany, Irgunu i Cherutu polskie korzenie posiadali: Peter Bergson, Uri Cwi Grynberg i Jicchak Szamir56.
53
54
55
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Meridor był studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim, był pomocnikiem Begina.
Por. L. Weinbaum, op. cit., s. 138–139, 148, 263, 267.
Autorzy dzieł na temat skrajnej prawicy wymieniają wiele nazwisk osób mających korzenie
polskie. Por. Z.Golan, Free Jerusalem Heroes, Heroines and rogues who created the state of
Israel (2003, Devora); S.U. Larsen (ed.), Fascism outside of Europe (New York, 2001);
E. Kaplan, The Jewish radical Right (Wisconsin, 2005); C. Shindler, The triumph of
militaryZionism. Nationalism and the origins of the Israeli Right (Tauris, 2006).
Peter Bergson (Hillel Kook, 1915–2001) urodził się w Krinkaj (w okręgu szawelskim) na Litwie; w wieku 10 lat przyjechał do Palestyny i w r. 1930 włączył się w organizację Hagany.
W r. 1931 zakładał Irgun i od r. 1937 jako wysłannik Irgunu przebywał w Warszawie (tu spotkał się z Żabotyńskim) i Londynie, organizował komórki Irgunu w Polsce i w całej Europie
Środkowo-Wschodniej. W latach 1939–1949 przebywał w Stanach Zjednoczonych, natomiast
w latach 1949–1951 był w Palestynie członkiem Knesetu z ramienia Cherut. W 1951 r. opuścił
Izrael, ale w 1968 wrócił. Nielegalnie dostarczał do Palestyny broń, organizował pomoc i zakładał grupy pomocy. Grupy Bergsona (bersoniści) i ich działania nie zawsze były rozumiane,
szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Wrogowie Grup Bergsona porównywali ich do Hitlerjugend, a Steven Wiese nazwał Bergsona takim samym wrogiem Żydów, jakim był Hitler.
Uri Zwi Grynberg (Greenberg, pseudonim Tur Malka, 1894–1981) urodził się w Białym Kamieniu, po pierwszej wojnie światowej mieszkał w Warszawie, w r. 1923 udał się do Berlina,
w 1924 – do Palestyny. W 1929 przystał do rewizjonizmu. W latach 1931–1935 wydawał
w Warszawie tygodnik rewizjonistyczny w jidisz „Die Velt”. W 1936 wrócił do Palestyny. Na-
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Spośród socjalistów do radykałów z korzeniami polskimi zaliczani są Szymon Perec i Moshe Sneh57. Spośród syjonistów religijnych do radykałów z korzeniami polskimi należą natomiast: Izrael Eldad, Eliahu Golomb i Shlomo Goren58. Z Polski pochodzili również monarchiści i mesjaniści nawiązujący do idei

57
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leżał najpierw do Irguna później do Cherut i został wybrały do Knesetu. Grynberg wykorzystywał religię, szczególnie wypowiedzi proroków, jako uzasadnienie swych planów. Zapowiadał proroka-prawodawcę w wymiarach biblijnych i monarchię żydowską o cechach mesjańskich. Uważał, że syjonizm służy odkupieniu ludu, że nadchodzi królestwo Izraela, że Żydzi są
awangardą w eschatologicznym okresie świata. Grynberg głosił również etykę, a w niej etos
rewolucyjny i heroiczny kult siły, podkreślał wartość samopoświęcenia się dla sprawy narodowej, nawoływał do utworzenia zbrojnej armii żydowskiej. Jicchak Szamir (Jacek Jeziernicki,
1915–2012) urodził się w Różanej koło Białegostoku, za młodu należał do Betaru. Ukończył
gimnazjum w Białymstoku. Od 1934 r. studiował prawo w Warszawie, ale w 1935 wyemigrował do Palestyny. W 1935 zapisał się do partii rewizjonistycznej, w r. 1937 do Irgun, a w 1940
do partii Lechi i wkrótce został jej przewodniczącym. Gdy w r. 1942 nastąpiły zbyt radykalne
posunięcia jego partii, opuścił Palestynę, ale w r. 1948 wrócił do Izraela i był organizatorem
Mosadu. W 1970 działał (wspólnie z Beginem) w Cherut i od 1975 stanął na jego czele.
W 1973 wybrany do Knesetu. W 1980–1983 był ministrem spraw zagranicznych. W latach
1983–1984 i 1986–1992 był premierem. Od 1984 do 1988 wicepremierem i ministrem spraw
zagranicznych. W 1987 ponownie stanął na czele partii Cherut, od 1988 był przewodniczącym
partii Likud.
Szymon Perec (Shimon Peres, Perski) urodził się w r. 1923 w Wiszniewie w Polsce/Białorusi,
w 1934 wyjechał do Palestyny i wstąpił do Hagany. Brał udział w wojnie wyzwoleńczej, służył
w marynarce wojennej. W 1949 należał do Mapaj. W 1950 pojechał do Stanów Zjednoczonych
jako delegat Ministerstwa Obrony. W latach 1959–1965 został wiceministrem obrony, rozwijał
przemysł zbrojeniowy, lotniczy i badania nuklearne. W latach 1969–1974 był ministrem odpowiedzialnym za rozwój gospodarczy, zasiedlanie terenów i integrację imigrantów, a następnie
został ministrem transportu. W 1974 brał udział w Gusz emunim. W latach 1977–1992, 1995–
1997, 2003–2005 był przewodniczącym Partii Pracy. W 1984–1986 oraz 1995–1996 był premierem. W r. 1888 został ministrem finansów, w r. 1992 – ministrem spraw zagranicznych.
Prowadził negocjacje z Niemcami i Francją. W 1995 został premierem i ministrem obrony, od
1999 był ministrem współpracy regionalnej, od 2005 – wicepremierem i ministrem współpracy
regionalnej. Moshe Sneh (Kleinbaum, 1909–1972) urodził się w Radzyniu Podlaskim. W 1935
ukończył studia medyczne w Warszawie. Na początku drugiej wojny światowej (1939) wyjechał do Palestyny. Od r. 1941 do 1946 odgrywał ważną rolę w Haganie. W 1946, by uciec
przed aresztowaniem, wyjechał do Europy. W 1945 został członkiem egzekutywy Światowego
Ruchu Syjonistycznego. Od r. 1947 do 1953 należał do partii Mapai. Był zagorzałym marksistą, współpracującym ściśle z Moskwą, w 1954 założył komunistyczną partię Izraela. W latach
1949–1972 był posłem w Knesecie, bronił lewicy i jej związków z ZSSR. W 1965 zerwał
z Moskwą i założył partię niezależną do Moskwy. W 1967 uznał, że wojna 6-dniowa była legalna jako samoobrona państwa.
Izrael Eldad (Scheib, 1910–1996) urodził się w Podwołoczyskach koło Tarnopola, ukończył
wyższą szkołę w Łodzi, Seminarium Rabinczne w Wiedniu i Uniwersytet Wiedeński, gdzie
zdobył doktorat. W latach 1937–1939 był wykładowcą w Wilnie. Wyjechał z Polski we wrześniu r. 1939. Od r. 1940 należał do Betaru, w 1941 osiadł w Tel Awiwie i był nauczycielem.
W 1942 włączył się do Lechi i współpracował ze Sternem. Po r. 1948 wydawał miesięcznik Sulan, później był przez 20 lat wykładowcą w Technion w Hajfie. Wzywał do założenia królestwa
Izraela i do zdobycia rozszerzonego obszaru państwa Izrael, o jakim mowa była w Biblii. Wiele
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prorockich (Greenberg, Scheib i Stern), zwolennicy faszyzmu, Obrońcy Wzgórza
Świątynnego59, radykaliści (Abba Ahimeir60) oraz ideolog sabry Jonatan Ratosz61.

59
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61

nawiązywał do religii, mówił o proroku-prawodawcy w wymiarach biblijnych i wzywał do
zbudowania Trzeciej Świątyni. Eliahu Golomb (1893–1945) urodził się w Wołkowysku koło
Grodna. W 1909 przeprowadził się do Palestyny i pracował w rolnictwie. W latach 1918–1920
służył w legionie żydowskim w obrębie armii brytyjskiej. Był aktywny w Partii Pracy i jednym
z jej liderów. W 1921 był jednym z założycieli Hagany i przewodniczył jej do końca życia.
W r. 1920 i 1930 kierował tajnymi operacjami zbrojnymi przeciw Turkom, Arabom i Anglikom. Starał się o nielegalną broń dla mieszkańców i przygotowywał ludność na wypadek ataków arabskich. W 1936–1939 kierował akcjami samoobrony przeciw atakom arabów. W latach
1938–1940 tworzył zręby Mosadu. Kształcił się w szkole lotniczej w USA i przygotowywał
rozwój lotnictwa dla Izraela. Shlomo Goren (Goreńczyk, 1917–1994) urodził się w Zambrowie
(powiat podlaski), w 1925 osiedlił się w Hajfie, w 1928 rozpoczął studia w Akademii Rabinackiej w Hebronie i na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W r. 1936 jako członek Hagany
walczył z Arabami. W czasie wojny o niepodległość, kampanii na Synaju i wojny 6-dniowej
był naczelnym kapelanem armii żydowskiej. Od 1971 był rabinem Tel Awiwu, w latach 1973–
1983 – głównym rabinem aszkenazyjskim Izraela. Awansował do stopnia generała brygady.
Jako naczelny rabin i generał miał scysje na temat obrzędowości i podejmował wiele wątpliwych decyzji na temat etyki wojny i metod postępowania w warunkach bojowych. Intensywnie
propagował ideę „Wielkiego Izraela” i uzasadniał ją religijnie. W r. 1972 wydał pewne niepopularne decyzje w kwestii małżeństw. W latach 1981–1985 wywołał konflikt z rządem Izraela
na temat wykopalisk starego cmentarza w Mieście Dawida i Ściany Płaczu w Jerozolimie. Kolejno wywołał konflikty dotyczące Wzgórza Świątynnego, które trwały pół jego życia, a jego
nasilenie było w czasie wojny 6-dniowej (w 1967). Postulował, by cofnięto zakaz dostępu na
Wzgórze Świątynne i by pozwolono się tam modlić. Chciał ustanowić zwierzchnictwo nad
Wzgórzem Świątynnym Izraela i zniszczyć świątynie muzułmańskie.
Por. J. Ochmann, Instytut Trzeciej Świątyni, „Forum Myśli Wolnej” 2009, nr 44–45, s. 9–17.
Abba Ahimeir (Achimeir, Abba Saul Hajsynowicz, 1897–1962) urodził się w Dołgach koło
Bobrujska (dziś Białoruś). W latach 1912–1914 studiował w Tel Awiwie. W r. 1924 osiedlił się
na stałe w Palestynie. Początkowo należał do partii socjalistycznej. W r. 1926 napisał dziełko
Zwój Sikarjów, w którym uznał, że morderstwo dla dobra powszechnego jest niekiedy nakazem
moralnym, gdyż nie jest z motywacji prywatnej, nawet jeżeli jest to zemsta. Pogląd ten starał
się zaszczepić w rewizjonizmie. W r. 1928 wstąpił do rewizjonizmu i założył radykalną grupę
Przymierze Brygantów (brit ha-biryjonim), skierowaną przeciw Anglikom. Należał do Irgunu,
później do Lechi. W r. 1928 został olśniony faszyzmem i chciał przenieść jego metody do rewizjonizmu; proponował Żabotyńskiego na duce całego syjonizmu, pochwalał nawet (przed
1933) Hitlera. Po r. 1933 skierował się przeciw Niemcom. Jako znany radykał, był często internowany i aresztowany.
Jonatan Ratosz (1908–1981) – filozof sabry (nowej generacji Żydów urodzonych w Izraelu),
urodził się w Warszawie, w 1921 wywędrował do Palestyny, w 1926 rozpoczął studia, w latach
1938–1945 przebywał na emigracji, a resztę życia spędził w Izraelu. Był redaktorem czasopisma kanaanitów „Alef”. Głosił, że państwo Izrael jest przejściową fazą istnienia narodowego,
natomiast wieczna idea judaizmu jest narodowo-religijna i uniwersalna, musi dostosować dotychczasowe wartości żydowskie do spraw aktualnych i do dalszego rozwoju. Założył Ruch
Kannaanejski, który obejmował „Młodych Hebrajczyków” urodzonych po r. 1948 w Izraelu.
Uznawał, że Izrael jest narodem semickim i powinien włączyć się w tło Bliskiego Wschodu.
Postulował, by Żydzi nazywali siebie Hebrajczykami, gdyż współczesne pokolenie rozwija
w Izraelu nową tożsamość, ma własny język i kulturę nawiązującą do spuścizny kulturowej
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Polacy, którzy wsparli wojownicze aspiracje Żydów
Piłsudczycy62 popierali emigrację Żydów. W r. 1936 (6 października) delegat Polski do Ligii Narodów Tytus Komarnicki63 poparł starania Żydów o uzyskanie przez nich państwowości w Palestynie. W tymże roku (14 września) Józef Beck64, jako minister Spraw Zagranicznych, poparł również ich dążenia do
otrzymania większego obszaru Palestyny, popierał hasło „Państwo żydowskie po
obu stronach Jordanu”. Spotkał się kilkakrotnie z Żabotyńskim, interesował się
realizowaniem swoich wytycznych, kontrolował szczególnie przesyłki broni
i przekazy pieniędzy dla rewizjonistów. Dawał instrukcje hr. Witoldowi Raczyńskiemu (ambasadorowi w Palestynie), porozumiewał się z Rydzem-Śmigłym,
wysyłał do konsulatów polskich informacje o strategii polskiej wobec Żydów.
Mówił w sejmie o tym, że zorganizowanie emigracji żydowskiej leży w interesie
Polski, zabierał głos na arenie międzynarodowej. Marszałek Edward Rydz-Śmigły65 bardzo popierał Żydów, a jego podwładni prowadzili pertaktacje z rewizjonistami (Włodzimierzem Żabotyńskim i Abrahamem Sternem). Najważniejszymi jego współpracownikami byli Wiktor Tomir Drymmer oraz Apoloniusz Zarychta. Drymmer66 był najważniejszą osobą w pertraktacjach rządu polskiego z rewizjonistami, dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, był pomysłodawcą projektu przeniesienia spraw żydowskich z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Będąc
kapitanem armii polskiej, był główną figurą w załatwianiu spraw żydowskich
w Polsce i w uzgadnianiu planów polskich w pertaktacjach z Nową Organizacją
Syjonistyczną (NZO) w Palestynie. Drymmer prowadził negocjacje w sprawie
pieniędzy, ćwiczeń, przesyłki ludzi i broni, tworzył pakty, projekty, wystawiał
skierowania (legalne i fikcyjne) do Palestyny. Drymmer optował za oddaniem
Żydom całej Palestyny. Dużo rozmawiał ze Sternem, wprowadzał go do Mini-
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dawnych Hebrajczyków z Kannaan, do kultury tu zrodzonej, która wydała obfitą literaturę,
w tym Biblię Hebrajską. Pogardliwą nazwę Żyda należy odnosić wyłącznie do zwolenników
religii (o tej nazwie), a nie do narodu. Byłaby ona upokarzająca dla narodu hebrajskiego i dla
roli, jaką ma on odegrać w odrodzeniu narodowym krajów Eufratu (Eufratów).
S. Korbiński, op. cit., s. 373–379. J. Perleman, Rewizjonizm w Polsce 1922–1936, Warszawa
1936 oraz idem, Moje przeżycia i spostrzeżenia, Hajfa 1977.
Por. L. Weinbaum, op. cit., s. 101, 107.
Beck opisywał te spotkania w tekście Przemówienia, deklaracje, wywiady 1931–1937 (Warszawa, 1939) i Dernier rapport (Neuchatel, 1951). Autorzy żydowscy bardzo ciepło piszą
o Becku. Por. L. Weinbaum, op. cit., s. 8, 20, 61, 92–94, 98, 107–112, 115–116, 120–121, 135–
136, 139, 142, 144, 148, 166–167, 175–176, 178, 180, 183, 186, 207, 215, 223, 232, 238, 248,
255–257, 269.
Por. ibidem, s. 80–81, 148, 215, 251.
Drymmer przestał pracować w armii polskiej w r. 1929, a do r. 1933 był kierownikiem Departamentu Prasy i Propagandy w Departamencie Ministerstwa Spraw Zagranicznych – jako szef
konsularny. Napisał: Zagadnienie żydowskie w Polsce w latach 1935–1939. Wspomnienie
z pracy w MSZ, „Zeszyty Historyczne” 1968, nr 13.
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sterstwa Spraw Zagranicznych, ułatwiał kontakty z Witoldem Hulanickim (konsulem w Palestynie), dawał Beckowi pisma do akceptacji kredytów, załatwiał
dla Irgunu program ćwiczeń wojskowych w Andrychowie I Rembertowie. Apoloniusz Zarychta67, druga najważniejsza osoba w pertraktacjach rządu polskiego
z rewizjonistami, był zastępcą Drymmera i szefem Departamentu Konsularnego
emigracji, naczelnikiem sekcji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wyjaśniał
stanowisko władz polskich w sprawie Żydów, organizował broń, pieniądze i nielegalną emigrację. Jan Wagner68 był radcą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, był „mózgiem” wszystkich poczynań wobec Żydów i bardzo popierał
emigrację Żydów z Polski, dostrzegał jej rolę w kształtowaniu się państwowości
Żydów i przekonywał do nich władze i prasę. Przedstawiał rządowi również
rozwiązania konkretne i podpowiadał, jak ma postąpić w sprawach przydzielania
im pieniędzy i przesyłania ich na Fundusz Palestyński przez Bank PKO, podpowiadał, jak reagować na posunięcia Anglików, poddawał sugestie odnośnie do
ćwiczeń wojskowych, dawania certyfikatów, wydawania paszportów, sugerował
Rządowi rozwiązania kwestii żydowskiej w pertraktacjach z Żabotyńskim. Spotkał się z Żabotyńskim 13 czerwca 1939 r. Hrabia Michał Łubieński69 był szefem gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych Becka, odgrywał rolę istotną jako
łącznik z rewizjonistami. Wprowadzał Szechtmana do Ministerstwa, urzędów
rządowych i ambasady USA w Warszawie. Jan Kowalewski70 był pułkownikiem
odpowiedzialnym za przygotowanie emigrantów polskich w polskich koszarach.
Swoje działania uzgadniał z organizacją żydowską w Polsce. To on organizował
kursy, szkolenia, angażował generałów, pułkowników i pracowników Wojska
Polskiego dla szkoleń wojskowych. Hrabia Edward Raczyński 71 był ambasadorem Polski przy Mandacie Brytyjskim, przebywał w Palestynie. Odgrywał rolę
w rozmowach Ministerstwa Spraw Zagranicznych z rządem angielskim oraz
w związkach Ministerstwa z Żabotyńskim (który mieszkał w Londynie). Jego
sprawozdania dotyczyły rekomendacji i pisania analiz służących do przemyśleń
dla członków rządu. Witold Hulanicki72 był polskim konsulem generalnym w Jerozolimie. Jego sprawozdania o sytuacji w Palestynie miały wielki wpływ na decyzje Departamentu Konsularnego w Warszawie i na postępowanie całego rządu. Ułatwiał realizację wytycznych rządu polskiego w Palestynie, popierał Sterna i organizację Irgun. Podsumowując, łatwo zauważyć, że strona polska nie po67
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Zarychta był geografem, który spędził wiele czasu w Ameryce Łacińskiej i był uznanym ekspertem tematu emigracji.
Wagner napisał pod pseudonimem Jan Ziemiański artykuł pt. Emigracja żydowska, „Polityka
Narodowa” 1936, VII, 4–5 oraz był autorem kilku innych artykułów na temat kwestii żydowskiej w Polsce.
Łubieński napisał tekst Włodzimierz Żabotyński, „Zeszyty Historyczne” 1965, nr 8.
Por. L. Weinberg, op. cit., s. 7.
Ibidem, s. 8, 10, 23, 28–29, 61, 65–66, 68, 109, 143–144, 196.
Ibidem, s. 8, 32, 113–114, 128–129, 135, 144–145, 163, 177, 179, 193, 198, 217–218, 220,
235.
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siadała wielkich myślicieli, lecz raczej urzędników, którzy nie kierowali się „miłością” do Żydów, a jedynie własną polityką ludnościową. Należy przyznać, że
spełniali oni interes opatrznościowy. Gdyby plan się udał (a przeszkodził temu
wybuch wojny światowej), nie byłoby Holokaustu i inaczej wyglądałby stan
ludności w Izraelu. Powięszyłby się o tych, którzy ulegli zagładzie. Dziś urzędnicy ci są osobami zapomnianymi.
Militaryzm i wojowniczość żydowska
Wojowniczość żydowska (syjonistyczna) nie jest czymś wyimaginowanym.
Nawet dziś istnieją grupy określane jako wojownicze (np. Budowniczy Trzeciej
Świątyni, gusz emunim), nie wspominając o współczesnym, doskonałym przygotowaniu militarnym państwa Izrael. „Polski wkład” w militaryzm i wojowniczość nie jest ani wkładem pierwszym, ani jedynym, zarówno gdy chodzi o realia, jak i o ideologię był jedynie epizodem, ale był niezwykle cenny i zasługuje
na podkreślenie. Wkład Żydów polskich wyraził się w postaci udziału syjonistów (głównie W. Żabotyńskiego, A. Sterna i M. Begina) i ich kontaktów politycznych. „Polski wkład” nie był, jak zaznaczono, pierwszym (organizacje, dokonania), wiele zadziało się pod wpływem potrzeby samoobrony (istniały od początku zasiedlania Palestyny), a syjonistyczne organizacje paramilitarne oraz te
mające podtekst militarny powstawały o wiele wcześniej i poza Polską. Nie był
pierwszym również pod względem ideologii. Ta rodziła się w trakcie uzasadniania potrzeby obrony imigrantów, stąd nie powstała w Polsce. Pierwsze żydowskie grupy skautingowe, florystyczne, czy gimnastyczne (zawierające w swym
programie podtekst militarny) powstały w Austro-Węgrzech i w Niemczech,
gdzie zainicjowano też pierwsze syjonistyczne czasopisma (para)militarne, jak
np. „Eine Jüdische Kriegschronik” oraz „Jüdische Wille” (1914). W Anglii natomiast wydawano „Hadassah Bulletin” (1914) oraz „Maccabaean”, gdzie
w 1918 r. zamieszczono słynny artykuł pt. From a Zionist in Khaki. Anglicy jako pierwsi (już w 1914 r.) powołali do życia żydowski regiment wojskowy, tworząc Jewish Batalion, znany też jako Legion Żydowski, składający się z dwóch
członów, tj. „Zion Mule Corps” oraz „Judaeans”, przewidzianych do walki
w Palestynie. Na ogół nie zwracano uwagi na „państwowość” syjonistów, gdyż
syjonizm był ruchem międzynarodowym. Stąd w większości opracowań „polski
wkład” traktowany był zdawkowo, wpleciony w kontekst międzynarodowy lub
opisywany w sposób pobieżny73.
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Np. J. Mielnik, Jak Polacy stworzyli Izrael, „Focus Historia”, 5 maja 2008 i P. Zychowicz, Tajemnicza śmierć polskiego konsula w Jerozolimie, „Uważam Rze” 2011, nr 6.
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Zakończenie
Wojowniczość może być kategorią psychologiczną lub etyczną74. Jako kategoria psychologiczna75 (waleczność, bitność, bojowniczość, agresywność) jest
cechą ludzi zaangażowanych w walkę lub zmuszonych do defensywy bądź ofensywy, jest cechą wojska i policji. W historii syjonizmu były okresy, które wymagały wojowniczości, np. w sytuacji obrony przed atakami Arabów, w sytuacjach wojen i zagrożeń militarnych. Do rozwijania tej cechy potrzebna jest nie
tylko odpowiednia psychika, ale i zaangażowanie, wysiłek, struktury organizacyjne, przywódcy, mistrzowie, nauczyciele, instruktorzy oraz pieniądze. Wojowniczość (waleczność, odwaga) jako cnota wiąże się z jakimś systemem
etycznym76. W syjonizmie kojarzona jest początkowo z żydowskim systemem
wartości Betaru i Musaru77. Później, w Palestynie, pod wpływem imigrantów
z Zachodu, połączyła się z etyką obowiązków (powinności), osadzoną we wnętrzu człowieka i opierającą się na zasadzie „The starry shies above me and the
moral law inside me”. Dodatkowo etyka neokantowska78 redukowała religię do
etyki, nadawała etyce cechę sacrum i objęła wierzących i niewierzących. W ten
sposób stała się powszechnie obowiązującą cnotą obywatelską w państwie Izrael. Ci, którzy jej nie akceptowali, pozostawali w diasporze lub emigrowali
z Izraela i wracali do diaspory. Powszechny obowiązek służby wojskowej mężczyzn i kobiet w Izraelu znajduje ogólną akceptację w duchowości obywateli.
74

