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Stronnicy i beneficjanci nazwali go „kamien-

iem milowym      w rozwoju demokracji” i „histo-
rycznym kompromisem”. Inni woleli dostrzegać w 
nim „agenturalny sabat”, współczesną „targowicę” 
lub „spisek elit” - upatrując w paktowaniu z komu-
nistami zdradę ideałów „Solidarności”. Był zdar-
zeniem na tyle istotnym, że dał podstawę wykre-
owania osobliwego tworu państwowego o nazwie 
III Rzeczpospolitej, która przywłaszczając sobie 
kolejną cyfrę bytu publicznego, nie zechciała jed-
nak skorzystać z tradycji Polski międzywojennej. 
Nie przypadkiem definicja „okrągłego stołu” 
określa nasz stosunek do III RP i pełni funkcję 
wyznacznika politycznych sympatii i antypatii.

Wśród wielu, funkcjonalnych określeń, ja-
kich użyto w odniesieniu do zdarzeń z roku 1989 
na szczególną uwagę zasługuje nazwa, którą 
nadał im Jerzy Urban, mówiąc o „konsump-
cji konkubinatu”. Mimowolna lub zamierzona 
trafność tego określenia zachęca do podążenia 
tropem „nieprawego związku”, poszukiwania jego 
genezy i ukazania fundamentów, na jakich został 

zbudowany. Wprawdzie na temat „okrągłego stołu”, napisano już setki mniej lub bardziej 
mądrych tekstów, nadal niewiele jest takich, które proponują optykę pozbawioną nach-
alnej ideologii, sięgającą poza horyzont doraźnych, politycznych podziałów. Z tej perspe-
ktywy określenie „konsumpcja konkubinatu” zasługuje na rozwinięcie i pogłębienie.

Zbliżająca się 20 rocznica zdarzeń z roku 1989, wywoła zapewne propagandową 
ofensywę zwolenników „historycznego kompromisu” i uruchomi medialne kampanie dezin-
formacji. Co najgorsze – kolejny raz pogłębi istniejące wśród Polaków podziały i zdezorien-
tuje miliony odbiorców, zastępując prawdę historyczną politycznie „poprawnym” bełkotem.

Konieczna zatem wydaje się próba przedstawienia tych zdarzeń w ich właściwym 
kontekście historycznym. Zestawienie faktów, przytoczenie oryginalnych tekstów, przy-
pomnienie słów i wypadków z lat 80 –tych. Obraz, który chciałbym nakreślić i kryjąca się za 
nim teza nie pretenduje do miana analizy historycznej. Jako tzw. spiskowa teoria dziejów, 
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bywa pogardliwie odrzucana przez ludzi zamkniętych w zaklętym kręgu „politporawnych” 
dogmatów, często niezdolnych już do wysiłku samodzielnego myślenia Dla wielu będzie 
nadto przerażająca, by stać się łatwo przyswajalnym sposobem widzenia rzeczywistości.

Jakkolwiek, z perspektywy bieżącej polityki, retrospektywa zdarzeń z lat 1984 – 1989 
może wydawać się czynnością jałową, jestem przekonany, że zrozumienie mechanizmów 
rządzących współczesną Polską, jest niemożliwe bez tego zabiegu. Jego konieczność staje 
się jeszcze mocniej zauważalna, gdy próbujemy wyjaśnić źródła dzisiejszych decyzji polity-
cznych, przyczyny kreowania określonych postaw i poglądów, genezę narodzin lęku przed 
rzetelnymi badaniami historycznymi, powstania tematów objętych anatemą, rozlicznych 
zaniechań i fałszerstw, jakich dopuszcza się establishment III RP, by zachować owoce 
„konsumpcji konkubinatu”.

Zasadniczym pytaniem, jakie pojawia się przy temacie „historycznego kompro-
misu” jest kwestia wskazania zdarzenia, cezury czasowej, która wyznacza początek drogi 
do „okrągłego stołu”? W którym momencie począł się ów nieformalny, pokątny związek 
części środowisk opozycyjnych z władzą komunistyczną? Czy doszło do niego na skutek 
sprzyjających obu stronom zdarzeń, w efekcie naturalnego „biegu rzeczy”, wynikającego z 
wolnych, indywidualnych decyzji, czy też mieliśmy do czynienia z realizacją zamierzonego 
planu, kombinacji opartej na wyznaczonych regułach, przeprowadzonej z żelazną logiką i 
premedytacją?

Te pytania wydają się szczególnie ważne, gdy podziela się zdanie Alaina Besancona, iż 
komunizm dopuszcza możliwość sprzeciwu, natomiast nie znosi, aby go rozumiano. Próba 
uświadomienia sobie, czym był proces dochodzenia do „okrągłego stołu” i jakie mecha-
nizmy nim sterowały może okazać się intelektualnym, ozdrowieńczym zabiegiem.

Przed 20 laty to właśnie Alain Besancon, oceniając ówczesne zdarzenia podzielił się z 
czytelnikami „Biuletynu Dolnośląskiego” istotną refleksją:
Jestem zaniepokojony olbrzymią przysługą którą oddaje Gorbaczowowi  Wałęsa 
i jego doradcy, akceptując co najmniej w części władzę komunistyczną w Polsce, 
zgadzając się na dialog z nią, udając, że wierzy, że można poprawić sytuację w 
Polsce, gdy partia jest wciąż u steru. Sądzę, że Polska miała wielką szansę, żeby 
zerwać sieć kłamstwa tkaną przez Gorbaczowa.

O jakim kłamstwie mówił Besancon, w odniesieniu do człowieka, który stał się 
bożyszczem zachodnich polityków, sławionym za „pierestrojkę” i demontaż „imperium 
zła”? Sugestię znajdziemy w innym fragmencie wypowiedzi Besancona, w której wyjaśnia 
swoją koncepcję kompromisu z władzą komunistyczną – Dla partii kompromis jest to 
częściowe porzucenie programu komunistycznego i środków działania komunizmu 
w taki sposób, ażeby substancja społeczna całkowicie nie zanikła i mogła odżyć, by 
na nowo podtrzymać władzę komunistycznego rządu. Polska znajduje się według 
mnie właśnie w epoce kompromisu. Kompromis jest zawsze pożądany przez partie 
komunistyczną” [...] Partia komunistyczna wyniosła Gorbaczowa na jego obecne 
miejsce po to, aby wprowadzał w życie jej linię polityczną, zresztą dość starą, bo 
ciągnącą się od Andropowa. ZSRR stracił swoją potęgę. Gorbaczow nie zamierza 
uwolnić swojego kraju, ani liberalizować partii komunistycznej – to nie jego prob-
lem. On usiłuje przywrócić potęgę władzy komunistycznej. Chce tego dokonać za 
pomocą środków, które już omówiłem. Najważniejszy – to pomoc Zachodu.

Środki, o których mówił wówczas Besancon to: wsparcie materialne Zachodu, moral-
na sankcja Zachodu dla władzy komunistycznej oraz utrzymanie się przy władzy dzięki 
Zachodowi i części społeczeństw państw komunistycznych.

Stanowisko francuskiego sowietologa i historyka idei, w zdumiewający sposób 
współbrzmi z wnioskami Anatolija Golicyna, zawartymi w książce „Nowe kłamstwa w 
miejsce starych - komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji”, przy czym opinie 
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Golicyna, formułowane w roku 1984 wyprzedzają wypowiedź Besancona o nowe, odważne 
teorie. W rozdziale zatytułowanym „Zachodnia błędna interpretacja wydarzeń w Polsce”, 
na str.482 Golicyn pisał:

„Ponieważ Zachód nie zdołał zrozumieć ani strategii komunistycznej, ani potęgi dezin-
formacji, ani uznać faktu zaangażowania do nich wszystkich zasobów służb bezpieczeństwa 
i wywiadów Bloku, z agentami wysokiego szczebla, posiadającymi wpływy polityczne, 
pojawienie się „Solidarności” w Polsce zostało przyjęte jako spontaniczne wydarzenie, 
porównywalne do Powstania Węgierskiego z roku 1956 i zwiastujące upadek komunizmu w 
Polsce. [...] Istnieją mocne podstawy, by twierdzić, że polska wersja „demokratyzacji”, opar-
ta częściowo o model czechosłowacki, była przygotowywana i kontrolowana od początku, w 
ramach polityki i strategii Bloku. Od dwudziestu lat polska partia komunistyczna, PZPR, 
pracowała nad budową „dojrzałego społeczeństwa socjalistycznego”, w którym Partia i jej 
organizacje masowe mogłyby odgrywać aktywniejszą i skuteczniejszą rolę polityczną.”

Wprawdzie trudno nam – ludziom pamiętającym czas „Solidarności” roku 1980 - 
bezkrytycznie podzielić pogląd autora, nie można jednak odmówić Golicynowi racji, gdy 
dowodzi:
Początki ruchu „Solidarności” w stoczni noszącej imię Lenina, śpiewanie 
„Międzynarodówki”, używanie przez członków Solidarności starego sloganu: „Pro-
letariusze wszystkich krajów, łączcie się!” oraz stała obecność portretu Lenina, 
wszystkie te rzeczy pasują do faktu ukrytego kierowania organizacją przez Partię. 
Bez tego przewodnictwa i pomocy, to dyscyplina „Solidarności”, a przede wszyst-
kim fakt odniesienia sukcesu w negocjacjach z polskim rządem, byłyby niemożliwe. 
Ukryte wpływy Partii wewnątrz polskiego Kościoła Katolickiego, działały na 
związkowców jako czynnik powodujący umiarkowanie, oraz zapewniający kompro-
mis pomiędzy „Solidarnością” a rządem. W skali międzynarodowej, strategiczne 
cele, stojące za utworzeniem „Solidarności”, są zbliżone do tych z czasów „Praskiej 
Wiosny”. W skrócie, miały one na celu oszukać zachodnie rządy, polityków i ogół 
opinii publicznej, co do rzeczywistej natury współczesnego komunizmu w Polsce, 
zgodnie z taktyką osłabiania i wzorcowego ewoluowania dezinformacji. Mówiąc 
bardziej konkretnie, intencją było wykorzystanie „Solidarności” do propagowania 
wspólnych działań z wolnymi związkami zawodowymi, socjaldemokratami, kato-
likami oraz innymi grupami religijnymi, dla dalszego wspierania celów strate-
gii komunistycznej w krajach wysoko rozwiniętych, a w mniejszym stopniu w 
Trzecim Świecie. [...] Kania ujawnił, że około 1 miliona członków partii należało 
do „Solidarności”. W roku 1981, spośród 200 członków Komitetu Centralnego 
PZPR, 42 osoby były jednocześnie członkami „Solidarności”. Bogdan Lis, zastępca 
Wałęsy, był członkiem Komitetu Centralnego Partii. Zofia Grzyb, inna liderka 
„Solidarności”, była członkiem Politbiura. Ci przywódcy nie zostali usunięci z Par-
tii za swoje członkostwo w „Solidarności”. Przeciwnie, „Solidarność” uznawała 
przewodnia rolę Partii, a Partia uznawała istnienie „Solidarności.

Nie miejsce tu, by cytować szczegółowe analizy autora, wskazujące, w jaki sposób 
polska partia komunistyczna, na przestrzeni lat 60-tych i 70- tych została włączona w 
globalny mechanizm sowieckiej strategii inicjowania „odnowy” w bloku państw satelick-
ich ZSRR. Logika wywodu Golicyna wydaje się niepodważalna, gdy na stronie 491 swojej 
książki stwierdza:

„Utworzenie „Solidarności” i początkowy okres jej działania jako związek zawodowy, 
może być odczytywane jako eksperymentalna, pierwsza faza polskiej „odnowy”. Mianowanie 
Jaruzelskiego, wprowadzenie stanu wojennego, oraz zawieszenie „Solidarności”, stanowi 
drugą fazę, przeznaczoną na wprowadzenie tego ruchu pod ścisłą kontrolę oraz zapewnie-
nie stanu politycznej konsolidacji. W trzeciej fazie można oczekiwać [pisane w 1984 r.], że 
zostanie uformowany rząd koalicyjny, skupiający przedstawicieli partii komunistycznej, 
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reprezentantów reaktywowanej „Solidarności”, oraz Kościoła. W tym rządzie mogłoby się 
znaleźć również kilku tak zwanych „liberałów”.

Tego rodzaju rząd, w nowym stylu we Wschodniej Europie,byłby odpowiednio 
wyposażony i przygotowany do rozwijania strategii komunistycznej, poprzez prowadzenie 
kampanii na rzecz rozbrojenia, na rzecz „stref bezatomowych” w Europie, być może nawet 
w sprawie powrotu do Planu Rapackiego, ale przede wszystkim za rozwiązaniem NATO i 
Układu Warszawskiego, aż po ostateczne ustanowienie neutralnej, socjalistycznej Europy. 
Uaktywnienie innych elementów strategii komunistycznej na Europę, takich, jak euro-
komunizm i negocjacje KBWE, nastąpiłoby w odpowiedniej porze, by zgrać je w czasie z 
ukonstytuowaniem się takiego rządu.”

Nasz obecny stan wiedzy o agenturalnej przeszłości wielu osób, które w latach 80-tych 
postanowiły zawrzeć z komunistami „historyczny kompromis”, pozwala pełniej zrozumieć 
słowa Golicyna o „wprowadzeniu tego ruchu pod ścisłą kontrolę” i przebiegu „trzeciej fazy”. 
Stała obecność w gronie tzw. doradców „Solidarności”, ludzi o poglądach  lewicowych, 
wywodzących swoje przekonania z rodzinnych, komunistycznych „tradycji”, nakazuje 
dostrzec w tym fakcie element celowości. Nie można też zapominać, że niektórzy z przy-
wódców ruchu robotniczego, podpisujący porozumienia z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia 
byli, (o czym dowiedzieliśmy się po latach) tajnymi współpracownikami bezpieki.

Selekcja, jakiej policja polityczna PRL poddała w latach 80-tych środowiska opozy-
cyjne sprawiła, że starannie dobrano ludzi, przeznaczonych do realizacji „trzeciej fazy 
polskiej odnowy”. Musiano jednakże zastosować pewne mechanizmy „naturalnego” 
doboru, by dopuszczona do „konkubinatu” grupa spełniała oczekiwania komunistów, 
była przewidywalna i sterowalna. Należy, zatem przypuszczać, że wiele poszczególnych 
epizodów naszej najnowszej historii to zdarzenia inspirowane przez policję polityczną, 
tajnych współpracowników lub agenturę wpływu i ( poza innymi funkcjami) stanowiły one 
rodzaj testów selekcyjnych, dzięki którym dokonano wyboru grupy „koncesjonowanych  
opozycjonistów”.

Nietrudno dostrzec, że podstawowym mechanizmem tej selekcji był stan wojenny, 
którego wprowadzenie pozwoliło komunistom poznać autentyczne postawy i zachowania 
Polaków w warunkach ekstremalnych, w obliczu terroru i politycznych represji. Ujawnione 
wówczas zachowania poszczególnych osób - przywódców związkowych „Solidarności”  
i członków innych środowisk opozycyjnych stanowiły dla komunistów cenną wskazówką, 
dzięki której można było określić krąg ludzi uległych, podatnych na sugestie, korupcję 
czy zastraszenie. Warto zacytować znamienne słowa Mieczysława Rakowskiego, wypo- 
wiedziane w roku 1988, w wywiadzie dla francuskiego „Le Monde”, gdy były premier, py-
tany o opozycję polityczną stwierdził: „„W Polsce dużo ludzi znajduje się w opozycji, ale w 
wielu przypadkach okazuje się, że jak troszkę poskrobać to mają oni takie same poglądy 
jak my. Nie pochwalają tylko niektórych metod.”

To „poskrobanie”, stało się wypróbowaną metodą wyrównywania różnic 
światopoglądowych.

W sposób dla komunistów „naturalny”, czyli poprzez represje i szykany wymuszono w 
latach 80- tych emigrację tysięcy Polaków, pozbywając się przy tym ludzi o poglądach ra-
dykalnych, antykomunistycznych. Stosowanie na ogromną skalę prowokacji, intensywne 
gry i kombinacje operacyjne, masowe użycie terroru, jako elementu sprawowania totali-
tarnej władzy, ale też budowanie systemu przywilejów i zależności, według zasady divide 
et impera - pozwoliło podzielić i poróżnić środowiska opozycyjne, a tym samym – przejąć 
nad wieloma z nich kontrolę.

W tym kontekście, według przedstawionej powyżej zasady, musiało zaistnieć zdarzenie 
przełomowe, które kończąc „fazę drugą” jednocześnie wyznaczyło początek przygotowań 
do „historycznego kompromisu” i otworzyło komunistom drogę do „fazy trzeciej”. Musiało 
być to wydarzenie na tyle spektakularne i ekspresyjne, by zaangażowało uwagę całego 
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społeczeństwa, a swoim ekstremizmem zmusiło do reakcji jedyną, niezależną od komu-
nistów strukturę – Kościół Katolicki. Według zasady stopniowania bodźców, poprzedziło je 
kilka incydentów „mniejszej wagi”, mających na celu wytworzenie odpowiedniej atmosfery 
zagrożenia, ale też stanowiących rodzaj sondażu, badania nastrojów i reakcji.

Przypomnę chronologię tych zdarzeń:

7 lutego 1984 r -  w Sławęcinie k. Inowrocławia zamordowano Piotra Bartoszcze,

10 lutego 1984 - uprowadzono w Toruniu Piotra Hryniewicza,

21 lutego 1984 -  uprowadzono w Toruniu Gerarda Zakrzewskiego,

24 lutego 1984 r – w Stalowej Woli zamordowano Zbigniewa Tokarczyka, działacza                  
„Solidarności” i KPN -u

2 marca 1984 - uprowadzono w Toruniu Antoniego Mężydłę i Zofię Jastrzębską,

7 września 1984 – w Krakowie zamordowano Tadeusza Frąsia, nauczyciela  
i przewodniczącego „Solidarności”

Warto zapamiętać ten mechanizm zbrodni, ponieważ po raz drugi posłużono się niemal 
identyczną metodą w roku 1989, przygotowując bezpośrednio grunt pod obrady „okrągłego 
stołu”.

Jednocześnie, w roku 1984 mają miejsce inne, charakterystyczne fakty.

Oto w styczniu 1984 roku dochodzi do spotkania Prymasa Polski kard. Józefa Glempa 
z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Tematem rozmów jest m.in. kwestia uwolnienia przywód-
ców „Solidarności” i powołanie Fundacji Rolniczej. Kilka dni później Prymas spotyka się 
w Gdańsku z Lechem Wałęsą. W lipcu władze ogłaszają amnestię, obejmującą wszystkich 
skazanych (58 osób) i tymczasowo aresztowanych (602 osoby).