75

76

77

78

Wojowniczość rozważana jest tu wyłącznie jako kategoria podmiotowa, pominięta została kategoria przedmiotowa, rozumiana jako militaryzm w państwie Izrael.
Por. Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, t. 1–4 + 1 supl., tu hasło:
wojna (H. Kubiak), t. 4, s. 340–349 oraz hasło wojsko (J. Wiatr), t. 4, s. 349–351; Encyklopedia
psychologii, red. W. Szewczuk, Innowacja, Warszawa 1998; Słownik psychologiczny, red.
W. Szewczuk, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
Por. W. Pałubicki, Antropologia, filozofia, etyka. Słownik podstawowych terminów i znaczeń,
Gdańsk 1998; J. Pawlica, Podstawowe pojęcia etyki, PAN, Kraków 1989, s. 89; idem (red.),
Etyka. Zarys, UJ, Kraków 1992, s. 575 (tu artykuł P. Dutkiewicza, Etyka walki, s. 195–204);
P. Singer, Przewodnik po etyce, KiW, Warszawa 2002, s. 597; M. Dyrda, Morale – ukryta siła
armii, Egros, Warszawa 1998; L.S. Zakrzewski, Etos rycerski w dawnej i współczesnej wojnie,
Trio, Warszawa 2004; M.M. Walkin (red.), War. Morality and the military profession,
Westview Press, Boulder 1981; J.M. Bodeński, De virtute militari. Zarys etyki wojskowej, Philed, Kraków 1993; M. Ossowska, Etos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa 1986, s. 190;
Encyclopedia of ethics, ed. Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker, t. 1–3, Routledge,
New York – London 2001, hasło: Military ethics (s. 1093–1097) oraz hasło: courage (s. 353).
Na temat etyki sytuacyjnej por.: S. von Hildebrand, Situationsethik und kleinere Schriften, Verlag Josef Habbel, Regensburg 1974.
Por. J. Ochman, Korzenie Musaru na ziemiach polskich, „Studia Europaea Gnesnensia” 2011,
t. 8, s. 307–324.
Por. idem, Żydowski kantyzm, postkantyzm i neokantyzm. Aspekty etyczne, [w:] K. Pilarczyk
i S. Gąsiorowski (wyd.), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2: Materiały
z konferencji w Krakowie 24–26 XI 1998, PAU, Kraków 1999, s. 413–432.
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Obowiązek ten traktowany jest nie tylko jako przymus nakazany prawem, ale
jako powinność niemal religijna każdego obywatela. Gdy w sytuacjach wielkiego zagrożenia ogłaszany jest nabór osób gotowych do udziału w operacjach ryzyka życia, przed urzędami naboru tworzą się kolejki chętnych.
Polski rodowód wojowniczości syjonistycznej, który obejmuje lata 1935–
1939, dotyczy sfery psychicznej i etycznej. Psychologia społeczna Żydów polskich koncentrowała się na życiu społeczności i na doświadczeniach tarć z otoczeniem. Żywo reagowała na przykre, alarmujące informacje o terrorze Arabów
(1936–1939) i uświadamiała sobie niebezpieczeństwa czyhające na przyszłych
emigrantów. Przekonywała się o tym, że życie społeczności musi być wzmacniane siłą, że polityka bez siły jest niewystarczająca, a plany polityczne i gospodarcze (ekonomiczne) bez zabezpieczeń militarnych i paramilitarnych nie rokują
spełnienia, argumentowała o konieczności wypracowania cechy wojowniczości
przyszłego osadnika Palestyny. Tutejsza podświadomość (żydowska w Polsce)
ukierunkowała psychikę również na konieczność uwzględniania konkretnych sytuacji zagrożenia. Psychologia społeczna nakazywała uzupełnić dotychczasowy
katalog wartości osobowych Żydów polskich o cechę waleczności, która mieściła się w programie syjonizmu rewizjonistycznego. Szczęśliwym trafem pomogły
tu niezwykle owocne pertraktacje rewizjonistów polskich z polskim rządem
w latach 1936–1939. Wspólnie przygotowano stutysięczną „armię” osadników,
z której udało się (już w pierwszym etapie powstawania państwowości Izraela)
stworzyć zręby wojskowości przyszłego państwa. Polska, udzielając poparcia
dyplomatycznego, finansowego i rzeczowego, poparła Żydów polskich. Prowadząc relacje polityczne z syjonizmem rewizjonistycznym, władze polskie przyczyniły się do rozwinięcia aspektu militarnego syjonizmu i, perspektywicznie,
państwa Izrael. Żabotyński wielokrotnie dziękował władzom polskim. Dnia
2 września 1939 r. napisał w telegramie do prezydenta Rzeczpospolitej Polski
Ignacego Mościckiego: „W imieniu ruchu, który kilka lat temu jako pierwszy
spełnił misję Polski jako jednej z największych potęg świata i zrozumiał opatrznościowe powiązanie między odrodzeniem żydowskiego państwa Palestyny
i tryumfem Polski, pokornie modlę się o błogosławieństwo Boże dla Waszego
kraju, jego prezydenta, jego marszałka i jego żołnierzy wszystkich wyznań połączonych w lojalności i poświęceniu”79. Już wcześniej podziękowania skierowane
zostały (w 1938) do prezydenta Mościckiego, do ministra Becka, do marszałka
Rydza-Śmigłego i innych dygnitarzy polskich80. Dnia 3 listopada 1938 r. Żabo79
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“In the name of the movment which years ago was among the first to realize Poland’s mission
as one of the world’s grat powers and conceived the provisential connection between the renaissance of the Jewish Palestine state and triumph of Poland, I humbly call God’s blessing upon ypur country, her President, her Marshal, her soldiers of all creeds united in loyalty and
sacifice”. List ten znajduje się w Jabotinsky Institute, Tel Aviv, 2/29/2/ 1 A 001176. Por.
L. Weinbaum, op. cit., s. 229–230.
Ibidem, s. 215, 275, przypis 13.
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tyński dziękował za broń81, a 12 maja 1939 r. (w liście do Zaruty) – za 212 000 zł82.
W innych listach wyrażał wdzięczność za 300 000 zł83. Stern dziękował za ćwiczenia (obozy) wojskowe84, a Abba Silver powiedział: „Bez tych ćwiczeń nie
byłoby państwa Izrael”85.
Wojowniczość jako „cnotę” (etykę) rozwijano w Polsce (i na Litwie) już od
r. 1928 (powstanie Betaru) i wpajano ją młodzieży Betaru jego postulatami aż do
wybuchu II wojny światowej. Żydzi polscy byli urzeczeni etyką Betaru i Musaru
oraz etyką sytuacyjną rewizjonizmu. Tu rewizjonizm, jak i jego organizacja
młodzieżowa Betar, rozwijał się na fundamentach etyki, a wojowniczość została
uznana za kwestię etyki i cnotę Żydów. Uosobieniem owej etyki był Żabotyński,
którego ceniono za postulaty etyczne zapisane w Ideach Betaru, za jego wypowiedzi na temat cnoty „hadar”, za to, że wymagał od betarowców „postawy
księcia”. Żabotyński dawał przykład cnót Betaru, odbierany był pozytywnie
i wzbudzał zaufanie wśród Żydów i Polaków. Ujął polską elitę rządową tym, że
zachowywał się jak człowiek elity, jago zachowanie cechowało się wysoką kurtuazją, doceniał przy tym kurtuazję Polaków. Etyka Betaru dodawała do cnoty
wojowniczości sporo akcentów mistycznych (np. mesjańskich, kosmicznych…),
które owocowały tym, że inspirowały do czynów „powyżej prawa”86, a nawet do
czynów bohaterskich. Etyka ta pozostała (po r. 1939 w Palestynie) specyficznym
komponentem ogólnonarodowej etyki kantowskiej w Izraelu.
Wojowniczość jest drobnym wycinkiem w zewnętrznej historii syjonizmu;
nie sposób opisać tu wszystkich. Istnieje jednak warstwa wewnętrzna, a w niej
spiritus movens, motor psychiczny i etyczny, który napędzał zewnętrzną historię
syjonizmu. Bez niej nic by się nie działo, ani nic by się nie wydarzyło.
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Polish origin “belligerence” of Zionism
Summary
While the Zionist trends in other countries slided to the fore the political, social and economic
ideas, Poland enriched contemporary Zionism in category valor. The transformation of the psyche
of the Jewish occurred in the revisionist Zionism in Poland in three phases: Vladimir Jabotinsky
(years 1923–1936) began her and gave her the basics, Abraham Stern (in 1936–1939) radicalized
it, and Menachem Begin made it applicable in the country Israel. Polish Jews with the help of the
Polish Government have enriched the psyche of Jewish valor and virtue, thanks to the modern
Israel is the greatest military power in the Middle East.
The aim of the article is to show one aspect of Zionism – its militancy, which has grown in the
revisionist Zionism. An interesting theme is that this feature evolved in Poland and the main
ideologists were W. Jabotinsky, A. Stern and M. Begin. The intentions of the Zionists gained the
support of the then (1937–1939), the authorities of the Polish government. Article presents
personalities government, the facts support and types of aid.
Keywords: Zionism, revisionism, Betar, militancy, fundamentalism, extreme right.
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Fundamentalizm w świetle wybranych koncepcji
psychologicznych
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja psychologicznych korzeni fundamentalizmu, które można odnaleźć w każdym z typów tego zjawiska, a także analiza fundamentalizmu jako specyficznej konfiguracji cech osobowości, do której prowadzić może każdy światopogląd i ideologia. Za podstawę
definicyjną fundamentalizmu posłużą ujęcia psychologiczne, które odnoszą się do osobowości,
stylu poznawczego, nawiązują do uprzedzeń, a także do koncepcji osobowości autorytarnej i jej
konstytutywnych cech. W artykule postawione zostało pytanie o tzw. „osobowość fundamentalistyczną” (D. Motak) – na podstawie różnorodności przejawów tego zjawiska oraz jego korelacji
z koncepcjami autorytaryzmu (E. Fromm, T.W. Adorno, S. Pfürtner, A. Künzli), dogmatyzmu
(M. Rokeach), nietolerancji, etnocentryzmu. Uwzględniona została również psychologiczna kategoria postawy (wraz z jej komponentem emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym), na podstawie której zaprezentowano schemat fundamentalizmu.
Słowa kluczowe: fundamentalizm, autorytaryzm, dogmatyzm, nowoczesność, osobowość, religia.

Wprowadzenie
Pojęcie fundamentalizmu jest coraz częściej przywoływane w różnych kontekstach, zwykle jednak w nawiązaniu do islamu i terroryzmu. O fundamentalizmie wspomina się obok religijnej ortodoksji, postaw nacjonalistycznych, ideologii czy doktryn politycznych. Postrzegany jest jako element procesu wyrastania z oświecenia i modernizmu, gdzie z jednej strony proces ten doprowadził do
ideologii pluralizmu wartości i norm, relatywizmu, fragmentaryzacji prawdy,
a z drugiej do dążenia ku jedności i uniwersalności, przywrócenia monolitycz*
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nego obrazu świata1. Literatura socjologiczna, w której ta kategoria badań funkcjonuje od lat 80.2, literatura politologiczna, religioznawcza – opisują fundamentalizm jako zjawisko niejednoznaczne, które może być rozpatrywane z wielu
perspektyw. Zwykle mówimy o fundamentalizmie religijnym, który jest pojęciem stosunkowo nowym, funkcjonuje bowiem od ok. 20–30 lat, jako opozycja
wobec globalizacji3. Przyjmuje się także filozoficzne podejście do fundamentalizmu (epistemologiczny fundamentalizm), geopolityczne (etnofundamentalizm)
czy psychologiczne (osobowość fundamentalistyczna)4. Utrudnieniem w definiowaniu tej kategorii jest jednak nie tylko jej wieloznaczność, ale też pejoratywne znaczenie, które zyskała jako opozycja wobec nowoczesności5 oraz wskutek wydarzeń politycznych od czasów rewolucji irańskiej. Niniejszy tekst odchodzi od polemiki związanej z politycznym, ideologicznym czy nawet religijnym znaczeniem fundamentalizmu. Jego celem jest prezentacja psychologicznego podłoża fundamentalizmu, które można odnaleźć w każdym z przejawów tego zjawiska. Celem jest także analiza fundamentalizmu jako specyficznej postawy, która może występować u podstaw niejednego światopoglądu czy ideologii.
Historycznie fundamentalizm wiąże się z anglosaskim protestantyzmem początku XX wieku i jest to jego ścisłe znaczenie, odnoszące się do ruchu religijnego w Stanach Zjednoczonych w obrębie wyznań protestanckich, będącego reakcją na procesy modernizacji w łonie chrześcijaństwa6. Był odpowiedzią na
zderzenie autorytetu Biblii, wiary i tradycyjnej teologii z rozwojem nauk, w tym
także z krytyką Pisma Świętego. Z tego obszaru kulturowego wywodzi się także
nazwa fundamentalizm7. Angielski termin fundamental tłumaczy się jako podstawowy, fundamentalny, elementarny, a fundamentals to podstawowe zasady.
Literalnie fundamentalizm oznacza „wiarę w powrót do dosłownego odczytania
pism źródłowych […] bywa odpowiedzią na modernizację i racjonalizację, odwołuje się do wiary i broni tradycji tradycyjnymi metodami”8. Zwolennicy ruchu
walczący za fundamenty wiary określani byli dokładnie w tym kontekście religijnym i antymodernistycznym fundamentalistami. Inne znaczenie pojęcia fundamentalizm pochodzi z drugiej połowy XX wieku, a pojawiło się w obrębie
krytycznego racjonalizmu i poglądów filozoficznych Karla Rajmunda Poppera
1
2

3
4
5
6

7

8

M. Szulakiewicz, Z. Karpus (red.), Fundamentalizm i kultury, Toruń 2005, s. 15 (Wprowadzenie).
D. Motak, Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie,
Kraków 2002, s. 40.
A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2010, s. 582.
D. Motak, op. cit., s. 7–8.
Ibidem, s. 8.
Ibidem, s. 37, 67 i nn., por. J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków
2006, s. 231–282.
Od 1910 roku w USA ukazywała się broszura „The Fundamentals. A Testimony to the Truth”,
stojąca w obronie „fundamentów wiary”, polemizująca z modernizmem; za: D. Motak, op. cit.,
s. 37.
A. Giddens, op. cit., s. 582, 721.
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oraz Hansa Alberta9. Epistemologiczny sens fundamentalizmu został tu odniesiony do postawy zwanej ilfallibilizmem, będącej przeciwieństwem fallibilizmu,
gdzie pierwsza (obecna w kulturach niezachodnich) odnosi się do silnego
związku z tradycją i doktryną oraz wiedzą nieomylną, a druga (w odniesieniu do
kultury Zachodu i nowoczesności) przyjmuje omylność ludzkiego rozumu,
a więc i każdej wiedzy10.
Od połowy lat 70. nastąpiło narastanie tendencji fundamentalistycznych
w różnych społeczeństwach i tradycjach religijnych. Niekoniecznie nowe, lecz
znacznie rozszerzone znaczenie pojęcia fundamentalizm funkcjonowało od czasów rewolucji irańskiej w 1979 r., gdy terminem tym zaczęto określać „szereg
zjawisk religijnych o charakterze antymodernistycznym. W pierwszym rzędzie
termin ten przeniesiono na masowe ruchy religijne w łonie islamu, tzw. ruchy
reislamizacji”11. W krajach muzułmańskich, gdzie dostrzegano ich skutki, rozwijały się także idee rewolucji irańskiej, które miały zjednoczyć cały świat przeciwko Zachodowi, inicjując akcje terrorystyczne na Zachodzie właśnie12.
W mentalności zachodniej fundamentalizm został złączony z tymi wydarzeniami, stał się zagrożeniem dla nowoczesnego świata, silnie łączonym z polityką islamistów13. Jego zasadniczymi wyróżnikami stały się: powrót do źródeł wiary,
upolitycznienie religii, która pełni rolę ideologii wrogiej państwu laickiemu, głoszenie rewolucji islamskiej w krajach muzułmańskich, wrogość wobec wartości
zachodnich14. Ten proces zacieśniania więzi między konkretną religią a fundamentalizmem, obecnym przecież na gruncie wielu kultur i tradycji (chrześcijaństwo, hinduizm), przyczynił się do utrwalenia negatywnej synonimiczności fundamentalizmu z fanatyzmem, terroryzmem oraz islamem, wprowadzając nieścisłość w naukowej analizie zjawiska.

Problemy definicyjne z kategorią fundamentalizmu
Na potrzeby dalszych rozważań warto przywołać wybrane, wiodące definicje i objaśnienia pojęcia fundamentalizm. Liczba teoretycznych analiz fundamentalizmu ukazuje problemy terminologiczne i metodologiczne. Według
M. Marczewskiej-Rytko, zmierzają one w dwóch kierunkach – maksymalizmu,
gdy fundamentalizm jest synonimem tradycjonalizmu, nacjonalizmu, ortodoksji
czy komunalizmu, oraz minimalizmu, kiedy to fundamentalizm jest odnoszony
wyłącznie do protestantyzmu w Stanach Zjednoczonych, a odrzuca się przeno9
10
11
12
13
14

D. Motak, op. cit., s. 38.
Ibidem, s. 38–39.
Ibidem, s. 39.
Ibidem, s. 39–40.
Ibidem, s. 40.
B. Hołyst, Terroryzm, t. 1, Warszawa 2011, s. 488.
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szenie go na grunt innych kultur i innych religii15. Marczewska-Rytko wskazuje
ponadto inne problemy definicyjne, jak np. konieczność odróżnienia naukowego
podejścia do fundamentalizmu od podejść publicystycznych, konieczność zwracania uwagi na różnicę między fundamentalizmem a politycznym islamizmem,
unikanie utożsamiania religii i religijnego sposobu postrzegania świata z fundamentalizmem. Wreszcie wskazuje na badaczy postulujących usunięcie pojęcia
fundamentalizm ze słownika nauk społecznych, bo „posiada ono zbyt wiele konotacji i w rezultacie nie objaśnia niczego”16. Wobec wskazanych problemów
można przyjąć jedną z ogólniejszych definicji fundamentalizmu, stworzoną
przez Alberta Pawłowskiego, według którego jest to „taki zbiór idei dominujących treść polityczną (myśli, postaw, ideologii, doktryny, programu, ruchu społecznego lub sposobu sprawowania rządów – we wszystkich jednocześnie lub
w niektórych tylko z wymienionych kategorii aktywności), którego sedno stanowi system wartości ze swej istoty aspirujących do bezspornie uniwersalnych,
jedynie słusznych oraz niezbędnych dla osiągnięcia szczęścia w dającej się opisać czasoprzestrzeni, jak i zawierających dyrektywę samorealizacji niezależnie
od uwarunkowań i za każdą cenę”17.
Wobec zróżnicowania ujęć teoretycznych fundamentalizmu, a także
uwzględniając wewnętrzną strukturę tego zjawiska, D. Motak przedstawiła typologię jego definicji z podziałem na te, które odnoszą się do treści wierzeń, i te,
które od treści wierzeń odchodzą. Pierwsze z nich, definicje wąskie, łączą fundamentalizm z amerykańskim nurtem protestantyzmu, ewentualnie szerzej –
z innymi nurtami chrześcijaństwa, nawiązując do wąskiej tożsamości wyznaniowej, uwzględniają też podejście teologiczne, odnoszące się bezpośrednio do
treści wiary, są krytycznie ustosunkowane do ewolucji dogmatów18. Zachowawczość i postawa defensywna wobec nowoczesności zagrażającej tradycji i ustalonemu porządkowi, usytuowane w centrum tak rozumianego fundamentalizmu,
cechują jednak i inne wyznania, w obrębie których spotykamy się z postawami
fundamentalistycznymi. Jak pisze Marczewska-Rytko, „mamy do czynienia
z fundamentalizmem w obrębie każdej religii”19. Adekwatnym przykładem wąskiego rozumienia fundamentalizmu jest jego recepcja w duchu islamu, przedstawiona m.in. przez Samuela Huntingtona. Jego kulturowo zabarwiony model
fundamentalizmu został nazwany przez Marczewską-Rytko „stereotypem Huntingtona”. Autorka zwraca uwagę, że dla autora Zderzenia cywilizacji religia jawi się jako wyznacznik cywilizacji. Huntington tak sformułował główną tezę
swojej pracy: „kultura i tożsamość kulturowa, będąca w szerokim pojęciu tożsamością cywilizacji, kształtują wzorce spójności, dezintegracji i konfliktu
15
16
17
18
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M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010, s. 197.
Ibidem, s. 198.
A. Pawłowski, Czym jest fundamentalizm?, za: M. Marczewska-Rytko, op. cit., s. 198.
D. Motak, op. cit., s. 41–42.
M. Marczewska-Rytko, op. cit., s. 199.
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w świecie, jaki nastał po zimnej wojnie”20. Z tezy tej wyprowadził główne postulaty swojej pracy, w tym m.in. nieuchronny konflikt Zachodu z islamem,
ugruntowanie stereotypu o islamie, jako jedynym źródle zagrożenia, ugruntowanie stereotypu o tożsamości fundamentalizmu i islamu21. Nie bez powodu podejmuje się prób rozgraniczenia tych pojęć, zaś by unikać niewłaściwych skojarzeń, termin fundamentalizm islamski często zastępuje się pojęciem islamizm,
zaś religię światową, jaką jest islam, odróżnia się od islamskiego fundamentalizmu jako ideologii politycznej22. W podobny do Huntingtona sposób swoją tezę
sformułował Bassam Tibi z Uniwersytetu Göttingen, który stwierdza, że konflikt
między cywilizacjami jest w istocie konfliktem między fundamentalizmami religijnymi, które tworzą filozofię polityczną (jej szczególnym wyrazem jest ekstremizm religijny)23. Ich wyróżnikami są, według Tibi, sprzeciw wobec sekularnego państwa, wrogość wobec wartości zachodnich, w tym wobec zachodnich
zasad demokracji i praw człowieka, poparcie dla wojny cywilizacyjnej przeciw
globalnemu porządkowi, upolitycznienie religii24. Motywacja religijna lub ideologiczna, według T. Aleksandrowicza, jest także jednym z istotnych elementów
łączących fundamentalizm z terroryzmem. Ideologia absolutystyczna, „niepozostawiająca miejsca na jakiekolwiek wątpliwości w słuszność sprawy […] ponieważ ma charakter transcendentalny, święty, jest wręcz objawieniem” – to charakterystyka nowego terroryzmu, który w konsekwencji bywa często mylony
z fundamentalizmem25.
Drugi z wyodrębnionych przez Motak typów definicji – niezwiązanych
z treścią wierzeń – obejmuje z jednej strony ujęcia socjologiczne, które
uwzględniają środowisko, a z drugiej ujęcia psychologiczne, które odnoszą się
do osobowości (włączają kategorię postawy, stylu poznawczego)26. Socjologiczne analizy fundamentalizmu jako reakcji na środowisko biorą pod uwagę przemiany kulturowe i modernizacyjne. Tu opozycją dla fundamentalizmu jest nowoczesność, a definicje zwykle uwzględniają to przeciwieństwo, przedstawiają
fundamentalizm jako „rewers nowoczesności”, są definicjami negatywnymi (np.
T. Meyer), podkreślają charakter fundamentalizmu jako ruchu protestu (np.
J. Habermas)27. W tej grupie definicji nie brak jednak ujęcia fundamentalizmu
jako specyficznego religijnego światopoglądu, sposobu „kognitywnej organizacji religijnych przekonań”, które cechuje totalność, niedemokratyczność, brak
akceptacji dla rzeczywistości politycznej, bezwzględna aprobata ideologii (np.
20
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S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2011, s. 15.
M. Marczewska-Rytko, op. cit., s. 201, por. S. Huntington, op. cit., s. 15–16.
B. Hołyst, op. cit., s. 485.
M. Marczewska-Rytko, op. cit., s. 202–203.
Ibidem, s. 204.
T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 36.
D. Motak, op. cit., s. 42.
Ibidem, s. 44–45.
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J.W. Björkman, J.D. Hunter, M. Percy)28. Definicje nawiązujące do psychologicznych korzeni fundamentalizmu zwykle opisują go jako rodzaj postawy,
uprzedzenia, nawiązują do koncepcji osobowości autorytarnej i jej konstytutywnych cech (np. S. Pfürtner, A. Künzli)29. W tego typu definicjach pojawiają się
specyficzne cechy osobowości fundamentalistycznej, takie jak lęk, któremu towarzyszy silna potrzeba bezpieczeństwa, poczucie niemocy i beznadziejności,
agresja, egzystencjalna niepewność30. Ten sposób definiowania fundamentalizmu stanowić będzie przedmiot dalszych rozważań.
W podsumowaniu przeglądu definicji fundamentalizmu należy zaznaczyć,
że mogą być one użyteczne w określonym kontekście, nie są kompletnymi definicjami, a jedynie odpowiedzią na przyjętą perspektywę badawczą i metodologię. Fundamentalizm, choć wyrósł z konkretnej tradycji religijnej i kultury (protestantyzm amerykański), to rozszerzony na inne konteksty kulturowe i polityczne stał się trudny do analizy teoretycznej. Jego definicje są albo zbyt szerokie, albo zbyt wąskie, bądź pejoratywne. Biorąc pod uwagę tę różnorodność,
Marczewska-Rytko zaproponowała sześć kluczowych cech fundamentalizmu:
1. krytyka elit rządowych za odejście od zasad prawa i porządku religijnego,
źródło zła to odejście od prawd wiary ku zasadom obcych kultur i cywilizacji;
2. idea powrotu do religii jako remedium na zło w świecie, odwoływanie się do
tradycji i jej źródeł (święta księga) – reinterpretacja, dostosowanie do wymogów
współczesnych; 3. rzecznicy fundamentalizmu znają zamysły Absolutu, mają
monopol na prawdę i sposoby uzdrowienia sytuacji; 4. wszyscy inni to wrogowie; 5. porządek religijny rozciągnięty na inne sfery funkcjonowania człowieka
– regułą jest podporządkowanie życia i systemów społecznych i politycznych
nakazom religijnym, władza i system prawny wywodzą legitymację z porządku
religijnego, uznając jego nadrzędność; 6. duża aktywność na arenie społecznej
i politycznej w dążeniu do zniesienia ustanowionego porządku i zastąpienia go
nowym, użycie przemocy usprawiedliwiane wyższymi celami; idea świętej wojny nie jest charakterystyczna jedynie dla islamu31.

Psychologia fundamentalizmu
Fundamentalizm kreuje pewien świat nierzeczywisty, który swoje ugruntowanie znajduje
w samym sobie i żadne argumenty, w ramach dyskusji, tego świata nie zniszczą, albowiem odwołuje się on tylko do siebie. Poza fundamentalistycznym, całkowicie wykreowanym światem wszystko jest złe i obce, a to, co jest obce, błądzi, oddala się od wielkiej prawdy, której tylko my jesteśmy nosicielami. Musimy zatem innym tę prawdę ob-
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Ibidem, s. 47–49.
Ibidem, s. 42.
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jawić, a skoro nie chcą jej przyjąć dobrowolnie, to należy im tę prawdę wpoić siłą. Stąd
biorą się nienawiść, okrucieństwo i bezwzględność wszystkich fundamentalistów.
B. Hołyst

Motak postawiła pytanie o możliwość badania tzw. „osobowości fundamentalistycznej” na podstawie wielu przejawów tego zjawiska oraz jego korelacji
z koncepcjami autorytaryzmu, dogmatyzmu, nietolerancji, etnocentryzmu: „wielokrotnie wskazywano na fakt, że wymienione konceptualizacje korelują ze sobą
na poziomie empirycznym, a ponadto wykazują relatywną zbieżność z charakterystykami konserwatyzmu religijnego i politycznego”, ponadto łączy je specyfika światopoglądowa oraz typowe postawy i style poznawcze32. W przekonaniu
Motak, takie sprowadzanie odmiennych kategorii pojęciowych do wspólnego
mianownika budzi zastrzeżenia w zakresie operacjonalizacji badań, wprowadza
nieporozumienie co do granic między tymi kategoriami. Ponadto narzędzia badawcze służące do analizy fundamentalizmu opierają się zwykle na treściach
dogmatycznych, badając w istocie odmienną od fundamentalizmu kategorię, tj.
religijną ortodoksję33. Przyjmując powyższe zastrzeżenia, autorka ograniczy się
do psychologicznej charakterystyki fundamentalizmu, traktując go jako zespół
psychologicznych cech jednostki składających się na typ osobowości, którą roboczo określić można jako fundamentalistyczną. Uwzględnione zostaną najczęściej przywoływane koncepcje pomocnicze, użyteczne w psychologicznej analizie fundamentalizmu, tj. osobowość autorytarna, dogmatyczny umysł, a także
pojęcie postawy, które stanowić będzie punkt wyjścia dalszych rozważań.
Podstawową kategorią psychologiczną, która leży u podłoża takich zjawisk
jak fundamentalizm, ale też etnocentryzm czy nacjonalizm, jest postawa. W literaturze przedmiotu badacze posługują się określeniem postawy fundamentalistycznej, postawy nacjonalistycznej itd. Postawa jest kręgosłupem naszego
funkcjonowania w świecie, jest zjawiskiem zarówno osobistym, jak i społecznym, to „oceny ludzi, przedmiotów i poglądów” zbudowane z komponentu
emocjonalnego (uczucia i wartości związane z obiektem postawy), poznawczego
(przekonania i poglądy o obiekcie postawy i jego właściwościach) i behawioralnego (zachowania wobec obiektu postawy)34. W przypadku fundamentalizmu,
nacjonalizmu czy etnocentryzmu mamy do czynienia z postawą jawną, co oznacza, że jednostka świadomie wyznaje i potrafi określić jej obiekt, uznaje ją za
własną ocenę. Nasze postawy dotyczą większości aspektów rzeczywistości,
z którymi się stykamy, są bardzo zróżnicowane, ponieważ nasze otoczenie jest
bardzo różne. Każda postawa to inna konfiguracja ww. komponentów, przewaga
32
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D. Motak, op. cit., s. 180.
Motak za przykład daje tu 24-punktową Skalę Chrześcijańskiej Ortodoksji Fulertona i Hunsbergera, mierzącą akceptację głównych artykułów wiary chrześcijańskiej – ibidem, s. 182.
E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997,
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jednego z nich stanowi o specyfice postawy. I tak np. postawy o źródłach emocjonalnych tworzą się na podstawie wartości (najważniejszych przekonań), nie
są skutkiem racjonalnej oceny, nie kierują się logiką, a perswazja rzadko zmienia ten typ postaw, ponieważ próba ich podważenia to zarazem kwestionowanie
wartości35. Można powiedzieć, że komponent emocjonalny jest kluczowym
aspektem postawy, to bowiem emocje warunkują trwałość naszych wartości
i poglądów, wystarczy spojrzeć na jednostki, które za wyznawaną ideologię gotowe są oddać życie. Badania przeprowadzone nad postawami typu nacjonalizm
czy patriotyzm dostarczyły wniosków dotyczących ich kształtowania się, związków z kategoryzacją społeczną czy tożsamością. Ważne dla tych rozważań są
przesłanki wynikające z koncepcji H. Dekkera i D. Malova w tym zakresie, które można rozszerzyć na potrzeby analizy fundamentalizmu 36. Naród, ideologia,
dogmat, treść wierzeń jako obiekt postawy kształtują się dość wcześnie. Badacze
zwracają uwagę, że pierwszym krokiem jest świadomość istnienia obiektu postawy, tj. świadomość przynależności narodowej, etnicznej, religijnej (jej fundamenty pojawiają się przed ósmym rokiem życia). Według Dekkera i Malova,
autoidentyfikacja narodowa (a także etniczna, wyznaniowa), jako aspekt społecznej tożsamości, jest istotnym elementem „spójnego syndromu społecznoosobowościowego”, pełniącego funkcje przystosowawcze37. Im silniejsza identyfikacja tym silniejsze zakorzenienie w grupie. Elementem poznawczym omawianej postawy jest następnie stopniowo kształtujący się system przekonań łączących ludzi tej samej narodowości, dotyczący wspólnej historii, tradycji, kultury, języka itp. Wytworzona na ich podstawie percepcja wewnątrzgrupowa
prowadzi do kategoryzacji poprzez przekonanie o odrębności (my – oni, swoi –
obcy), ukształtowanie poczucia wspólnej tożsamości. Towarzyszą jej także
określone emocje związane z pozytywnym wartościowaniem grupy własnej, której przypisane są silne pozytywne emocje. To pozytywne wartościowanie (potrzeba pozytywnej tożsamości) spełnia istotną psychologiczną potrzebę zakorzenienia w trwałej większej całości38. Kluczowym elementem tej całości jest spajająca ideologia, tzw. system przekonań grupowych, zbudowany wokół fundamentalnych dla grupy spraw. Jednostki uznają jego powszechność w obrębie grupy,
na jego bazie tworzy się „kolektywny system znaczeń”, jako pochodna najważniejszych wartości i wspólnej tożsamości39.
Jak zostało powiedziane, fundamentalizm koreluje z autorytaryzmem i dogmatyzmem, ze specyficznym stylem poznawczym, pewnymi cechami osobowości. Według Motak, związek między fundamentalizmem odnoszącym się do
35
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treści wierzeń a tym, którego modele abstrahują od treści wierzeń, nawiązuje do
pytania czy osobowość fundamentalistyczna jest porównywalna z fundamentalistyczną postawą opartą na wyznawanej religii40. Wydaje się, że jest to zarazem
pytanie o pierwszeństwo cech osobowości jednostki wobec kontekstów zewnętrznych i ukształtowanych na ich podłożu postaw. Tym samym fundamentalistyczna postawa oparta na wyznawanej religii byłaby uwarunkowana specyficznymi cechami osobowości jednostki, która ją przejawia. Na tych przesłankach, a także związkach kategorii fundamentalizmu z autorytaryzmem i dogmatyzmem, opierają się dalsze rozważania.
Krzysztof Korzeniowski zwrócił uwagę na fakt, że kategoria autorytaryzmu
wyrosła z dążeń do „przybliżenia i zrozumienia zjawiska sympatii dla szczególnego rodzaju doktryn prawicowych odwołujących się do nadrzędnej roli autorytetu”41. Pierwsza praca zwarta poświęcona osobowości autorytarnej jest autorstwa Ericha Fromma, Ucieczka od wolności z 1941 r. Analizując nazizm pod kątem procesów psychodynamicznych dotyczących niższej klasy średniej społeczeństwa niemieckiego, swoją koncepcję charakteru autorytarnego powiązał
z interakcją czynników społeczno-kulturowych ukazując proces jego tworzenia
się i dynamicznej przemiany w kierunku tendencji sado-masochistycznych.
Choć praca Fromma była bez wątpienia pionierska, to właściwy rozkwit badań
nad osobowością autorytarną przyniosła rozprawa T.W. Adorno, D.J. Levinsona
i R.N. Sanforda The Autoritarian Personality z 1950 r. Dzięki ich wysiłkom powstało też narzędzie do pomiaru osobowości autorytarnej, kalifornijska skala F.
Na bazie analiz powstała lista typowych dla autorytaryzmu cech: konwencjonalizm, autorytarne podporządkowanie, autorytarna agresja, antyintracepcja, przesądność i stereotypowość, wiara w siłę i bycie twardym, destruktywność i cynizm42. Jako syndrom specyficznej mentalności, autorytaryzm postrzegano, jako
wymiar poznawczego konstruowania relacji ze światem społecznym. Na podobieństwo cech osobowości autorytarnej i postawy fundamentalistycznej zwróciła
uwagę m.in. Motak, przywołując psychologiczną koncepcję mentalności fundamentalistycznej Richarda Yao, gdzie została ona zdefiniowana jako „postawa
umysłowa, niezależna od treści wierzeń religijnych” o takich cechach jak:
„1. niezdolność tolerowania niepewności i dwuznaczności; 2. poszukiwanie
uproszczonych rozwiązań problemów życiowych; 3. posiadające przymusowy
(kompulsywny) charakter narzucanie innym własnych przekonań religijnych;
4. krańcowy dogmatyzm; 5. wyparcie, wspierane przez wiarę w istnienie ‘świata
fantazji’”43. Autorka nazywała fundamentalizm „wariacją syndromu autorytar40
41
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nego, tj. autorytarnego rodzaju religijności”44. Używane przez badaczy określenie „syndromu autorytarnego” bądź „syndromu osobowości autorytarnej” sugeruje, że jest to pewien zespół cech występujących w jednym czasie, charakterystycznych i koniecznych dla określenia danego zjawiska, zgodnie z definicją
syndromu. Motak zwróciła uwagę, że włączenie kategorii syndromu autorytarnego do problematyki fundamentalizmu pozwala przyjąć założenie o pierwszeństwie struktury psychologicznej w stosunku do przekonań religijnych, a to oznacza pewną podatność jednostek autorytarnych na akceptację fundamentalistycznych postaw45. Ponieważ syndrom osobowości autorytarnej jest kategorią złożoną, której przypisywanych jest wiele zróżnicowanych cech, Korzeniowski zaproponował, by sprowadzić go do kilku centralnych, wśród których przeważała
autorytarna agresja, podporządkowanie i konwencjonalizm wspomniane powyżej. Powołując się na poznawcze podejście Jadwigi Koralewicz, wskazał też
osiowe cechy autorytaryzmu w obrębie warstwy normatywno-wartościującej
(przekonanie o konieczności podporządkowania wyidealizowanym autorytetom)
oraz poznawczo-deskryptywnej (przekonanie o braku wpływu na swój los
i świat, braku kontroli nad nim)46.
Kategorią korespondującą z osobowością fundamentalistyczną jest także dogmatyczność umysłu, opisana przez Miltona Rokeacha. Dogmatyzm dotyczy tu
systemu przekonań jednostki rozpiętego na wymiarze zamkniętość-otwartość, to
„relatywnie zamknięta forma kognitywnej organizacji twierdzeń dotyczących
rzeczywistości, ustrukturyzowanych wokół centralnego zestawu przekonań odnoszących się do absolutnego autorytetu, który ze swej strony dostarcza wzorów
tolerancji i nietolerancji wobec innych”47. Wysoki poziom dogmatyzmu to postrzeganie rzeczywistości, jako globalnej, mało zróżnicowanej, o logicznie powiązanych przekonaniach, wyidealizowanych autorytetach, to także brak aprobaty dla odmienności (szczególnie w poglądach). Zarazem Rokeach łączy dogmatyczność umysłu z wizją świata, jako zagrożenia, wzmożoną podejrzliwością, która chroni przed ewentualnym niebezpieczeństwem48. Istnieje więc korelacja poziomu lęku i dogmatyzmu, co sprawia, że ten typ postrzegania rzeczywistości jest rodzajem mechanizmu obronnego49. Dogmatyczność umysłu, podobnie jak autorytaryzm, jest szerszym konstruktem teoretycznym niezwiązanym
bezpośrednio z konkretną ideologią ani też treścią wierzeń religijnych, stanowi
raczej podstawę określonego sposobu przetwarzania informacji i funkcjonowania struktur poznawczych, na co zwróciła uwagę Motak. Fundamentalizm rozpatrywany w kontekście dogmatycznego umysłu oznacza specyficzną organizację
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systemu przekonań, gdzie głównym elementem jest wiara w najwyższy autorytet
i jego nieomylność, w prawdziwość świętej wiedzy, tradycji, idei połączonych
ze zobowiązaniem wobec nich50.
Istnieje silna współzależność między psychicznymi uwarunkowaniami autorytaryzmu i dogmatyzmu a postawą fundamentalistyczną. Badania empiryczne
przywołane przez Motak (m.in. B. Altemeyera, B. Hunsbergera) dowodzą, że
osoby ze wszystkich grup przebadanych z pomocą Skali Fundamentalizmu wykazują podobieństwa pod względem: uznania treści własnej wiary za jedynie
prawdziwe, przekonania o byciu wybranym, o doskonałości własnej religii takiej, jaka jest, o obecności wrogich sił (w tym innych religii), z którymi należy
walczyć, podporządkowywania się autorytetom, ścisłego przestrzegania wymogów religii, agresji wobec tego, co inne51. Można przyjąć, że nie tylko wyznawcy religii, ale każdej ideologii, uczestnicząc w podobnych badaniach, dostarczyliby analogicznych wniosków.
Na koniec należy zwrócić uwagę na fakt, że fundamentalizm bywa porównywany bądź utożsamiany z terroryzmem. Wprawdzie podobieństwo tych postaw na płaszczyźnie historycznej, społecznej czy politycznej jest dyskutowane,
warto zastanowić się nad ich psychologicznym związkiem. Według Tibiego,
fundamentalizm religijny nie jest zjawiskiem tożsamym z terroryzmem ani
z ekstremizmem religijnym. Natomiast Brunon Hołyst określa terrorystów religijnych (w odróżnieniu od świeckich) fundamentalistami, przyjmuje ponadto, że
terroryzm rodzi się z wykształcenia w duchu fundamentalistycznym, „to efekt
fundamentalizmu, zarówno w wymiarze religijnym, jak i w wymiarze politycznym”52. Wydaje się jednak, że fundamentalizm jest kategorią szerszą i tylko
w określonych uwarunkowaniach może generować postawy ekstremistyczne.
W przypadku fundamentalizmu, brak wyraźnie określonych jego związków
z psychopatologią. Tymczasem, jak zauważył Hołyst, akty terroryzmu są często
postrzegane jako wyraz patologii i/lub mitologizowane, traktowane jako irracjonalne. Prostując to przekonanie, Hołyst charakteryzuje wzorzec działania terrorysty, jako „racjonalny wybór”, ściśle związany ze zjawiskami kolektywnymi
i rozwojem społecznym (co raczej demitologizuje tę kategorię) i ze strukturą
osobowości53. Odrzuca też raczej utożsamienie patologicznej osobowości z osobowością terrorysty. Po pierwsze, granice między normalnością a patologią,
między równowagą a fanatyzmem bywają płynne, po drugie, nie ustalono dokładnie, jakie cechy miałaby mieć osobowość terrorysty, po trzecie, brak jednoznacznej korelacji między brutalnością aktów a patologicznymi cechami sprawcy, po czwarte, mimo wskazania pewnych typowych cech terrorysty, brak wyjaśnienia, dlaczego tylko niektóre osoby przejawiające te cechy rzeczywiście an50
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gażują się w działalność terrorystyczną i wreszcie po piąte – przyjmuje się możliwość istnienia raczej kilku typów osobowości, które mogą być charakterystyczne dla terrorysty54. Ponadto wydaje się, że terroryzm nie może być prosto
utożsamiany z zaburzoną osobowością także z uwagi na umiejętność współdziałania w grupie czy wykonywania zadań. Jednostki zaburzone mają trudność
z wieloma zakresami współżycia i funkcjonowania w grupie. Nie należy też
identyfikować osobowości terrorystycznej z działaniem terrorystycznym. J. Sielski zwraca uwagę na fakt, że osobowość terrorysty jest zamknięta i agresywna
na zewnątrz, jej punktem odniesienia jest frustracja, a zatem jest to osobowość
fundamentalistyczna bądź fanatyczna (w sytuacji ukierunkowania frustracji terrorysty na misję staje się on fanatykiem, a na obronę –fundamentalistą)55. Wśród
jej niektórych cech, poza wspomnianym autorytaryzmem i dogmatyzmem, wymienia się prosty, stereotypowy sposób organizacji poznawczej, wysoki konformizm, podatność na uprzedzenia, charakterystyczną kategoryzację (prosty
i wyrazisty podział świata społecznego na swoi – obcy), nietolerancję (o różnym
źródle: ignorancja, poczucie odmienności, niepokój i obawa, przesądy, uwarunkowania sytuacyjne) itp. Wskazane cechy mogą być podłożem gotowości stosowania przemocy, specjalnej motywacji (często religijnej) i celów (uwarunkowanych historycznie, społecznie, politycznie, kulturowo), autoidentyfikacji
względem grupy, postrzegania siebie w kategoriach ofiary (akt terroru jest formą
obrony), wysokiego poziomu agresji (o charakterze instrumentalnym i/lub emocjonalnym). Hołyst zwrócił uwagę na fakt, że choć osobowość terrorystyczna
jest niejasnym i niezdefiniowanym pojęciem, o tyle często w charakterystykach
terrorysty pojawia się nawiązanie do typowych cech temperamentalnych, kategorii introwersji-ekstrawersji, zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego
(w nawiązaniu do badań nad przestępcami), a także do osobowości narcystycznej56. Jest to ujęta w Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
ICD-10 jednostka opisana w grupie F60.8 jako: Inne określone zaburzenia osobowości. Zaburzenia w tej grupie są definiowane jako „ciężkie zaburzenia struktury charakteru i sposobu zachowania się osoby, zazwyczaj obejmujące kilka
wymiarów osobowości i prawie zawsze związane z dostrzegalnym zaburzeniem
funkcjonowania indywidualnego i społecznego”57. W przypadku wszystkich zaburzeń osobowości (nie tylko narcystycznej) pojawiają się pewne wspólne cechy: dysharmonijne postawy i zachowania w zakresie uczuć, pobudliwości, kontroli popędów, stylu poznawczego, związków z innymi osobami, wzorzec dane54
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go zachowania jest trwały, a nie epizodyczny, wzorzec danego zachowania jest
całościowy i niedostosowany do różnych sytuacji indywidualnych i społecznych,
trudności ujawniają się wcześnie i utrzymują przez większość życia itp58. Hołyst
wśród cech typowych dla osobowości narcystycznej wymienia przekonania
o własnej wyjątkowości, nienawiść do innych, którzy stanowią zagrożenie, brak
empatii, dążenie do upokarzania innych i okazywanie pogardy, agresję i jej
usprawiedliwianie, wyolbrzymianie własnych dokonań, fantazje dotyczące własnej mocy, siły, mądrości, oczekiwanie podziwu i wzbudzania strachu, wykorzystywanie innych do realizacji własnych celów, arogancję wobec innych, gwałtowność reakcji wskutek własnych niepowodzeń. Taki kompleks psychologicznych uwarunkowań połączony z ideologią ekstremistyczną i szczególną motywacją (głównie religijną) może przyczynić się do radykalnych działań, w których występuje eskalacja przemocy, anulowanie moralności, a nawet samounicestwienie w imię wyższego dobra.

Podsumowanie
Psychologiczna perspektywa przyjęta wobec fundamentalizmu pozwala
stwierdzić, że nie jest to zjawisko związane wyłącznie z daną epoką czy procesami społecznymi, kulturowymi, nie jest też jedynie karykaturą modernizmu,
formą buntu (M. Szulakiewicz), czy ruchem protestu (np. J. Habermas). Fundamentalizm powinien być rozpatrywany w kontekście połączenia uwarunkowań
osobowościowych i sytuacyjnych. Jest to psychologiczna reakcja i subiektywizacja w postrzeganiu procesów i zjawisk społecznych, kulturowych, politycznych. Określona konfiguracja cech psychologicznych sprawia, że jednostka na
dane konteksty zewnętrzne odpowiada adekwatną postawą. Fundamentalizm
można uznać za taką reakcję na specyficzne konteksty społeczne, kulturowe, polityczne, do których zwykle zalicza się nowoczesność i procesy modernizacji
pociągające za sobą zburzenie dotychczasowego porządku, tradycyjnych źródeł
legitymizacji (według religii, ideologii), zachwianie poczucia egzystencjalnej
pewności, której miejsce zajmuje niepewność i zagrożenie anomią. Dzisiejszy
model życia społeczno-politycznego określają takie czynniki, jak m.in. demokracja, kapitalizm, autonomia gospodarki, nieograniczona niemal wolność jednostki. W imię tej wolności człowiek w dobie nowoczesności dąży do uwolnienia od jakichkolwiek krępujących go ram, w tym tradycji czy religii. Wielu badaczy nowoczesności przyznaje, że podstawą życia społecznego jest obecnie racjonalność i adekwatna dla niej etyka. Taka emancypacja, z jednej strony, dała
jednostce możliwość nieograniczonego wyboru i pluralizm wartości, a z drugiej,
przyniosła określone skutki. Należy do nich nie tylko anomia, którą Emilé Dur58
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kheim nazywa „nieskończonością pragnień”, ale też dążenie do przywrócenia
dawnego ładu i obrazu rzeczywistości opartego na tradycyjnych podstawach.
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Fundamentalism in the light of the selected psychological
concepts
Summary
The aim of the article is to show the psychological roots of fundamentalism, which can be
found in each type of the phenomenon, as well as analysis of fundamentalism, as a specific
configuration of personality traits which can lead every worldview and ideology. Definitional basis
for the fundamentalism is the psychological concepts, that relate to personality, cognitive style,
refer to the prejudices, as well as to the concept of authoritarian personality and its constitutive
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characteristics. An author of the article asked about so-called “fundamentalist personality”
(D. Motak) based on the diversity of the manifestations of this phenomenon and its correlation
with the concepts of authoritarianism (E. Fromm, T.W. Adorno, S. Pfürtner, A. Künzli),
dogmatism (M. Rokeach), intolerance and ethnocentrism. It also was taken into account
psychological attitudes category (along with its emotional component, cognitive and behavioral),
which was basis to presented fundamentalism.
Keywords: fundamentalism, authoritarianism, dogmatism, modernity, personality, religion.
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Samobójcze zamachy terrorystyczne
jako rodzaj gry politycznej
(w kontekście bezpieczeństwa XXI wieku)
Streszczenie
Mogłoby się wydawać, że terroryzm samobójczy stanowi broń niemal idealną. Człowiek
z przypiętym pasem szahida jest najsilniejszym ogniwem w wojnach, które zaczęto prowadzić
u progu XXI wieku. Państwa samodzielnie, ale też w ramach współpracy międzynarodowych organizacji i instytucji, mają ograniczone środki w tej nierównej ideologicznie walce. Bojownikami
umierającymi w imię wiary po psychologicznej „obróbce” w rękach organizacji terrorystycznych
stają się nie tylko mężczyźni, ale także kobiety, a nawet dzieci. Machina, którą trudno zatrzymać,
stanowi realne zagrożenie przede wszystkim dla Europy, która stała się nowym obszarem werbunkowym, zasilającym szeregi organizacji terrorystycznych.
Słowa kluczowe: terroryzm, terrorysta samobójca, organizacje terrorystyczne, fundamentalizm, bojownicy, ataki terrorystyczne.

Dwie ostatnie dekady XX wieku, a także pierwsze 15 lat wieku następnego,
to okres stosowania okrutnych metod walki, jakimi są samobójcze zamachy terrorystyczne, podejmowane w celu wywarcia wpływu na ośrodki decyzyjne. Immanentną cechą współczesnego terroryzmu są polityczne motywacje, których
egzekwowanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego współczesnych państw europejskich. Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie definicji samobójczych ataków terrorystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem fundamentalizmu islamskiego. Autorka przedstawi także
zasady tzw. „kryminalnego procesu”1, na podstawie którego zostaje ukształto*
1

latkowskaiwona@vp.pl
Według B. Hołysta, jest to określenie dotyczące zespołu czynników składających się na przebieg
procesu kształtowania się terrorysty – B. Hołyst, Suicydologia, Warszawa 2012, s. 117–118.
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wany samobójczy terroryzm (Brunon Hołyst), a także gwarancja skuteczności
tego typu zamachów wobec przeciwników.
Zagadnienia dotyczące terroryzmu, mimo długiej już historii tego zjawiska,
do lat 80. XX wieku, a nawet dalej, bo do 2001 r., były niemal obce świadomości, zwłaszcza tej młodszej części społeczeństwa Zachodu, dla której termin ten,
jeśli w ogóle, kojarzony był z dalekimi krajami arabskimi. Terroryzm od tego
czasu nabrał nowego znaczenia, a jego globalny rozmiar po raz pierwszy przybrał tak mocno na sile. Zjawisko to budzi strach i jest narzędziem nie tylko fizycznego, ale również psychologicznego nacisku, zarówno na zwykłych obywateli, jak i na władzę.
Definicji terroryzmu powstało tyle, ilu badaczy próbuje opisać to zjawisko.
Typowo akademicką definicję przedstawia Alex Peter Schmid2, który uważa, że
terroryzm to:
metoda wywoływania strachu za pomocą powtarzanych działań cechujących się przemocą, stosowanych przez (pół)podziemne jednostki, grupy lub państwa z powodów indywidualnych, przestępczych lub politycznych. W odróżnieniu od zabójstwa, bezpośrednie
przedmioty przemocy nie są tożsame z głównymi celami terroryzmu. Osoby będące bezpośrednimi przedmiotami przemocy są wybierane losowo (cele przypadkowe) lub selektywne (cele reprezentacyjne lub symboliczne) z populacji i służą jako nośnik wiadomości. Procesy komunikacyjne między terrorystą (organizacją), (narażonymi na niebezpieczeństwo) ofiarami oraz głównymi celami terrorystów są oparte na groźbie oraz przemocy i stosowane jako środek manipulacji głównym celem (audytorium), przekształcając go
w cel terroru, cel żądań lub cel uwagi, w zależności od tego, czy terroryści przede
wszystkim starają się dokonać zastraszenia, wymuszenia, czy też przeprowadzić akcję
propagandową3.