17 września 1984 roku, na ręce Sekretarza Konferencji Episkopatu Pols-
ki abp. Bronisława Dąbrowskiego, Urząd ds. Wyznań ( będący de facto agendą służby 
bezpieczeństwa) złożył pismo urzędowe, tzw. Pro memoria.

Znalazły się w nim następujące słowa:
Pomyślny i pokojowy rozwój naszej Ojczyzny jest przedmiotem troski władz i oby-
wateli. [...] Z przykrością należy stwierdzić, że dotychczasowe osiągnięcia narodu 
usiłuje podważyć, stawiając sobie na cel niszczenie jego dorobku w imię obcych in-
teresów, niewielka lecz wciąż aktywna grupa ludzi. Z ubolewaniem stwierdzamy, 
że do grupy tej należą niektórzy duchowni rzymskokatoliccy.

[...] Powstała nielegalna, sprzeczna z prawem PRL i prawem kanonicznym kon-
trrewolucyjna organizacja duchownych i świeckich o ogólnokrajowym zasięgu. 
Cele, strukturę tej organizacji oraz jej zasięg, a także metody jej działania ujawnił 
w dniu 26 sierpnia 1984r ks.Jerzy Popiełuszko w kościele p.w .św. Stanisława  
Kostki w Warszawie. Załączamy teksty jego wystąpień. [...] Kościół p.w. św. 
Stanisława Kostki stał się od pewnego czasu główną ostoją omawianej organizacji. 
[...] Władze państwowe oczekują od Episkopatu, że zostaną niezwłocznie podjęte 
zdecydowane kroku zmierzające ku likwidacji omawianej organizacji, oczekują też, 
że możliwość odrodzenia się tego typu działalności w ramach struktur kościelnych 
będzie niemożliwa. Dalsze tolerowanie sprzecznej z Konstytucją i ustawami PRL 
działalności niektórych duchownych, wykorzystywanie świątyń i obrządków re-
ligijnych w tych celach, a zwłaszcza osłanianie i tolerowanie kontrrewolucyjnej 
organizacji..... Zmusi również władze do podjęcia stosownych  działań  prawem 
przewidzianych wobec organizacji i osób do niej należących, a zwłaszcza wobec jej 
przywódców”.
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Kilka dni wcześniej, 11 września 1984 roku korespondent moskiewskiego dzien-
nika „Izwiestia” brutalnie zaatakował księdza Popiełuszkę, wyrażając opinię, iż „ksiądz 
najwyraźniej wciąż czuje się bezkarny.

Dwa dni po wystosowaniu „Pro memoria”, 19 września w nr.38 tygodnika „Tu i Teraz” 
ukazuje się felieton Jana Rema (Jerzego Urbana), zatytułowany „Seanse nienawiści”. Au-
tor napisał:
[…] Co tam więc robi natchniony polityczny fanatyk, Savonarola antykomunizmu? 
Daje on świadectwo ideowej i intelektualnej degeneracji części inteligentów for-
macji żoliborskiej, dowodzi uwiądu tegoż Żoliborza, który przed wojną z przesadą 
nazywany bywał czerwonym, ale różowym był w każdym razie. Mam bardzo 
dokładne relacje o treści kazań księdza Jerzego Popiełuszki, które składa nadzw-
yczaj pilny bywalec tych imprez. Mowy tego polityka bardzo różnią się stylistyką 
od pokrewnych duchem pogadanek, jakie były głoszone na różnych latających 
uniwersytetach i pełzających kursach naukowych. Na tamte intelektualne im-
prezy młodzi biegali, aby usłyszeć coś przeciwnego niż na szkolnych lekcjach o 
Polsce i świecie współczesnym, poznać odmienne fakty, odwrotne interpretacje. 
Ks. Popiełuszko nie zaspokaja niczyjej ciekawości, nie zapełnia białych plam his-
torii ani nie przeprowadza politycznych przewodów, od których mózg staje, by 
odwrócić się w przeciwnym niż dotychczas, antysocjalistycznym kierunku. Jednym 
słowem ten mówca ubrany w liturgiczne szaty nie mówi niczego, co byłoby nowe 
lub ciekawe dla kogokolwiek. Urok wieców, jakie urządza jest całkiem odmiennej 
natury. Zaspokaja on czysto emocjonalne potrzeby swoich słuchaczy i wyznawców 
politycznych. W kościele księdza Popiełuszki urządzane są seanse nienawiści. […]

 Równo w miesiąc później, 19 października 1984 roku doszło do porwania księdza Jer-
zego, a w dniach następnych Kapelan „Solidarności” został bestialsko zamordowany. Doszło 
do zdarzenia, które zostało zaplanowane przez partię komunistyczną pod kierunkiem Ja-
ruzelskiego i wykonane przez przestępcze struktury policji politycznej PRL, pod nadzorem 
Kiszczaka. Wydarzenia dokonanego z premedytacją i intencją - zamierzonego jako funda-
mentalny „test” i sprawdzian przed przejściem do „fazy trzeciej”, której zwieńczeniem miał 
stać się „okrągły stół”.

  

Źródła:

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=001189087003
CZY III RP ZACZĘŁA SIĘ NAD GROBEM KSIĘDZA POPIEŁUSZKI?
Anatolij Golicyn – „Nowe kłamstwa w miejsce starych”  - Biblioteka Służby Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa
2007
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=SG_Kalendarium

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=001189087003
http://cogito62.salon24.pl/98523.html
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=SG_Kalendarium
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Teza, iż porwanie i zabójstwo księdza  

Jerzego Popiełuszki było zdarzeniem za-
planowanym jako początek drogi do „okrągłego 
stołu”, może wydawać się karkołomna, jeśli w 
ocenie działań partii komunistycznej w Polsce 
nie uwzględni się, że były one pozbawione au-
tonomii i poddane nakazom sowieckiego oku-
panta. Wszelkie wydarzenia, których zasięg 
obejmował całe społeczeństwo, a ich skutki 
mogły decydować o przyszłości Polski, – jeśli były 
efektem działań partii i służb komunistycznych, 
- musiały uwzględniać interes ZSRR i stanowiły 
część globalnej strategii sowieckiej. Bez zrozumi-
enia mechanizmów tej zależności, nie sposób 
dokonać prawidłowej oceny rzeczywistości lat 80-
tych.

Nasza jedyna obecnie strategia, - mówił 
Lenin już w lipcu 1921 roku - to stać się sil-
niejszym, a co za tym idzie, mądrzejszym, 
bardziej racjonalnym, bardziej oportunisty-

cznym. Im bardziej będziemy oportunistyczni, tym szybciej zgromadzą się masy 
dookoła nas. Gdy zwyciężymy nad masami przez naszą racjonalną postawę, 
użyjemy wtedy ofensywnej taktyki, w najściślejszym znaczeniu tego słowa.

Anatolij Golicyn w rozdziale zatytułowanym „Nowa metodologia” przedstawia dwie 
metody analizowania zdarzeń w świecie komunizmu:
Wedle konwencjonalnych poglądów, opartych na przestarzałej metodologii, każde 
z wydarzeń wskazujących na zmiany w reżimie komunistycznym było objawem 
spontanicznego wzrostu tendencji odśrodkowych wewnątrz międzynarodowego 
komunizmu. „Nowa metodologia” prowadzi do całkowicie odmiennego wniosku 
stwierdzającego, że wszystkie one tworzą część serii zazębiających się strate-
gicznych operacji dezinformacyjnych, zaplanowanych na potrzeby wdrażania 
długoterminowej polityki Bloku i jej strategii. Istotą „nowej metodologii”, która 
odróżnia ją od starej, jest wzięcie pod uwagę nowej doktryny i uwzględnienie roli 
Dezinformacji.

Konwencjonalna metodologia często próbuje analizować i interpretować wydar-
zenia w świecie komunistycznym w oderwaniu, w systemie „rok po roku”; inicjaty-

NA POCZĄTKU BYŁA ZBRODNIA
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wy komunistów są traktowane jako spontaniczne działania na rzecz osiągnięcia 
celów krótkoterminowych.

Przedstawienie tej istotnej uwagi było konieczne, by spróbować spojrzeć na zabójstwo 
księdza Jerzego poprzez pryzmat planowanej przez władców Kremla „odnowy”, dostrzec 
w nim element dalekosiężnej strategii partii komunistycznej, w której dla Polski przewi-
dziano rolę pola doświadczalnego. Tę fazę strategii Golicyn charakteryzuje następująco:

Dysponując wieloma partiami u władzy, ściśle powiązanymi ze sobą, które za-
wsze potrafią wykorzystywać okazje dla poszerzania swojej bazy i wykształcenia 
doświadczonych kadr, stratedzy komunistyczni są wyposażeni obecnie, przy rea- 
lizowaniu swojej linii politycznej, w takie techniki i strategie gotowe do puszcze-
nia w ruch, jakie byłyby w ogóle poza wyobraźnią Marksa, niedostępne do prak-
tycznego użycia przez Lenina i nie do pomyślenia przez Stalina. Wśród takich, 
nierozpoznawalnych dawniej strategii, są: wprowadzenie fałszywej liberalizacji 
we Wschodniej Europie, a prawdopodobnie i w samym Związku Sowieckim, oraz 
wykorzystywanie fałszywej niezależności przez reżimy w Rumunii, Czechosłowacji 
i Polsce.

 Z tego punku widzenia należy zdecydowanie odrzucić pogląd, jakoby zdarzenie to było 
efektem wewnątrzpartyjnych rozgrywek lub jakiejkolwiek samowoli. Istota funkcjonowania 
systemu komunistycznego, oparta na totalnym podporządkowaniu wszystkich struktur 
państwa, wyklucza taką możliwość. Oportunizm – zgodnie z leninowską dyrektywą, był 
sposobem działania jednostek i całych państw.

Po skutecznym przeprowadzeniu polskiej „fazy drugiej”, czyli stanu wojennego, którego 
celem miało być wprowadzenie ruchu „Solidarności” pod ścisłą kontrolę oraz zapewnienie 
stanu politycznej konsolidacji, należało spodziewać się podjęcia działań zmierzających do 
„fazy trzeciej”. Od roku 1982, w sukcesji po Breżniewie na moskiewskim tronie zasiada 
wieloletni szef KGB Jurij Anropow. W opinii wielu historyków to on właśnie rozpoczął pro-
ces tzw. liberalizacji i odwilży w ZSRR.

Po raz kolejny analiza Golicyna, sporządzona w początkach lat 80-tych wyda się 
profetyczną prognozą. Na stronie 511 swojej książki autor napisał:

Mianowanie byłego szefa KGB, który był odpowiedzialny za przygotowanie fałszywej 
strategii liberalizacji w ZSRR, informuje, że był to czynnik decydujący przy wyborze 
Andropowa, a także wskazuje na rychłe nadejście takiej „libera-lizacji” w bliskiej 
przyszłości. [...]

Mianowanie Andropowa, uwolnienie przywódcy „Solidarności” oraz zapro-
szenie przez polski rząd Papieża do odwiedzenia Polski, wszystko to wskazuje, 
że stratedzy komunistyczni prawdopodobnie planują ponowne pojawienie się 
„Solidarności” na scenie politycznej, oraz utworzenie na wpół demokratycznego 
rządu w Polsce (pomyślanego jako koalicja partii komunistycznej, związków za-
wodowych i Kościoła), następnie, poczynając od około roku 1984 pojawią się re-
formy polityczne i gospodarcze w ZSRR.

Krótki epizod rocznych rządów Konstantina Czernienki można uznać za potwierdzenie 
skuteczności strategii dezinformacji. Po „betonowym” starcu, rządy światowe z wielką ulgą 
(i nadzieją) odebrały dojście do władzy „reformatora” Gorbaczowa, szybko zapominając, że 
był protegowanym kagebisty Andropowa.

Przy zachowaniu proponowanej powyżej optyki, w procesach zachodzących w Polsce 
można bez trudu dostrzec odbicie kremlowskiej strategii. Istnieją przecież jawne dowody, 
wskazujące, że zabójstwo księdza Jerzego było zewnętrznie inspirowane i wpisane w 
taktykę działań sowieckich. We wrześniu 1984 r. w centralnej prasie sowieckiej wydru-
kowano materiał o organizacji antykomunistycznej w kościele św. Stanisława Kostki.  
W praktyce bloku komunistycznego, publikacja „Izwiestii” była publicznym ponagleniem 
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polskich towarzyszy, by jak najszybciej rozwiązali problem niewygodnego kapłana. Tezy 
zawarte w artykule zostały dokładnie powtórzone w “Pro memoria” skierowanym do Epis-
kopatu Polski przez Urząd do spraw Wyznań. W części I cytowałem fragmenty tych pub-
likacji i przedstawiłem kalendarium roku 1984 – zbrodniczą chronologię, prowadzącą do 
mordu na księdzu Jerzym.

W kontekście planowanej „fazy trzeciej”, na uwagę zasługuje również przemówienie 
Jaruzelskiego wygłoszone 3 czerwca 1984 roku, na zakończenie XVI Plenum KC PZPR, w 
którym pada zapowiedź przejęcia kontroli nad „ludźmi pracy”:  

Jak pamiętamy, miliony ludzi domagały się tak niedawno demokratyzacji, decen-
tralizacji, samorządności. Poszliśmy daleko w tym kierunku. I spójrzcie - co się 
okazuje? Wykorzystanie stworzonych możliwości jest wysoce niepełne. Zwiększoną 
odpowiedzialność niezbyt chętnie bierze się na własne barki. Od okrzyku do okrzyku, 
od skrajności do skrajności — to jakże częsta u nas choroba. Dlatego zdarza się, 
że przegrywamy. Raz z autokratyzmem, drugi raz z żywiołem; raz — z konser-
watywnym bezwładem, drugi — z nieokiełznaną demagogią. Jaki z tego wniosek? 
Nasza partia jest siłą w państwie kierowniczą i w społeczeństwie przewodnią.[...]

Główne partyjne zadanie — to być ideowym przewodnikiem i organizatorem, 
wyrazicielem i wykonawcą robotniczej woli we wszystkich, wielkich i małych 
sprawach, siłą żywotnie ludziom pracy potrzebną. Walczyć z tym, co słusznie obur-
za — z niesprawiedliwością, z naruszaniem robotniczej godności, ze społecznym 
złem. Słowem — być wśród ludzi.[...] Mówiliśmy otwarcie o wielu ważnych dla Polski 
sprawach [...]. Bierzemy przeszkodę po przeszkodzie. Intensywnie pracujemy nad 
planem na przyszłe pięciolecie. Nad założeniami rozwojowymi do 1995 r. Wiążemy 
je ściśle z braterską współpracą ze Związkiem Radzieckim, z innymi państwami 
socjalistycznymi. Jutro jest, musi być naszą szansą. Aby się spełniła, partia musi 
być z robotnikami, robotnicy z partią.

Zwiastunem „nowego otwarcia” mogło być bezterminowe odroczenie procesu czte- 
rech działaczy KOR – (Michnika, Kuronia, Romaszewskiego,Wujca )oraz lipcowa powszech-
na amnestia. Dotarcie do robotników, do społeczeństwa wymagało przetarcia szlaków 
wiodących do przywódców opozycji, by z ich grona wyselekcjonować grupę gotową do 
podjęcia rozmów.

Można i trzeba pytać, – po co partii komunistycznej potrzebne było zabójstwo Kapela-
na „Solidarności”? Jakie cele spodziewano się osiągnąć? Czy śmierć księdza Jerzego była, 
jak chcą niektórzy „wypadkiem przy pracy”, próbą zastraszenia społeczeństwa, aktem 
bezmyślnego okrucieństwa, uderzeniem w Kościół? Czy – jak twierdzą inni – prowokacją, 
wymierzoną w „Solidarność”, grą wewnątrz partii komunistycznej, efektem „wojny służb”?

Nim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, zacytuję fragment skazanej na zapomnie-
nie książki Wojciecha Sumlińskiego – Kto naprawdę Go zabił?, w której autor, w sposób 
spójny i rzetelny przedstawia prawdę o śmierci księdza Jerzego. Opisując realia roku 1984, 
Wojciech Sumliński trafnie kreśli obraz polskiego Kościoła i tak charakteryzuje stosunek 
komunistów do tego „problemu”:

W tym okresie prymas Józef Glemp oficjalnie stał na stanowisku, że najlepszym 
rozwiązaniem w relacjach z władzami PRL jest unikanie napięć, siłą rzeczy był 
więc zwolennikiem prowadzenia polityki kompromisu w kontaktach z władzami 
(aby zrozumieć tę postawę, należy pamiętać, iż będąc odpowiedzialnym na cały 
Kościół w Polsce, prymas nie mógł nie uwzględniać doświadczeń najczarniejszych 
dni okresu stalinowskiego i zakończonego właśnie stanu wojennego). Znaczna 
część duchowieństwa, działając zapewne z cichym przyzwoleniem księdza pryma-
sa, otwarcie przeciwstawiała się reżimowi Jaruzelskiego i Kiszczaka – w efekcie 
Kościół stał się jedyną znaczącą działającą jawnie instytucją, która potrafiła dać 
odpór reżimowym władzom.
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Kościół był postrzegany przez kierownictwo MSW jako wróg numer jeden – zinsty-
tucjonalizowany, mający oparcie w społeczeństwie, ideologicznie wrogi przeciwnik ustroju 
PRL. Innymi słowy – grupa Jaruzelskiego i Kiszczaka postrzegała Kościół jako zagrożenie.

Postawę tę odzwierciedlają między innymi fragmenty wypowiedzi na forum Biura Poli-
tycznego KC PZPR (jesień 1984):
W dalszym ciągu Kościół toleruje podważanie ustroju socjalistycznego. Mimo ofic-
jalnych zakazów praktycznie pozwala części kleru i działaczy opozycyjnych na 
wykorzystanie obiektów sakralnych do dyskredytowania socjalistycznego państwa 
i jego władz. Toleruje wywoływanie napięć na tle umieszczania krzyży w szkołach 
i obiektach użyteczności publicznej. Nie przeciwstawia się przejawom nietolerancji 
ze strony niektórych księży wobec ludzi wierzących, osłania działaczy antysocjal-
istycznych.