Powyższe słowa wyraźnie uwypuklają psychologiczne aspekty podejmowania ataków terrorystycznych przez mniej lub bardziej zorganizowane grupy terrorystyczne, co niewątpliwie stanowi zagrożenie dla ładu współczesnego świata
i stosunków międzynarodowych. Samobójcze ataki terrorystyczne stają się coraz
bardziej powszechne, a skutki takich działań są coraz częściej odczuwalne przez
ludność cywilną. Jednak, jak słusznie zauważa Bartosz Bolechów, atakowanie
przez terrorystów celów obywatelskich, tj. niezwiązanych bezpośrednio z polityką prowadzoną przez Zachód, rzadko kiedy stanowi działanie pozbawione
sensu. W rzeczywistości ataki te są skrupulatnie przemyślane, a ofiary w przekonaniu terrorystów stają się winne danej sytuacji chociażby dlatego, że popierają działania swojego rządu4.
Ataki terrorystyczne, ich celowość oraz stosowane metody, szczególnie
w obliczu wydarzeń ostatnich kilkunastu lat, wymusiły na naukowcach stworzenie definicji terroryzmu, ściśle związanej z aktami samobójczymi, które podej2

3
4

Alex Peter Schmid poddał analizie 109 różnych definicji terroryzmu, z których wyszczególniono 22 najczęściej występujące elementy.
J. Horgan, Psychologia terroryzmu, Warszawa 2015, s. 41.
B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Toruń 2002, s. 16–17.
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mowane są przez samych terrorystów. Zgodnie z definicją Marthy Crenshaw,
terroryzm samobójczy to „akty terroryzmu, w których śmierć sprawcy jest koniecznym warunkiem ich przeprowadzenia”5. Yoram Schweitzer definiuje natomiast terrorystyczny atak samobójczy jako akt motywowany politycznie, dokonany przez samoświadomego człowieka lub ludzi, którzy z premedytacją poświęcają własne życie, mając na celu zniszczenie konkretnych obiektów, warunkiem koniecznym ukończenia misji jest śmierć sprawcy6. W obu przypadkach
conditio sine qua non samobójczego zamachu terrorystycznego jest śmierć osoby dokonującej ataku.
Idee przyświecające działaniom zamachowca samobójcy sięgają swoimi korzeniami m.in. do dwunastowiecznych asasynów, czyli członków szyickiej sekty, która
na perskiej ziemi utworzyła siatkę składającą się z „mistrzów zadawania szybkiej
śmierci”, czyli tzw. skrytobójców. Dowodził nimi Hassan Ibn Sabbah, nazywany
także „starcem z gór”, właściciel twierdzy Alamut zdobytej podstępem, co przysporzyło mu wielu wrogów, na których nasyłał swoich zamachowców samobójców7.
Należący do ww. formacji asasyni tworzyli stałą i zwartą strukturę konspiracyjną,
stosowali akty terroru jako główne metody akcji i stałą działalność, a ich mordy
miały rozbudowane uzasadnienie ideologiczne. Akty członków tej formacji cechował niepohamowany fanatyzm, nakazujący im umierać w imię wiary8.
Samobójcze ataki terrorystyczne mogą być wynikiem poszukiwania nowych
sposobów prowadzenia walki, mających na celu zastraszenie, a następnie zniszczenie przeciwnika. Jak już wspomniano, stanowią one nie tylko sposób dokonywania olbrzymich często zniszczeń (np. za pomocą pasa szahida, tj. przypiętych do terrorysty ładunków wybuchowych), ale także wywołują negatywny
efekt psychologiczny, który ma na celu wstrząsnąć opinią publiczną, zwrócić
uwagę świata, wywołać strach! Strategia działania terrorystycznego ma jednak
przede wszystkim spowodować pożądane skutki, wymusić określone decyzje.
Na fakt ten zwrócił uwagę m.in. Schmid9, a szerzej pisali o tym Nehemia Friedland i Ariel Merari, podając charakterystyczne dwie cechy terroryzmu: po
pierwsze, świadomość ludzi doświadczających takiej formy przemocy, że terroryści mają właściwie nieograniczone możliwości działania, po drugie, zasięg
działań terrorystycznych obejmuje nie tylko bezpośrednie ofiary10.
5

6
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M. Crenshaw, Suicide terrorism in comparative perspective, [w:] Countering Suicide Terrorism. An international Conference, The International Policy Institute for Counter-Terrorism at
the Interdisciplinary Center, Herzliya 2001, s. 21; za: B. Bolechów, Terroryzm – aktorzy,
statyści, widownie, Warszawa 2010, s. 170.
Y. Schweitzer, Suicide Terrorism: Development and main characteristic, [w:] Countering Suicide Terrorism…, op. cit., s. 76; za: B. Bolechów, Terroryzm – aktorzy…, op. cit., s. 171.
W. Dietl, K. Hirschamn, R. Tophoven, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 220.
J. Tomasiewicz, Terroryzm na tle przemocy politycznej (zarys encyklopedyczny), Katowice
2000, s. 49–50.
J. Horgan, Psychologia…, op. cit., s. 23.
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W rozważaniach dotyczących samobójczych ataków terrorystycznych nie
sposób pominąć faktu, że terroryzm w świadomości Zachodu jest nierzadko
i błędnie łączony wyłącznie z działaniem terrorystów w imię wiary. Z uwagi na
charakter działań, ale też głoszoną ideologię, często określa się ich zatem mianem fundamentalistów czy fanatyków religijnych. Często też, choćby z uwagi na
rozpowszechnione akty podejmowane przez formacje typu Al-Kaida, wykorzystuje się tu także termin „islamiści”, nie precyzując, czy łączy się on z fundamentalizmem islamskim. Tymczasem islamista w pierwotnym znaczeniu to po
prostu „badacz kultury i religii islamu, znawca islamistyki”11. Odwołując się do
islamu, jednej z największych religii świata, opartej na wierze w jedynego Boga,
Allaha, i świętej księdze Koran, należy zaznaczyć, że zabrania on samobójstwa,
ale nagradza męczeństwo. Natomiast sama idea samobójczych ataków wywodzi
się z szyickiej postaci islamu, która męczeństwo uważa za najwyższą wartość12.
Swoje wpływy zaznacza na całym globie i stanowi postrach dla największych
mocarstw świata.
Współcześnie do organizacji skupiających terrorystów samobójców (np.
Hamas) werbowane są osoby młode, w przedziale wiekowym 16–25 lat, pochodzące zwykle z warstw średnich i legitymujące się wykształceniem wyższym.
Według Hołysta, zanim osoba taka stanie się zamachowcem-samobójcą, musi
przejść tzw. „kryminalny proces”, czyli fazy, które kształtują terrorystę13.
W procesie tym wyróżnić można kilka zasadniczych elementów. Po pierwsze,
ważnym czynnikiem wpływającym na osobowość zamachowca jest jego otoczenie – dorasta on w zamkniętych systemach społecznych. Po drugie, co także
związane jest z otoczeniem i ma zasadniczy wpływ na psychikę adolescenta,
istotnym elementem jest dom, szkoła czy meczet, w których dominujący jest
kult martyrologii. Po trzecie, ważnym aspektem kształtującym życie zamachowcy-samobójcy jest doświadczenie tragicznego przeżycia, np. związanego ze
śmiercią bliskiej osoby na oczach adolescenta, spowodowaną przez osoby trzecie. Żywe wspomnienia związane z tym doświadczeniem przeradzają się w chęć
dokonania zemsty, rodzą nienawiść i dążenie do bycia męczennikiem. Po czwarte, zamachowiec posiada poczucie obowiązku, który musi spełnić wobec społeczeństwa, w imię wyższego dobra. Po piąte, pieczę nad terrorystą sprawuje organizacja, która przygotowuje go, szkoli, a następnie decyduje o miejscu i czasie
dokonania zamachu. Zadaniem tejże organizacji jest również stworzenie takiej
sytuacji, z której terrorysta nie ma odwrotu. Częstym elementem poprzedzającym dokonanie zamachu jest pozostawianie przez terrorystę pożegnalnego listu
dla rodziny. Po wykonanym zadaniu organizacja sprawuje opiekę nad rodziną
zamachowca-samobójcy, gwarantuje zabezpieczenie finansowe w formie renty
oraz dba o warunki lokalowe. W rodziców wpojona zostaje duma, która wynika
11
12
13

A. Markowski, R. Pawelec, Słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2002, s. 390.
W. Dietl, K. Hirschamn, R. Tophoven, Terroryzm…, op. cit., s. 220–221.
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z czynów syna czy córki. Dzień śmierci terrorysty nie jest związany z żałobą,
a z uroczystością i świętowaniem, otrzymywaniem gratulacji i przyjmowaniem
gości. Niezwykle istotnym elementem tego procesu jest racjonalizacja czynu,
czyli wzmacnianie chęci poniesienia śmierci, poprzez np. umacnianie przeświadczenia o byciu wybranym przez Allaha. Postępowanie samobójcy-terrorysty jest postrzegane podobnie jak śmierć poniesiona przez żołnierza na froncie,
a zatem również jako samobójstwo altruistyczne14. Jak można wywnioskować
z powyższego, organizacje tego typu wykreowały kult poświęcenia życia w imię
świętej religii, gdzie zostanie szahidem staje się celem nadrzędnym. Co więcej,
wpływ organizacji samobójczych jest tak silny i przekonujący, że pozwala najbliższej rodzinie zaakceptować taki stan rzeczy, a nawet go pochwalać.
Działania terrorystów-samobójców to jednak nie tylko kwestia wyszkolenia
w ramach organizacji, to również aspekt psychologiczny, tj. charakter samej
jednostki. O osobowości terrorystycznej pisał m.in. Jerzy Sielski, według którego cechą odpowiadającą za świadomość terrorysty jest temperament. Podążając
za Giovannim Sartorim i odwołując się do kategorii struktur poznawczych, Sielski uważa, że terrorysta posiada umysł zamknięty, oporny na dowodzenie i argumentację, a więc z punktu widzenia siły przekonań będzie to osobowość fanatyczna lub fundamentalistyczna15. Wspomniany umysł zamknięty określają
czynniki: aksjologiczny, instytucjonalny i psychologiczny. Pierwszy z nich odnosi się do systemu wartości, który u potencjalnego terrorysty wyzwala motywację i uzasadnia agresywne działania. Czynnik instytucjonalny ma tu znaczenie
zbliżone do wspomnianych przez Hołysta aspektów organizacyjnych kształtujących terrorystę, tj. do formacji, która sprawuje nad nim pieczę, a w tym wypadku dba również o jego motywację do skutecznego działania. Organizacja sprawuje nadzór także nad poprawną retoryką wobec działań terrorysty, np. Hezbollah pilnował tego, by męczennik walczący w ramach dżihadu był traktowany
z szacunkiem. Szejk Naim Kassem, dzięki umiejętności manipulacji, potrafił logicznie uzasadnić słuszność samobójczych zamachów terrorystycznych. Wokół
Szahid as-said, czyli szczęśliwego męczennika, powstaje kult – nazwiska śmiałków, pożegnalne wideo czy zdjęcia z samego zamachu emitowane są w telewizji, gazetach czy radiu16. Wdowa po Szahidzie otrzymuje oficjalny tytuł awalat
asz-szuhada, a rodzina po śmierci męczennika zostaje objęta ochroną. Z ramienia organizacji dla bliskich, rodzin terrorysty powstają specjalne szpitale, szkoły,
przedszkola czy osiedla mieszkalne17, które mają usprawiedliwiać działanie zamachowca. Przyszły terrorysta-samobójca nie musi być charyzmatycznym
14
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Toruń 2006, s. 108–110.
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przywódcą, ani też urodzić się z wpojoną misją ataku, takie zadanie ma organizacja, która formuje umysł zamknięty.
Działania sprzyjające ukształtowaniu umysłu zamkniętego analizuje się na
gruncie m.in. psychologii społecznej w kontekście wyjaśniania zjawisk (np.
w obrębie organizacji, zamkniętych grup o różnym charakterze) związanych
z „syndromem grupowego myślenia”. Jest to określenie odnoszące się do sytuacji, gdy jednostki przynależące do danej grupy, zwykle zamkniętej (np. sekta),
stają się podatne na sugestie, myślą i działają przez pryzmat celów i norm wewnątrzgrupowych. Na syndrom ten składa się osiem symptomów18:
1. Wytworzone zostaje złudzenie o fatalizmie innych, nie naszym – co ma na
celu podbudowanie i ośmielenie do podejmowania ryzyka;
2. Grupowe racjonalizowanie w celu zneutralizowania ostrzeżenia;
3. Wytworzenie niepodważalnej wiary w moralność grupy;
4. Wytworzenie negatywnej postawy wobec przywódców wrogich ugrupowań;
5. Indywidualna praca z członkami grupy w celu ujednolicenia wypowiedzi
w „jednym słusznym kierunku”;
6. Kontrolowanie myśli przez członków grupy, aby zablokować ewentualne
idee godzące w interes ugrupowania;
7. Pojawienie się złudnego przekonania o jedności decyzji – brak głosu oznacza aprobatę;
8. Pomiędzy osobami uwikłanymi w organizację znajdują się tzw. „strażnicy
myśli”, którzy mają za zadanie nie dopuścić do przenikania informacji, które
mogłyby naruszyć moralność grupy19.
Zbiorowości terrorystyczne, zachowując jedność, nie dopuszczają faktów,
które mogłyby ją zakłócić. Uleganie i poddawanie się naciskowi grupy powoduje jednak obniżenie moralności jednostek. Powyższe czynniki wytwarzają umysł
zamknięty, odporny na argumentację niezwiązaną i/lub sprzeczną z interesem
grupowym. To dlatego członkowie organizacji terrorystycznych stają się żywymi maszynami do zabijania, oczekującymi rozkazu i odpornymi na elementy
osłabiające poczucie misji. Członkowie grupy terrorystycznej nie muszą posiadać
autorytarnych cech osobowości, wystarczy, że są podatni na wpływy autorytetów.
Ostatnim ze wspomnianych przez Sielskiego elementów określających
umysł zamknięty jest czynnik psychologiczny. Zgodnie z nim za osobowość terrorystyczną odpowiada frustracja, czyli stan organizmu wywołany pojawieniem
się przeszkody uniemożliwiającej osiągnięcie celu, powodujący zachowania nieadekwatne do sytuacji20.
Tak zwane myślenie stadne grup terrorystycznych stwarza zagrożenie dla
bezpieczeństwa państw europejskich, których rządy są zwykle głuche na argu18
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menty. Terroryści atakują bowiem kierowani sprzeciwem wobec panujących
ideologii zachodnich oraz decyzji politycznych, najcięższe ofiary ponosi jednak
zwykle ludność cywilna. W Europie jednym z poważniejszych problemów
związanych z bezpieczeństwem są uśpione komórki terrorystyczne, których
liczbę szacuje się na około 2021, a których członkowie, wtopieni w dane społeczeństwo, czekają w istocie na rozkaz dokonania zamachu. Zamachy samobójcze, z punktu widzenia organizacji terrorystycznych, mają swoje zalety. Należą
do nich przede wszystkim niewyobrażalne straty, które wyrządzają, oraz fakt, że
osłabiają morale ludności, wywołują strach. Powodują ogromny rezonans medialny, a rozgłos, jaki zyskują w mediach (krajowych i zagranicznych), jest zarazem formą rozpropagowywania idei przyświecających takim działaniom.
Wśród innych korzyści, jakie dla organizacji terrorystycznych wynikają z przedsiębranych akcji, jest także fakt, że terrorysta-samobójca ma możliwość samodzielnej decyzji dotyczącej czasu oraz miejsca detonacji ładunku, co pozwala na
wybranie optymalnego momentu uderzenia. Sukces takiego zamachu jest gwarantowany, jeśli nawet bowiem terrorysta zostanie zatrzymany czy zidentyfikowany przez służby bezpieczeństwa, nadal może zdetonować ładunek i spowodować straty. W przypadku planowania tego typu zamachu nie trzeba brać pod
uwagę ucieczki sprawcy, taka ekspedycja nie przewiduje drogi powrotnej. Brak
tu także ryzyka pojmania terrorysty i prowadzenia wobec niego przesłuchań mających na celu zdobycie informacji22.
Na podstawie powyższego wydawać by się mogło, że samobójczy terroryzm
jest bronią idealną do walki z przeciwnikiem. Mimo to jednak, słyszymy o powstrzymanych próbach dokonania takich ataków. Przykładem mogą być wydarzenia z połowy lipca 2015 r. we Francji, o których informował prezydent Francji Francois Hollande oraz minister spraw wewnętrznych tego kraju Bernard Cazeneuve. Zatrzymano wówczas cztery osoby w wieku od 16 do 23 lat, planujące
ataki na francuskie obiekty wojskowe23. Podobne akcje antyterrorystyczne zmuszają organizacje terrorystyczne do modyfikowania działań celem zwiększenia
skuteczności zamachów. Dzieje się to np. poprzez werbowanie do szeregów
„armii terrorystycznej” także kobiet, a nawet dzieci. Te pierwsze, dzięki swoim
naturalnym atutom, mają przewagę nad płcią przeciwną, z tego też powodu warta podkreślenia jest ich rola w organizacjach terrorystycznych. Szahidki (kobiety
terrorystki) okazują się nieocenioną bronią w tego typu atakach. Do ich atutów
zalicza się: 1. Element zaskoczenia związany z płcią, kobiety rzadziej podejrzewa się o możliwość przeprowadzenia takiego ataku; 2. Łatwość ukrycia ładunku,
czy to pod abają, czy też pozorując ciążę; 3. Kobiety, które żyją w krajach ogar21
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E. Wolska, Terroryzm samobójczy jako czynnik destabilizujący bezpieczeństwo państwa, [w:]
H. Lisiak (red.), Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe, Poznań 2012, s. 224.
W. Dietl, K. Hirschamn, R. Tophoven, Terroryzm…, op. cit., s. 222–223.
Źródło:
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1475653,Terrorysci-planowali-uderzyc-weFrancje-Udaremniono-proby-zamachow-Byly-zolnierz-zatrzymany [dostęp 15.09.2015].
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niętych konfliktem, są spragnione zemsty, co ułatwia werbunek do organizacji;
4. Przeszukiwanie muzułmanek – takie działania odstraszają żołnierzy w obawie
przed reakcją społeczności muzułmańskiej; 5. Efekt psychologiczny24. Kobiety,
podobne jak mężczyźni, decydują się na tego typu działania z kilku powodów,
między innymi z chęci uczestniczenia w dżihadzie, okupacji kraju, osobistej zemsty, zmycia hańby, czy przymusu, który może przejawiać się w formie gróźb
dotyczących gwałtu, szantażu czy porwania. Działania takich kobiet mogą wiązać się także z osiągnięciem określonych profitów, np. w formie renty, która jest
przekazywana po jej śmierci rodzinie25.
Rozważania dotyczące działań terrorystycznych nie mogą pominąć tak ważnego aspektu, jakim jest mechanizm manipulacji. Autorka postanowiła odwołać
się w tym względzie do pojęcia gry politycznej, przez którą rozumie wywieranie
wpływu na ośrodki decyzyjne władzy, poprzez stosowanie samobójczych ataków terrorystycznych celem wywołania w społeczeństwie strachu. To właśnie
presja psychologiczna umożliwia wymuszanie decyzji ideologicznych i stanowi
jedno z poważniejszych oręży we współczesnych konfliktach. Obecnie działania
terrorystyczne wykorzystywane są nie tylko w kontekście gry politycznej, ale
także jako umotywowane religijnie, ideologicznie (nowy terroryzm), których
zamierzeniem jest zburzenie obecnego porządku świata i ustanowienie globalnej
wspólnoty wiernych. Patrząc przez pryzmat historii (lata 70. i 80.), zamachy były kierowane wolą zwrócenia uwagi opinii publicznej na konkretne problemy26.
Przykładem jest rewolucja islamska w Iranie (1978–1979), w wyniku której faktyczną władzę objął Ajatollah Ruhollah Chomeini. Był to moment przyjęcia
przez islamistów nowej konstytucji, opartej na prawie Koranu, oraz rozpoczęcia
walki z przejawami westernizacji w krajach muzułmańskich.
W kontekście zagrożeń wynikających ze strony terroryzmu (jako broni niekonwencjonalnej) i jakości konfliktów, jakie generuje, warto w tym miejscu wspomnieć
o kategorii konfliktu asymetrycznego, definiowanego jako sytuacja, w której:
jedna ze stron, na skutek dysproporcji potencjałów militarnych innych zasobów wykorzystywanych w konflikcie, a także odmienności kulturowych, decyduje się na zastosowanie metod, środków i taktyk niekonwencjonalnych z punktu widzenia przeciwnika.
Konflikt asymetryczny może toczyć się zarówno między państwami (konflikt międzynarodowy), jak też mieć charakter wewnętrzny (ruch separatystyczny, powstanie antyrządowe); może też mieć charakter konfliktu toczonego pomiędzy państwem a zewnętrznym
wobec niego podmiotem pozapaństwowym, np. organizacją terrorystyczną27.

Wobec powyższego, niekonwencjonalnymi metodami walki są właśnie
przeprowadzane przez fundamentalistów islamskich samobójcze ataki terrory24
25
26
27

E. Wolska, Terroryzm…, op. cit., s. 219.
Ibidem, s. 218.
T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 36.
M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007, s. 41–47 za: T. Aleksandrowicz, Terroryzm…, op. cit., s. 44.
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styczne. Działania te stoją w sprzeczności ze światopoglądem kultury zachodniej, są niedopuszczalne i z punktu widzenia Zachodu napiętnowane. Jednakże
celem wykorzystania takich metod jest osiągnięcie totalnego zaskoczenia. Do
wydarzeń asymetrycznych można zaliczyć atak na dwie wierze Word Trade
Center w 2001 r. (patrz dalej), czy londyńskie wydarzenia z 7 lipca 2005 r. Ataki
te zostały przypisane największej muzułmańskiej organizacji terrorystycznej –
Al-Kaidzie, która powstała w Afganistanie pod koniec lat 80. (1988 r.) i jest
uznawana za organizację międzynarodową o charakterze religijnym28. Została
założona przez Osamę bin Ladena. Jej trzon stanowili afgańscy weterani wojenni. Ideologicznie Al-Kaida wyrosła z wahhabizmu, czyli fundamentalistycznego
odłamu sunnickiego islamu, a także programu Braci Muzułmanów29. Połączone
ugrupowania egipskie: Al-Gama’a, Al-Isllamiya, Al-Jihad oraz Narodowy Front
Islamski Sudanu na czele z Al-Kaidą w 1998 r. utworzyły Międzynarodowy Islamski Front do Walki z Żydami i Krzyżowcami (Amerykanami) 30. Organizacja
oddziałuje w skali globalnej, posiada ugrupowania islamskie na całym świecie.
Dąży do zniszczenia państwa Izrael i Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz
zgładzenia wszystkich islamskich rządów różniących się od ich własnych założeń, czyli tych, które odstąpiły od wiary, a następnie społecznego zjednoczenia
pod rządami Kalifatu31.
W latach 1996–2000 odnotowuje się znaczny wzrost działalności terrorystycznej. Można tu wspomnieć np. o wydarzeniach z sierpnia 1998 r. w Kenii
i Tanzanii, gdy amerykańskie ambasady zostały wysadzone za pomocą samochodów-pułapek. Po tych wydarzeniach bin Laden miał trafić na listę 10 najbardziej poszukiwanych ludzi przez FBI32. Amerykanie w odwecie zaatakowali rakietami kilka baz Al-Kaidy w Afganistanie. W 1998 r. Niemcy skutecznie zapobiegają atakowi na amerykański konsulat w Hamburgu. We wrześniu ukazały się
informacje o przechwyceniu przez amerykański wywiad dokumentów bin Ladena określających warunki werbunku nowych członków zdolnych do przeprowadzenia ataków terrorystycznych33. 11 września 2001 r. 19 zamachowców porwało cztery samoloty pasażerskie, które przeprowadziły samobójcze ataki na nowojorskie dwie wieże WTC, Pentagon oraz Biały Dom, ten ostatni jednak nie osiągnął swojego celu i rozbił się w Pensylwanii. Do tej pory istnieje wiele kontrowersji oraz rozbieżności między informacjami, które są dostępne dla opinii pu28
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M. Nizioł-Celewicz, Terroryzm, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2007, s. 541. Al-Kaida po raz pierwszy zaatakowała amerykańskie WTC już w 1993 r.,
zginęło wtedy sześciu cywilów, a przeszło tysiąc osób odniosło rany. Podłożone ładunki wybuchowe w garażu WTC miały doprowadzić do jego zawalenia.
Ibidem, s. 550.
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kat,355,title,Dzielo-zniszczenia-Al-Kaidy,galeria.html?ticaid=1136d4 [dostęp 7.03.2015].
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blicznej, a tym, co rzeczywiście mogło mieć miejsce 11 września 2001 r. Jedno
wydaje się jednak pewne, wydarzenia te wyznaczają początek otwartej wojny
Ameryki z terroryzmem, rozpoczynając od Afganistanu. W późniejszym okresie
Al-Kaida jeszcze wielokrotnie dokonywała ataków, m.in.: dyskoteka na Bali
w 2002 r. (202 ofiary, 300 rannych), od 7.30 do 8.00 rano 11 marca 2004 r. seria
ataków terrorystycznych w Madrycie na pociągi osobowe (192 ofiary, 1,5 tys.
rannych), metro w Londynie w 2005 r. (52 ofiary). Do samobójczych zamachów
terrorystycznych doszło także 7 lipca 2005 r. w Londynie i w Szkocji, gdzie odbywał się szczyt państw G8 – atak rozpoczął się o 8.49 (3 eksplozje w odstępach
około 50 s), podczas porannego szczytu w Londynie, drugi wybuch nastąpił
o godzinie 9.47. W tym dniu stan alarmowy podjęto w całej Unii Europejskiej.
Zamachy te były ze sobą skoordynowane, odbywały się jednocześnie. Był to
tzw. atak symultaniczny, który wydaje się jeszcze trudniejszy do wychwycenia
przez służby bezpieczeństwa, z uwagi na rozrzucenie w różnych miejscach. Do
zamachów przyznała się Tajna Grupa Dżihadu Al-Kaidy w Europie. Samobójcami-zamachowcami było trzech Pakistańczyków urodzonych i mieszkających
w Londynie, ponadto mężczyzna pochodzący z Jamajki. Ich wiek nie przekraczał 30 lat34. Wszyscy zginęli na miejscu podczas detonacji samobójczych ładunków-pułapek. Opóźnienie wybuchu ostatniej bomby, mogło wynikać z wahania się najmłodszego 18-letniego terrorysty, który zdecydował się zdetonować
ładunek już nie w metrze, ale w piętrowym autobusie. Atak miał być zemstą za
masakrę, jakiej dopuściła się w Iraku i Afganistanie Wielka Brytania35.
W kontekście powyższych faktów nie sposób przemilczeć fali muzułmanów
zalewającej Europę Zachodnią, poszukujących oprócz pracy także warunków do
życia dla siebie oraz swoich rodzin. Dla ludzi tych równie ważnym jest element
świadomościowy, czyli możliwość korzystania z dobrodziejstw demokracji,
a więc wolności wyznania. Tymczasem właśnie na tym tle w relacjach mniejszości muzułmańskiej ze społeczeństwami zachodnimi dochodzi do kolizji i nieporozumień, które poruszają opinię publiczną. Przykładem może być sytuacja
w laickiej Francji, dotycząca noszenia chust przez muzułmańskie uczennice
szkół publicznych. Przegrany głośny proces francuskiej muzułmanki świadczy
o próbach bronienia nie tylko Francji, ale także Europy (Trybunał w Strasburgu
odrzucił skargę) przed rozprzestrzenianiem się islamskich praw religijnych.
Pomimo śmierci przywódcy Al-Kaidy bin Ladena (2 maja 2011 r.) oraz zakończenia przez Stany Zjednoczone wojny z Irakiem (15 grudnia 2011 r. odbyła
się oficjalna ceremonia zakończenia misji w Iraku), walka z terroryzmem trwa
nadal, co więcej obecnie stosowane metody przeciwdziałania nie przynoszą pożądanych rezultatów. Pomimo obalenia poprzednich reżimów wciąż brakuje sta34
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bilizacji. Centralna logika stosowania zamachów terrorystycznych wydaje się
oczywista, ataki mają zmusić rządy państw do ustępstw bądź społeczeństwo do
buntu przeciwko rządowi. Oczywistym wydaje się również to, że strategie tego
typu działań są stosowane przez słabe militarnie ruchy narodowe.
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Suicide terrorist attacks as a kind of political game
(in the context of security of the XXI century)
Summary
It might seem that suicide terrorism is a weapon almost perfect. The man with belt Shahid is the
strongest link in the wars that have been introduced at the beginning of the XXI century. The state
alone, but also the cooperation of international organizations and institutions have limited
resources in this unequal battle ideologically. Fighters, which dying in the name of faith after the
psychological “treatment” at the hands of terrorist organizations, they are not only men but also
women and even children. Machine, which is hard to stop, poses a real threat mainly to Europe,
which has become a new area of recruiting power ranks of terrorist organizations.
Keywords: terrorism, suicide terrorist, terrorist organizations, fundamentalism, militants,
terrorist attacks.
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Zastępca Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Patologie w kredytowaniu „VIP-ów”.
Studium przypadku
Streszczenie
Prezentowane opracowanie dotyczy analizy dochodzenia dotyczącego patologii w niezwykle
kosztownym kredytowaniu ważnych osobistości politycznych, które zostało przeprowadzone przez
Centralne Biuro Śledcze. W omawianym przypadku sam fakt, że osoba ubiegająca się o kredyt była osobą publiczną, spowodował porzucenie standardowych procedur badania zdolności kredytowej. Skutkowało to wielomilionowymi stratami wynikającymi z braku realnej szansy spłaty kredytu. Opisane transakcje ilustrują, jak łamanie procedur bankowych przez osoby zarządzające, które
w zamian czerpały z tego znaczne zyski, przyczyniło się do tego, że banki podejmują świadome
i niekorzystne decyzje, dając politykom bezzwrotne wsparcie finansowe. Czyny przestępcze i nieformalne powiązania między światem polityki i bankowości spowodowały wielomilionowe straty,
a jeszcze większe straty są pokrywane przez skarb państwa – to jest nas, obywateli.
Słowa kluczowe: bank, kredytowanie, patologia społeczna, wymuszenia, pieniądze, przestępczość, bezpieczeństwo, oszustwa.

Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie śledztwa prowadzonego
przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej
Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji Zarządu w Katowicach
pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Wydział VI do spraw
Przestępczości Zorganizowanej.
Prowadzone śledztwo było wielowątkowe. Główne jego aspekty dotyczyły
wyłudzenia wielomilionowych kredytów z banków polskich przez podmioty
i osoby powiązane z organizatorem procederu, prawomocnie skazanym w tym
śledztwie m.in. za wyłudzenie wielomilionowych kredytów i podatku VAT na
wieloletnią karę bezwzględnego pozbawienia wolności, uznanego w banku za
VIP-a (Very Important Person) Andrzeja B.
*
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Wybór tego postępowania nie jest przypadkowy, gdyż odkrywa on patologiczny wpływ układów towarzyskich, kumoterskich na proces podejmowania
decyzji w bankach w zakresie zasadności udzielania kredytów osobom ze świata
polityki (w ogóle osobom powszechnie znanym), bez zachowania zasad oceny
zdolności kredytowej, na podstawie m.in. nieweryfikowalnych pod kątem ich
realnej wartości zabezpieczeń kredytowych. Bycie osobą powiązaną z polityką
było w tym przypadku argumentem decydującym w znacznej mierze o podjęciu
przez właściwe osoby decyzji o udzieleniu kolejnych kredytów, bez zastosowania przewidzianej prawem procedury bankowej dotyczącej warunków udzielania
kredytów.
Przedmiotem tego opracowania jest jeden wątek, w ramach którego prowadzone było śledztwo przeciwko m.in. Andrzejowi B., podejrzanemu o wyłudzenie wielomilionowych kredytów z banków i podatku VAT przy współudziale
podmiotów i osób z nimi powiązanych (wszystkie inicjały i nazwy charakteryzujące instytucje i tożsamość zostały zmienione).
Postępowanie przygotowawcze w przedmiotowej sprawie było wielowątkowe i zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach w dniu 26
czerwca 2000 r. w oparciu o materiały postępowania pierwotnie prowadzonego
przez Wydziału III Zarządu II Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej
Policji. Postępowanie przygotowawcze było prowadzone równolegle w kilku
wątkach, między innymi we wskazanym wątku wyłudzenia wielomilionowych
kredytów. Głównym oskarżonym przedstawiono m.in. zarzuty wyłudzenia kredytów w wielkich rozmiarach, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw.
z art. 294 § 1 kk i inne.
Udzielenie tych kredytów nie byłoby możliwie bez udziału decydentów ze
strony banku, którzy umożliwili ów fakt bez zastosowania procedury udzielania
kredytów. Omawiane studium przypadku jest jaskrawą egzempflikacją wpływu
nieformalnych, prywatnych relacji między decydentami w zakresie udzielania
kredytów, a osobami-wnioskodawcami kredytowymi, kojarzonymi ze światem
polityki, uznanymi w bankach jako VIP. Takie pozycjonowanie tego typu osób
w omawianym przypadku otwierało „drzwi bankowe” i umożliwiało udzielanie
kredytów z rażącym naruszeniem procedur bankowych w zakresie badania zdolności kredytowej wnioskodawcy, zarówno bieżącej, jak i perspektywicznej, czy
też badania adekwatności proponowanych zabezpieczeń w stosunku do wysokości wnioskowanego kredytu.
Sam fakt kojarzenia wnioskodawcy z polityką w omawianym przypadku
umożliwił udzielanie wielomilionowych kredytów, praktycznie bez możliwości
ich spłacenia już w momencie ich udzielenia. Praktyka ta oczywiście doprowadziła do niespłacenia tych kredytów i utworzenia na ich spłatę 100% rezerw celowych w banku.
W toku postępowania przygotowawczego przeprowadzono czynności procesowe zmierzające do zweryfikowania uzasadnionego podejrzenia popełnienia
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przestępstwa, polegającego na wyłudzaniu przez Andrzeja B. (VIP) i osoby oraz
podmioty z nim powiązane kredytów oraz podatku VAT w wielomilionowych
kwotach.
Opracowanie dotyczy analizy tzw. „wątku bankowego”, tj. wyłudzania kredytów (analiza skupiona na jednym wybranym banku, z uwagi na ograniczony
zakres tego opracowania).
Jak wspomniano, ze względu na dobro zakończonych śledztw objętych
opracowaniem, w pracy brak jest wskazań dookreślających nazwy banków, jak
i danych personalnych osób biorących udział w procederze.
W tak krótkim artykule nie sposób scharakteryzować w całości skomplikowaną istotę wszystkich okoliczności tego jednego z wielu wątków śledztwa. Dlatego też przedstawiono jedynie mechanizm procederu w ujęciu syntetycznym
(śledztwo było wielowątkowe, o skomplikowanej strukturze, trwało kilkanaście lat).
Celem artykułu jest wskazanie możliwych negatywnych implikacji stosowania niejednoznacznego, jednowymiarowego dla wszystkich wnioskodawców
ubiegających się o udzielenie kredytów systemu narzędzi oceny ich zdolności
kredytowej czy adekwatności zabezpieczeń, ryzyka kredytowego, a także wskazanie możliwych skutków traktowania przy tej ocenie osób znanych publicznie
w inny, preferowany sposób w porównaniu do sytuacji oceny „zwykłego, szarego człowieka” ubiegającego się o kredyt, ponadto wskazanie skutków, do jakich
takie nierównomierne traktowanie różnych kategorii klientów banków może doprowadzić.
Jak ustalono w śledztwie, naciski przełożonych w bankach na udzielanie
kredytów Andrzejowi B., traktowanemu jako VIP, tj. jak osoba o szczególnym
znaczeniu dla banku, doprowadziły do sytuacji, w której zarówno inspektorzy
kredytowi, jak i Komitet Kredytowy opiniujący poszczególne kredyty dla Andrzeja B. i dla podmiotów z nim powiązanych jedynie pozorowali czynności
związane z ustalaniem zdolności kredytowej, klasy ryzyka kredytowego czy
adekwatności proponowanego zabezpieczenia w stosunku do kwot proponowanych kredytów.
Paradoksem jest fakt, iż ostateczną decyzję o udzielaniu tych kredytów podejmowała osoba (w omawianym przypadku), która udzielała ostatecznej zgody
na uruchomienie kolejnych kredytów VIP-a, jak wskazuje analiza śledztwa m.in.
nawet przed formalnym złożeniem wniosku kredytowego, wywierając przy tym
presję na inspektorów kredytowych opiniujących wnioski kredytowe VIP-a lub
podmiotów z nim powiązanych.
Osobnym zagadnieniem jest indywidualna odpowiedzialność karna poszczególnych osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji w zakresie
udzielania tych kredytów (rozmiar tego opracowania uniemożliwia szerszy zarys
tego zagadnienia).
Takie zachowanie się kadry doprowadziło do powstania wielomianowych
strat na szkodę banków.
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Wydział Do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji
pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach prowadził śledztwo przeciwko m.in. Andrzejowi B., podejrzanemu o wyłudzenie wielomilionowych kredytów i podatku VAT.
W ramach tego śledztwa wyodrębniono m.in. wątek bankowy, w obrębie
którego prowadzono czynności w zakresie dokonania oszustw w związku z zawarciem umów kredytowych na szkodę kilkunastu banków.
W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego zebrano materiał
dowodowy w postaci dokumentacji bankowej, zeznań pracowników tych banków, opinii biegłych z zakresu bankowości i księgowości, z których wynika, że
w okresie od września 1997 r. do kwietnia 2000 r. Andrzej B. (VIP), kierując
działalnością szeregu podmiotów gospodarczych, poprzez zawarcie kilkunastu
umów kredytowych doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem
znacznej wartości na szkodę wielu banków.
Udzielono grupie powiązanej z Andrzejem B. m.in. niżej wymienionych
kredytów w różnych bankach, w rezultacie podobnych nieformalnych mechanizmów opiniowania zasadności przyznania tych kredytów (zapis syntetyczny, bez
wyliczania zabezpieczeń, aneksów, celów, terminów):
— kredyty dewizowe na kwotę ponad 2 mln dol.,
— kredyt w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 1 mln zł,
— kredyty równowartości ponad 4 mln zł,
— kredyt inwestycyjny na kwotę 3 mln zł,
— kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1,5 mln zł (zwiększony do kwoty 3,5
mln zł),
— kredyt dewizowy na kwotę 100 tysięcy dol.,
— kredyt dewizowy – środki w kwocie 300 tysięcy dol,
— kredyt dewizowy w kwocie 500 tysięcy marek niem.,
— kredyt w kwocie 1,5 mln zł,
— kredyt w kwocie 1,5 mln zł,
— kredyt inwestycyjny na kwotę 1,5 mln zł,
— umowa o świadczenie usług faktoringowych dotycząca limitu 1,5 mln zł,
— kredyt obrotowy w walucie wymienialnej na kwotę 365 tysięcy dol.,
— kredyt w kwocie 1 mln zł,
— kredyt w kwocie 1,5 mln zł,
— kredyty w łącznej kwocie 3 999 285 zł,
— kredyt w kwocie 3 mln zł.
W odniesieniu do wskazanych kredytów biegły z zakresu księgowości
stwierdził, że firmy nie miały możliwości wywiązania się z zaciągniętych kredytów w bankach.
W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego przeprowadzono
szereg czynności procesowych zmierzających do ustalenia okoliczności zawar-
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cia przedmiotowych umów kredytowych oraz dalszych losów środków, które
zostały otrzymane na podstawie tych umów. Zabezpieczona została dokumentacja wewnątrzbankowa, zasięgnięto opinii biegłych z zakresu bankowości i z zakresu
księgowości, przesłuchano w charakterze świadków pracowników banków biorących udział w procesie udzielania tych kredytów. Świadkowie złożyli zeznania,
w których opisali okoliczności zawarcia przedmiotowych umów kredytowych.
Jak wskazano wcześniej, Andrzej B. stworzył grupę podmiotów kierowanych przez niego, które były ze sobą powiązane kapitałowo i osobowo. Andrzej
B. faktycznie kierował działalnością tych podmiotów, podejmując decyzje w zakresie bieżącej działalności tych podmiotów i dysponowania ich środkami. Andrzej B. doprowadził do zawarcia przedmiotowych umów kredytowych, wydając podporządkowanym mu osobom – formalnie kierującym tymi podmiotami –
polecenia ich zawarcia. Podkreślenia wymaga, że podmioty, które zawarły
przedmiotowe umowy kredytowe, przekazały uzyskane środki do innych podmiotów na podstawie pozornych umów. Andrzej B. podjął decyzje co do dalszych losów środków uzyskanych z przedmiotowych umów kredytowych.
Podmioty te w chwili zawarcia przedmiotowych umów kredytowych nie
miały możliwości wywiązania się ze swoich zobowiązań. Gros podmiotów, które ubiegały się o większość z przedmiotowych kredytów, otrzymało je, choć nie
miały historii działalności, zaś uzyskane środki były natychmiast transferowane
do innych podmiotów, które były z nimi powiązane, w celu pokrycia istniejących tam zobowiązań. Stwarzało to dla banków ryzyko, gdyż firma rozpoczynająca działalność nie ma doświadczenia, nie ma ustabilizowanych powiązań kooperacyjnych, rozpoznanych kooperantów. Banki nie miały dostatecznych informacji i podstaw do oceny tego, czy firma jest przygotowana do działalności.
W omawianym przypadku Andrzej B. działał wspólnie i w porozumieniu
z Bogdanem C. – dyrektorem jednego z banków udzielających największej liczby kredytów tej grupie powiązanych podmiotów. Odnośnie do tego dyrektora
banku biegły z zakresu bankowości stwierdził, że swoim zachowaniem naruszył
on szereg zasad określonych w obowiązujących przepisach wewnątrzbankowych. Bogdan C., zajmując stanowisko dyrektora oddziału banku, nie dopełnił
swoich obowiązków, które wynikają z treści wspomnianych przepisów.
Zgodnie z treścią przepisów wewnątrzbankowych obowiązujących w banku,
w którym dyrektorem był Bogdan C., a w szczególności z zarządzeniami
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Służbowej dotyczącej kredytowania działalności gospodarczej w walucie polskiej i w walutach wymienialnych, o udzieleniu lub odmowie udzielenia kredytu decydował Dyrektor Oddziału (Bogdan C.)
z zachowaniem przepisów o podziale kompetencji. Bogdan C. wydał decyzję
w sprawie powołania i działania Komitetu Kredytowego banku, w której w treści określił, że posiedzenie Komitetu Kredytowego jest ważne, jeżeli obecna jest
co najmniej połowa członków Komitetu, zaś członek Komitetu obecny na posiedzeniu, nie może uchylić się od wyrażenia jednoznacznego stanowiska w spra-
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wie, jak również wstrzymać się od głosu. Wniosek kredytowy, który był przedmiotem obrad Komitetu Kredytowego, referował kierownik komórki organizacyjnej wnoszącej sprawę. Zgodnie z treścią z cytowaną decyzja Komitetu Kredytowego nie była wiążąca dla podejmującego decyzję w sprawie. Zgodnie
z Regulaminem Organizacyjnym obowiązującym w tym czasie dla tego banku,
zatwierdzonym przez Dyrektora Oddziału Regionalnego, oddziałem tego banku
kieruje Dyrektor Oddziału (Bogdan C.), który ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje i ryzyko.
W rzeczywistości przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych dotyczących
przedmiotowych kredytów VIP-a, Komitet Kredytowy wyrażał swoją pozytywną opinię, nie mając wiedzy na temat zasadności udzielania tych kredytów, nie
miał wiedzy w zakresie rzeczywistej zdolności kredytowej, zarówno bieżącej,
jak i perspektywicznej wnioskodawców, i ryzyka kredytowego, gdyż inspektorzy kredytowi opracowujący wnioski kredytowe arbitralnie, w oderwaniu od
stanu rzeczywistego, określali klasę ryzyka kredytowego, adekwatność zabezpieczenia kredytowego, czasami nie dokonując także oceny formalno-prawnej
wniosków kredytowych czy zabezpieczenia kredytowego.
Komitet Kredytowy i inspektorzy kredytowi czynili tak, jak wynika z ustaleń
w śledztwie z uwagi na powiązanie wnioskodawców z VIP-em, gdyż jak wynika
z ich zeznań przesądzonym było przez dyrektora banku, że kredytowanie tego
VIP-a nadal ma być kontynuowanie, mimo – jak to wskazał biegły – braku możliwości wywiązania się przez niego i firm z nim powiązanych ze swoich zobowiązań wobec banku.
Dyrektor Bogdan C. podjął decyzje o przydzieleniu tych kredytów z naruszeniem przepisów wewnątrzbankowych. Naruszenia dotyczyły różnych etapów
procedury udzielenia kredytów. Bogdan C., podejmując decyzje o przyznaniu
przedmiotowych kredytów, miał świadomość udzielenia kredytu w warunkach
wysokiego ryzyka, gdyż nie były zidentyfikowane zagrożenia ze strony kredytobiorców. Akceptował jako zabezpieczenia przedmiotowych umów kredytowych
przewłaszczenie urządzeń, które praktycznie nie były zidentyfikowane przez
pracowników banku. Bogdan C. podejmował decyzje kredytowe o wysokim poziomie ryzyka, pomimo iż nie były one poparte przeprowadzeniem obowiązującej w tym Banku właściwej procedury.
Biegli z zakresu bankowości podnieśli, iż zakres dokumentów, które były
gromadzone w toku procedury udzielenia poszczególnych kredytów, był niewystarczający do podjęcia decyzji w tym zakresie. Wnioski kredytowe złożone
przez podmioty powiązane z VIP-em w banku nie powinny być rozpatrywane,
gdyż wnioski niekompletne, posiadające uchybienia formalne, sprzeczne dane
bądź inne braki nie mogą być rozpatrywane. Z analizy dokumentacji, która została złożona przez wnioskodawców ubiegających się o przyznanie przedmiotowych kredytów, wynika, że była ona niekompletna. W szczególności nie dołączono do nich sprawozdań finansowych o przychodach, kosztach i wyniku fi-
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nansowym F-01 za okresy kwartalne, informacji źródłowych związanych z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów, np. informacji o środkach trwałych
i wyposażeniu, analitycznego zestawienia przepływów środków pieniężnych
sporządzonego za okresy poprzednie i na cały okres kredytowania. Do wnioskowanych kredytów w walucie wymienialnej wnioski powinny być uzupełnione o dokumenty kontraktów lub zamówień importowych potwierdzających wartość, terminy i warunki realizacji zakupów importowych.
Bogdan C. swoim zachowaniem ograniczył inspektorom kredytowym możliwość pełnej i obiektywnej oceny formalnoprawnej dokumentów przedłożonych
przez podmioty składające wnioski o udzielenie kredytów. Inspektor kredytowy
po otrzymaniu wniosku był zobowiązany do dokonania oceny formalnoprawnej
przedłożonych dokumentów pod kątem ich kompletności, aktualności i autentyczności oraz dokonać oceny bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej
wnioskodawcy. Zgodnie z treścią przywołanej Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, ocena następuje pod kątem sprawdzenia bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej wnioskodawcy, ryzyka kredytowego ponoszonego przez bank oraz pod kątem prawnego zabezpieczenia zaproponowanego
przez wnioskodawcę.
Inspektorzy kredytowi nie mogli dokonać nałożonych na nich obowiązków,
gdyż do wniosków nie zostały dołączone wymagane dokumenty dotyczące firmy
kredytobiorcy. Nadto inspektorzy kredytowi nie mogli dopełnić obowiązków
wynikających z przepisów wewnątrzbankowych, ponieważ dyrektor banku Bogdan C. uniemożliwił im dokonanie faktycznej analizy, zgodnej z metodyką obowiązującą w banku, wyznaczając termin posiedzenia komitetu kredytowego najczęściej już na drugi dzień po wpłynięciu wniosku do oddziału. W związku
z powyższym fakt, że inspektor kredytowy nie dopełnił swoich obowiązków,
obciąża przede wszystkim Dyrektora Oddziału, który uniemożliwił pracownikowi wykonanie odpowiednich czynności. Zgodnie z treścią cytowanej Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, Oddział miał 14 dni na rozpatrzenie
wniosku kredytowego wraz z dokumentami. Taki okres umożliwiłby dokładną
analizę zdolności kredytowych poszczególnych wnioskodawców oraz ocenę
proponowanych przez nich zabezpieczeń.
Wnioski o udzielenie przedmiotowych kredytów nie powinny być rozpatrywane z uwagi na uchybienia formalne, a nadto nie przeprowadzono wymaganej
analizy ekonomiczno-finansowej wnioskodawców, nie określono zdolności kredytowej zgodnie z metodologią obowiązującą w banku, podczas gdy wnioskodawcy nie posiadali bieżącej zdolności kredytowej i nie byli w stanie wywiązać
się ze swoich zobowiązań.
Dyrektor Bogdan C., wyznaczając termin posiedzenia Komitetu Kredytowego przeważnie na drugi dzień po wpłynięciu wniosku kredytowego do oddziału,
praktycznie uniemożliwił inspektorom kredytowym dokonanie jego pełnej
i obiektywnej analizy, sprawdzenia wiarygodności wnioskodawcy i dokonania
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oceny proponowanych zabezpieczeń. Jako przewodniczący Komitetu Kredytowego dopuścił do rozpatrywania wniosku, pomimo iż ten był niekompletny
i zawierał braki formalne, w Regulaminie działania komitetów i zespołów kredytowych w tym banku określono, że członkowie Komitetu powinni otrzymać informację o terminie posiedzenia oraz materiały dotyczące przedmiotu posiedzenia co najmniej na dwa dni robocze przed terminem.
Wielokrotnie Bogdan C. przekroczył swoje kompetencje, przyznając dwa
kredyty w ciągu tego samego dnia dla jednego podmiotu, zdając sobie sprawę,
że takie działanie jest ewidentnym obejściem limitów kompetencyjnych przyznanych oddziałowi w banku.
Dyrektor Bogdan C. miał świadomość skutków swoich działań, braku zdolności kredytowych poszczególnych podmiotów gospodarczych, z którymi zawarto przedmiotowe umowy kredytowe, charakteru i zakresu powiązań pomiędzy nimi. Podjął decyzje o udzieleniu poszczególnych kredytów, dążąc do osiągnięcia korzyści przez VIP-a Andrzeja B. i współdziałające z nim inne osoby.
Z zeznań świadków – pracowników banku – wynika, iż istotną i szczególną
rolę przy udzieleniu kredytów dla podmiotów kierowanych przez Andrzeja B.
odegrał Dyrektor Oddziału Bogdan C., który podejmował decyzje o przyznaniu
kredytów dla firm powiązanych z Andrzejem B. z naruszeniem procedur i przepisów wewnątrzbankowych. Świadkowie podkreślili, że posiedzenia Komitetu
Kredytowego w oddziale banku odbywały się wyłącznie po to, aby stworzyć dokumentację wewnątrzbankową, pod już podjęte decyzję dyrektora Bogdana C.
o przyznaniu kredytów wymienionym podmiotom.
Podkreślenia wymagają powiązania o charakterze nieformalnym pomiędzy
Dyrektorem Bogdanem B. a VIP-em Andrzejem B. Bogdan C. pozostawał w zażyłych kontaktach z Andrzejem B. W banku odbywały się wielokrotnie nieformalne spotkania z udziałem wymienionych, na których uzgadniano udzielenie
kredytów przez bank dla firm kierowanych przez Andrzeja B. i dla firm kierowanych faktycznie przez niego. Nadmienić należy, że Bogdan C. był członkiem
Rady Nadzorczej jednej z firm kierowanych przez osobę powiązaną z Andrzejem B., nadto wzajemnie (dyrektor banku i osoba powiązana z Andrzejem B.)
poręczali sobie umowy pożyczki zawarte w innym banku.
Świadkowie zeznali, iż dyrektor banku Bogdan C. kilkakrotnie w wypowiedziach kierowanych do współpracowników informował ich, że podejmuje decyzje pozytywne o udzieleniu kredytów dla podmiotów kierowanych przez Andrzeja B., gdyż w ten sposób chce zabiegać o przychylność swoich przełożonych
z oddziału banku nadrzędnego, co miał mu zapewnić właśnie Andrzej B., podobnie, jak i uzyskanie tytułu naukowego.
Wierzytelności pokrzywdzonych banków z tytułu zawartych przedmiotowych umów kredytowych były wymagalne i znajdowały się w 4 grupie ryzyka,
to znaczy, że były to kredyty stracone. Dla banków były to kredyty niepracujące,
które nie przynosiły korzyści finansowych. Na tego rodzaju kredytów bank jest
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obowiązany tworzyć rezerwę w 100%. Tworzone rezerwy celowe pomniejszyły
wynik finansowy, obniżając rentowność banku. Tworzenie rezerw celowych
wynikało wówczas z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane
z działalnością banków (Dz.U. nr 149/2001, poz. 1672). W prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych na wniosek poszczególnych banków nie zdołano zaspokoić ich roszczeń.
Z ustaleń dokonanych w toku śledztwa wynika, iż przedmiotem oszustwa
było mienie o znacznej wartości i zachowanie sprawców wyczerpało znamiona
przepisów art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk z uwagi na to, iż przedmiotem
czynności wykonawczej sprawców było mienie znacznej wartości.
Zgodnie z przepisem art. 115 § 5 kk mieniem znacznej wartości jest mienie,
którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekraczała (wówczas) 200-krotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie
z treścią kolejnych rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia w okresie wskazanym w niniejszym opracowaniu wynosiła:
1) od 1 lipca 1997 r. – 450 zł,
2) od 1 lutego 1998 r. – 500 zł,
3) od 1 stycznia 1999 r. – 528 zł,
4) od 1 listopada 1999 r. – 670 zł,
5) od 1 marca 2000 r. – 700 zł.
Na marginesie podnieść należy, iż w okresie pomiędzy osądzeniem omawianej sprawy a sporządzeniem niniejszego opracowania nastąpiła zmiana przepisu
art. 115 § 5 k.k. Obecnie zgodnie z przepisem art. 115 § 5 k.k. mieniem znacznej
wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego
przekracza 200 000 złotych. W niniejszej sprawie zmiana ta nie spowodowała
zmiany kwalifikacji prawnej czynów sprawców – art. 286 § 1 kk w zw. z art.
294 § 1 kk.
W śledztwie zarówno Andrzej B., jak i Bogdan C. zostali prawomocnie skazali na karę wieloletniego więzienia. Także pracownicy banków i dyrektorzy innych banków udzielających kredytów objętych śledztwem zostali objęci wyrokami skazującymi.
Analiza opisanego studium przypadku jaskrawo i jednoznacznie wskazuje na
możliwy obszar patologii na styku nieformalnych powiązań między decydentami w sprawach kredytowania osób publicznych, znajomości noszących w sobie
w ocenie decydentów ze strony np. banków zalążek możliwości uzyskania dla
siebie różnego typu profitów (osobistych czy materialnych), w zamian za umożliwienie uzyskania przez osoby uznane w bankach za VIP-ów kredytów niosących za sobą zdecydowanie zbyt duże ryzyko ich niespłacenia, często już
w momencie ich udzielenia, czasami bez zdolności kredytowej wnioskodawcy,
czy adekwatności zabezpieczeń w stosunku do kwoty udzielonych kredytów.
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Jak wynika z przeprowadzonej analizy, taka zachłanność na ewentualne profity osobiste kierowniczej kadry bankowej nie dość, że prowadzi często do braku
możliwości odzyskania udzielonych kwot kredytów, to niestety – tak jak w opisywanym przypadku – do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej także i kadry niższego szczebla, wykonującej czynności w zakresie pełnego opracowania
wniosków kredytowych VIP-ów, które to czynności, jak wskazuje opisywany
przypadek, obciążane bywają presją, naciskiem ze strony przełożonych w banku
na pozytywne odniesienie się do opiniowanych wniosków kredytowych VIP-ów,
mimo jednoznacznych braków szans na udzielenie tych kredytów.
Ponadto banki nie oferują przecież kredytobiorcom własnych pieniędzy, lecz
nasze depozyty finansowe. Tym bardziej polityka kredytowa banków powinna
być nacechowana wnikliwością, krytycznym podejściem do dokumentacji złożonej przez ubiegającego się o przyznanie kredytu, i to niezależnie od jego statusu społecznego. A o przyznaniu kredytu powinna decydować jedynie finansowa
i formalnoprawna ocena zasadności udzielenia kredytu, a nie pozycja wnioskodawcy i ewentualne profity dla decydentów bankowych w przypadku bezkrytycznego wydawania pozytywnych decyzji w zakresie uruchamiania kredytów.
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Pathologies in crediting VIPs. Case study.
Summary
This elaboration applies to analysis of investigation concerning pathology in multimillion crediting to important political figures, which was conducted by Central Bureau of Investigation. In the
described case the very fact, that person applying for credit was a public figure resulted in abandoning standard procedures of researching creditworthiness. It caused multimillion losses due to
lack of real chance of return on capital. Described dealings show how breaking bank procedures
by managers, which were promised public profits, caused the banks to make conscious and unfavorable decisions to give politicians nonreturnable financial support. Criminal acts and informal
connections between worlds of politics and banking caused multimillion losses, and even worse
losses to be covered by treasury – which is us, the citizens.
Keywords: bank, crediting, social pathology, extortion, money, crime, security, fraud.
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Cywilizacje i konflikt cywilizacji w świetle badań
czasopisma „Opoka w Kraju”
Streszczenie
Przedstawiona w niniejszym artykule tematyka cywilizacji i konfliktu cywilizacji odnosi się do
dorobku naukowego Feliksa Konecznego, uzupełnionego o komentarze Macieja Giertycha dotyczące współczesnych przemian cywilizacyjnych.
Ukazane zostały cywilizacje będące przedmiotem zainteresowań czasopisma „Opoka w Kraju”,
a mianowicie: zachodnia, turańska, islamska i arabska.
Zarówno cywilizacje, jak i konflikt cywilizacji zostały zobrazowane z pozycji polonocentrycznej i europocentrycznej, przez co można zarzucić temu spojrzeniu brak obiektywizmu. Jednakże
właśnie taka jest specyfika czasopisma „Opoka w Kraju”. Opis cywilizacji jest dokonywany z pozycji dominującej cywilizacji zachodniej, toteż jest to subiektywne spojrzenie na wspomnianą
problematykę. Oznacza to również, iż publicystyka czasopisma „Opoka w Kraju” jest odzwierciedleniem poglądów części społeczeństwa polskiego, jak i niektórych reprezentantów środowiska
naukowego.
Słowa kluczowe: cywilizacje, konflikt cywilizacji, profesor Maciej Giertych, profesor Feliks
Koneczny, Jędrzej Giertych.

Wstęp
Czasopismo „Opoka” pierwotnie było wydawane przez Jędrzeja Giertycha
w Londynie. Kontynuacją tego dorobku jest publikacja „Opoka w Kraju”
(OwK), wydawana przez jego syna profesora Macieja Giertycha. Czasopismo
ukazuje się w nakładzie około 1000 egzemplarzy, a także ma 100 odbiorców
e-mailowych. OwK jest również dostępna na stronie internetowej, na którą odnotowuje się około 1000 wejść miesięcznie. Problematyka cywilizacji i konfliktu cywilizacji w OwK jest jednym z tematów będących w kręgu zainteresowań
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Macieja Giertycha. Dokonuje on przede wszystkim recepcji publikacji Feliksa
Konecznego. Istotnym jego wkładem jest analiza treści twórczości Konecznego
w aspekcie dokonujących się współcześnie przemian cywilizacyjnych.
Bez wątpienia znaczący wpływ na eksplikację cywilizacji w OwK ma Katolicka Nauka Społeczna Kościoła. Stanowi ona analizę porównawczą cywilizacji
będących w kręgu zainteresowań czasopisma. W związku z tym mamy do czynienia z uszeregowaniem cywilizacji w zależności od ich potencjału, a więc występują cywilizacje wyższe, np. łacińska, i niższe, np. cywilizacja turańska. Na
sposób pojmowania tematyki cywilizacyjnej w OwK wpływ ma dorobek Romana Dmowskiego, zwłaszcza Myśli nowoczesnego Polaka1, co uwidacznia się
w charakterystycznym dla tego czasopisma polonocentryzmie. Z tego względu
można uznać, iż to właśnie cywilizacje widziane z perspektywy Polski stanowią
dla Macieja Giertycha możliwość badań porównawczych. Uważny obserwator
może takiemu podejściu do tematu zarzucić brak obiektywizmu. Wydaje się, iż
jest to słuszna konstatacja. Być może właśnie dlatego takie subiektywne spojrzenie jest w tej sytuacji interesujące. Z tego względu staram się w swoich refleksjach uchwycić kontekst rozważań naukowych czasopisma OwK.
Omawiana przeze mnie kwestia nierówności cywilizacji ma zresztą odniesienie do twórczości Feliksa Konecznego, który uważał, iż
nierówność jest stanem normalnym, że nierówności zwalczać się nie da. Nierówność
wynika z systemu rodowego, gdzie jest patriarcha i stwarzająca nierówność biologiczna
bliskość do niego. Nierówność wynika z dziedziczenia, nie tylko majątku, ale i określonej kultury, poziomu technicznego, wiedzy organizacyjnej. Nierówność wynika też
z odziedziczonych talentów, zdrowia, sił fizycznych i intelektualnych. Ma też źródło
w różnicach woli, pracowitości i przedsiębiorczości. Tam gdzie panuje ideał równości
majątkowej, tam gdzie zabiera się temu co ma „ponad potrzeby” i rozdaje to ubogim, tam
ubóstwo jest zapewnione na wieki. Tam jest równanie w dół, do minimalnych potrzeb.
Nikt nie będzie się wysilał by mieć więcej, bo i tak mu zabiorą. Bez wysiłku, postępu
materialnego nie będzie. Wiele ludów cierpi stagnację właśnie z tego powodu2.

Natomiast nierówność w aspekcie cywilizacyjnym wynika z wyższości cywilizacji łacińskiej względem innych, co uwidacznia stwierdzenie:
Nikt nie może być cywilizowany na dwa sposoby. Cywilizacje muszą się zwalczać. Syntezy czy mieszanki prowadzą do stanu acywilizacyjnego. Brońmy naszej cywilizacji łacińskiej i szerzmy ją. Ten wygrywa cywilizacyjnie kto wychowuje w duchu swojej cywilizacji cudze dzieci. Kto pozwala by jego dzieci były wychowywane w duchu innej cywilizacji przegrywa. Cywilizacja łacińska nie boi się nierówności. Traktuje ją jako dźwignię postępu. Niech każdy próbuje dogonić najszlachetniejszego, najmądrzejszego, najbogatszego. Dodajmy, że wg Konecznego tylko w cywilizacji łacińskiej ukształtowały
się narody w tym sensie w jakim my w Polsce je pojmujemy, nie jako nacjonalizm zagrażający sąsiadom, ale jako świadomość tożsamości, poczucie więzi, miłości i obowiązku wobec Ojczyzny. Idea narodowa Dmowskiego to dokładnie to samo3.
1
2
3

Por. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Wrocław 2008.
M. Giertych, Nierówność, „Opoka w Kraju” 1996, nr 16(37), s. 9.
Idem, Rok Konecznego, „Opoka w Kraju” 1999, nr 29(50), s. 1.
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Kolejnym przykładem różnicującym cywilizacje jest ich ustrukturyzowanie
w zależności od „uczoności”.
Uczoność w cywilizacjach żydowskiej, bramińskiej czy chińskiej (rabinistyczna, panditowska, mandaryńska), nie stanowi nauki w łacińskim znaczeniu tego słowa. To są
„prawdy cywilizacyjne” w szatę nauki przybrane, a pozbawione wartości poza ich własną cywilizacją. Natomiast nauka stanowiąca poszukiwanie „Prawdy”, a taką uprawiamy
w cywilizacji łacińskiej, posiada wartość uniwersalną4.

Istotne znaczenie w pojmowaniu cywilizacji ma również relacja na styku
społeczeństwo – państwo.
Gdy sąsiedzi mają różne ustroje życia zbiorowego to gardzą sobą nawzajem, a w najlepszym razie unikają się. Tak wyglądają nasze stosunki z bizantyńskimi Niemcami i turańską Rosją. Decyduje stosunek społeczeństwa do państwa. U nas, w cywilizacji łacińskiej,
społeczeństwo tworzy państwo, w Niemczech służy państwu, a w Rosji się w ogóle nie
liczy. Gdy na początku XX w. wzorująca się na Zachodzie prasa w Rosji krytykowała cara za utratę floty pod Cuszimą Mikołaj II powiedział „Czego chce ta hołota i czego się
wtrąca? To moja flota!”. Czy dziś nie jest podobnie? Naród, w naszym rozumieniu tego
słowa, nigdy i nigdzie nie był tworem państwa, lecz zawsze społeczeństwa. Koneczny
nie znał ery postkolonialnej, ale dobrze przewidział. W sztucznych państwach, np. afrykańskich, narody się nie tworzą5.

Na potwierdzenie tego wywodu Maciej Giertych podaje przykłady.
Tak więc narodowość nie jest jakąś siłą antropologiczną, przyrodniczą wynikającą
z używanej mowy czy zajmowanego miejsca, ale jest tworem woli człowieka. Jest wytworem pracy pokoleń. Powstaje jako zrzeszenie dobrowolne. To naród tworzy państwo,
a nie odwrotnie. Państwa postkolonialne, te wszystkie Nigerie, Tanzanie, Rwandy czy
Angole nigdy narodów nie wytworzą. Nigdy nie powstało nic takiego jak naród jugosłowiański, czy naród radziecki. Nie będzie też narodu europejskiego. Narodu nie stworzy
się sztucznie. Naród powstaje z poczucia wolności obywatelskiej i wspólnej woli, a więc
z parcia oddolnego ku zbiorowej, wspólnej organizacji w zgodzie z określoną tradycją 6.

Kwestią zasadniczą jest również polityka, znaczenie cywilizacji zależy więc
od prowadzonej przez nie polityki. Tutaj pojawia się postulat, aby siła polityczna
była emanacją siły społecznej. Jedynie bardziej ofensywna siła polityczna może
zadecydować o wyższości cywilizacji łacińskiej względem innych.
Podstawowym zagadnieniem rozważań nad problematyką cywilizacji jest teza, iż największym zagrożeniem dla Europy, a tym samym dla Polski, jest cywilizacja turańska i islamska. To podejście badawcze na gruncie cywilizacji wynika z podejścia teoretycznego prezentowanego przez Macieja Giertycha, który
zasadniczą osią swoich badań nad cywilizacjami uczynił Europę i cywilizację
zachodnią.
4
5
6

Idem, Nowe książki, „Opoka w Kraju” 1996, nr18(39), s. 8.
Ibidem, s. 8.
M. Giertych, Naród, „Opoka w Kraju” 1996, nr 20(41), s. 3.
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Cywilizacje
W rozważaniach nad cywilizacjami Maciej Giertych posługuje się podziałem zastosowanym przez Feliksa Konecznego, który przecież za współczesne,
czyli do I połowy XX wieku, uważał następujące cywilizacje: bramińską, żydowską, chińską, turańską, bizantyńską, łacińską, arabską. Jednakowoż Maciej
Giertych nie ekstrapoluje wszystkich ich w swoim czasopiśmie. Natomiast
przyjmując za współczesne cywilizacje te zaproponowane przez Samuela Huntingtona, można wyróżnić: cywilizację zachodnią (łacińską), latynoamerykańską, prawosławną lub bizantyjską, afrykańską, islamską, hinduistyczną, buddyjską, chińską, japońską7.
Spośród współczesnych cywilizacji będących przedmiotem zainteresowań
czasopisma OwK można wyróżnić: cywilizację zachodnią, turańską, islamską
oraz arabską.
Cywilizacja zachodnia odznacza się tym, że etyka obowiązuje zawsze, we
wszystkich dziedzinach życia, z polityką włącznie, występuje uczoność w służbie prawdzie, Kościół jest niezależny od państwa, istnieje sakralizacja małżeństwa i rodziny, prymat sił duchowych, łączenie poprzez współpracę, gotowość
do krytykowania państwa, liczy się jednostka i jej wolność. Zadaniem obywateli
jest wymuszanie na państwie służenia ich interesom, samorządność, siła polityczna wyrasta z sił, życie zbiorowe organiczne, oddolne, wyrazem woli obywateli, odpowiedzialność osobista każdego. Wyższość celu, sensu, treści nad formą. Forma nie ma znaczenia. Istnieje prawo publiczne i prywatne. Powstają narody jako wyraz zbiorowej więzi wokół określonej historii, literatury i ziemi.
Świadomość odpowiedzialności za przeszłość i przyszłość (historyzm)8.
Kluczowym zagadnieniem w rozwoju cywilizacji zachodniej w Europie będzie to, według jakiego wzorca będzie ona funkcjonować, tzn. łacińskiego czy
bizantyjskiego? Zdaniem Macieja Giertycha, od odpowiedzi na to pytanie zależeć będzie, czy i jak uporamy się z naporem islamskim na Europę9.
Cywilizacja turańska charakteryzuje się silnie zbiurokratyzowanym, rozkazodawczym państwem. Występuje tutaj silny centralizm. W tej cywilizacji nie
występują narody w europejskim znaczeniu, a są jedynie zlepki ludów, szczepów, ras. Jak pisze Maciej Giertych, „gdy zabraknie wodza, przychodzi «smuta», brak drogowskazu, osłabienie […]. Tak jest zawsze w Rosji”10. Stosunek
cywilizacji turańskiej do religii jest obojętny. Ważne jest tylko, aby duchowieństwo nie wtrącało się w sprawy przywódcy. Przeważa myślenie, iż można coś
zdziałać tylko odgórnie, centralnie. W cywilizacji turańskiej nie ma miejsca na
pracę organiczną.
7
8
9
10

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, wyd. 9, Warszawa 2007, s. 21.
Por. M. Giertych, Czym się różni bizantyzm od łacińskości?, „Opoka w Kraju” 2008, nr 66(87), s. 8.
Ibidem, s. 8.
M. Giertych, Cywilizacja turańska w Polsce, „Opoka w Kraju” 2011, nr 76(97), s. 8.
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Maciej Giertych formułuje pytanie odnośnie do rozwoju cywilizacji turańskiej:
czy Putin to już jest ten car, który tradycyjną metodą wyprowadzi Rosję ze smuty, jeszcze do końca nie wiemy, ale wygląda na to, że ma olbrzymią szansę taką właśnie role
odegrać i że znajdzie sposób, by swój „demokratyczny” mandat przedłużać w nieskończoność. Jeżeli tak, to czeka nas następny etap wzrostu siły Rosji poprzez podbój czy
wchłanianie państw sąsiedzkich inną metodą. Rozpocznie się ponowne „zbieranie ziem
ruskich”, pod którym to pojęciem kryją się nie tylko Białoruś i Ukraina, ale pewnie i republiki środkowo-azjatyckie oraz Europa środkowo-wschodnia, czyli dawne władztwo
ZSSR. Nie wolno nam bagatelizować tych tendencji w Rosji. Zagraża nam dziś nie tyle
armia rosyjska, co możliwość zakręcenia kurka z gazem czy też ropą11.

Cywilizacja islamska jest postrzegana jako ta, z którą Europa musiała walczyć na przestrzeni dziejów.
Europa zmaga się z islamem już 13 wieków. Kiedyś opanowali Hiszpanię południowe
Włochy i Bałkany, sięgając Polski i Wiednia. Hiszpańska rekonquista trwała siedem
wieków. Od odsieczy wiedeńskiej w 1683 r. Ottomanie systematycznie cofają się z Bałkanów. Dziś Turcja ma zaledwie przyczółek w Tracji. Po wojnach bałkańskich na początku naszego wieku pozostali na Bałkanach muzułmanie zostali podzieleni między Albanię, Kosowo, Czarnogórę, Macedonię i Grecję, […] Muzułmanie mają dziś świadomość swojej słabości militarnej w stosunku do Europy, znajdującej się w sojuszu z USA.
Deklarują więc jedynie pragnienie tolerancji dla wyznawania swojej wiary. Jednak nie
udzielają jej chrześcijanom, w krajach gdzie rządzi szariat. Nie ma wzajemności. Dziś jeżeli muzułmanie prowadzą gdzieś wojny, to raczej partyzanckie, terrorystyczne, co nie
znaczy, że nie przejdą do pełnej ofensywy zbrojnej, jeżeli poczują się silni. Jest już islamska bomba atomowa (Pakistan, a może i Iran). Nie brak też fanatyzmu religijnego.
Pamiętajmy, że dla muzułmanina, nie-muzułmanin to niewierny, giaur, już z tego tytułu
zasługujący na śmierć. Tak ustawiając sobie przeciwników niejako zmuszają ich do krucjaty antymuzułmańskiej. Udawanie, że chodzi o konflikty etniczne, gospodarcze, międzypaństwowe, to tylko mydlenie oczu. Chodzi o ekspansję wiary. Tymczasem Amerykanom się wydaje, że współpracując z muzułmanami nauczą ich demokracji i kultury
współżycia międzynarodowego. Nie rozumieją, jak szybko można każdy konflikt zmienić w świętą wojnę w imię Allacha, na której śmierć równa się zbawieniu 12.

Cywilizacja arabska jest opisywana przez Feliksa Konecznego niejako na
marginesie jego zainteresowań naukowych, które przecież koncentrowały się
wokół cywilizacji: łacińskiej, bizantyjskiej, żydowskiej i turańskiej. Jak pisze
Maciej Giertych –
zwykle się uważa, że Arabowie są z natury nomadami. Wielu z nich było nomadami
i wygląda na to, że raczej rozwinęli się nie tyle z osiadłych rolników, co z pasterzy pędzących lub idących za trzodami w poszukiwaniu pastwisk. Jednak zwrócenie się ku rolnictwu i zakładanie miast nastąpiło tysiące lat temu, tak więc trudno uznać wędrowny
styl życia za cechę charakteryzującą tę cywilizację.
Traktowanie islamu jako cechy charakteryzującej tę cywilizację również jest błędem.
Meczety to nie domy boże, gdyż nie posiadają ołtarzy ofiarnych. To tylko domy modlitwy. Nie ma duchowieństwa. Imamowie to tylko przewodnicy w modlitwie. Sam Maho11
12

Ibidem, s. 8.
M. Giertych, Islam zagrożeniem, „Opoka w Kraju” 1999, nr 32(53), s. 4.
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met był imamem, jak również byli nimi kalifowie. Imam to ktoś, kto umie czytać i interpretować Koran. A ponieważ Koranu nie wolno było tłumaczyć na inne języki, imam
musiał znać arabski, co najmniej na tyle, by móc go czytać, choć nie koniecznie rozumieć. W każdym meczecie koło pulpitu znajduje się ornamentalna nisza wskazująca kierunek ku Mekce, w którą to stronę wszyscy modlący się muszą być zwróceni. Źródłem
wiary są Koran i Sunna. Sunna składa się z komentarzy i notatek na temat Koranu dokonanych przez najstarszych komentatorów. Sunnici są ortodoksyjni, podczas gdy szyici
odrzucają tradycję i nie uznają pierwszych trzech kalifów. Szyici żyją w Iranie, Pakistanie, Bangladeszu, w Mongolii i w oazach Algierii. Świat arabski jest sunnicki. Taka też
jest Turcja. Obie gałęzie nauczają pięciu podstawowych obowiązków: modlitwy, ofiary,
pielgrzymki, postów i udziału w świętych wojnach. Są niektóre obyczaje przejęte z judaizmu, takie jak zakaz spożywania wieprzowiny i rytualny ubój zwierząt. Jezusa czczą jako proroka, a Maryję jako Dziewicę, ale uważają, że traktowanie Jezusa jako Syna Bożego jest pomysłem politeistycznym13.

Istotnym zagadnieniem, według Macieja Giertycha, na dziś jest, aby mając
do czynienia z islamskim terroryzmem, odróżniać fanatyzm powstający w ramach cywilizacji turańskiej, podobny do sekty Assasynów, od godnej pochwały
religijnej wierności Koranowi, obecnej w cywilizacji arabskiej14.

Konflikt cywilizacji
Maciej Giertych podaje również przykłady konfliktów cywilizacyjnych we
współczesnym świecie. Do nich zalicza (w szczególności na polu naukowym)
np. islamskie ataki na papieża Benedykta XVI za jego referat wygłoszony w Ratyzbonie. Ekspansja islamu jest możliwa dzięki bogatym złożom ropy naftowej,
co ułatwia ekspansję gospodarczą i demograficzną islamu15.
Kolejnym zarzutem jest prozelityzm islamu, który zdobywa przyczółki
w Europie, budując nowe meczety tam, gdzie pojawi się choć trochę muzułmanów. Innym przykładem jest ich ekspansja demograficzna, ponadto zamachy terrorystyczne, np. World Trade Center w Nowym Jorku, pociągi w Madrycie, metro w Londynie, rozruchy we Francji (podpalanie samochodów), szkolenie zamachowców-samobójców16.
Z kolei na obszarze cywilizacji turańskiej, czyli Rosji, występuje konflikt
z islamem.
Z problemem czeczeńskim Rosjanie rozprawiają się w typowo turański, czyli barbarzyński sposób, trzeba przyznać, że skutecznie. W Azji Środkowej Rosja konkuruje z Zachodem o wpływy w islamskich republikach post-radzieckich. Są one jeszcze gospodarczo
i organizacyjnie słabe. Również islam nie jest tam szczególnie mocny, ze względu na
13
14
15

16

Idem, Koneczny o cywilizacji arabskiej, „Opoka w Kraju” 2006, nr 59(80), s. 5.
Ibidem, s. 5.
Por. M. Giertych, Islamskie ataki na Papieża Benedykta XVI, „Opoka w Kraju” 2006, nr
59(80), s. 8.
Por. idem, Ekspansja islamu, „Opoka w Kraju” 2008, nr 66(87), s. 1.
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dziedzictwo marksistowskiego ateizmu. Zachód sądzi, że nauczy ich demokracji, tolerancji i wolności (o naiwności!). Rosja ma nadzieję, że z powrotem obejmie nad nimi kuratelę. […] Do cywilizacji turańskiej należy też Turcja, skrawkiem terytorialnym leżąca
w Europie i z nadzieją wejścia do Unii Europejskiej. Sama obawiając się irredenty kurdyjskiej w typowo turański sposób rozprawia się zarówno z własnymi Kurdami, marzącymi o niepodległości, jak i z propozycją autonomii kurdyjskiej w Iraku. Fakt, że Kurdowie to też muzułmanie, nie ma nic do rzeczy. Wbrew temu, co sądzi Samuel Huntington, cywilizacje i religie należą do innych porządków. W świecie turańskim nie ma zwyczaju dzielenia się z kimkolwiek władzą. Nadzieja Turcji na wejście do Unii Europejskiej
ma związek z perspektywą zdominowania Unii poprzez swoją liczebność ludnościową,
w połączeniu z muzułmanami Bośni, Albanii, Kosowa i rosnącymi ludnościowo imigrantami w Europie Zachodniej. […] Reszta Europy to kraje cywilizacji łacińskiej. Są kraje,
w których trwa walka cywilizacyjna – w Niemczech i Austrii między bizantynizmem
a łacińskością. Zapewne ten sam konflikt w jakiejś mierze trwa na Bałkanach. Na Ukrainie i Białorusi trwa on między turańskością a łacińskością. To, jakie ostatecznie oblicze
te kraje przyjmą, może mieć zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy17.