Niewątpliwie, ma rację autor, gdy twierdzi, że Kościół był wrogiem numer jeden, a 
partia komunistyczna dostrzegała w nim największe zagrożenie. Trzy lata po wprowadze-
niu stanu wojennego, rozlicznych represjach, wytężonej „pracy” bandytów z Grupy „D” 
Departamentu IV MSW, wewnątrzkościelnych działaniach tajnych współpracowników  
i rzeszy agentury wpływu – Kościół nadal stanowił niezdobyty bastion, był suwerenną 
i autonomiczną strukturą wewnątrz sowieckiego dominium. Przede wszystkim – był w 
posiadaniu wartości, o której partia komunistyczna w Polsce mogła tylko marzyć - rządu 
dusz, autentycznego, nieprzymuszonego wpływu na polskie społeczeństwo, opartego na 
wierze i tradycji.

Dla sowieckich strategów było oczywiste, że chcąc przeprowadzić w Polsce ekspery-
ment „historycznego kompromisu” muszą brać pod uwagę zachowanie i postawę Kościoła 
Katolickiego. Ten czynnik wydawał się na tyle istotny, że od reakcji Kościoła mogło zależeć 
powodzenie lub klęska planowanej „odnowy”. W ramach tego założenia, pod nadzorem 
sekretarzy KC PZPR Świrgonia i Czyrka powstał projekt zatytułowany „Założenia polityki 
wyznaniowej państwa”, stanowiący kamień węgielny pod zaostrzenie kursu w stosunku do 
Kościoła. O protokole posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR z 25 września 1984 roku, 
na którym dyskutowano ten projekt, wspomina w swojej książce Wojciech Sumliński. 
Można zastanawiać się, na ile ów dokument, ( o którym Kościół musiał przecież wiedzieć) 
zawierał realne dyrektywy, na ile zaś stanowił jeden z elementów strategii dezinformacji, 
mając za cel wymuszenie ugodowej postawy hierarchii kościelnej?

Już w trakcie „fazy drugiej”, po wprowadzeniu stanu wojennego, wykorzystanego 
również jako test zachowań społecznych, komuniści mieli okazję przekonać się, że prag-
matyczna i kompromisowa postawa Prymasa Polski może stanowić dla nich ważny atut w 
planowaniu kolejnych kroków. Czym innym jednak była polityka kompromisu, forsowana 
przez większość Episkopatu, wynikająca z wielowiekowej mądrości Kościoła, od akceptacji 
porozumienia z władzą komunistyczną i odegrania roli jednego ze wsporników tej ugody. 
By osiągnąć tak dalece korzystną konwersję postawy hierarchii kościelnej, nie ryzykując 
jednocześnie efektu radykalizacji, musiano zastosować środek adekwatny do zamierzo-
nego celu.

Porwanie i zabójstwo księdza Jerzego stanowiło decyzję perfekcyjnie zaplanowaną i 
niezwykle trafną – z punktu widzenia sowieckiej strategii. Zapewne nigdy nie dowiemy 
się, kto był autorem tego iście szatańskiego planu. Gdy spojrzeć, z perspektywy naszej 
dzisiejszej wiedzy, na sytuację istniejącą w roku 1984, nie sposób wskazać żadnego alter-
natywnego zdarzenia, które w podobny sposób mogło wywrzeć wpływ na sprawy polskie. 
Można wyróżnić trzy przyczyny, dla których ten mord stanowił zbrodniczo idealny środek 
do celu.

 W osobie księdza Jerzego „spotykają się” dwa, elementarne czynniki, decydujące wów-
czas o kształcie polskiej rzeczywistości – „Solidarność” i Kościół Katolicki. Jego kapłaństwo 
i patriotyzm, siła wiary i wierność ideałom „Solidarności”, wprost pretendują tego Kapłana 
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do roli, jaką przeznaczyli Mu oprawcy. Jednocześnie, „Solidarność” i Kościół -  to dwa 
największe zagrożenia, z którymi partia komunistyczna nie jest w stanie sobie poradzić, a 
które musi podporządkować swoim planom, jeśli chce zagwarantować swoje przetrwanie.

Uderzenie właśnie w Niego, to cios w te dwa porządki – znienawidzone, lecz przecież 
potrzebne, by móc nadal sprawować władzę i zachować dotychczasowe zdobycze. Było to 
uderzenie nie tylko symboliczne, godzące w to wszystko, co dla Polaków miało największą 
wartość, lecz nade wszystko obliczone na wywołanie określonej reakcji przywódców 
Kościoła i opozycji. W roku 1984 nie było w Polsce innej osoby, która łączyłaby w swojej 
działalności te dwie, najważniejsze dla społeczeństwa wartości.

Ksiądz Popiełuszko był dla Kościoła polskiego błogosławieństwem. Nie wolno jednak 
ukrywać, że Jego działalność stanowiła problem dla hierarchów, że była wykorzystywa-
na przez władze komunistyczne jako argument przeciwko Kościołowi, dając asumpt do 
stosowania rozlicznych szykan i ograniczeń. Z zachowanych dokumentów i przekazów 
wiemy, że wśród wielu hierarchów i dygnitarzy kościelnych postawa Kapelana Solidarności 
spotykała się z krytyką i niechęcią. Również Prymas Polski nie był wolny od takich odczuć. 
Być może nadejdzie kiedyś czas, gdy poznamy rolę, jaką w tym procesie odegrała agen-
tura ulokowana w Kościele i w otoczeniu księdza Jerzego – współodpowiedzialna za Jego 
męczeństwo i śmierć.

Wojciech Sumliński pisze w swojej książce: „SB miało wśród kościelnych hierarchów 
wyrobić księdzu Popiełuszce opinię karierowicza. Funkcjonariusze realizowali to zadanie z 
właściwą dla SB perfidią i cynizmem”.

Wolno w tej sytuacji powiedzieć, że zniknięcie Kapłana mogło zostać przez niektórych 
ludzi Kościoła odebrane jako „rozwiązanie problemu”, jako przywrócenie właściwych ( w 
ich rozumieniu) proporcji pomiędzy posługą kapłańską, a zaangażowaniem w kwestie poli-
tyczne, mogło przysporzyć im argumentów, przemawiających za prowadzeniem zachowaw-
czej, ograniczonej działalności duszpasterskiej.

W tym sensie, działalność Kapłana z Żoliborza, nie tylko dla władz komunistyc-
znych była przeszkodą w procesie tzw. normalizacji stosunków państwo – Kościół, choć 
z pewnością nikt w polskim Kościele nie oczekiwał, że zakończona zostanie bandyckimi 
metodami.

Wreszcie – zabójstwo Kapelana Solidarności było oczywistym ostrzeżeniem, aktem za-
straszenia i wymuszenia posłuszeństwa. Precyzja uderzenia w postać bliską Kościołowi 
i „Solidarności” miała jednoznacznie wskazać, że władza nie cofnie się przed żadnymi 
środkami, by wyegzekwować posłuszeństwo. Zabójstwo Kapłana było czytelnym sygnałem 
dla Kościoła, że nie może dłużej liczyć na pobłażliwość partii komunistycznej i musi 
brać pod uwagę, że władza zastosuje metody z lat stalinowskich. Choć reakcje społeczne 
(choćby powołanie Komitetów Obywatelskich Przeciw Przemocy, działalność księży Sucho-
wolca i Niedzielaka) zaprzeczały intencjom władz, nie można wykluczać, że wielu kapłanów  
i działaczy opozycyjnych poczuło się poważnie zagrożonych.

Cele, jakie władze komunistyczne osiągnęły poprzez zabójstwo księdza Jerzego i sposób 
przeprowadzenia operacji, nakazują twierdzić, że mieliśmy do czynienia ze szczegółowo 
zaplanowaną, przeprowadzoną z żelazną konsekwencją wielowątkową kombinacją 
operacyjną, stanowiącą preludium „fazy trzeciej”.

Myślę, że wszystkie elementy tej kombinacji zostały zrealizowane z premedytacją.  
Od początku zakładano, że ksiądz zostanie zamordowany w okrutny sposób, tak, by 
widok poddawanego torturom Kapłana wstrząsnął kościelnymi świadkami oględzin zwłok.  
Od początku zakładano, że ujawnieni i osądzeni zostaną funkcjonariusze odpowiedzialni 
za porwanie – co miało wskazać na determinację działań bezpieki, ale również zamknąć 
sprawę i uchronić od odpowiedzialności prawdziwych morderców i mocodawców zbrodni. 
Od początku zakładano, że w kolosalnej, rozpisanej na setki głosów i wiele lat operacji 
dezinformacyjnej wezmą udział wyselekcjonowani działacze opozycji i ludzie Kościoła.  
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Ten aspekt sprawy wydaje się może najważniejszy, w kontekście przygotowań do „histo-
rycznego kompromisu”, bowiem władze komunistyczne „dzieląc się” prawdą o zabójstwie 
Kapłana, uczyniły z grupy opozycjonistów i kościelnych dygnitarzy, uczestniczących w 
kampanii dezinformacji faktycznych wspólników w zbrodni i zakładników swoich planów. 
Wiemy, że powstały wówczas układ i zmowa milczenia obowiązuje do dnia dzisiejszego, co 
pozwala nazwać zabójstwo księdza Jerzego mordem założycielskim III RP.

 W kolejnej części przedstawię reakcje wielu osób i środowisk, które zdają się 
potwierdzać, że współbrzmienie głosów części opozycji i władz komunistycznych nie było 
przypadkowe i stanowiło integralną część kombinacji, związanej z zabójstwem księdza 
Jerzego. Przywołam obecnie, jako przykład słowa Lecha Wałęsy z wywiadu, udzielonego 
„Tygodnikowi Mazowsze” 13 grudnia 1984r. Od zamordowania Kapelana „Solidarności” 
upłynęły niecałe dwa miesiące, gdy przewodniczący Związku mówi:

[…] Od początku, od Sierpnia wiedziałem, że ruch będzie etapowy, że wielkich 
rzeczy w pierwszym etapie osiągnąć nie będzie można. [...] Ruch „S” jest w moim 
odczuciu silniejszy, głębszy niż kiedykolwiek. [...] Polska jest szachownicą, na 
której my gramy w szachy, a partner w warcaby. Oni mówią o zwycięstwach, my też 
mówimy, że to jednak my zwyciężamy. A tu nikt nie może zwyciężyć, tu trzeba się 
umówić do jednej gry. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, pracować musimy 
w jednym kierunku. A ten kierunek to jest nasz kraj, to jest Ojczyzna, którą trzeba 
robić. [...]

 

 

 

Źródła:

Anatolij Golicyn – „Nowe kłamstwa w miejsce starych” – Biblioteka Służby Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa 2007
http://www.geocities.com/wojciech_jaruzelski/Lodz.html
Wojciech Sumliński – Kto naprawdę Go zabił – Rosner i Wspólnicy Warszawa 2005. str.123 i nast.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=TL-1984/12
DLACZEGO TAK TRAKTUJECIE KSIĘDZA JERZEGO?

http://www.geocities.com/wojciech_jaruzelski/Lodz.html
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=TL-1984/12
http://cogito.salon24.pl/77752,dlaczego-tak-traktujecie-ksiedza-jerzego
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W wyniku tegoż właśnie epizodu, jeśli już 

do tego określenia wrócę, nastąpiło bardzo 
poważne ożywienie działalności przeciwni-
ka. Można powiedzieć, że najbardziej skra-
jne, opozycyjne siły, o jawnie kontrrewolu-
cyjnym charakterze, prą do swego rodzaju 
konfrontacji. [...]

I drugie – to są rachuby na reanimację 
„Solidarności” czy też pod jakimś innym szyl-
dem, bardziej dzisiaj ugodowym, pojednaw-
czym w formie, ale faktycznie chodzi o to, 
aby mówiąc obrazowo, wjechać okrakiem na 
trumnie w działalność de facto legalną czy 
półlegalną. Również dla Kościoła to kolejna 
wielka okazja do wzmocnienia jego pozycji, i 
tak przecież w Polsce mocnej. To swego rodzaju 
lokomotywa samonapędzająca, pomnażająca 

jego możliwości. Eksploatacja śmierci Popiełuszki to temat na dziesięciolecia, a na 
pewno i więcej. Oczywiście skala i ostrość tej eksploatacji może być bardzo różna, 
może być bardzo gorąca, a może być bardzo zminimalizowana, i o to w tej chwili dzi-
siaj przede wszystkim chodzi. Ale nie ulega wątpliwości, że jest to osłabienie naszych 
pozycji w stosunku do Kościoła w danym momencie. Że jest to przesunięcie części tego 
wielkiego środka naszego społeczeństwa, które nie było jeszcze z nami, ale nie było  
i nie jest z opozycją. Przesunięcie jego części bliżej Kościoła i bliżej przeciwnika.  
Na niektórych odcinkach faktycznie zostaliśmy odrzuceni do tyłu i zepchnięci do 
defensywy. Z tym że chcę zaznaczyć, że jest to taktyczny wymiar defensywy, o 
czym jeszcze potem będę mówił właśnie, ażeby nie odebrać tego w sposób katastro-
ficzny, bo takich powodów również nie ma. (podkr.moje)

Powyższy cytat pochodzi z wystąpienia Wojciecha Jaruzelskiego, wygłoszonego na po-
siedzeniu Rady Ministrów na początku listopada 1984 roku. „Epizodem”, który spowodował 
ożywienie działalności przeciwnika, nazywa Jaruzelski zabójstwo księdza Jerzego. Słowa 
generała ludowego wojska, skierowane do partyjnych towarzyszy, świadczą o doskonałym 
rozeznaniu nastrojów społecznych i trafnej diagnozie rozwoju sytuacji powstałej po 
zabójstwie Kapelana Solidarności. Jednocześnie, „przesunięcie” społeczeństwa bliżej 
Kościoła i bliżej przeciwnika nazywa Jaruzelski „taktycznym wymiarem defensywy”.  

TAKTYCZNA DEFENSYWA
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Czy to sformułowanie było retorycznym wybiegiem, mającym na celu uspokojenie towa- 
rzyszy, czy też Jaruzelski pozwolił sobie na szczere wyznanie, podkreślając dobitnie, że 
sytuacja znajduje się pod kontrolą?

Proponując „nową metodologię” analizowania zdarzeń w świecie komunizmu, o której 
pisał Golicyn, zwróciłem uwagę, że każde z wydarzeń wskazujących na zmiany w reżimie 
komunistycznym tworzyło część serii zazębiających się, strategicznych operacji dezinfor-
macyjnych, zaplanowanych na potrzeby wdrażania długoterminowej polityki Bloku i jego 
strategii. Choć Golicyn, zdawał się przeceniać potencjał wszechwładnych wpływów służb 
sowieckich i nie brał pod uwagę działań niezależnych od woli Kremla, nie sposób sądzić, 
by do katalogu działań inspirowanych mogło nie należeć zabójstwo księdza Popiełuszki.

Z całą pewnością, było ono precyzyjnie zaplanowaną i równie perfekcyjnie wykonaną 
kombinacją operacyjną policji politycznej PRL, której efekty władza komunistyczna była 
w stanie przewidzieć i nimi sterować. O „taktycznym wymiarze defensywy” niech świadczy 
dalszy ciąg wystąpienia Jaruzelskiego z listopada 1984 roku, gdy mówi o porozumieniu z 
Kościołem:

Jednocześnie powinniśmy ten tok rozumowania, nie oczywiście w takiej formie, 
jak ja to dzisiaj ujmuję, ale dobitnie doprowadzać do świadomości Kościoła, że dla 
nas porozumienie to nie jest jakiś koniunkturalny chwyt, jakiś taktyczny zabieg. 
Nie pamiętam, czy kiedyś towarzyszom to mówiłem, czy nie, ale w jednej z rozmów 
z prymasem [on] się wyraził w ten sposób: „no to tak, panie generale, dzisiaj to 
wszystko jest, tak jakoś się układa, no bo ta władza, pan wybaczy, nie jest taka 
jeszcze silna, ale jak się wzmocni, to starym zwyczajem, a patrząc jeszcze szerzej 
na w ogóle sytuację w[e] wspólnocie socjalistycznej pod tym kątem, no to nas złapie 
za gardło”. Dlatego ja myślę, że jest to w jakiejś mierze rozumowanie, [z] którym  
trzeba znaleźć określony i dla nas właściwy kontakt. W ten sposób, że my trak-
tujemy to poważnie i że konstruktywne współistnienie na gruncie realiów socjal-
istycznych Polski i dobra naszego narodu jest naszym autentycznym i poważnym 
założeniem. I że widzimy w tym stosowną rolę Kościoła w sprawach, w których 
zbieżność celów, humanistycznych celów, patriotycznych celów, pokojowych celów 
jest oczywista i na niej trzeba budować.

Jaruzelski zakreślił wówczas bardzo konkretny plan działań, których celem było 
włączenie Kościoła w zamysł budowania podstaw „historycznego kompromisu”. Taktyka 
polegała na stopniowym angażowaniu Kościoła w rzekome problemy władzy i absorbowa-
niu jego uwagi:

Nie trzeba się bać wychodzenia z naszą platformą, z naszymi oczekiwaniami  
i z naszymi postulatami w stosunku do kleru. Tu chodzi o nadrzędny interes.  
I na szczeblu centralnym, i na szczeblu wojewódzkim, miejskim, gminnym itd. 
Informować o sytuacji gospodarczej, o patologii, o przestępczości, pokazywać, ilu 
w tym jest wierzących, praktykujących aktywistów Kościoła, o programach demo-
graficznych i potrzebach stąd wynikających. Co może Kościół tutaj pomóc, a nawet 
może publikować. Wojewoda czy ktoś inny zwrócił się do biskupa z prośbą, żeby to 
[pomóc] w takich i to w takich sprawach. Oni będą w bardzo nieprostej sytuacji. Bo 
[jak] odrzucić publicznie tego typu ofertę, tego typu chęć współdziałania?

Gdyby okazało się to niewystarczające, należało przypomnieć Kościołowi, jak bardzo 
ważna może okazać się rola organów bezpieczeństwa:

[...] że tolerowanie przez Kościół, a tym bardziej jeszcze jakieś podniecanie przez 
niektórych duchownych atmosfery przeciwko przedstawicielom tych organów, jest 
bardzo niebezpieczną zabawą. Poza wszystkim innym ona może się zemścić i na 
interesach Kościoła, bo po prostu te organy przestaną strzec i wielkich dóbr zgro-
madzonych w obiektach sakralnych, i na plebaniach.
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Nie zapomniano przy tym o zadaniach dla wiernych sojuszników:
Trzeba zadbać o to, żeby te bliskie środowiska katolików świeckich, PAX, ChSS, 
Caritas i nie tylko świeckich, bo Caritas to przecież duchowni. Żeby oni nie poszli w 
rozsypkę, żeby tam się nie zaczęły jakieś wahania. Musimy ich tutaj podtrzymywać. 
Jeszcze bardziej może dobitnie dokumentować, że są naszymi bliskimi sojusznika-
mi, że mają wszystkie możliwości uczestniczenia w życiu publicznym.

Jaruzelski doskonale zdawał sobie sprawę z nastrojów panujących wśród części 
Episkopatu, z głosów hierarchów, w których nie brakowało dezaprobaty dla księży 
„zaangażowanych politycznie”. Tendencje te należało pogłębić:
 [...] Ale wiecie, że każde przedobrzenie ma swoje i w konsekwencji dla tych prze-
dobrzonych i ujemne skutki. Rodzi pewność siebie, puchnie bogactwem, tworzy 
różnego rodzaju zagrożenia dla tego, co jest zasadniczą platformą Kościoła, 
platformą religijną. Polityka włączana zbyt nachalnie do działalności kościelnej 
Kościół obiektywnie kompromituje. Takie kazanie, jakie wczoraj przeczytaliśmy, 
przytoczone zostały, one stanowią bardzo bolesne ukłucie. I Kościół to też czuje, 
czy mądrzy ludzie w Kościele, i tego się też obawia. Co mądrzejsi czują, że stereo-
typ nieskazitelnego Popiełuszki niełatwo będzie utrzymać. On jest męczennikiem 
nie za wiarę, ale za politykę, za sianie nienawiści [...]

Nas ten przypadek wiele nauczył pod tym względem. Oby Kościół też się 
z tego nauczył nie mniej niż my. I chodzi o to tylko, proszę towarzyszy, żeby te 
działania, o których tutaj mówię, nie zabrzmiały jako jakaś z naszej strony kam-
pania antykościelna, czy jeszcze gorzej antyreligijna. Bo byłoby to nieszczęście.  
Na odwrót – to musi być budowane i propagandowo osłonione w ten sposób,  
że my to robimy w obronie stosunków, w obronie dobrych, pozytywnych stosunków, 
którym szkodzi ekstrema.

  Cytuję obszerne fragmenty wystąpienia I sekretarza PZPR, by ukazać sposób, w jaki 
władza komunistyczna zamierzała wykorzystać zabójstwo księdza Jerzego, w celu zdobycia 
poparcia Kościoła. Od zachowania i postawy hierarchów zależało przecież powodzenie lub 
klęska „fazy trzeciej”. Nie trzeba chyba przypominać, że oficjalna, nagłaśniana przez media 
interpretacja mordu na księdzu Jerzym starała się narzucić pogląd, że zdarzenie to było 
prowokacją, wymierzoną w rząd Jaruzelskiego i Kiszczaka, efektem wewnątrzpartyjnych 
rozgrywek „betonu” z „liberałami”. To obowiązujące do dziś propagandowe kłamstwo, 
musiało zostać utrwalone w świadomości społeczeństwa, głosami tych, którym Polacy  
wierzyli i którym ufali.

Warto zauważyć, jak wyglądały niektóre z ówczesnych wypowiedzi władz komunistyc-
znych, Kościoła i przywódców opozycji, by dostrzec ich wzajemną korelację.

Kuria Warszawska w komunikacie z 22 października 1984r. do proboszczów i rek-
torów Archidiecezji Warszawskiej  - poleca modłom całego ludu Bożego sprawę księdza 
Popiełuszki, żywiąc przy tym nadzieję, że odpowiednie władze dołożą wszelkich 
starań aby znaleźć zaginionego i wyjaśnić ten oburzający całe społeczeństwo i nie-
godziwy napad na niewinnych ludzi.

W najgorętszym okresie, tuż po porwaniu księdza Jerzego, 22 października Prymas 
Glemp wyjeżdża z 3 dniową wizytą do NRD. Dopiero 26.10 wydaje odezwę –  Nie mając 
znaku o życiu księdza Popiełuszki obawiamy się, że mogło i w Polsce dokonać się 
zabójstwo, jak tego przykłady mieliśmy w krajach dotkniętych plagą terroryzmu. 
[...] Będziemy domagać się, aby wyjaśniono wszystko, co w ludzkiej mocy o przy-
czynach, uwarunkowaniach i sprawcach tego haniebnego czynu.

Porwanie księdza Jerzego Popiełuszki – znanego kapłana w parafii św. 
Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie” –  głosi oświadczenie Episkopatu 
Polski z dn.22 października 1984 roku – „budzi głęboki niepokój. Z jednej strony 
istnieje obawa o jego życie, z drugiej strony istnieje obawa, że porywanie pewnych 



16

osób może się stać w naszym kraju metodą rozgrywek politycznych. Posiadane 
dotychczas wiadomości o okolicznościach porwania, wskazują na to, że spraw-
cy działali z motywów politycznych. Każde porwanie człowieka spotyka się z 
potępieniem. Tym bardziej wymaga napiętnowania porwanie kapłana, który pełni 
służbę społeczeństwu.

23 października Lech Wałęsa w kościele św.Brygidy w Gdańsku mówi:
Ktoś zrobił nam wszystkim wielkie świństwo. Na pewno planował sobie reakcję 
góry i społeczeństwa, w którym z wami wszystkimi jestem. My nie chcieliśmy 
przejmować władzy. I dlatego nie będziemy się mieszać do rozgrywek o władzę. 
Nas powinno interesować to, jak w to wszystko chciano nas wmanipulować. Inspi-
ratorzy tej prowokacji, porywając księdza Popiełuszkę, chcieli zobaczyć jak się za-
chowamy, czy się przestraszymy. Na pewno chcieli byśmy bez opamiętania ruszyli, 
jak to mięso armatnie. Idźmy tym tokiem myślenia i nie dajmy się wmanipulować. 
[...] Musimy pamiętać, by nasze poczynania nie dawały nikomu foteli ani nie 
powodowały gabinetowych przesunięć. Dlatego ktoś postawił na rewolucję, licząc 
że my pójdziemy jak stado baranów i zrobimy mu (inspiratorowi) rewolucję...[...] 
Dlatego my pójdziemy drogą ewolucji – bezpiecznej, pokojowej ewolucji. My się nie 
pchamy do władzy i władzy urządzać nie będziemy.[...] Musimy znaleźć bezpie-
czne, chrześcijańskie rozwiązanie, które nie będą nas nic kosztowały. Nie dajmy 
się wciągnąć w czyjeś manipulacje.

26 października 1984 na plebanię kościoła św. Stanisława Kostki przybywa Prymas 
Glemp. Po mszy koncelebrowanej z księżmi z rocznika ks.Jerzego wypowiada opinię, 
że pracujący na parterze plebani zespół informacyjny, złożony z przyjaciół ks.Jerzego,  
winien niezwłocznie opuścić plebanię. Życzenie to powtórzy w dniu następnym, w imieniu 
prymasa biskup Kazimierz Romaniuk. W sobotę 27.10 o godz.19 zespół opuścił plebanię. 
W wystąpieniach Prymas podkreślał wówczas, że „należy cierpieć w milczeniu, samemu, 
krzyczenie o tragedii jest niepotrzebne”.

W dniu 27 października ukazuje się felieton PAP, zatytułowany „Przeciw prowokacji”:
 Jeszcze nie zostało wyjaśnione kto i z jakich motywów porwał a może również 
zabił księdza Popiełuszkę, ale już wiadomo kto ten dramat politycznie dyskon-
tuje i do czego zmierza. Chodzi o zburzenie spokoju w Polsce. Chodzi o przerwanie 
początków procesów normalizacji stosunków z Zachodem. Chodzi o skłócenie za 
wszelką cenę państwa i Kościoła, o wymuszenie konfliktu.

Pod pozorem troski o ks.Popiełuszkę w Warszawie na Żoliborzu organizuje się 
strukturę i okupuje część pomieszczeń plebani i kościoła, wbrew stanowisku 
właściwych władz kościelnych. Zlecieli się tam licznie weterani konfrontacyjnych 
działań, specjaliści od wzniecania awantur, majstrowie prowokacji....[...] Porwanie 
księdza Popiełuszki było prowokacją polityczną. Obecnie montowana jest kolejna 
prowokacja, cała seria prowokacji. Zmierza się do ulicznych niepokojów. Wysłużeni 
przeciwnicy stabilizacji i porozumienia za wszelką cenę starają się doprowadzić 
do starcia.

Tego samego dnia, 27 października wydane zostaje oświadczenie KC PZPR. Czytamy 
tam m.in.:
 Polska socjalistyczna może być tylko Polską praworządną. Dywersja, prowokacja 
i terror były zawsze i są z gruntu obce leninowskiej ideologii, moralności naszej 
partii [...] KC oświadcza z całą mocą, że nie będzie pobłażania dla anarchii i ter-
roryzmu w żadnej postaci. [...] KC zwraca się do wszystkich członków partii, do 
całego społeczeństwa, do władz państwowych o zdecydowane przeciwstawianie 
się podejmowanym przez wrogów Polski Ludowej próbom żerowania na prowoka-
cyjnym przestępstwie, na ludzkich emocjach i uczuciach, w celu naruszania spo-
koju i stabilizacji wewnętrznej kraju”.
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W dwa dni później swoje stanowisko przedstawia Rada Krajowa PRON:
– „Porwanie księdza Popiełuszki jest oczywistą próbą wbicia noża w niezabliźnioną 
do końca ranę.[...] Cios zadany zwolennikowi określonej postawy politycznej miał 
stworzyć wrażenie, że zamiast proponowanego dialogu, władze dążą do brutalnej 
likwidacji swoich przeciwników. Mimo oczywistości, że temu właśnie miał służyć 
zamach, rzeczą smutną jest fakt, że są ludzie, którzy nie czekając na ostateczny 
wynik śledztwa, z góry przesądzili sprawę i zgodnie z celami prowokacji wzywają 
do wystąpień, do aktów nienawiści, do działań szkodzących krajowi, ukrywając 
swe intencje pozornym przyłączaniem się do modlitwy Kościoła i jego troski o por-
wanego.

W nr.107„Tygodnika Mazowsze” z 22 listopada 1984 roku pojawia się obszerny artykuł 
Jacka Kuronia, zatytułowany „Zbrodnia i polityka”, w którym, autor wyjaśnia, że za zbrodnią 
na księdzu nie mógł stać Jaruzelski. Pisząc o generale, Kuroń dowodzi „ Jedno jest pewne - 
głupcem nie jest. Można mu stawiać różne zarzuty, ale pewną sprawność rządzenia w 
tych trudnych warunkach zachowuje. A skoro nie jest głupcem, musiałoby się przyjąć, 
że jest niebezpiecznym szaleńcem. Z tym, że takie założenie zwalnia całkowicie od 
myślenia. Wszystko zaczyna się odbywać w sytuacji nieobliczalnej, nic w ogóle nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć, bo szaleniec pojutrze może abdykować, albo przyłączyć 
Polskę do Australii. Takich założeń w myśleniu politycznym przyjmować nie można. 
Nic nie wskazuje na to, że stał za tym sam Jaruzelski. Nie on, a więc kto?

Następnie autor dochodzi do wniosku, że za zabójstwem musiał stać aparat policyjny, 
„ale podporządkowany jakimś ośrodkom politycznym”.
Znaczy to, że mamy do czynienia przynajmniej z dwiema grupami, z których jed-
na jest lojalna wobec Jaruzelskiego, a druga prowadzi wobec niego swoją własną 
politykę. [...] Po co grupa konkurencyjna czy też policja miałaby to robić? Nie sądzę 
żeby chodziło tu o usunięcie Jaruzelskiego. [...] Raczej chodziło o to, by zmusić 
Jaruzelskiego do prowadzenia określonej polityki. Jakiej? To dość oczywiste – 
oczywiście niesłychanie represyjnej. Policji jest potrzebna represyjna polityka, bo 
zwiększa jej znaczenie. Tym samym wyjaśnia się pierwszy wariant, to znaczy ten, 
że zrobił to sam aparat policyjny. [...]

Tytuł następnego rozdziału nie pozostawia wątpliwości, kogo Kuroń upatruje jako 
„ofiarę” prowokacji. – Generał Jaruzelski kontra aparat policyjny”
Jaruzelski jest teraz w niesłychanie trudnej sytuacji. Ma dwa wyjścia: albo cofnąć 
się i próbować dogadać ze swoimi przeciwnikami w aparacie władzy – co jest 
właściwie niemożliwe i na co jest już za późno, albo próbować się porozumieć ze 
społeczeństwem, co dla niego, autora 13 grudnia jest niesłychanie trudne, wręcz 
niewykonalne.

Dalej Kuroń pyta – „Czekać czy działać?” W obliczu tej sytuacji środowiska opin-
iotwórcze, rozliczne elity społeczeństwa polskiego podzieliły się. Da się wyodrębnić 
dwa stanowiska taktyczne. Pierwsze: skoro Jaruzelski to załatwia, nie trzeba mu 
przeszkadzać – im większe będzie miał trudności ze społeczeństwem, tym mniejsze 
prawdopodobieństwo, że będzie mógł zrobić to, co zaczął, tym większe, że powie 
nie. I druga propozycja: skoro Jaruzelski musi się teraz liczyć ze społeczeństwem 
jak nigdy po 13 grudnia i w tym sensie jakby częściowo cofnął 13 grudnia – tr-
zeba na niego naciskać, żeby dał jak najwięcej. A więc gen. Jaruzelski rozpoczął 
walkę ze swoim aparatem. Żeby mógł ją skończyć i umocnić się, musi mieć spokój 
społeczny. Jeśli damy mu ten spokój nie żądając nic w zamian, to oczywiście nie 
będzie musiał nam nic dać. Dlatego trzeba naciskać na władzę, ale w taki sposób, 
aby nie stało się dla niej konieczne zastosowanie terroru.
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 W klasycznym dziele Sun Tzu „Sztuka wojny” znajdziemy słowa, których trafność 
ma związek z ówczesną grą, prowadzoną przez władze komunistyczne. Nakazują one w 
zabójstwie Kapelana Solidarności upatrywać odbicia sowieckiej strategii podstępu i dezin-
formacji, stosowanej z powodzeniem od 40 lat.
Każda wojna oparta jest na podstępie. Dlatego, gdy jesteśmy gotowi do ataku, 
powinniśmy wywoływać wrażenie, że nie jesteśmy; gdy używamy naszych sił, 
musimy robić wrażenie nieaktywnych; gdy jesteśmy blisko, musimy sprawić, aby 
wróg sądził, że jesteśmy daleko; kiedy jesteśmy daleko, musimy spowodować, aby 
wierzył, że jesteśmy blisko. Należy zarzucić przynęty, aby zwabić wroga. Udawać 
nieporządek i zmiażdżyć go.

W numerze 6 pisma „Praworządność”, z roku 1985, poświęconym zbrodni na księdzu 
Popiełuszce, na str. 16 autor artykułu dzieli się z czytelnikami niezwykle ważnym i trafnym 
spostrzeżeniem:
Wystąpienie telewizyjne Kiszczaka stanowi wyraźną cezurę: po równym tygodniu 
– od soboty, do soboty – kończy się akt pierwszy tragedii rozpoczętej w piątkową 
noc, 19 października na szosie w pobliżu Torunia. 

Jest rzeczą uderzającą i zdumiewającą zarazem, jak dalece w następnych 
dniach zmieni się zachowanie władzy, przy czym mamy tu na myśli jej wszelkie 
człony i ekspozytury: partię, rząd, organa ścigania, środki masowego przekazu. 
Przez cały uprzedni tydzień, system robił wrażenie, że stara się nie oddychać, 
że rozpłaszczony na ścianie czeka z przerażeniem na potężne uderzenie fali 
społecznego gniewu. W tym okresie – poza wspomnianymi wyżej notuje się jedno 
tylko nowe aresztowanie, nie słychać o rewizjach i przesłuchaniach, nie ma wieści 
o biciu w komisariatach. [...] To wszystko zmienia się jak za dotknięciem różdżki 
w sobotę 27 października. Rozdaniem kart jest cytowany wyżej komentarz PAP 
z porannej prasy, otwarciem licytacji – telewizyjne wystąpienie ministra spraw 
wewnętrznych, jakby – paradoksalnie – system poczuł ulgę w chwili, gdy zmuszony 
był przyznać publicznie, że zbrodnia urodziła się w jego własnych trybach, jakby 
wreszcie uznał, że ma rozwiązane ręce i że nadeszła chwila kontrataku.

Choć autor „Praworządności” z roku 1985, nie posiadał naszej dzisiejszej wiedzy o 
okolicznościach zabójstwa i nie mógł właściwie ocenić zachowań poszczególnych uczest-
ników tych zdarzeń, dostrzegł przecież, że zmiana taktyki władz jest oznaka gry prow-
adzonej ze społeczeństwem i poprzedza „chwilę kontrataku”. Najbliższe lata przyniosły 
potwierdzenie tezy, że zabójstwo Kapelana „Solidarności” - ów mord założycielski III RP 
- otworzył drogę do „okrągłego stołu”.