Następnym przykładem pęknięcia cywilizacyjnego w Europie jest konflikt
dotycząc y jej kształtu politycznego. Miarodajne w tym zakresie są opinie środowiska politycznego, z którego wywodzi się Maciej Giertych, a mianowicie
parlamentarzystów Ligi Polskich Rodzin. W tym celu posłużę się badaniami jakościowymi (wywiadami swobodnymi otwartymi), które przeprowadziłem z posłami i senatorami Ligi Polskich Rodzin18.
Pytanie o kształt i wizję przyszłej Unii Europejskiej ukazane na osi: Europa Ojczyzn – koncepcja federalistyczna nie zebrało żadnego stronnika tej drugiej koncepcji. Stanowisko parlamentarzystów było zgodne z doktryną macierzystej partii:
Jestem za Europą Ojczyzn, ponieważ koncepcja federalistyczna jest z gruntu rzeczy
błędna. Błędna jest z wielu powodów, ale błędna jest z takiego powodu, że odcina człowieka od zakorzenienia. Żeby człowiek mógł realizować swój osobowy wymiar musi
być zakorzeniony w swojej kulturze, narodzie, tradycji. Koncepcja Unii Europejskiej polega na wykorzenieniu. Człowiek ma nie kontemplować świata, tylko konsumować. Lansuje kosmopolityzm w postawach ludzkich. Człowiek jeździ po tej Europie i nie kontempluje tylko pstryka zdjęcia. Jest takim człowiekiem-koczownikiem. To jest błędna postawa. Bo człowiek odkrywa, że będąc Europejczykiem nie ma swojej tożsamości. Poza
tym koncepcja federalistyczna jest koncepcją błędną, bo utopijną. Polska i kraje Europy
są w kontekście różnych cywilizacji - nie da się tych cywilizacji zhomogenizować, bo są
cywilizacje wyższe jak cywilizacja łacińska, cywilizacje niższe, jak cywilizacja niemiecka, czy cywilizacja bizantyjska - za Feliksem Konecznym. Cywilizacja polańska, czy
cywilizacja żydowska to są odrębne cywilizacje. Europa Ojczyzn jest Europą naturalną,
17
18

Idem, Geografia cywilizacyjna Europy, „Opoka w Kraju” 2008, nr 66(87), s. 2.
Niniejsze badania znajdują się w mojej pracy doktorskiej pt. Liga Polskich Rodzin jako aktor
społeczny, a przedstawione wywiady są jedynie fragmentem owych badań. W dniach 22–24
maja 2007 r. przeprowadziłem wywiady z udziałem posłów LPR, natomiast w dniach 28–29
maja 2007 r. – z senatorami LPR. Populację stanowiło 34 parlamentarzystów Ligi Polskich Rodzin. Wśród 27 posłów udało mi się przeprowadzić 17 wywiadów, natomiast wśród 7 senatorów przeprowadziłem 2 wywiady. Z respondentami spotykałem się w Sejmowym Biurze Prasowym Ligi Polskich Rodzin. Dobór próby był celowy.
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która rosła od tysiąca lat. Polski naród jest tysiącletni i nie jest możliwe, aby zidentyfikował się z jakąś wizją, która powstała parę lat temu (19).
Europa Ojczyzn. Nie mogą oni nas uczyć co to jest unia, bo pierwsza unia w Europie to
unia polsko-litewska. Rzeczpospolita Polska Obojga Narodów była schronieniem dla innowierców, to jest w tej chwili w jakiś sposób zafałszowywane, ale taka jest prawda historyczna. Uważam, że w tym temacie jesteśmy dużo lepsi od nich. Europa, jeśli dążyła
do zjednoczenia, to ze względów ekonomicznych, ponieważ dusili się i brakowało im
rynków zbytu, które zdobyli w Europie Wschodniej (1).

Wśród polityków LPR zaznaczył się również głos stwierdzający, że Unia
Europejska upadnie tak jak Związek Radziecki. Pogląd ten był pochodną założenia, że wszystkie unie polityczne, gospodarcze, personalne wcześniej czy później się rozpadały:
Uważam, że nie zda egzaminu żaden z tych modeli federalistycznych, ponieważ Europa
jest ukształtowana jako państwa narodowe i tylko państwa narodowe mają rację bytu.
Narody do tego wrócą i Unia Europejska rozpadnie się tak jak rozpadł się Związek Radziecki (1).

Kwestia postrzegania cywilizacyjnego Europy według środowiska Ligi Polskich Rodzin kształtowała się na zasadzie antynomii: narodowość polska – obywatelstwo europejskie oraz Europa Ojczyzn – federacja. Stanowi to niewątpliwie odniesienie do idei, którymi kierowała się endecja i środowiska narodowe.

Podsumowanie
W publicystyce Macieja Giertycha zauważalna jest tendencja do czynienia
z cywilizacji zachodniej dominującej i górującej nad innymi cywilizacjami.
Komentarze odnośnie do charakterystyki poszczególnych cywilizacji pisane są
z pozycji polonocentrycznej i europocentrycznej. To w szczególności islam zagraża Europie, dzięki prężnemu rozwojowi tego wyznania w państwach Europy
Zachodniej. Zauważalne jest postrzeganie cywilizacji turańskiej poprzez mocarstwowe dążenia samej Rosji względem innych narodów wchodzących w skład
dawnego Związku Radzieckiego, a także jego dawnych satelitów. W tym celu
Rosja prowadzi politykę szantażu energetycznego w stosunku do tych państw.
Maciej Giertych jednakże nie zauważa prozelityzmu ze strony kościoła katolickiego. Dziś hierarchowie prawosławni zarzucają katolikom, iż wychodzą poza
swój obszar cywilizacyjny, prowadząc rozległą pracę misyjną na terenie Rosji.
Jak pisze Maciej Giertych,
Konfliktów cywilizacyjnych nie wygrywa się ustępstwami. Trzeba być samemu silnym
i gotowym bronić swoich racji. W Europie tendencje ekumeniczne, które przerodziły się
w synkretyzm, osłabiły świadomość odrębności nie tylko religijnej, ale i cywilizacyjnej.
Można i trzeba współpracować w różnych sprawach z bardzo różnymi partnerami. Do
każdej sprawy zestaw partnerów może być inny – jak w koalicjach sejmowych czy ONZ-owskich, ale nie może to być kosztem własnej tożsamości. Letniość religijna w Europie
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pociągnęła za sobą letniość w świadomości cywilizacyjnej. A gdy się własnej cywilizacji
nie broni, to się ulega innej, bardziej zdecydowanie dążącej do zwycięstwa. Na razie wygląda na to, że bizantynizm zwycięża, przynajmniej w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Czy jednak okaże on się tak samo zwycięski w konfrontacji z islamem, szczególnie
z islamem turańskim?19

Na przestrzeni wieków między poszczególnymi cywilizacjami występowały
konflikty. Dziś są one również obecne, przybierając bardziej wyrafinowane oblicze, np. stopniowego uzależniania gospodarczego, wojen ekonomicznych, prozelityzmu religijnego, prowadzenia zakulisowych działań dyplomatycznych.
Wobec tak szerokiego wachlarza możliwości prowadzenie wojen czy nawet
ograniczonych działań zbrojnych wobec innych państw traci na znaczeniu.
Światową i europejską opinię publiczną zainteresowała publikacja Macieja
Giertycha Wojna cywilizacji w Europie20. Jej anglojęzyczna wersja Civilisations
at war in Europe została subskrybowana w Parlamencie Europejskim w 2007 r.
W zasadzie należy pokreślić, iż w wielu przypadkach zawarte w niej uwagi odnośnie do cywilizacji są w znacznej mierze ekstrapolacją poglądów Macieja
Giertycha w tej mierze, jak również badań Feliksa Konecznego. Bez wątpienia
tezy zawarte w owej publikacji znajdują się również w czasopiśmie „Opoka
w Kraju”. Jednakże są one w niektórych aspektach znacznie bardziej rozbudowane, np. w przypadku omawiania cywilizacji turańskiej.
Niewątpliwie jej rozpropagowanie w Parlamencie Europejskim spowodowało zainteresowanie tym problemem mediów europejskich i światowych. Pojawiają się w związku z tym elementy mające potwierdzić tezę o wyższości cywilizacji łacińskiej względem pozostałych – prof. Maciej Giertych pisze –
Uznanie jednak amerykańskiej wolności, tolerancji, rządów prawa i sposobu życia za coś
cennego oraz wartego obrony i eksportowania prowadzi do powstania świadomości narodowej. Następuje to jednak dopiero po przyjęciu wspólnego języka, historii i praw, jako czegoś własnego. Taki proces możliwy jest tylko w cywilizacji łacińskiej i we
wszystkich krajach tej cywilizacji często zdarza się, że imigranci integrują się i przyjmują narodowość kraju osiedlenia za swoją. […]. Koneczny definiuje naród jako zrzeszenie
cywilizacyjne, personalistyczne, posiadające ojczyznę i język ojczysty21.

Część środowisk narodowo-katolickich i prawicowych rozpoczęła dyskusje
i polemiki z publikacją prof. Macieja Giertycha, który dokonując opisu cywilizacji turańskiej, w sposób prawidłowy przedstawił jej charakterystykę, posiłkując się dorobkiem naukowym Feliksa Konecznego. Maciej Giertych uważa, iż
dzisiaj najwyraźniej widzimy cywilizację turańską w Rosji. Tam jednowładztwo
jest normą. Nie ma znaczenia, czy jest to chan, car, pierwszy sekretarz czy prezydent. On jest najbardziej kochany i akceptowany, jeżeli jego władza jest wolna
od jakichkolwiek ograniczeń; musi być jednak zwycięzcą. Turańczycy nie ak19
20
21

M. Giertych, Jaką ma być Europa?, „Opoka w Kraju” 2008, nr 66(87), s. 9.
Idem, Wojna Cywilizacji w Europie, Warszawa 2007.
Ibidem s. 14.

246

Marcin PŁOSKI

ceptują przywódcy przegrywającego jako władcy. Musi on więc nieustannie
udowadniać, że jego władztwo i wpływy stale rosną. Władca taki nie jest nigdy
krytykowany i kontestowany. Nie należy oczekiwać, że Rosja nagle przyjmie
system demokratyczny, ponieważ ludzie tam żyjący nie spodziewają się tego.
Zaproszeni do głosowania będą wybierać tak jak im każe władca, a wszelka
opozycja będzie oczywiście miażdżona22.
Maciej Giertych stawia również prognozę sytuacji geopolitycznej krajów
graniczących z Rosją, nie kryjąc w związku z tym swoich obaw. Diagnozę tę
przedstawia w kontekście zmian politycznych, które dokonały się na przełomie
XX i XXI wieku.
Rządy Michaiła Gorbaczowa i Borysa Jelcyna to był czas smuty. Własność państwowa
stała się własnością prywatną oligarchów. Teraz mamy jednak Putina. Car powrócił,
wywłaszczył oligarchów i Rosja wróciła do normalności – turańskiej normalności. Władca musi odnosić sukcesy, by utrzymać się na tronie. Dzisiaj mogą to być wpływy na inne
kraje poprzez uzależnianie ich dostawami ropy i gazu. Z pewnością będą także nasilały
się próby przywrócenia dominacji nad ziemiami, które Rosja utraciła za Gorbaczowa
i Jelcyna23.

Tezy odnośnie do rozwoju sytuacji politycznej w Rosji są jak najbardziej
trafne, a kwestia dalszego militarnego podboju krajów graniczących z Rosją zadziwia precyzją, sam Maciej Giertych na wiele lat wcześniej dokonuje właściwego antycypowania rozwoju sytuacji militarno-politycznej we Europie.
Istotne znaczenie ma również cywilizacja bizantyjska w kontekście funkcjonowania państwa niemieckiego. Maciej Giertych dokonuje rozgraniczenia Niemiec na dwa obszary, a zatem na wschodzie Niemiec dominowała cywilizacja
bizantyjska, podczas gdy na zachodzie Niemiec prym wiodła łacińskość,
zwłaszcza w Nadrenii. Stąd należy wnioskować, iż powrót stolicy z Bonn do
Berlina w aspekcie cywilizacyjnym nie jest korzystnym wydarzeniem24. Wskazują na to choćby wnioski, które zaprezentował Feliks Koneczny, który uważał,
że w dziejach Niemiec przejawem bizantynizmu jest brak idei narodowej, a za
jego arcydzieło uznać należy prusactwo, gdzie istotne znaczenie ponad społeczeństwem mają organy państwowe. Po części ów pogląd jest eksplikacją tej
problematyki zawartej w twórczości Feliksa Konecznego, który zwracał uwagę
na ogromne różnice pomiędzy cywilizacją łacińską a cywilizacją bizantyjską
w aspekcie rozdziału władzy świeckiej od władzy kościelnej, wskazując, iż
władcy bizantyjscy lubowali się w dyrygowaniu Kościołem25.
Postrzeganie cywilizacji przez Macieja Giertycha, zwłaszcza w odniesieniu
do relacji konfliktowych na linii Rosja – państwa zachodnie oraz na linii świat
muzułmański – państwa zachodnie, koresponduje z tezami występującymi wśród
22
23
24
25

Ibidem, s. 16–17.
Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 20.
Por. F. Koneczny, Cywilizacja bizantyjska (odczyt), Krzeszowice 2004, s. 24–32.
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badaczy cywilizacji, a może przede wszystkim Samuela Huntingtona, który
okresu rozpadu Związku Radzieckiego nie postrzega jako czasu zimnej wojny,
lecz jako „zimny pokój”. Podobny tok rozumowania przedstawia w przypadku
relacji pomiędzy cywilizacją zachodnią a światem muzułmańskim26.
W związku z problematyką cywilizacji prezentowaną przez Macieja Giertycha nasuwa się istotne pytanie, jaki jest jego wkład merytoryczny i popularyzatorski w rozważania nad problematyką współczesnych cywilizacji? Bez wątpienia istotna jest warstwa badawcza Macieja Giertycha, w której odnosi się on do
kwestii cywilizacji w aspekcie bieżących wydarzeń politycznych, problemów
społecznych, które powstały na skutek zmian geopolitycznych. Jednakże
w przypadku osiągnięć popularyzatorskich światowego rozgłosu nie przyniosła
mu „Opoka w Kraju”, lecz publikacja, która zawierała znaczną część tez zawartych w niej, a mianowicie Wojna cywilizacji w Europie. Ocena tej pozycji
w przeciwieństwie do „Opoki w Kraju” budziła skrajne emocje, co oznacza, iż
tematyka cywilizacji wśród współczesnych czytelników może rozpalać emocje.
Wskazuje to również na aktualność tego problemu w aspekcie globalizującego
się społeczeństwa.
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Civilizations and civilizations’ conflict in the view of researches
provided in the journal “Opoka w Kraju”
Summary
Subject matter of civilizations and clash of civilizations presented in this article refers to the
scientific achievements of Felix Koneczny, supplemented and commented on the contemporary
transformation in the civilization by Professor Maciej Giertych.
In the following work are shown the civilizations which are the main subject of interest to the
journal “Opoka w Kraju”, which are namely: the Western civilization, Turkish civilization, Islamic
and Arabic civilization.
Both civilizations and civilizations’ conflict have been illustrated with items of Polish-centric
and Euro-centric, which can be treated as a lack of objectivity. However, this is a specificity of the
journal “Opoka w Kraju”. Description of civilization is mainly based on on the dominant position
of Western civilization, so it is a subjective view of the mentioned issues. It also means that journalism provided by “Opoka w Kraju” is a reflection of just part of the Polish society as well as
some representatives of the scientific community.
Keywords: civilizations, the conflict of civilizations, Professor Maciej Giertych, Professor
Feliks Koneczny, Jędrzej Giertych.
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Polityka stosowania narzędzi komputerowych
i systemów informacji przestrzennej
w projektowaniu bezpieczeństwa w Polsce
Streszczenie
W opracowaniu dokonano analizy pojęcia systemy informacyjne w oparciu o literaturę krajową
i zagraniczną. Wskazano korzyści płynące z wdrażania systemów geoinformacji, które są przydatne w wielu dziedzinach życia. Wykazano, że posługiwanie się informacją przestrzenną jest bardzo
istotne w funkcjonowaniu społeczeństwa, a świadczy o tym zastosowanie w takich dziedzinach
życia, jak: w administracji, biznesie, infrastrukturze, geologii czy w planowaniu bezpieczeństwa
oraz ochrony osób i mienia. Polityka państwa w zakresie systemu GIS winna zmierzać do maksymalnego wykorzystywania i rozbudowy tego systemu, co zapewniłoby optymalizację projektowania systemów bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: systemy informacyjne, geoinformacja, GIS, system powiadamiania ratunkowego.

System informacji przestrzennej
Otaczające nas obiekty mają swoje położenie względem innych obiektów.
Dla każdego możemy przypisać pewną lokalizację, charakterystyczne własności
geometryczne, wzajemne relacje w otoczeniu, które mogą być identyfikowane
w odniesieniu od Ziemi. Tymi słowami w skrócie możemy zdefiniować informację przestrzenną. Jednakże terminu obiekt nie możemy precyzować wyłącznie jako namacalnie istniejącego tworu natury lub człowieka, lecz możemy mieć tu także do czynienia ze zjawiskiem przyrodniczym, społecznym, czy też ekonomicznym występującym na danym obszarze. „Wszystko, co się dzieje, ma swoje miejsce w przestrzeni. Wiedza o lokalizacji zjawiska może być niezwykle istotna”1.
*
1

j.zdanski@wp.pl
P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind, GIS. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 5.
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Położenie jest niezmiernie ważne. Bez względu na fakt, czego to będzie położenie – umiejscowienie kluczyka do samochodu, gdy rano wychodzimy do
pracy, lokalizacja samochodu na parkingu, czy samego celu, czyli naszego miejsca pracy. Docieramy do nich, przemieszczając się w pewien zaplanowany sposób, po drodze wykonując ściśle określone czynności.
Istotnym w moim opracowaniu pojęciem są systemy informacyjne. Literatura zagraniczna, jak i krajowa przedstawia różne sformułowania istoty powyższego pojęcia. Systemem informacyjnym możemy nazwać wzajemnie ze sobą powiązane procesy informacyjne. Uogólniając, pojęcie to można przedstawić jako
łańcuch operacji, na który składają się: planowanie obserwacji i gromadzenia
danych, magazynowanie i operowanie danymi oraz ich analiza i w efekcie wykorzystywanie posiadanych danych w procesach zarządzania. Definicje o charakterze formalnym opierają się głównie na cechach systemu i przedstawiane są
za pomocą układu wejście – proces – wyjście. Wejściem w tym przypadku będą
wszelkie źródła informacyjne, które system pozyskuje ze swojego otoczenia lub
wewnętrznych generatorów informacyjnych. Wyjściami nazwiemy informacje
dostarczane do otoczenia lub innych systemów wewnętrznych, natomiast procesy to działania, które przekształcają i formują informacje wejściowe w informacje wyjściowe2. Adam Nowicki w swojej książce przedstawia system informacyjny jako „wyróżniony przestrzennie i uporządkowany czasowo zbiór informacji, nadawców informacji, odbiorców informacji, kanałów informacyjnych oraz
technicznych środków przesyłania i przetwarzania informacji, których funkcjonowanie służy do sterowania obiektem gospodarczym”3. Z kolei wg Jerzego Kisielnickiego i Henryka Sroki, ten system informacyjny jest wielopoziomową
strukturą, która pozwala jego użytkownikowi na transformowanie określonych
informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich
modeli i procedur4. W swojej pracy pozostanę przy wyżej wymienionej, uogólnionej definicji – tj. rozumiejąc system informacyjny jako łańcuch takich operacji, który przetwarza informacje źródłowe w informacje docelowe, czyli poszukiwane. Systemy operacji przestrzennej łączą w sobie wiedzę z zakresu wielu
dziedzin informatyki, geografii, kartografii, geodezji, administracji, ochrony
środowiska, ekonomii statystyki i wielu innych. Odnosząc się do poprzedniej
myśli, systemem informacji przestrzennej nazwiemy taki łańcuch operacji, który
zbiera, przetwarza, uaktualnia i rozwija informacje przestrzenne w taki sposób,
by były przypisane w konkretnej pozycji. Popularnie przyjęło się je określać
mianem skrótu GIS (Geographical Information Systems). W Polsce (jak również
na świecie) używa się zamiennie znaczeń skrótu:
2
3