Źródła:

Anatolij Golicyn – „Nowe kłamstwa w miejsce starych” – Biblioteka Służby Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa 2007
http://www.ipn.gov.pl/download.php?s=1&id=3935 - przemówienie Jaruzelskiego w tekście „Dwa nowotwory” Grzegorza 
Majchrzaka, Jana Żaryna. Biuletyn IPN 10/2004
„Tygodnik Mazowsze”, rok 1984, nr 104, str. 3
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=008385006012
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=008385006016
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=SG_Kalendarium

http://www.ipn.gov.pl/download.php?s=1&id=3935
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=008385006012
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=008385006016
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=SG_Kalendarium
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Próba przedstawienia zdarzeń polskiej  

historii lat 80-tych, jako części globalnej  
taktyki podstępu i dezinformacji, realizowanej 
przez sowieckich strategów, musi doprowadzić 
do postawienia pytania – o „polską specyfikę” 
działań, których początek wyznaczyło morder-
stwo na księdzu Jerzym. Dlaczego właśnie tymi,  
a nie innymi środkami posłużono się  
w modelowaniu „ustrojowej transformacji”? 
Dlaczego polska droga ku „historycznemu  
kompromisowi” miała inny przebieg, niż  
wydarzenia w pozostałych państwach Bloku  
Sowieckiego? Nie chodzi, przy tym o roz-
poznany już cel ostateczny, jaki stawia przed 
sobą „zreformowany” ruch komunistyczny.  
W tej kwestii, podzielam opinię byłego pra-
cownika Amerykańskiej Agencji Wywiadu  
Wojskowego, autora wydanej w 1998 roku 
książki „Origin of the Fourth World War”  
Jeffreya Nyquista, który analizując tezy Golicyna 
pisze: Nie mamy dostatecznej wiedzy, w jaki 

sposób działają wewnętrzne struktury “byłego” Związku Sowieckiego. Mechanizmy 
ich funkcjonowania są zbyt utajnione. Nie znamy nawet poglądów czołowych sow-
ieckich graczy (ich orientacji ideologicznej). Obserwując ich zachowania w ciągu 
ostatnich piętnastu lat, jestem pewien tylko jednego: Golicyn ma bezsprzecznie 
rację w odniesieniu do ostatecznych celów rosyjskiej polityki. Niezależnie od tego, 
co mogą oznaczać “zmiany” przeprowadzone w świecie komunistycznym, istnieje 
konsekwentne dążenie do wykorzystania tych zmian w celu odsunięcia Ameryki 
od Europy, zbudowania wojskowego przymierza z Chinami, odnowienia sowieck-
iego przemysłu zbrojeniowego, użycia zorganizowanych grup przestępczych jako 
sprzymierzeńców w tajnej wojnie, sabotowania amerykańskiego systemu gospodar-
czego poprzez kontrolowanie podaży surowców mineralnych i penetrację głównych 
banków, ostatecznego odizolowania i destabilizacji Stanów Zjednoczonych, i odeb-
ranie wszelkich szans na odwrócenie sytuacji i ewentualne użycie amerykańskiego 
potencjału atomowego. Po osiągnięciu tych celów Moskwa i Pekin planują podziele-
nie świata na sfery wpływów, przy czym mniejsze państwa miałyby swój udział w 
“podziale łupów”.

PRZECIWKO NARODOWI
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Każdy, upływający rok  zdaje się potwierdzać zasadność tej prognozy.

Sam Anatolij Golicyn pisząc o błędach konwencjonalnej metodologii podkreśla, 
że najczęściej próbuje się analizować i interpretować wydarzenia w świecie komunisty- 
cznym w oderwaniu od całości, w systemie „rok po roku”, a inicjatywy komunistów są 
traktowane jako spontaniczne działania na rzecz osiągnięcia celów krótkoterminowych. 
Wedle konwencjonalnych poglądów, - pisze Golicyn - opartych na przestarzałej 
metodologii, każde z wydarzeń wskazujących na zmiany w reżimie komunisty- 
cznym było objawem spontanicznego wzrostu tendencji odśrodkowych wewnątrz 
międzynarodowego komunizmu”[...] Punktem wyjściowym do opracowania „nowej 
metodologii” jest założenie, że 81 partii (komunistycznych) zadeklarowało 
zaangażowanie się politykę długofalową i zgodziło się na realizację jej celów  
w miarę swoich możliwości i potencjału. Co więcej, ponieważ różnorodność ta 
była koncesjonowana, można było dokonać podziału pracy między partie i każdej  
z nich przypisać specjalną rolę strategiczną, zgodną z jej charakterem narodowym  
i sugestiami Lenina. We wcześniejszym kontekście historycznym twierdził on:  
„ (...) potrzebujemy wielkiej orkiestry. Musimy wyciągnąć wnioski z naszych 
doświadczeń jak ustawić wszystkie partie, dać jednej sentymentalne skrzypce, 
innej groźnie brzmiący kontrabas, zaś batutę dyrygenta trzeciej”. [...] Metafo-
rycznie można powiedzieć, że stara metodologia słyszy tylko pozbawione harmonii 
dźwięki, zaś „nowa” stara się zrozumieć symfonię jako całość”.

Pora zatem, by spojrzeć na polskie doświadczenia lat 80 -tych z perspektywy  
potrzeb i dążeń partii komunistycznej, a szerzej – polityki sowieckich strategów. Odmienna 
od pozostałych państw Bloku komunistycznego polska „droga ku demokracji” domaga 
się próby wskazania charakterystycznych cech, decydujących o wyborze. Ocena zdarzeń 
z tego okresu nie jest zadaniem łatwym, ponieważ za każdym z nich kryje się gigan- 
tyczna dawka dezinformacji, każde podlega ocenom ambiwalentnym. By efektywnie 
sprostać temu zadaniu, nie wolno zapominać o dwóch przesłankach.

 Po „historycznym” XXII Zjeździe KPZR, podczas którego zdecydowano o porzuceniu 
koncepcji dyktatury proletariatu na rzecz idei „państwa całego narodu”, nowa polityka 
sowiecka, realizowana odtąd poprzez podstęp i dezinformację dopuszczała odstępstwo od 
komunistycznej doktryny, po to by utrzymać się u władzy i zachować nienaruszony stan 
posiadania. Drugim, zasadniczym odstępstwem, była rezygnacja Sowietów z dominacji 
w ruchu komunistycznym. Odtąd główną siłą scalającą ruch komunistyczny wewnątrz  
i na zewnątrz Bloku nie był już dyktat ZSRR, ale lojalność wobec wspólnego programu, 
w tworzeniu, którego swój udział mieli przywódcy wielu partii komunistycznych. W prak-
tyce oznaczało to, że każde z trybów - państw komunistycznych, działających w globalnej 
strukturze prowadzi „własną” politykę wewnętrzną, pod warunkiem, że jest ona zgodna - 
kompatybilna z zasadą działania całości mechanizmu.

Najtrudniejszą przeszkodą intelektualną, przed jaką staje obserwator zdarzeń z lat 
80-tych wydaje się konieczność odrzucenia tezy, jakoby stanowiły one bezsporne dowody 
na słabnięcie systemu komunistycznego i miały świadczyć o postępującym rozkładzie. To 
rzecz niezmiernie trudna – ponieważ zdecydowana większość ludzi twierdzi, że komunizm 
rozpadł się na ich oczach, że sami doświadczyli zmian polskiej rzeczywistości. Oglądając 
w telewizji upadek muru berlińskiego, egzekucję Causescu, czy wreszcie - wyprowadzenie 
sztandaru PZPR, gotowi byliby przysiąc, że stali się świadkami historycznego wydarzenia i 
wspólnie z niezbyt rozgarniętą artystką, obwieściliby koniec komunizmu.

Lenin uczył, że wszechświatowa rewolucja jest celem, który usprawiedliwia  
wszelkie środki. Taktyczny odwrót, bądź wielka prowokacja, żeby mogły być przeprowad-
zone skutecznie, domagają się otoczenia tajemnicą zarówno planów jak i mechaniki ich 
koordynacji. Czy zatem w latach 80-tych mieliśmy do czynienia z totalną manipulacją, dos-
konale przeprowadzoną sztuczką światowego prestygitatora, który „wyciągając z rękawa” 
kolejne rekwizyty nasycił oczy pospólstwa i oszukał ich rozsądek?
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Prowokacja polityczna to użycie najświętszych symboli narodowych i 
najgłębszych jego uczuć przeciwko narodowi – twierdził Cat Mackiewicz. Sztukę 
prowokacji przeciwko własnemu narodowi, polscy komuniści posiedli w stopniu na tyle 
dostatecznym, by powierzono im zadanie przeprowadzenia eksperymentu, którego efekty 
miały służyć globalnej strategii Bloku komunistycznego. Do jego przeprowadzenia potrze-
bowano użycia dwóch „symboli narodowych”, uosabiających tradycje i dążenia narodu – 
Kościoła Katolickiego i „Solidarności”.

Skuteczność polskiej „fazy drugiej”, czyli stanu wojennego, pozwoliła komunistom na 
wprowadzenie ruchu „Solidarności” pod ścisłą kontrolę oraz zapewniła stan wewnętrznej, 
politycznej konsolidacji. „Naszpikowanie” Związku agenturą, w okresie jego legalnej 
działalności, uczyniło to zadanie łatwiejszym.

Zdaniem Golicyna, wykreowani przez KGB oraz jego filie (SB, Stasi, etc.) dysydenci, 
znani na Zachodzie, mieliby tworzyć niekomunistyczne partię lub organizacje opozycyjne 
w wypadku, gdyby system komunistyczny zaczął się rozpadać. Powołując się na przykład 
„Praskiej Wiosny”, Golicyn wskazywał na Dubczeka, którego odpowiednikiem w ZSRR miał 
być Sacharow, w Polsce zaś Wałęsa i jego środowisko doradców.

Nowa strategia polegała na dezinformacji. Należało przekonać Zachód o 
wewnętrznej słabości systemu komunistycznego i możliwości jego liberalizacji. 
Było to zgodne z oczekiwaniami państw zachodnich, które, w dobie broni masowe-
go rażenia, za wszelką cenę dążyły do uniknięcia starcia militarnego i liczyły na 
wewnętrzną ewolucję ustroju komunistycznego. Nowa strategia zakładała zamiast 
ostrej rywalizacji zbliżenie ze światem kapitalistycznym. Efektem owego zbliżenia 
miało być stopniowe upodabnianie się obu systemów. O tym mówiła, szalenie popu-
larna w kręgach zachodniej socjaldemokracji, teoria konwergencji, zakładająca 
trwałe zespolenie obu ustrojów poprzez obumieranie klasycznego kapitalizmu i 
autentycznego komunizmu – pisał Robert Kowalewski w „Fatalnej fikcji”.

Dla sowieckich strategów było oczywiste, że chcąc przeprowadzić w Polsce ekspery-
ment integracyjny muszą brać pod uwagę pozycję Kościoła Katolickiego, który dla Po-
laków stanowił najważniejszy drogowskaz moralny. Jednocześnie Kościół był tym miejs-
cem i realną strukturą, w której mogły wzrastać i rozwijać się środowiska opozycyjne. Ten 
czynnik, nie występujący w takim stopniu w żadnym innym państwie komunistycznym, 
wymagał szczególnych działań i zabiegów. To od reakcji Kościoła mogło zależeć powodze-
nie lub klęska planowanej „odnowy”. Dlatego specyfika komunistycznej strategii, w wa-
runkach polskich oznaczała przede wszystkim wykorzystanie siły oddziaływania Kościoła 
Katolickiego. Z wykreowaniem lojalnej i funkcjonalnej opozycji poradzono sobie wcześniej. 
Być może, to właśnie istnienie w Polsce silnej i niezależnej od władz organizacji Kościoła, 
zdecydowało o polskim modelu transformacji ustrojowej.

W nr.1(24) Biuletynu IPN z roku 2003, znajdziemy zapis dyskusji - „O metodach walki 
z Kościołem prowadzonej przez peerelowskie służby bezpieczeństwa” – w której z Antonim 
Dudkiem, Janem Żarynem i prok. Andrzejem Witkowskim rozmawia Barbara Polak Opinie 
historyków IPN –u o działaniach policji politycznej PRL, pozwalają prześledzić mechaniz-
my, jakie władze komunistyczne zastosowały wobec Kościoła, by doprowadzić do ewolucji 
postaw hierarchów i skłonić ich do akceptacji „historycznego kompromisu”.

Antoni Dudek mówi:
Spoglądając na historię opozycji w stanie wojennym i później, wyraźnie zauważymy, 
że bez wsparcia tych kilkudziesięciu czy kilkuset księży opozycja nie byłaby w 
stanie zrobić nawet połowy tego, co robiła. Plebanie służyły za miejsca spotkań, 
przechowywano tam literaturę drugiego obiegu, a niekiedy nawet lokowano 
podziemne drukarnie. Służba Bezpieczeństwa oczywiście miała tego świadomość, 
więc jej dezintegracyjne działania były kontynuowane. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego główne uderzenie kierowano na „Solidarność”, natomiast Kościoła 
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starano się nie ruszać, nie drażnić. Dlatego zmieniono nawet – uchwalony przez 
Radę Państwa i rozesłany po kraju – dekret o stanie wojennym, usuwając, oprotes-
towane przez biskupów, dwa artykuły ograniczające swobodę działania Kościoła. 
Duchowieństwo było potrzebne jako stabilizator sytuacji.

–Ta sytuacja zmienia się jednak chyba dość zasadniczo po oficjalnym zniesieniu 
stanu wojennego?

A. Dudek:  Po zniesieniu stanu wojennego w 1983 r. opozycja wyraźnie osłabła 
i automatycznie w MSW rozpoczęła się nowa kampania wymierzona w Kościół. 
Właśnie z początkiem 1983 r. nasiliła się działalność komórek „D”, w których 
jedną z głównych postaci był Grzegorz Piotrowski. Trwało to do zabójstwa ks. 
Popiełuszki, kiedy ta działalność została wyhamowana. W latach 1983–1984 
nastąpiło też wyraźne zamrożenie w relacjach między Episkopatem a władzami. 
Przede wszystkim chodziło o negocjowaną od 1981 r. ustawę o stosunkach między 
państwem a Kościołem. Projekt ustawy, ustalony przez wspólną komisję w końcu 
1983 r., zablokowało Biuro Polityczne. Był to sygnał, że skrzydło dogmatyczne – 
jednoznacznie wrogie Kościołowi w kierownictwie PZPR – bierze górę. Zabójstwo 
ks. Popiełuszki, a zwłaszcza ataki na Kościół podczas procesu toruńskiego, jeszc-
ze bardziej pogorszyły atmosferę. Ocieplenie w stosunkach z Kościołem nastąpiło  
dopiero w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, w związku z pieriestrojką  
Gorbaczowa. Około 1987 r. władze rozpoczęły tworzenie planu kontrolowanej 
transformacji systemu. Wznowiono dyskusje na temat ustawy, a także konwencji, 
którą miałaby podpisać PRL ze Stolicą Apostolską. Nastąpiła wyraźna odwilż. 
Na działania dezintegracyjne trzeba zatem patrzeć jako na funkcję wydarzeń na 
najwyższym szczeblu i relacji między Episkopatem a kierownictwem partii. Trzeba 
też pamiętać, że działania SB były tylko jednym z kilku środków stosowanych 
przez władze w rozgrywce z Kościołem.

Trudno nie dostrzec faktu, że relacje władz komunistycznych z Kościołem uległy  
zasadniczej zmianie po zabójstwie księdza Popiełuszki. Już z cytowanych w poprzedniej 
części, oficjalnych wystąpień hierarchów, w reakcji na to morderstwo można było dostrzec, 
że uderzenie odniosło zamierzony efekt. Mimo, iż deklaracje te wyrażają sprzeciw wobec 
zabójstwa kapłana, próżno poszukiwać w nich wskazania winnych zbrodni lub potępienia 
prawdziwych intencji działań inspiratorów. Można odnieść wrażenie, że z chwilą „usunięcia” 
Kapelana „Solidarności” odblokowały się możliwości porozumienia, znikła przeszkoda, 
oddzielająca od siebie dwie przeciwstawne siły.

Gorzkie słowa Józefa Mackiewicza z roku 1982, zawierają przecież głęboką refleksję  
o komunistycznej prowokacji z użyciem „najświętszych symboli narodowych”:

„Niewątpliwie ruch „Solidarności” w PRL nie był nigdy dążącym do obalenia komunizmu, 
lecz do ulepszenia go. Poprawienia, zarówno warunków ekonomicznych, jak i społecznych. 
– „Więcej chleba i wolności!” Był w tym konsekwentny. Zgodził się na dominującą rolę 
partii komunistycznej, byle w jej polsko-katolickim wydaniu. Nie można zresztą dążyć do 
czegoś („obalenie ustroju”), gdy się samo takie dążenie (kontrrewolucja, użycie siły, etc. 
etc.) przezywa „oszczerstwem”, „prowokacją” etc. W tym swoim dążeniu do „Porozumienia 
Narodowego” znalazł też pełne poparcie ze strony Kościoła, od prymasa Wyszyńskiego 
począwszy, na papieżu Janie Pawle II skończywszy”.

Wzajemne zbliżenie nabiera rozpędu z chwilą objęcia na Kremlu władzy przez 
Michaiła Gorbaczowa. Z całą pewnością, ów protegowany szefa KGB – Andropowa, był 
godnym następcą sowieckich doktrynerów i pozostał wierny strategii leninowskich celów. 
Konstruując „głasnost” i pierestrojkę, jako narzędzia propagandowej ofensywy na Zachód, 
nie zapomniał o „polskiej specyfice” i konieczności znalezienia antidotum na „dziedziczną 
chorobą, która nas toczy od tysiąca lat” – jak obrazowo w roku 1984 nazwał Kościół  
i religię gen. Jaruzelski.
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Gdy spojrzeć na kalendarium wydarzeń po zabójstwie księdza Jerzego, uderzająca 
wydaje się dynamika, z jaką następuje proces ewolucji Kościoła w kierunku porozumienia 
z władzą.

Jeszcze 28 lutego 1985 roku podczas spotkania sekretarza Episkopatu abp. Bronisława 
Dąbrowskiego z gen. Czesławem Kiszczakiem, w sprawie procesu toruńskiego, posta-
wa Kiszczaka wskazuje na eskalację wrogości wobec Kościoła.  Generał uchyla się od 
odsłonięcia prawdy o morderstwie księdza Jerzego i sugeruje, że atak adwokatów rodziny 
księdza burzy dobre stosunki między rządem a Kościołem. Odrzuca propozycję bisku-
pa dialogu władzy z opozycją, oskarża Lecha Wałęsę o „antypolskość”, a przedstawicie-
lom Kościoła zarzuca brak zdecydowanej reakcji wobec sankcji prezydenta USA Ronalda  
Reagana, w efekcie których ubożeje społeczeństwo polskie, a PRL traci 15 mld dolarów 
rocznie.

Sytuacja zmienia się, gdy w rządy na Kremlu obejmuje Gorbaczow. Już 25 kwietnia, a 
zatem w pół roku po zabójstwie Kapelana „Solidarności”, dochodzi do kolejnego spotkania 
abp Bronisława Dąbrowskiego i ks. Alojzego Orszulika z gen. Kiszczakiem. Tematem spot-
kania jest sprawa zdjęcia, założonych przez SB podsłuchów w placówkach kościelnych. 
Atmosfera spotkania wydaje się odbiegać od dotychczasowej praktyki. Gen. Jaruzelski 
proponuje nawet powołanie wspólnej komisji, w obecności której demontowano by sprzęt. 
Kiszczak zaś ujawnia kulisy rozmowy z Grzegorzem Piotrowskim i Adamem Pietruszką  
w Sądzie Najwyższym. Przekonuje hierarchów kościelnych, że w rozmowie z oskarżonymi 
nakłaniał ich do wskazania inspiratorów zbrodni, ale odmówili. Potwierdza prawomocność 
wyroku i zapewnia, że Rada Państwa nie skorzysta z prawa łaski w najbliższym czasie.

W czerwcu 1986 roku, biskupi obradujący w Gnieźnie na 214. Konferencji Plenarnej 
Episkopatu zwracają w swym komunikacie uwagę, iż liczne grupy społeczne i zawodowe 
oczekują od władz publicznych stworzenia i rozszerzenia możliwości legalnego 
działania, niezależnego od partii politycznych. […] Potrzebne jest wprowadzenie 
takich rozwiązań społecznych i prawnych, które nie będą powodować politycznych 
dyskryminacji i przyniosą trwałe rozwiązanie problemu więźniów politycznych. […]

Ale jest jeszcze drugie oblicze władzy, które nie pozwala hierarchom Kościoła zapomnieć, 
z kim ma do czynienia i zdaje się poddawać myśl, że odstąpienie od „dialogu” może skończyć 
się powrotem metod „nieznanych sprawców”. 19 listopada 1984 r. napadnięto na ks.  
Eugeniusza Kościółkę proboszcza z Kazimierzówki koło Lublina, był torturowany, kłuty 
bagnetem i przypalany (m.in. po genitaliach). W ten sam sposób kilka tygodni wcześniej 
napadnięto i torturowano księdza Ziomka z parafii Matczyn k.Lublina, próbując spalić 
go żywcem. W kwietniu 1985 roku pobity i poparzony przez „nieznanych sprawców” zos-
taje ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, kapelan nowohuckiej „Solidarności”. Na brzuchu  
i policzku wypalono mu (najprawdopodobniej przy użyciu papierosów) literę „V”. Do ponow-
nego napadu dojdzie w grudniu.

Gdy kilka lat później generał ludowego wojska Kiszczak mówi zupełnie wprost,  
w wywiadzie z Witoldem Beresiem i Jerzym Skoczylasem, że  „Stan wojenny i Okrągły Stół, 
to były dwa końce tej samej polityki.” – nie wypada nie wierzyć jego słowom. Nikt nie kwes-
tionuje faktu, że Polska była tym krajem, w którym udział policji politycznej, w doprow-
adzeniu do „historycznego kompromisu” był największy, zatem strategia działań nie mogła 
odbiegać od ogólnie stosowanych metod sowieckich.

Anatolij Golicyn wspomina, iż podstawę strategii oparto na sprawdzonych wzorcach. 
Jednym z nich był tajny podręcznik szkoleniowy „tylko do użytku wewnętrznego”, który 
napisał oficer GRU Popow. Podręcznik ten na około osiemdziesięciu stronach opisywał 
techniki dezinformacji. Podręcznik Popowa definiował dezinformację jako środek tworze-
nia sprzyjających warunków do uzyskania przewagi strategicznej nad przeciwnikiem. 
Stwierdzał, że dezinformacja musi działać zgodnie z wymaganiami strategii wojskowej i 
dyplomacji i podkreślał, że w każdej sytuacji powinna być zależna od prowadzonej polityki.
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Książka klasyfikowała różne typy dezinformacji – strategiczną, polityczną, wojskową, 
techniczną, ekonomiczną i dyplomatyczną. Wymieniała także kanały, którymi można 
rozpowszechniać dezinformację:

•	 deklaracje i przemowy czołowych mężów stanu i przedstawicieli rządu danego kraju;

•	 oficjalne dokumenty rządowe;

•	 gazety i inne materiały publikowane w danym państwie;

•	 zagraniczne publikacje inspirowane przez oficerów służb specjalnych pracujących  
z obcymi dziennikarzami i ekspertami;

•	 specjalne operacje wspierające;

•	 agentów wpływu i innych agentów oraz oficerów w obcych krajach.

Logika działań namiestników sowieckich w Polsce opierała się zatem na prowadzeniu 
oficjalnych, coraz bardziej „pokojowych” rozmów z przedstawicielami Episkopatu – z jednej 
strony, co wyczerpywało dyspozycje pkt.1 i 2, przy jednoczesnym prowadzeniu „specjal-
nych operacji wspierających”, w których nieodzowny udział mieli tzw. nieznani sprawcy. 
W kolejnych częściach warto będzie wspomnieć o roli, jaką w tym procesie odegrały media 
oraz szczególnie zasłużonej postawie agentury wpływu.

W strategii polityki międzynarodowej, kanały rozpowszechniania dezinformacji działały 
oczywiście w innym wymiarze. Gdy zatem 26 kwietnia 1985 roku przywódcy państw 
stron Układu Warszawskiego podpisują w Warszawie protokół o przedłużeniu jego ist-
nienia na kolejne 20 lat, co mogłoby świadczyć o sile i trwałości tej militarnej struktury,   
I sekretarz KPZR Michaił Gorbaczow stwierdza konieczność […] otwartego omawiania 
pojawiających się różnic poglądów i wypracowania wspólnego stanowiska. Należy 
w porę usuwać nieporozumienia i wzajemne pretensje, nie dopuszczając do ich 
nawarstwiania. […] Stwierdza też, że […] każda z bratnich partii samodzielnie 
określa swoją politykę i jest za nią odpowiedzialna przed swoim narodem. […]

W tym samym roku, podczas listopadowego spotkania Gorbaczowa z prezydentem 
Ronaldem Reaganem, sowiecki przywódca zadeklarował rozbrojenie Związku Sowieckiego 
i uznał się za pokonanego w zimnej wojnie. Jednocześnie dał do zrozumienia, że w krajach 
komunistycznych tamtejsza elita podjęła przygotowania do zajęcia odpowiadającej jej aspi-
racjom pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych. Słusznie spodziewając się, iż 
Reagan będzie chciał zakończyć swoją prezydenturę spektakularnym sukcesem, sowiecki 
gensek podkreślał, że bardzo liczy na wsparcie tych procesów przez Stany Zjednoczone.

W teorii motywacji, która nieobca była sowieckim strategom, zwraca się uwagę, że 
choć bodźce negatywne i pozytywne, stosowane na przemian wpływają korzystnie na 
motywację, to w dłuższym okresie stanowią czynnik demotywujący. Od 1986 roku mamy 
zatem do czynienia z narastaniem bodźców pozytywnych, przy czym „polski eksperyment” 
nadal okazuje się „awangardą” w krajach Bloku Sowieckiego.

Przed kilkoma laty Jan Olszewski, oskarżyciel posiłkowy z ramienia rodziny księdza 
Jerzego podczas procesu toruńskiego, powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Nasza  
Polska” (nr 41 z 12.X.2004 r.) słowa, które nawiązując do 20 rocznicy mordu założycielskiego 
III RP, wydają się dotykać istoty specyficznej „polskiej drogi” -  Ta rocznica, przy-
gotowywana wielkim nakładem środków, przy dużym zaangażowaniu Kościoła, 
„Solidarności” i różnych środowisk społecznych, rocznica, która powinna być 
przede wszystkim przypomnieniem przesłania moralnego, ideowego i politycznego 
księdza Jerzego, w tej chwili schodzi na drugi plan, a właściwie znika. [...] gdzieś 
ginie to całe przesłanie księdza Jerzego, którego aktualność jest w tej chwili 
uderzająca, a które musi być bardzo niewygodne dla elity władzy w dzisiejszej 
Polsce. Po pierwsze, jest to przesłanie związane z bezinteresowną służbą publiczną, 
której brak ks. Popiełuszko wytykał ówczesnej władzy. Po drugie, nawiązuje ono do 
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obrony interesów i godności świata pracy,  który dzisiaj podlega równie przykrym 
doświadczeniom jak wówczas, chociaż w nieco inny sposób, ale jest to problem 
tak samo uderzający i ważny. I jeżeli ta rocznica rozpłynie się w szumie informa-
cyjnym wokół jakiejś doraźnej sensacji, to zatraci się jej głębsza wymowa, czyli to, 
za co zginął ksiądz Jerzy. A to, jak najbardziej leży w interesie obecnego układu 
rządzącego.” 
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Wdrażanie programu Dezin-

formacji może być w pełni zrozu-
miane tylko wtedy, jeśli weźmie 
się pod uwagę wykorzystywanie 
przez komunistów ich potencjału 
wywiadowczego, a szczególnie 
agentów wpływu, działających 
zarówno na Zachodzie, jak i w kra-
jach komunistycznych. Ponieważ 
zwykle brakuje dokładnych in-
formacji na ten temat, oceny 
wpływów komunistycznych w 

konkretnych krajach czy obszarach rzadko uwzględniają zasoby komunistycznych 
służb wywiadowczych. – pisał Golicyn w książce „Nowe kłamstwa w miejsce starych, ko-
munistyczna strategia podstępu i dezinformacji”- ilustrując na przykładzie Finlandii użycie 
sowieckiej agentury wpływu. Ta kategoria tajnych współpracowników nie ma ścisłego 
określenia. Oddanie łącznej, charakterystyki tej struktury utrudnia duże zróżnicowanie  
i zindywidualizowanie operacji wywiadowczych, odmienność lokalnych warunków działania 
oraz różnorodność motywów podejmowanej współpracy. W przeszłości najliczniejszą grupę 
stanowili agenci, działający z pobudek ideowych, ale korzystający z materialnego wspar-
cia tajnych służb, głównie dla utrzymania organizacyjnych form reprezentowanego ruchu  
i jego propagandy. Później zastąpili ich płatni agenci. Z takich właśnie związków rozwinął 
się w drugiej połowie XX w. wywiad polityczny i agentury wpływów.

Zadaniem agentów wpływu jest urabianie opinii publicznej lub określonych 
środowisk w danym kraju. Urabianie w różnym kierunku. Najczęściej chodzi  
o pozyskanie sympatii dla państwa, dla którego się pracuje, czasami dla służb, 
dla których się pracuje. Mogą też być bardziej zawiłe kombinacje, na przykład 
tworzenie atmosfery niechęci wobec kogoś lub czegoś – tak zadania agentów wpływu 
przedstawiał człowiek „dobrze poinformowany”, szef PRL-owskiej bezpieki Czesław  
Kiszczak.

Jest rzeczą oczywistą, że tak złożona, wielowymiarowa kombinacja, jaką było dopro- 
wadzenie do obrad „okrągłego stołu” musiała zakładać użycie agentury wpływu, ale też 
licznych osobowych źródeł informacji, w tym wszelkiej maści tajnych współpracowników. 
Trudno też zakwestionować fakt, że policja polityczna PRL miała ogromny – jeśli nie 
klu-czowy – udział w przeprowadzeniu „transformacji ustrojowej”. Jednakże precyzyjne  
wskazanie konkretnych, udokumentowanych przykładów działalności agentury wpływu 
na procesy zachodzące w Polsce lat 80-tych, wydaje się nierealne. Trafnie przedstawiona, 

ROLA AGENTURY
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przez Rafała Brzeskiego charakterystyka działań najcenniejszej agentury, wyjaśnia przyc-
zyny  tego stanu:
Agent wpływu nie wykrada tajemnic z sejfów i nie sposób go przyłapać na „gorącym 
uczynku”. Najczęściej nie kontaktuje się potajemnie z oficerem prowadzącym i nie 
otrzymuje od niego instrukcji wywiadowczej lub wynagrodzenia. Wyjeżdża na jawne 
seminaria lub konferencje naukowe, pobiera stypendia naukowe lub wykłada na 
zagranicznym uniwersytecie, zagraniczni wydawcy publikują jego książki, otrzy-
muje nagrody twórcze, spotyka się z politykami, ludźmi ze świata gospodarki  
i nauki. Zebrane „wrażenia” ubrane we „własne przemyślenia” publikuje w me-
diach lub rozpowszechnia w „politycznych salonach” albo podczas spotkań z poli-
tykami i decydentami własnego kraju. Formalnie nie robi nic nielegalnego, tylko 
skutki jego działalności są niszczące.

Dlatego zawsze, gdy mamy do czynienia z sytuacjami, w których można dopatrywać się 
działań agentury wpływu – czy będzie to sugestia dotycząca wyjazdu księdza Popiełuszki 
do Rzymu, autorstwa Kiszczaka, przedstawiona przez hierarchę kościelnego jako własna, 
czy też artykuły prasowe i memoriały z propozycjami „paktów antykryzysowych” –będziemy 
zawsze poruszać się w sferze domniemań i spekulacji. Choć w dalszej części przedstawię 
przykłady takich działań, przestrzegałbym przed formułowaniem jednoznacznych wniosków. 
Wiele zdarzeń z lat 80-tych, związanych z działaniem struktur „Solidarności” czy stano-
wiskiem Kościoła Katolickiego, można zakwalifikować w kategoriach inspirowanych przez 
agenturę wpływu. Czy takimi były rzeczywiście – nie sposób odpowiedzieć.

Można natomiast, z całą pewnością, prześledzić proces adaptacji aparatu bezpieczeństwa 
PRL, do wyznaczonej mu przez sowieckich strategów roli moderatora i „konwojenta” pol-
skich przemian. To niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów, decydujących o po-
wodzeniu operacji.

Momentem, który zapoczątkował ten proces, było powierzenie w roku 1981 nad-
zoru nad ministerstwem spraw wewnętrznych Czesławowi Kiszczakowi – oficerowi  
Informacji Wojskowej, szefowi WSW i II Zarządu Sztabu Generalnego. Z pewnością, ta 
nominacja stanowiła zapowiedź rozprawy z „Solidarnością”, ale jej głębszy sens ma związek 
z długofalową strategią sowiecką. Zadaniem Kiszczaka było skonsolidowanie wszystkich 
– wojskowych i cywilnych formacji policji politycznej PRL do walki z opozycją oraz ro-
zbudowa sieci agenturalnej. Jeszcze jako szef służb wojskowych, w listopadzie 1980 r.  
Kiszczak wydał “Wytyczne do planowania działalności WSW na rok 1981”, w których 
nakazał rozbudowę agentury zarówno w objętych kontrolą WSW jednostkach, wśród 
żołnierzy i ich rodzin, ale też w obiektach i zakładach przemysłowych, jak i w cywilnym 
otoczeniu ich działalności.

Ścisła integracja służb i rozbudowa sieci agenturalnej była, według koncepcji przed-
stawionej przez Golicyna, jednym z kroków na drodze zmierzającej do „transformacji us-
trojowej”. Kiszczak wykonał swoje zadanie i doprowadził do ścisłej współpracy „wojskówki” 
z cywilną bezpieką. Było to o tyle łatwe, że obie służby łączył jeden, podstawowy cel – walka 
ze społeczeństwem w obronie dominacji sowieckiego okupanta. Wybór Kiszczaka – najwi-
erniejszego z wiernych, stanowił dostatecznie mocne potwierdzenie, że był człowiekiem, 
którego Kreml obdarzał ogromnym zaufaniem. Na stanowisku ministra spraw wewnętrznych 
Kiszczak zastąpił Mirosława Milewskiego – topornego „sowieciarza”, generała MO, którego 
liczne, przestępcze działania( choćby afera „Żelazo”) Sowieci akceptowali, dopóki był im 
potrzebny. Ta zmiana „jakościowa” zapowiadała nowe zadania, jakie stawiano przed policją 
polityczną PRL.

Warto zauważyć charakterystyczną prawidłowość, związana z rozbudową sieci agen-
turalnej.

Od 1981 r. wzrost liczebności tajnych współpracowników miał charakter lawinowy i 
sięgał blisko 30 proc. rocznie. Dynamika wzrostu początku lat 80- tych, była porówny-
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walna z pierwszą połową lat 50 -tych. Znamienny był najszybszy wzrost liczby tajnych 
współpracowników w roku 1982 oraz po zniesieniu stanu wojennego. W rekordowym 1984 
r. liczba pozyskanych tajnych współpracowników w całym kraju (18 756) była ponad trzy-
krotnie większa niż liczba wyeliminowanych (5442). Gwałtowny wzrost liczby agentury 
nie wynikał wyłącznie z zagrożenia władz komunistycznych przez konspiracyjne struk-
tury „Solidarności”, ale z celowej polityki kierownictwa resortu spraw wewnętrznych.  
Kiszczak forsował rozwój sieci agenturalnej jako podstawowej metody kontroli społeczeństwa.  
Liczba spraw operacyjnych  pod koniec 1984 r. osiągnęła poziom 24 343, zbliżony do 
stanu z 1956 r. (24 170). W latach 1986–1988 odnotowano dalszy, choć już słabszy niż  
w początku lat 80. wzrost ogólnej liczby TW w pionach operacyjnych SB. Według dostępnych 
danych cząstkowych oraz wykonanych na ich podstawie szacunków najwyższy w historii 
PRL wzrost liczebności tajnych współpracowników nastąpił pod koniec 1988 r., gdy ich  
liczba sięgnęła niemal 100 tys. Było to więcej niż w szczytowym okresie epoki stalinowskiej. 
Jeśliby doliczyć do tej liczby kontakty operacyjne (około 15 tys. w roku 1985), służbowe 
oraz lokale kontaktowe, to ogólna liczba osobowych źródeł informacji znacznie przekraczała 
100 tys. Dane te należałoby jeszcze zweryfikować o liczbę agentury służb wojskowych. 
Raport z Weryfikacji WSI wskazuje na blisko 10 tysięcy współpracowników tych służb 
w roku 1990. Wszystkie instrukcje operacyjne z tego okresu kładą szczególny nacisk na 
pozyskiwanie TW i ustanawiają limity werbunkowe. Podczas jednej z narad resortu MSW 
(październik 1982 r.) pod przewodnictwem gen. Kiszczaka, przedstawiono zalecenia dla  
KW MO, których przedstawicielom radzono, aby „zintensyfikować pracę nad pozyskiwan-
iem osobowych źródeł informacji oraz pracę z tymi źródłami […] uznano, że każdy pracownik 
operacyjny powinien mieć na łączności do 25 źródeł i średnio odbywać dwa spotkania dzien-
nie”. Pod pojęciem „źródła” rozumiano TW, kontakty operacyjne, służbowe i konsultantów. 
Warto zaznaczyć, że skuteczna praca SB bez tajnych współpracowników oraz pozostałych 
osobowych źródeł informacji nie byłaby możliwa. Liczna sieć tajnych współpracowników 
umożliwiała SB szerokie kontrolowanie społeczeństwa, a także wpływanie na los konkret-
nych osób i środowisk.

Należałoby zatem postawić pytanie: o związek rozbudowy sieci agenturalnej, z celami 
komunistycznej strategii. Jak bowiem wyjaśnić, że najwyższy w historii PRL wzrost liczby 
tajnych współpracowników nastąpił właśnie w roku 1988 – w czasie – gdy władza komu-
nistyczna otwarcie już zmierzała do zawarcia „historycznego kompromisu”?