4

J. Górczyński, Procesy informacyjne zarządzania. Systemy informacyjne, WSZiM, Sochaczew 2008.
A. Nowicki (red.), System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie, Wyd.
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— System Informacji Geograficznej,
— System Informacji Przestrzennej,
— System Informacji o Terenie.
Ostatni z powyższych tzw. SIT (LIS – ang. Land Information System) jest
specyficznym rodzajem Systemu Informacji Przestrzennej. Zawiera on informacje o podziale własności terenu. System taki jest utrzymywany i zarządzany
przez organy administracji państwowej, które są prawnie zobligowane do przechowywania, aktualizacji i udostępniania tych danych. Operuje informacją pierwotną (pozyskaną z bezpośrednich pomiarów terenowych bądź z wielkoskalowych zdjęć lotniczych) pod względem dokładności odpowiadającą mapom wielkoskalowym (skala 1:5000 i większa). GIS natomiast operuje informacją wtórną
(już przetworzoną) pod względem dokładności i szczegółowości odpowiadającą
mapom średnio- i małoskalowym (skala 1:10 000 i mniejsze). Podejmując refleksję nad stosowaniem systemu ogólnoinformacyjnego, „Podstawowe pytanie,
jakie na co dzień stawiamy sobie, poruszając się we współczesnym świecie,
brzmi – „gdzie?”. Coraz częściej odpowiedź sugeruje właściwe oprogramowanie
komputera, które stało się łatwo dostępne dzięki następującym osiągnięciom:
— „Szerszy dostęp do systemów geoinformacyjnych przez Internet, jak również
przez wyspecjalizowaną sieć komputerową;
— Niskie ceny sprzętu komputerowego i oprogramowania GIS, wywołane mechanizmami rynkowymi;
— Większe znaczenie informacji przestrzennej w procesach podejmowania decyzji;
— Łatwiejsza obsługa oprogramowania z wykorzystaniem interfejsów graficznych;
— Lepsze metody programowania, szczególnie jeśli chodzi o obrazowanie, zarządzanie i analizę danych oraz zgodność z innym oprogramowaniem;
— Dostępność danych przestrzennych, np. uzyskiwanych za pomocą GPS lub
pochodzących od wyspecjalizowanych firm;
— Mnogość standardowych procedur;
— Ugruntowanie metod przetwarzania danych”5.
Na przestrzeni ostatnich lat rozwój technologii informatycznej, a tu przede
wszystkim informatyki powiązanej z tworzeniem i zarządzaniem mapami, sprawił, że wiele czynności naszego życia odbywa się za pośrednictwem komputera
i oprogramowania. Odpowiedni program wyposażony w bazę danych (np. standardy, normy, przepisy), aktualizującą się na bieżąco za pomocą sieci globalnej,
za nas wyszuka, przechowa, zinterpretuje, wyliczy, skoryguje nasz błąd i wykona wiele innych czynności szybciej i sprawniej. W takim przypadku oprogramowanie GIS udostępni nam funkcje wprowadzania, gromadzenia i przechowywania danych przestrzennych oraz zarządzania nimi. Na podstawie zgroma5
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dzonych danych możliwe jest przeprowadzanie specyficznych analiz, opierających się m.in. na relacjach przestrzennych między obiektami. Wyniki tych analiz
przestrzennych oraz operacji charakterystycznych dla programów bazodanowych mogą być przedstawione w postaci opisowej lub, co najważniejsze, graficznej, stąd cechą GIS jest wizualizacja i udostępnianie informacji w żądanej
postaci. Poprzez intensywne wykorzystywanie informatyki GIS udostępnia nowe możliwości kompleksowego studiowania relacji czasoprzestrzennych, jakie
mogą zaistnieć pomiędzy wszelkiego rodzaju geoinformacjami. Stwarza też
podstawy do bardziej efektywnego prowadzenia analiz, wnioskowania, opracowywania syntez i podejmowania miarodajnych decyzji, czyli działań powszechnie zachodzących w takich procesach, jak: stawianie hipotez, tworzenie teorii,
w symulacjach, prognozowaniu, projektowaniu, zarządzaniu, czy wprost –
w kształtowaniu orientacji przestrzennej.
Podejmując refleksję nad zastosowaniem geoinformatyki, jak i samego systemu GIS, należy zaznaczyć źródło systemu geoinformacyjnego wspieranego
komputerowo, czyli program Canadian Geographic Information System, który
został stworzony przez rząd kanadyjski do zarządzana zasobami naturalnymi.
Były to jeszcze czasy, kiedy na stosowanie takich technologii było stać tylko
agencje rządowe najwyższego szczebla.
Obecnie używanie systemów informacyjnych może odbywać się na każdym
poziomie administracji. Przesadnym nie będzie stwierdzenie, że 70–80% decyzji
planistycznych na szczeblu lokalnym powinno być podejmowanych przy użyciu
systemów geoinformacyjnych. Ciągle jeszcze niedoskonałe zarządzanie przez
administracje lokalne wymusza modernizację i poprawę jakości świadczonych
usług, głównie przez umyślne wykorzystanie istniejących zasobów. Systemy
geoinformacyjne są zatem używane do inwentaryzacji bogactw naturalnych,
rozmieszczania infrastruktury, planowania dróg transportowych, poprawy dystrybucji towarów, gospodarki przestrzennej i wzrostu aktywności gospodarczej.
Władze lokalne korzystają z GIS również ze względu na odpowiedzialność za
politykę zdrowotną, dobrobyt obywateli i ich bezpieczeństwo. Przy podejmowaniu decyzji przez administrację musi być uwzględniona wartość publiczna, odpowiednia dystrybucja usług oraz ciągła konsultacja społeczna dotycząca podejmowanych działań. Typowym zastosowaniem pod tym względem będą: kontrola zagrożeń chorobowych, zarządzanie nieruchomościami publicznymi, dystrybucja funduszy wspomagających i zapobieganie przestępczości. Ponadto GIS
stosowany jest w planowaniu ochrony zdrowia i systemu szkolnictwa. Użycie
systemów geoinformacyjnych na lokalnym szczeblu władzy opiera się na następujących grupach: inwentaryzacji, analizie decyzji oraz strategicznym modelowaniu i planowaniu. Tak przedstawia się zastosowanie GIS w administracji
i usługach publicznych. Kolejną grupą stosującą systemy geoinformacyjne są
usługi i działalność gospodarcza. Planowanie usług i działalności gospodarczej
przy zastosowaniu systemów geoinformatycznych skupia się przede wszystkim
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na używaniu danych przestrzennych w podejmowaniu taktycznych, operacyjnych i strategicznych decyzji lokalizacyjnych. Tu należy wprowadzić pojęcie
geodemografii – nauki traktującej o zachowaniu konsumentów w skali lokalnej.
„Dane przestrzenne są podstawą większości analiz rynkowych”6.
Nie mamy tu do czynienia tylko z prostym nanoszeniem informacji na mapę,
np. dotyczących przestrzennego zróżnicowania sprzedaży detalicznej, zapotrzebowania na dany produkt, jego dostępności, ale również narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji i używane przez planistów przestrzennych. Przedsiębiorcy mający w tym przypadku dostęp do informacji o rynku lokalnym są
w stanie, w zależności od danych przestrzennych, dostosowywać swoje usługi –
zwiększać bądź zmniejszać ich zakres, wprowadzać nowe usługi, rozbudowywać zasięg wykonywania usług, planować akcje w czasie i przestrzeni. W usługach handlowych istotna jest odległość miejsca zamieszkania klienta od sklepu –
logiczne jest, że im mniejsza ta odległość, tym większe szanse, że ten klient skorzysta z usług sklepu.
Następną dziedziną gospodarki prężnie wspieraną przez GIS jest logistyka
i transport. Lokalizacja jest istotna, jeśli nie najistotniejsza, w organizacji logistyki
i systemów transportowych. Transport nie odbędzie się bez infrastruktury (drogi,
linie kolejowe, linie autostradowe), więc ta musi być na bieżąco modernizowana,
rozbudowywana, w zależności od zapotrzebowania i wykorzystania istniejących
połączeń. Wyróżnione zostały dwie grupy wspomagania przez systemy geoinformacyjne powyższych dziedzin: statyczna – skupiająca się na infrastrukturze oraz
dynamiczna – poświęcona środkom transportu. Początkowo to ta pierwsza grupa
była istotnie wspierana i rozwijana. Upływ czasu i prężny rozwój technologii
komputerowych, komputerowego wsparcia map, technologii GPS – to dynamiczne wparcie odgrywa istotne znaczenie przy planowaniu transportu. Za pomocą
systemów nawigacji jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować przebieg przejazdu, dostosowywać do warunków. Znając położenie danego środku transportu, możemy dowolnie konfigurować w czasie rzeczywistym przebieg jego przejazdu.
Systemy nawigacyjne GPS znalazły również zastosowanie w służbach zajmujących się bezpieczeństwem na drogach. Przykładem jest tu system funkcjonujący
pod nazwą OnStar, który w razie wypadku automatycznie powiadamia centrum
monitoringu o zaistniałym zdarzeniu i jego miejscu. W dzisiejszych czasach
w podobne temu systemy wyposażane są pojazdy cywilne, dodatkowo w przypadku awarii powiadamiające odpowiedni serwis i wdrażające odpowiednie czynności. Kolejną nowością we wspieraniu transportu jest możliwość przewidywania
natężenia ruchu (dodatkowo informowanie o wypadkach na zaplanowanej trasie),
nie tylko w ruchu miejskim, ale także na autostradach i drogach krajowych – pozwala to na uniknięcie ewentualnych opóźnień i zmianę trasy, nim dotrzemy do
zatłoczonego lub wstrzymanego punktu wybranej trasy.
6

Ibidem, s. 46.
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Oprogramowanie dostępne bezpośrednio w przeglądarce internetowej w dzisiejszych czasach nie jest niczym nowym i zaskakującym. WEB GIS 7 to system
informacji przestrzennej, który obsługujemy za pomocą przeglądarki internetowej. Mapy przesyłane z serwera przez Internet wyświetlane są w mniej lub bardziej zaawansowany sposób przez przeglądarkę. Uniwersalnym rozwiązaniem tu
zastosowanym jest przetwarzanie obrazka z mapą na serwerze na podstawie
przechowywanych danych. Przeglądarka odgrywa tutaj rolę wyświetlacza obrazka przekazanego z serwera. Bardziej zaawansowane rozwiązania polegają na
wbudowaniu obrazka w aplet Javy lub wręcz na przesłaniu do klienta źródłowych map cyfrowych, z których dopiero po stronie przeglądarki jest budowana
mapa. Użytkownik korzysta za pomocą przeglądarki z takich podstawowych
funkcji, jak przeglądanie mapy, płynne powiększanie/pomniejszanie, interaktywne filtrowanie danych umieszczonych na planie, wyszukiwanie obiektów należących do pewnej kategorii, znajdowanie obiektów o konkretnej nazwie, dokonywanie analiz przestrzennych oraz nawet edycja mapy.
Podejmując dalszą refleksję, systemy geoinformacyjne mogą służyć nie tylko do usprawniania administracji lokalnej i państwowej, zarządzania infrastrukturą i gruntami, czy wsparciem w logistyce i planowaniu transportu. Wraz z powyższym przykładem systemu OnStar chciałbym przejść do jakże obszernego
i najważniejszego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo i – dalej – jego planowanie. Przewidywanie niebezpieczeństw od zawsze było dużym problemem
dla każdej warstwy społeczeństwa. Katastrofy przemysłowe, jakimi są np. usterki elektrowni atomowych, katastrofy komunikacyjne – np. katastrofy lotnicze
(ale też bardziej przyziemne katastrofy kolejowe czy karambole drogowe), naturalne – klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne, jak i sama przestępczość.
W tych przypadkach mapa i oprogramowanie GIS może pomóc w rozwiązaniu
problemu, np. usterka reaktora jądrowego – odnosząc się do przykładu katastrofy w Czarnobylu. Mający miejsce w roku 1986 wypadek w czwartym reaktorze
jądrowym elektrowni położonej na terenach ówczesnego ZSRR spowodowany
był przegrzaniem się reaktora i dalej rozszczelnieniem i wybuchem wodoru. Katastrofalne skutki, jakimi był pożar i rozprzestrzenienie się substancji promieniotwórczych, a przez to śmierć wielu ludzi i choroby popromienne, były ciosem
dla ludzkości nie tylko tego państwa, lecz również dla najbliżej położonych. I tu
przy pomocy właśnie systemów (lecz jeszcze niewspomaganych komputerowo)
GIS opracowano mapy ukazujące tereny skażone, niebezpieczne, wyłączone
z użytku, przewidywane tereny dalszego skażenia i przemieszczania się drogą
powietrzną substancji promieniotwórczych. I tak wyznaczono zamkniętą strefę
buforową – 2,5 tysiąca km2 – skąd wysiedlono wszystkich mieszkańców.
W promieniu 10 km od elektrowni utworzono strefę szczególnego zagrożenia,
a w promieniu 30 km strefę o najwyższym stopniu skażenia. Zlikwidowano po7

Źródło: http://www.webgis.com [dostęp 20.10.2015].
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bliskie kołchozy, wyłączono 100 tysięcy hektarów ziemi rolnej, a także ewakuowano całe miasto Prypeć (50 tysięcy mieszkańców)8. W dzisiejszych czasach
za pośrednictwem map można już na etapie projektowania i planowania nowych
obiektów przemysłowych używających substancji promieniotwórczych lub wysoce szkodliwych wykluczyć lokalizacje w pobliżu miejsc zamieszkania, pól
uprawnych. Takie informacje znajdują się między innymi w planach zagospodarowania terenu.
Katastrofy komunikacyjne to kolejne wymienione przeze mnie niebezpieczeństwo trudne do przewidzenia. Przytoczę przykład z roku 2012 – na linii kolejowej nr 64, nieopodal miejscowości Szczekociny, miało miejsce czołowe zderzenie dwóch pociągów. Głównymi powodami tej katastrofy były awaria rozjazdu na posterunku odgałęźnym, nieodpowiednia decyzja dyżurnego ruchu oraz
brak reakcji ze strony maszynisty na fakt, że zmierza po nieodpowiednim torze.
W wyniku wypadku zginęło 16 osób, 57 zostało rannych9. Nie zgłębiając bardziej struktury wypadku, można już stwierdzić, że to właśnie ubogie zaplecze
wsparcia przez GIS doprowadziło do tego zdarzenia. Obecnie GIS udostępnia
nam bardzo rozbudowane, interaktywne mapy i oprogramowanie do zarządzania
liniami kolejowymi, podające informacje o lokalizacji poszczególnych składów
(na bieżąco), o ich stanie technicznym, o stanie konkretnych linii kolejowych,
o usterkach bądź niezadziałaniu zwrotnic, warunkach pogodowych i ewentualnym oblodzeniu, liczbie przewożonych pasażerów w składzie. Oprogramowanie
takie może też zdalnie zatrzymać pociąg, jeśli ten będzie zbliżał się do zameldowanego niebezpieczeństwa (uszkodzona trakcja, zablokowany rozjazd czy też
nieuruchomione blokady na przejeździe kolejowym) lub też znajdzie się na torze
przeciwnego kierunku jazdy. Można sobie samemu odpowiedzieć, czy właściwie doinwestowane i użyte systemy geoinformacyjne i infrastruktura zarządzania liniami kolejowymi mogły zapobiec powyższemu wypadkowi.
Siły natury są potężne, co potwierdził nie tylko przywołany wyżej przykład.
Na terenach nam najbliższych nie mamy do czynienia z tak wielkimi siłami, jak
susza i rozległe pożary przez nią powodowane, trzęsienia lub osuwanie się ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami, huragany, tornada, obfite opady śniegu czy też
ekstremalne upały lub mrozy, szczególnie w dłuższym okresie. Nie jesteśmy
w stanie poradzić sobie z problemem powodzi. Choć posłużę się przykładem
z przed prawie 20 lat, to rozwój w kierunku zapobiegania niebezpieczeństwa
powstawania powodzi wciąż jest zbyt wolny i nie do końca efektywny, o czym
świadczą powtarzające się na tych samych terenach wylewy wody. Moim przykładem jest wszystkim dobrze znana powódź z 1997 r., nazywana potocznie powodzią tysiąclecia.
8
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Słusznie tytułowana katastrofa objęła spore tereny: południową i zachodnią
Polskę, Czechy, wschodnie Niemcy, północno-zachodnią Słowację oraz
wschodnią Austrię, doprowadzając do śmierci 114 osób (w tym 56 w Polsce)
oraz do strat materialnych na ponad 4 miliardy dolarów (z czego około 70% to
straty na terenach Polski). Głównym powodem tej powodzi były oczywiście obfite deszcze u źródeł rzek – pasmo Sudetów, południowa Polska, Czechy i Austria. Rzeki po prostu nie były w stanie przeprowadzić takiej ilości wody w korycie. Dodatkowo zawiodła infrastruktura przeciwpowodziowa – a właściwie jej
brak10. Dziś już jest nieco lepiej powydzielano i przygotowano tereny zalewowe
(choć kilka miejsc, które według planu zagospodarowania terenu są terenami zalewowymi, zostało zasiedlonych – co jest zupełnie pozbawione sensu), Odra
wzbogaciła się o nowe zapory, przepusty i co najważniejsze w ostatnich latach
przebudowano, a w tym pogłębiono i poszerzono, koryta tej rzeki, jak i jej dorzeczy. Nie można też zapomnieć o przebudowanych wałach przeciwzalewowych. Planowanie i stworzenie takiej infrastruktury nie byłoby możliwe bez odpowiednich danych pobieranych z przyrody, bez odpowiedniego zarządzania
strukturą i wdrażania konsekwentnych decyzji. Tak, mam tu na myśli również
wspomaganie przez systemy geoinformacyjne. Wydzielone strefy narażone na
zalanie, stały monitoring nurtu rzek, prognozy pogody i wiele innych istotnych
informacji trafia właśnie w procesy GIS. Tworzone są plany zagospodarowania
terenu, oprogramowanie odpowiadające za przyjmowanie i analizowanie danych
z czujników, pogodynek, zapór na rzece alarmuje o stanach bliskich niebezpiecznym odpowiednie służby. Szkoda tylko, że oszczędności i wielka skala zapotrzebowania na kolejne modernizacje sprawiają, że Dolny Śląsk wciąż jest narażony na powodzie.
Terroryzm jest pojęciem określającym wiele różnych działań, w zależności
od celu i od zamachowców. Uogólniając, terroryzm to użycie siły lub przemocy
psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa. Celem
tych działań, jak sama nazwa wskazuje, jest zastraszenie i wymuszenie na atakowanej grupie ludności lub państwie ugód na drodze do realizacji zaplanowanych celów. Ataki terrorystyczne dotyczą całej populacji, ale najczęściej dotknięta zostaje jej część, by pozostałych obywateli bądź władze zmusić do odpowiednich czynności. Odniosę się do przykładu, który zmienił losy nie tylko
zaatakowanego kraju. „Prawie każdy mieszkaniec Nowego Jorku pamięta,
w którym miejscu przebywał, gdy dotarła do niego wiadomość o ataku terrorystycznym na World Trade Center (WTC) 11 września 2001 roku. Lokalizacja
decydowała o następstwach zdarzenia i przebiegu akcji ratunkowej, natomiast
sam atak miał skutki w skali przestrzennej (geograficznej) i czasowej. W krótkim czasie zamach spowodował lokalną ewakuację ludności, uruchomienie działań ratunkowych oraz ogólnoświatowy szok finansowy przez zawieszenie dzia10
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łalności Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Później częściowo został zablokowany system metra Nowego Jorku (linia biegła pod wieżami WTC)
i uległ zmianie schemat dojazdów do pracy oraz drastycznie pogorszyła się sytuacja handlu detalicznego. Do skutków długookresowych należy zaliczyć zdecydowaną zmianę poglądów na temat akcji ratunkowych z zastosowaniem rozległych sieci informatycznych. […] Wydarzenia z 11 września 2001 roku miały
również szersze skutki w posługiwaniu się i zarządzaniu informacją przestrzenną”11.
Atak terrorystyczny może być uważany za podobne zagrożenie jak klęka naturalna, do której można się przygotować, gdzie dane przestrzenne i technika
GIS mogą odgrywać ważną rolę, pod warunkiem odpowiedniego współdziałania
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo instytucji. Przygotowanie to opiera się na
pięciu etapach. Są to:
Ocena zagrożenia. Ma części wspólne z układaniem dobrego planu działalności gospodarczej. Uwzględnia się prawdopodobieństwo możliwych negatywnych skutków (dla życia, mienia, środowiska przyrodniczego) aktów terrorystycznych, katastrof technicznych, działania sił przyrody. Wymaga to zdefiniowania zagrożeń i ich potencjalnych skutków.
Stan gotowości. Oznacza przygotowanie się do ataku terrorystycznego lub
zagrożenia ze strony sił natury, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
W tym celu opracowuje się plany operacyjne działań w warunkach kryzysowych, które nakreślają hierarchię odpowiedzialności za dowodzenie poszczególnymi akcjami. Tworzone są zestawienia sił i środków rządowych i prywatnych,
które w ramach akcji mogą zostać wykorzystane. Powstaje również system
wczesnego ostrzegania oraz system ćwiczeń i szkoleń przygotowujących odpowiednie jednostki i obywateli.
Ograniczanie skutków. Polega na podjęciu działań, które pozwolą na
zmniejszenie prawdopodobieństwa następstw sytuacji kryzysowej. Tu wymienię: opracowanie wykazu miejsc składowania niebezpiecznych materiałów, map
potencjalnego zagrożenia środowiska naturalnego w wyniku uwolnienia zanieczyszczeń.
Działania. Dotyczą momentu wystąpienia sytuacji kryzysowej, a ich celem
jest niesienie pomocy poszkodowanym ofiarom ataku terrorystycznego, opanowanie sytuacji, ograniczenie następujących zagrożeń, przyczynianie się do usprawnienia procesu odbudowy. Tu zaliczymy akcje poszukiwawcze i ratownicze, tworzenie miejsc schronienia, zapewnienie pomocy medyczne,j utrzymywanie transportu. Ponadto czynności mające na celu ograniczenie dalszych strat, jak również
ocenę zniszczeń czy usuwanie zanieczyszczeń zaliczymy do takich działań.
Odbudowa. Etap ten ma na celu przywrócenie środowiska do stanu sprzed
wystąpienia kryzysu bądź ataku, lub doprowadzenie do stanu lepszego. Są to
działania krótko- lub długoterminowe, do których należy między innymi sprzątanie terenu ataku, zapewnienie zastępczych miejsc zamieszkania, przywrócenie
11
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dostaw prądu czy też wody, przywrócenie komunikacji, przyznanie środków
pomocy. Działania te są planowane w oparciu o odpowiednie mapy, których
treść powstaje w wyniku uzgodnień i konsultacji społecznych.
Należy nadmienić, iż w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego procesy zgłoszeniowe służb ratownictwa – policji,
pogotowia i straży pożarnej – zostały zintegrowane w jeden system i oparte na
GIS, nawigacji satelitarnej i telekomunikacji. Według założeń ustawy system
powinien zapewniać dokładną lokalizację miejsca zdarzenia (lokalizacja telefonu komórkowego lub pojazdu, z którego zostało zgłoszone zawiadomienie), wysłanie odpowiednich służb na miejsce zdarzenia – centrala dobiera jednostki
znajdujące się najbliżej i prowadzi je najkrótszą trasą do miejsca wypadku, jak
również wyszukiwanie obiektów i służb pomocnych w neutralizacji zagrożenia.
W sytuacji wypadku lub zaginięcia na zalesionych górskich terenach grupy ratownicze są w stanie dzięki temu systemowi uzyskać dokładne dane dotyczące
ukształtowania terenu, co znacznie ułatwi i przyspieszy czas potrzebny na udzielenie pomocy. Podobnie kształtuje się sytuacja w przypadku pożaru w mieście,
mianowicie straż pożarna nie będzie zmuszona szukać najbliższego hydrantu,
ponieważ natychmiastowo uzyska jego lokalizację za pomocą systemu. Jednostki policji docierają do miejsca zdarzenia sprawniej, dodatkowo wspierane są informacjami o prawdopodobnych zagrożeniach występujących na docelowym terenie, również dzięki systemowi GIS. Jest on wykorzystywany do przewidywania oraz minimalizowania powodzi, jak również monitorowania zachowania się
morza po wspomnianej już powodzi z 1997 r. Zarządzany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i skupia swoje działanie na monitorowaniu aktualnego stanu wód, opracowywaniu wiarygodnych prognoz pogody, tworzeniu
i dystrybucji prognoz dotyczących stanów wód dla administracji państwowej
i kryzysowej. Infrastruktura systemu wspierana jest na ten moment przez 1100
instalacji, a w tym 516 stacji hydrometrycznych, 246 stacji opadowych, 217 meteorologicznych, 69 stacji synoptycznych. Część z nich to stacje zbiorcze, w których analizowane są dane z regionu. Ze względu na częstość występowania powodzi na południu kraju tam właśnie sieć stacji jest gęstsza. W 2011 r. przebudowano ów system w Internetowy System Osłony Kraju (ISOK), co niewątpliwie usprawniło go i przyspieszyło jego pracę. Dzięki temu zyskujemy możliwość szybszej reakcji w razie niebezpieczeństwa wystąpienia powodzi. Wspierane jest także planowanie ewakuacji, ale – co też istotne – będzie można podjąć
środki w celu zapobiegnięcia zdarzeniu.
Podsumowując, system GIS jest w stanie także monitorować wiele innych
czynników, takich jak występowanie chorób, epidemii, monitorować przestępczość, wspierać wojsko czy działanie jednostek takich jak GOPR czy WOPR.
Wdrażanie systemów geoinformacji znacząco poprawia planowanie działań
w celu udoskonalania i rozbudowywania procesów związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa. Posługiwanie się informacją przestrzenną jest więc bardzo
istotne w funkcjonowaniu społeczeństwa, a świadczy o tym zastosowanie w ta-
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kich dziedzinach życia, jak: w administracji, biznesie, infrastrukturze, geologii,
czy właśnie w planowaniu bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia. Zapewne
zastosowań jest o wiele więcej, niż zdołałem wymienić, lecz istotny jest fakt, jak
prężnie rozwija się ta dziedzina i ile teraz znaczy. Rozwój informatyki niepodważalnie zmienił nasze życie, usprawniając wiele procesów, a łącząc to z systemami informacji przestrzennej otrzymaliśmy rozwiązanie idealne. W dodatku
można oczekiwać w następnych latach kolejnych modernizacji i nowości związanych z GIS, a tym samym obniżenia kosztów wprowadzania tych systemów
i jeszcze sprawniejszego zarządzania bezpieczeństwem. System ten trudny jest
do przecenienia w projektowaniu systemu bezpieczeństwa. Polityka państwa
w tym zakresie winna zmierzać do maksymalnego jego wykorzystywania i rozbudowy, co zapewniłoby optymalizację projektowania systemów bezpieczeństwa.
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Policy of use of computer tools and information spatial systems
in design of safety in Poland
Summary
The article analyzes the concept of information systems on the basis of domestic and foreign
literature. Pointed out the benefits of the implementation of geoinformation systems, which are
useful in many areas of life. It was pointed out that the use of spatial information is very important
to the functioning of society and demonstrates the use of life in areas such as administration,
business, infrastructure, geology or planning security and protection of persons and property. State
policy field of GIS should seek to maximize the use and development of this system, which
provided to optimize the design of safety systems.
Keywords: information systems, geoinformation, GIS system, emergency notification.

Informacje o procedurze recenzowania
Procedura recenzowania pisma „Res Politicae” odpowiada najnowszym wytycznym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z grudnia 2011 r.), zgodnym z obszarem nauki odpowiadającym profilowi pisma. Za najważniejsze wymogi związane z recenzowaniem tekstów zgłoszonych do Redakcji pisma „Res
Politicae” uznaje się:
— powołanie przynajmniej dwóch recenzentów spoza jednostki (w tym przynajmniej jednego obcojęzycznego w przypadku konieczności recenzowania
tekstów w języku obcym);
— tożsamość recenzentów danej publikacji nie jest ujawniana, natomiast redakcja zobowiązuje się regularnie uaktualniać na swojej witrynie internetowej
listę recenzentów, którzy współpracują z pismem;
— redakcja zastosowała się także do sugerowanego przez MNiSzW „doubleblind review proces”, zgodnie z którym recenzent i autor pozostają dla siebie
anonimowi, lub składają deklarację o wzajemnym braku powiązań (osobistych, służbowych i in.) mogących wpłynąć na proces recenzowania;
— redakcja otrzymuje od recenzenta recenzję w formie pisemnej o jednoznacznej ocenie tekstu (dopuszczenia/niedopuszczenia do publikacji);
— zasady przyjęcia/odrzucenia publikacji są jawne, dostępne na witrynie internetowej wydawnictwa.
Powyższe informacje, a także pozostałe szczegółowe zasady recenzowania,
Autorzy mogą znaleźć w broszurze MNiSzW: http://www.nauka.gov.pl/
fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_
|210x210.pdf, Warszawa 2011.
Redakcja pisma „Res Politicae” zastosowała się także do zasad eliminowania
tzw. „ghostwriting” i „guest authorship”. W związku z tym Autorzy są zobowiązani
do przedstawienia wkładu poszczególnych wykonawców w przygotowanie publikacji (z wyszczególnieniem, który z Autorów jest twórcą koncepcji, metod i in.). Osobą odpowiedzialną za tekst pozostaje Autor, który zgłasza go do publikacji.
W tym celu Autor składający tekst, poza oświadczeniem dla Wydawnictwa
o oryginalności tekstu (dostępne na: http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/
static/wydawnictwo/druki/oswiadczenie_oryginal.pdf), zobowiązany jest wypełnić także oświadczenie dla Redakcji (dostępne na stronie pisma „Res Politicae”).

262
Ponadto Autor jest zobowiązany do ujawnienia informacji o źródłach finansowania badań, o ile nadesłana do „Res Politicae” praca powstała dzięki finansowaniu nauki (np. grant) lub z udziałem instytucji naukowo-badawczych i in.
W przypadku dopuszczenia się przez Autora nierzetelności naukowej, Redakcja będzie ujawniać informacje o tym oraz podawać do wiadomości instytucjom afiliacyjnym Autora.
Redakcja „Res Politicae”