Trzeba podkreślić, że aparat bezpieczeństwa, będąc policją polityczną państwa 
totalitarnego, nie ograniczał się jedynie do walki z przejawami opozycji politycznej  
i oporu społecznego, ale dążył do objęcia swoją kontrolą właściwie wszystkich form 
aktywności obywateli PRL-u. Wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, funkcja repre-
syjna nie była jedyną funkcją bezpieki w komunistycznym systemie władzy. Obok niej 
aparat bezpieczeństwa wypełniał również funkcje kontrolną oraz funkcję diagnostyczno 
-zapobiegawczą (informacyjno-polityczną), które, choć stanowiły przez lata mniej znaną 
„twarz bezpieki”, były co najmniej równie ważne, jak funkcja represyjna.

Jak zauważa Zdzisław Zblewski z krakowskiego oddziału IPN, w opracowaniu „Aparat 
bezpieczeństwa wobec opozycji”- Bezpieka stanowiła dla kolejnych ekip rządzących 
jedno z najistotniejszych źródeł informacji o sytuacji w kraju. Przekazywane przez 
policję polityczną raporty i analizy pozwalały nie tylko rozpoznać stan nastro-
jów społecznych, ale także przewidywać pojawienie się ewentualnych zagrożeń  
w przyszłości. Znaczenie tej funkcji aparatu bezpieczeństwa wzrosło zwłaszcza  
w ostatniej dekadzie PRL-u.

Autor opracowania zwraca również uwagę na zjawisko rosnących wpływów bezpie-
ki w okresie lat 80-tych: „Oczywiście, możliwość wywierania wpływu na decyzje podej-
mowane przez, skupione wokół generała Jaruzelskiego, centrum władzy była przywilejem 
jedynie niewielkiej garstki wybranych funkcjonariuszy wysokiego szczebla z generałami 
Kiszczakiem, Pożogą oraz majorem Garstką na czele. Nie ulega jednak wątpliwości,  
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że przedstawiane przez nich propozycje konkretnych przedsięwzięć politycznych były efek-
tem wysiłków całego aparatu bezpieki. Sądzę również, że w miarę postępów procesu pol-
skiej „normalizacji” wpływ „bezpieki” na polskie życie polityczne, w tym również na decyzje 
podejmowane w warszawskim „Białym Domu”, nie malał, a rósł, co prowadzi do być może 
nieco paradoksalnego stwierdzenia, że mimo nieporównanie mniejszego natężenia represji 
i terroru, rola policji politycznej w Polsce lat osiemdziesiątych była bardzo znacząca i może 
być porównywana jedynie ze znaczeniem, jakie bezpieka posiadała w latach 1948–1954”.

Czy rzeczywiście paradoksalnego? Oparcie przemian w całym Bloku Sowieckim na 
sprawdzonym aparacie bezpieczeństwa, było przecież jednym z założeń strategii podstępu 
i dezinformacji. Przypomnę – o czym pisałem już w poprzedniej części, że w 1957 roku, gdy 
zapadła strategiczna decyzja o stosowaniu dezinformacji,  Komitet Centralny KPZR poprosił 
o tajne publikacje na ten temat będące w posiadaniu KGB i GRU, w szczególności o tajny 
podręcznik szkoleniowy „tylko do użytku wewnętrznego”, który napisał oficer GRU Popow. 
Podręcznik ten na około osiemdziesięciu stronach opisywał techniki dezinformacji. Popro-
szono także o instruktaż autorstwa pułkownika Rainy z KGB, zatytułowany „Wykorzysta-
nie agentów wpływu”. Podręcznik Popowa definiował dezinformację jako środek tworze-
nia sprzyjających warunków do uzyskania przewagi strategicznej nad przeciwnikiem. 
Stwierdzał, że dezinformacja musi działać zgodnie z wymaganiami strategii wojskowej  
i dyplomacji i podkreślał, że w każdej sytuacji powinna być zależna od prowadzonej polityki. 
Wśród kanałów dezinformacyjnych wymieniał m.in. zagraniczne publikacje inspirowane 
przez oficerów służb specjalnych pracujących z dziennikarzami i ekspertami, specjalne 
operacje wspierające oraz agentów wpływu i inną agenturę. W myśl strategii sowieckiej 
tylko skonsolidowane, „odnowione” służby policyjne były zdolne podjąć się zadania prakty-
cznej realizacji planów, związanych z „pierestrojką”, w tym polskiej „drogi do demokracji”. 
Przeprowadzenie fazy pierwszej (Solidarność) i drugiej (stan wojenny), było możliwe dzięki 
wykorzystaniu aparatu bezpieczeństwa oraz licznej agentury.

Przed jakościowym skokiem w fazę trzecią, należało przygotować do tej operacji 
opozycję i Kościół oraz wytworzyć w społeczeństwie polskim przeświadczenie, iż następuje 
naturalny proces osłabienia systemu komunistycznego, a wszelkie zmiany mają charak-
ter spontaniczny i niezależny. To właśnie zadanie powierzono agenturze wpływu oraz całej 
rzeszy tajnych współpracowników, ulokowanych w strukturach „Solidarności”, Kościele 
Katolickim, organizacjach opozycyjnych, mediach, w środowiskach emigracyjnych. Z tej 
przyczyny przez całe lata 80- te obserwujemy wzrost liczby zarejestrowanych TW i nacisk 
kierownictwa resortu na pracę operacyjną z agenturą. Antoni Dudek w „Reglamentowanej 
rewolucji” cytuje opracowanie SB z 1987 r., w którym pisano, że choć całkowicie pod kontrolą 
operacyjną jest tylko 10% struktur nielegalnych, to w sposób operacyjny kontrolowanych 
jest 84%. Kilkadziesiąt stron dalej ocenia, że pojawienie się na fali protestów wiosennych 
1988 r. nowych liderów robotniczych i studenckich utrudniło SB działalność operacyjną 
prowadzoną przy pomocy licznej agentury uplasowanej w strukturach konspiracyjnych 
jeszcze w pierwszej połowie dekady. Kulminacja liczby tajnych współpracowników w roku 
1988, wskazuje na maksymalne wykorzystanie potencjału sieci agenturalnej w tym czasie 
i pełną synchronizację działań z inicjatywami politycznymi, podejmowanymi przez przed-
stawicieli partii komunistycznej. W kolejnej części spróbuję przedstawić przykłady takich 
działań i wskazać na ich rzeczywiste znaczenie w drodze do „porozumienia narodowego”.

Poza wymiarem praktycznym i doraźnym wykorzystania agentury, pozostaje do 
rozważenia kwestia budowania „społeczeństwa agenturalnego” - owego ideału „homo  
sovieticus” - poddanego samokontroli i ograniczeniom, podatnego na indoktrynację  
i sterowanie. Ulokowanie w  społeczeństwie  polskim ponad 100 tysięcznej armii tajnych 
współpracowników bezpieki ( nie licząc pracowników etatowych i agentury nierejestrowanej) 
musiało zaważyć na przebiegu procesów „transformacji ustrojowej” i mieć realny wpływ 
na decyzje kształtujące oblicze III RP. Wielu z nich uważa się przecież za dobrych  
Polaków, szczerych patriotów, którym dzięki kolaboracji z sowietyzmem udało się bez-
krwawo rozmontować opresyjny system. Wiemy, że agenci chodzą w Polsce z dumnie pod-
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niesionym czołem, nie doznają dyskryminacji ani nie odczuwają moralnego dyskomfortu. 
Co więcej, tkwi w tym myśleniu pewne racjonalne jądro, gdyż komuniści z pewnością nie 
oddaliby władzy środowiskom niepodległościowym i rzeczywiście antykomunistycznym.

Skutki przejścia tej agenturalnej armii do rzeczywistości państwa niepodległego, odc-
zuwamy i będziemy odczuwać jeszcze przez wiele pokoleń. To swoisty „koń trojański” ko-
munistycznych namiestników i ich esbeckich pachołków, a jednocześnie „polisa ubezpiec-
zeniowa”, gwarantująca im bezkarność.
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Wśród krytyków „okrągłego stołu”, panu-

je niemal powszechne przekonanie, że był on  
rezultatem porozumienia komunistów  
z tą częścią środowisk opozycyjnych, która 
okazała się najmocniej podatna na współpracę 
agenturalną – co wydaje się poglądem mocno  
logicznym, zważywszy, że lepiej jest zawrzeć  
układ z kontrolowanym, obliczalnym „wro-
giem”, niż z nieznanym i nieprzewidywalnym  
„sojusznikiem”.

Według tej opinii, podpisanie porozumień  
w Magdalence nastąpiło na mocy paktu, 
 zawartego pomiędzy szefem policji poli-
tycznej – Kiszczakiem, a ludźmi, których 
ta sama policja predestynowała do roli 
swoich partnerów. Na dowód, że jest  
to twierdzenie  prawdziwe przytoczyć  
można dziesiątki nazwisk tajnych 

współpracowników, którzy znaleźli swoje miejsce przy „okrągłym stole” lub stali się 
jego beneficjantami i orędownikami.  Przypadek Lecha Wałęsy urasta tu do miary sym-
bolu. Można powiedzieć, że władza komunistyczna „wyprodukowała” grupę ludzi, którzy  
poprzez (inspirowany zewnętrznie) proces „transformacji ustrojowej” przeprowadzili   
komunistów bezproblemowo z totalitarnej rzeczywistości PRL do sterowanej demokracji  
III RP. Doskonale ów proces przedstawia Free Your Mind, gdy w artykule  - „Okrągły stół” 
jako legalizacja peerelu” – pisze:

 Właśnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia u schyłku peerelu - komuniści 
byli przestępcami, zbrodniarzami, a co gorsza, ludźmi przetrzymującymi w 
represyjnym systemie całe społeczeństwo polskie. O ile więc negocjowanie 
można było z nimi podjąć (choć może lepsze byłoby siłowe przejęcie władzy), to 
należało potraktować je tak, jak negocjacje z porywaczami. Tymczasem mitolo-
gia „okrągłego stołu” nie tylko przedstawia obie strony negocjacji jako „równe” 
czy „partnerskie”, ale i legalne. „Pacta” zawarte przy „okrągłym stole” należało 
uznać jako zawarte ze zbrodniarzami i w bardzo specyficznym kontekście (troska o 
zniewolonych, przetrzymywanych bezprawnie w komunizmie, obywateli; obecność 
sowieckich wojsk okupacyjnych; podporządkowanie „ludowego” wojska i „ludow-
ych” sił bezpieczeństwa Moskwie itd.). Tymczasem uznano je jako porozumienie 

CUI BONO?                                          
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niemalże równoprawnych stron. W ten sposób dokonano rzeczy niebywałej i skanda 
licznej - zalegalizowano peerel z całą jego infrastrukturą, zaś III RP konsekwentnie  
skonstruowano jako jego polityczno-prawną kontynuację.”

Należałoby dodać, że „legalizacji PRL-u” dokonali wyznaczeni przez komunistów  
„legislatorzy” – z których wielu, z partyjną i esbecką elitą łączył stosunek zależności  
agenturalnej.

O procesie kreowania własnej opozycji (poczynając od doświadczeń operacji „Trust”) 
pisze również Anatolij Golicyn i stwierdza, że powołani przez KGB i jego  filie (SB, Stasi, 
etc.) dysydenci, powszechnie znani na Zachodzie, mieliby tworzyć niekomunistyczne partie 
lub organizacje opozycyjne w wypadku, gdyby system komunistyczny zaczął się rozpadać. 
Powołując się na przykład „Praskiej Wiosny”, Golicyn wskazywał na Dubczeka, którego 
odpowiednikiem w ZSRR miał być Sacharow, w Polsce zaś Wałęsa i jego środowisko do-
radców. Ponieważ to właśnie służby sowieckie, opanowały do perfekcji gry operacyjne z 
udziałem własnej agentury, byłoby rzeczą dalece naiwną uważać, że tak rozbudowana 
kombinacja operacyjna, jaką była polska droga do „historycznego kompromisu” mogła 
zostać przeprowadzona bez udziału tego elementu.

Na podstawie dzisiejszej wiedzy o przeszłości wielu, koncesjonowanych opozycjonistów  
mamy świadomość, że „konstruktywny” stosunek do komunizmu,  dążenia integracyjne  
i idee porozumienia, szerzące się wśród części opozycji w latach 80 –tych, należy  prędzej  
przypisać grom operacyjnym i wykonywaniu dyrektyw  oficerów prowadzących, niż trosce 
o przyszłości Polski. Rzesze tajnych współpracowników, wiodących Polaków do „świetlanej” 
przyszłości wykonywało jedynie poruczenia szefa bezpieki i zabezpieczało przed oczami  
rodaków swoje zafajdane życiorysy.

Problem z oceną pojawia się wówczas, gdy mamy do czynienia z ludźmi, o których 
agenturalnej przeszłości nic nie wiemy – czy to z powodu braku rejestracji w archiwach 
policji politycznej ( co należało do praktyk, związanych ze szczególnie cenną agenturą) – 
czy też, z powodu zniszczenia dokumentacji w latach 1989-90. Ich zachowania w latach  
80-tych, ale przede wszystkim postawa, jaką wykazują od czasu „legalizacji PRL-u”  
wskazuje na zamierzone i konsekwentne  dążenie do porozumienia z komunistami, a po 
osiągnięciu tego celu – na osłonę prawną i polityczną interesów zbrodniarzy komunistyc-
znych i peerelowskiej nomenklatury.

Mając świadomość, że nad jednostkami ulegającymi jego „urokowi”, komunizm  
roztacza władzę absolutną i kontrolę bezwarunkową – nie sposób wierzyć, by wszyscy  
opozycyjni piewcy Jaruzelskiego i Kiszczaka działali w patriotycznym lub ideolo- 
gicznym porywie. Część z nich – jak wiemy to w przypadku już zidentyfikowanej agentury 
– wykonywała bowiem zlecone, a w najlepszym wypadku sugerowane dyrektywy. Dopiero 
kombinacja działalności zarejestrowanych, osobowych źródeł informacji oraz  inspiracje, 
wynikające z  aktywności wyjątkowo cennej, a głęboko utajnionej agentury, mogły dać 
pożądany efekt.  

W tym kontekście pojawia się problem działalności agentury wpływu – problem, tym 
poważniejszy, że w przypadku Polski lat 80-tych, klasyfikacja tej agentury wymyka się  
standardowym ocenom. Definicje, które przypomniałem w poprzedniej części tego cyklu, 
zdają się dotyczyć agentów wpływu działających na terenie innych państw, wykonujących 
zadania służące interesom obcego (często wrogiego) państwa i korzystających ze wspar-
cia obcego wywiadu. Jeśli na podstawie tak zdefiniowanej roli agenta wpływu, zechce-
my dokonać oceny działań szczególnie zasłużonych twórców „okrągłego stołu” – co do 
których współpracy agenturalnej archiwa milczą – pod mianem obcego państwa możemy 
identyfikować wyłącznie Związek Sowiecki. Na słuszność wyboru wskazuje aż nadto po-
szlak; począwszy od zbieżności polskich przemian z  sowieckim procesem „pierestro-
jki”, poprzez troskliwość, z jaką niemal wszystkie ekipy  III RP otaczały sowieckie intere-
sy w Polsce (obecność wojsk okupacyjnych, bazy wojskowe, ochrona tajemnic Układu  
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Warszawskiego, brak weryfikacji WSW/WSI, kontakty establishmentu z agentami GRU, 
KGB, zaniechanie dywersyfikacji surowców energetycznych, etc.), po obecną politykę  
wobec putinowskiej Rosji, w wykonaniu „naszych ludzi” w  Warszawie. Dowodem bezpoś-
rednio wskazującym na komunistyczne mocarstwo jest ochrona, jaką państwo zwane  
III RP otacza namiestników sowieckich i członków peerelowskich organizacji przestępczych, 
nakazując upatrywać w nich światłych europejczyków, patriotów lub „ludzi honoru”  
oraz ukrywanie przez to państwo szeregu zbrodni, dokonanych przez bezpiekę, na rozkaz 
funkcjonariuszy partii komunistycznej. Natomiast konsekwencją ugruntowanej wiedzy,  
że „polska” policja polityczna – (niezależnie, czy będzie to SB, Departament I MSW (wywiad 
cywilny), WSW czy Agenturalny Wywiad Operacyjny) – była wyłącznie przedłużeniem służb 
sowieckich i wykonywała dyspozycje okupanta, powinno być stwierdzenie, że współpraca 
z tymi strukturami była tożsama z działalnością na rzecz obcego państwa.

Zawsze zatem, gdy mamy do czynienia z aktem kolaboracji agenturalnej z policją 
polityczną PRL, możemy twierdzić, że w istocie chodzi o działanie na rzecz sowieckiego oku-
panta. Tylko semantycznemu kłamstwu, jakim od 20 lat posługuje się III RP  zawdzięczamy, 
że ta ewidentna, logiczna i oparta na wiedzy historycznej konstatacja, wydaje się Polakom 
twierdzeniem obrazoburczym i przesadnym.

Pora więc, by wskazać na przykłady takich przedsięwzięć ludzi opozycji, które noszą 
wszelkie znamiona aktywności agentury wpływu, lecz z powodu braku jednoznacznych 
potwierdzeń, mogą być postrzegane w ten sposób, jedynie w kontekście finalnej oceny  in-
teresów, którym działania te służą. Podane przykłady mają wyłącznie wymiar prezentacji 
zjawiska i nie powinny stanowić dowodu na agenturalne zaangażowanie.

Podstawowym pytaniem, jakie warto zadać sobie w tych przypadkach, będzie zawsze 
pytanie – cui bono?

Z pewnością, w tę formułę można wpisać szereg publikacji zamieszczonych w prasie 
podziemnej, tuż po zabójstwie księdza Jerzego, nawołujących do „nieulegania prowokacji” 
i wskazujących na ekipę generała Jaruzelskiego, jako na ofiary walki wewnątrzpartyjnych 
frakcji. Siła tych argumentów, skorelowanych z oficjalną wykładnią władz komunistyc-
znych była na tyle znacząca, że przetrwała próbę 25 lat i nadal zastępuje prawdę o zdar-
zeniu. Ponieważ zbrodnia na Kapelanie „Solidarności” jest „kamieniem węgielnym”, na 
którym zbudowano porozumienie „okrągłego stołu”, poświęciłem tej kwestii wcześniejsze 
teksty z cyklu „III RP czy III Faza”. Cytowane już przeze mnie, wystąpienie Wałęsy w 
kościele św. Brygidy w Gdańsku, czy artykuł Jacka Kuronia, zamieszczony w 107 numerze 
„Tygodnika Mazowsze” zawierają, w moim przekonaniu, wszelkie cechy głosów służących 
interesom władzy komunistycznej. Tak też zostały wykorzystane w czasach PRL-u. W sz-
erszym tle – tym samym interesem wydawał się kierować Wałęsa, gdy od grudnia 1981 r. 
stanowczo odmawiał zwołania statutowych władz „Solidarności”, nawet wówczas, gdy nie 
groziło to już praktycznie żadnymi represjami. Obecni w kraju członkowie Komisji Krajowej  
bezskutecznie domagali się tego przez osiem lat (od 1987 r. zorganizowani jako Grupa  
Robocza KK, później w ramach Porozumienia na rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ 
„Solidarność”). Ze strony Wałęsy padały wówczas absurdalne argumenty o „niesprawdze-
niu się” członków KK, o wygaśnięciu mandatów, o „zdradzie” niektórych z nich. Wielolet-
nia, niezgodna ze statutem związku, współpraca Wałęsy z grupami nieformalnymi, służyła 
osłabieniu NSZZ Solidarność i wyeliminowaniu ze struktur decyzyjnych aktywnych i bez-
kompromisowych działaczy - na rzecz grupy - która zdominowała oblicze „odnowionej” 
„Solidarności” podczas obrad „okrągłego stołu”.

Gdy w roku 1989, nie przywrócono legalności funkcjonującemu przecież nieprzer-
wanie         ( choć w podziemiu) związkowi, a zarejestrowano nowy, o tej samej nazwie – 
wieloletnie działania obstrukcyjne przewodniczącego „Solidarności” nabrały złowrogiego 
sensu.  „Uśmiercając” na wniosek negocjatorów „strony społecznej” NSZZ Solidarność, 
powołano de facto do życia nowy związek, którego zadanie miało polegać na powstrzyma-
niu roszczeń rewindykacyjnych świata pracy. Jakże prawdziwie brzmią w tym kontekście 
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słowa Józefa Mackiewicza, że prowokacja polityczna to użycie najświętszych symboli 
narodowych i najgłębszych jego uczuć przeciwko narodowi.

Do działań charakterystycznych dla agentury wpływu, można zaliczyć również apel 
działaczy opozycyjnych z października 1986 roku, gdy Lech Wałęsa, Stefan Bratkows-
ki, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma, Klemens Szaniawski, 
Jan Józef Szczepański, Jerzy Turowicz i Andrzej Wielowieyski wystąpili o zniesienie przez 
USA sankcji gospodarczych wobec PRL. To ekonomiczne „koło ratunkowe”, rzucone ekipie  
Jaruzelskiego, doskonale komponowało się z polityką sowieckiej „pierestrojki” i  spełniło 
swoją propagandową funkcję. Zniesienie w lutym 1987 roku sankcji gospodarczych, nie 
poprawiło w żadnym stopniu codziennej wegetacji społeczeństwa polskiego, służyło nato-
miast uwiarygodnieniu, wspieranej przez Sowietów ekipy generalskiej i stanowiło ważne 
wsparcie w negocjacjach komunistów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym  
i Bankiem Światowym.

Innym, znamiennym przykładem, niech będzie artykuł Bronisława Geremka z jesieni 
1986 roku, zamieszczony w „Tygodniku Mazowsze”. Autor, wspierając apel o zniesienie 
sankcji gospodarczych, wyraża opinię, że należy podjąć negocjacje z władzą za wszelką 
cenę, nawet bez warunków wstępnych. Czytamy:  
[...] jedynie przyjęcie takiej perspektywy stwarza szansę pozytywnych rozwiązań 
skierowanych ku przyszłości [...] istnieje realna potrzeba kontraktu w duchu umów 
posierpniowych [...] Przedmiotem porozumienia może być przyszłość gospodarki 
narodowej, a więc działanie na rzecz strukturalnej reformy gospodarczej, a także 
utrzymanie i rozszerzenie tego, co określa się mianem »polskiej swoistości«: miejsce 
Kościoła, nieskolektywizowane rolnictwo, aspiracje społeczne.

Najpełniejszy wykład projektu tzw. „paktu antykryzysowego”, został dokonany przez 
Bronisława Geremka w wywiadzie z 15 grudnia 1987 r. dla legalnie wydawanego tygodnika 
„Konfrontacje” i stanowił zauważalny gest gotowości części środowisk opozycyjnych do ugody 
z komunistami. Geremek sformułował w wywiadzie konkretną propozycję, nawiązując do 
projektów wysuwanych jeszcze w1981 r. na forum „pierwszej „Solidarności”. Przedstawiał 
pakt jako wsparcie rządu w sprawach reform gospodarczych i na tej płaszczyźnie – 
możliwość nawiązania współpracy. Ten sam zarys ugody z władzami komunistycznymi 
Geremek przedstawił wiosną 1989 r. w ankiecie na temat miejsca opozycji w PRL w pers-
pektywie najbliższych trzech lat – „Opozycja’ 91” – publikowanej przez legalnie wydawane 
pismo „Res Publica”.

Nie można też zapomnieć, o poprzedzających wystąpienia Geremka publikacjach  
Adama Michnika, który w wydanej w roku 1985 książce “Takie czasy”( pisanej w wa-
runkach więziennych)  sformułował propozycje kompromisu z rządem PRL i Moskwą, 
pisząc m.in. - “Solidarność “ powinna odrzucić filozofie “wszystko albo nic”. [...] 
Dla komunistów może to być droga do uzyskania legitymacji, dla nas zaś droga do 
godziwego życia”.   

Warto w tym miejscu zauważyć, że Anatolij Golicyn, podsumowując scenariusz i tech-
niki przeprowadzenia czechosłowackiego eksperymentu z roku 1968, (w rozdziale 19 swojej 
książki „Nowe kłamstwa w miejsce starych”) wyjaśnia, jakie cele w długofalowej strategii 
dezinformacji osiągnięto dzięki  zainscenizowaniu „spokojnej rewolucji” i w jaki sposób 
nastąpiło odwrócenie jej efektów na korzyść komunistów. Wśród rzeczywistych celów „re-
wolucji”, dokonanej przy udziale agentury wpływu, Golicyn wymienia m.in.:

•	 stworzenie nowego, demokratycznego wizerunku partii, jej instytucji i przywódców, 
podnosząc w ten sposób ich wpływ, prestiż i  społeczną popularność;

•	 uniknięcie autentycznego kryzysu i powstania ludowego, wyprzedzająco prowokując   
sztuczny, kontrolowany kryzys poprzez skoordynowane działania Partii, służb 
bezpieczeństwa, intelektualistów, związków zawodowych i innych organizacji masow-
ych; (strajki roku 1988 – mój dopisek),
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•	 sprowokowanie rzeczywistej, krajowej i zagranicznej opozycji do ujawnienia się, co   
umożliwi później całkowite zlikwidowanie jej, bądź zneutralizowanie;

•	 zapewnienie bezpiecznej i łagodnej sukcesji od starszego do młodszego pokolenia przy-
wódców komunistycznych;

•	  wspieranie i poszerzanie strategicznej dezinformacji Bloku co do politycznej ewolucji, 
upadku ideologii, pojawienia się nowych odmian komunizmu, oraz rozpadu bloku na 
niezależne, narodowe reżimy;

•	 stworzenie podstaw do przyszłej kompromitacji zachodnich mężów stanu (zwłaszcza 
konserwatystów) oraz zachodnich służb dyplomatycznych i wywiadowczych, zwodząc 
ich „demokratyzacją” i dezawuując ich opinie i prognozy;

•	 przećwiczenie praktyczne i zdobycie doświadczeń przed przyszłym wprowadzaniem 
„demokratyzacji” w Czechosłowacji, Związku Sowieckim czy gdziekolwiek w Europie 
Wschodniej, podczas końcowej fazy realizowania dalekosiężnej polityki Bloku.

Nietrudno dostrzec, że wymienione powyżej wystąpienia i publikacje ludzi „konstruk-
tywnej” opozycji, odniosły w perspektywie długofalowej strategii skutki zbliżone lub iden-
tyczne, z tymi, które wymienia Golicyn.  Świadczy to, że  porozumienie „okrągłego stołu” 
było potrzebne komunistom do łagodnego i bezkarnego wyjścia ze stworzonego przez sie-
bie systemu i wejścia w uprzywilejowanej pozycji w kapitalizm państwowy. Niekoniec-
znie natomiast, wynikało z rzeczywistych potrzeb społeczeństwa polskiego. Bez użycia 
„najświętszych symboli narodowych”, (o których mówi Mackiewicz) co w tym przypad-
ku oznaczało współpracę opozycji i Kościoła – cele strategii komunistycznej nie mogłyby 
zostać zrealizowane.

Na szczególną uwagę zasługują sytuacje, gdy działacze opozycyjni podejmują rozmowy 
z przedstawicielami policji politycznej PRL, lub nawiązują kontakty bezpośrednio z przy-
wódcami sowieckimi. Czy będą to rozmowy Jacka Kuronia z  majorem Janem Lesiakiem 
z roku 1985, prowadzone w konwencji negocjacji politycznych, czy list Geremka z roku 
1988, adresowany do Gorbaczowa (pod uwagę George’a Sorosa), czy wreszcie liczne wizyty 
Michnika w Moskwie w roku 1989  - mamy do czynienia z niezwykle charakterystycznym 
czynnikiem, który nakazuje oceniać rolę tych osób w zupełnie innym świetle, niż czyni 
to oficjalna propaganda III RP. Jest to o tyle wspólny i  symptomatyczny rys, że pozwala 
poszerzyć definicję działań  agentury wpływu na nowe, niedostrzegalne dotychczas wymi-
ary.

O tym jednak, chciałbym napisać już w kolejnej części.

Źródła:

http://www.polis2008.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=222:okrgy-stoq-jako-legalizacja-
peerelu&catid=27:radio-tyrana&Itemid=13
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=SG_Kalendarium
http://archiwum.sw.org.pl/pdf/AnatolijGolicyn-Nowe_klamstwa_w_miejsce_starych-1984.pdf

http://www.polis2008.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=222:okrgy-stoq-jako-legalizacja-peerelu&catid=27:radio-tyrana&Itemid=13
http://www.polis2008.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=222:okrgy-stoq-jako-legalizacja-peerelu&catid=27:radio-tyrana&Itemid=13
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=SG_Kalendarium
http://archiwum.sw.org.pl/pdf/AnatolijGolicyn-Nowe_klamstwa_w_miejsce_starych-1984.pdf
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Najwyższa pora, by w cyklu o pow-

stawaniu III RP oddać sprawiedliwość 
trzem głównym architektom tego 
tworu, czy jak nazywa ich FYM „sto-
la-rzom okrągłego stołu”. Tylko wrod-
zonej skromności Kuronia, Geremka  
i Michnika zawdzięczamy, że przez  
ostatnie 20 lat polskie społeczeństwo 
żyło w błogim przeświadczeniu, jakoby to 
komuniści dobrowolnie oddali władzę, a 
czerwona „trójca” Ciosek – Pożoga – Ur-
ban była twórcą koncepcji „historyczne-
go porozumienia”. Nic bardziej błędnego. 
Z prezentowanych poniżej dokumentów 
wynika jednoznacznie, że udział korows-

kich dysydentów w wydarzeniach lat 80-tych był znacznie większy, niż się powszechnie 
uważa, a postawiona zgodnie z kanonami poprawności politycznej diagnoza prowadzi do 
wniosku, że to im właśnie zawdzięczamy wydarcie Polski z łap ekipy Jaruzelskiego i wy-
muszenie okrągłostołowego konsensusu. Ukazanie prawdziwej roli „ojców” III RP jest za-
tem historyczną koniecznością i aktem sprawiedliwości dziejowej.

Pierwszy z bohaterów – Jacek Kuroń, już w niecały rok po zabójstwie księdza Jerzego 
odbył owocną rozmowę z przedstawicielami towarzysza Kiszczaka – płk Wacławem Królem 
i mjr.Janem Lesiakiem. Z przebiegu rozmowy esbecy sporządzili szczegółową notatkę, w 
której m.in. czytamy:

NOTATKA SŁUŻBOWA z rozmowy z Jackiem KURONIEM, przeprowadzonej w dniu 
1985-09-14

[....]W przypadku znalezienia formuły porozumienia TKK – zdaniem J. Kuronia 
– winna zobowiązać się do wydania polecenia rozwiązania wszystkich struktur 
konspiracyjnych i swojego przedstawicielstwa na Zachodzie. Ocenia, iż takiej 
decyzji TKK podporządkowałby się cały układ organizacyjny. Poza tą decyzją – wg 
J. Kuronia – pozostałaby „Organizacja Solidarności Walczącej” oraz różne – jak 
z ironią podkreślił – „partie polityczne”, co jednak nie miałoby – jak stwierdził – 
większego znaczenia;

– stwierdził, iż wiadomo mu, że były ze strony władzy propozycje ewentualnego 
reaktywowania „Solidarności”. Odmówił odpowiedzi co do czasu, miejsca i osób w 
nich uczestniczących. Propozycje sformułował następująco:

AGENCI CZY DYSYDENCI?
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a) eliminuje się z nazwy związku słowo „Niezależny”,

b) struktura organizacyjna tylko branżowa,

c)   związek przyjmuje na siebie odpowiedzialność za aktywny udział w łagodzeniu  
   nastrojów społecznych wynikających z obniżenia stopy życiowej oraz za roz-  
wiwiązane problemów ekonomicznych,

d) sporządzona zostaje liczba osób, które nie mogą być członkami tego związku.

W ocenie J. Kuronia były to propozycje, które mogły stanowić podstawę do ne-
gocjacji. Jednak skończyło się tylko na propozycji.

[…] J. Kuroń z kontekstu całej rozmowy mógł wywnioskować, że jest to nieo-
ficjalny sondaż na temat ewentualnych negocjacji w sprawie utworzenia podstaw 
do ruchu odbudowy gospodarki. Świadczy o tym jego deklaracja, że przemyśli 
swoje postępowanie i ewentualnie zrezygnuje z udzielania wywiadów o ostrej treści 
antypaństwowej”.

O ile w przypadku tej rozmowy, moglibyśmy jeszcze mieć wątpliwości, kto i komu 
stawia warunki i tworzy strategię działań na następne lata, o tyle w esbeckim sprawozda-
niu, późniejszym o trzy lata, nie sposób doszukać się już tych wątpliwości:

1988, 7 września – załącznik do informacji dziennej na temat strategii politycznej 
grupy skupionej wokół Jacka Kuronia.

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI DZIENNEJ Z DNIA 1988.09.07 dot.[yczy] taktyki 
postępowania środowiska postkorowskiego w związku z „okrągłym stołem”.

Środowisko postkorowskie wypracowało w ostatnich dniach taktykę swojego 
działania na najbliższy – decydujący w jego odczuciu – okres. Głównym architektem 
tej krytyki jest J. KUROŃ. Sprowadza się ona do trzech zasadniczych elementów:

1. Utrzymanie wyłączności na doradztwo L. Wałęsy.                             .
A. MICHNIK występujący od pewnego czasu jako przyjaciel osobisty L. Wałęsy, 
uznawany przez niego za „świetnego znawcę polityki i sytuacji w Polsce”, 
umiejętnie tworzy autorytet B.[ronisławowi] GEREMKOWI, ręcząc za jego 
wiedzę i kompetencje. […]

2. Decydowanie o składzie rozmówców „okrągłego stołu” od strony opozycji.
Środowisko opozycji ocenia, iż rozmówcy muszą stanowić reprezentację 
„Solidarności” dyskutującą wyłącznie na temat pluralizmu związkowego. 
W środowisku opozycyjnym stwierdza się, iż uczestnictwo w dyskusji przy 
„okrągłym stole” będzie nobilitowało, bowiem oznacza formalne uznanie 
przez władzę społecznej reprezentatywności osób zaproszonych. Co więcej, w 
przekonaniu większości osób z opozycji uczestnictwo w rozmowach otwiera 
szerokie możliwości kariery politycznej. […]

3. Kontrolowanie, a w sprzyjających warunkach, kierowanie tematyką rozmów.

4. J. KUROŃ dąży do zmiany statusu doradców, tzn. chce, by mieli status 
reprezentantów „Solidarności”, a nie jej doradców. Ma to – według jego oceny 
– ogromne znaczenie podczas dyskusji, bowiem umożliwia natychmiastowe 
torpedowanie każdego niewygodnego pomysłu i jednocześnie eksponowanie 
własnych ludzi. Ponadto daje możliwość kontrolowania L. Wałęsy, który – jak 
stwierdza się w tym środowisku – stosuje się do ostatniej rady, jaką usłyszał.

W tym samym czasie, gdy Jacek Kuroń dzielił się z funkcjonariuszami policji polity-
cznej swoją „strategią dla Polski”, jego przyjaciel – Bronisław Geremek wystosował list do 
genseka komunistycznej partii sowieckiej z propozycją zawarcia paktu antykryzysowego z 
władzami PRL. Mowa o liście Geremka, zawierającym wstępną ofertę do rozpoczęcia negoc-
jacji z władzami PRL, sformułowaną także jako propozycja skierowana wobec suwerenów 
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polskich komunistów – przywódców Imperium Sowieckiego. Właściwym adresatem tego 
memoriału miał być Michaił Gorbaczow, przywódca ZSRS.

Dokument został opublikowany w Biuletynie IPN 5-6/2008 przez historyka IPN 
Henryka Głębokiego i umieszczony w artykule – „O politykę kontraktu społecznego…” 
Memoriał Bronisława Geremka z maja 1988 roku. Henryk Głębocki dotarł do niego, pod-
czas kwerendy w archiwach i bibliotekach w Waszyngtonie i Nowym Jorku, prowadzonej 
w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych. Jedyna, znana kopia dokumentu zachowała 
się w zbiorach prywatnych Ireny Lasoty. Poniższy dokument wraz z obszernym komen-
tarzem umieściłem we wpisie „MEMORIAŁ GEREMKA – JAK POWSTAWAŁA III RP”. Choć 
Geremek oficjalnie zaprzeczał kontaktom z Sowietami, w liście skierowanym do historyka 
Henryka Głębokiego potwierdził autentyczność dokumentu.

„Warszawa, 9 maja 1988 r.

Memoriał Bronisława Geremka z propozycją zawarcia paktu antykryzysowego z 
władzami PRL

Pod uwagę George’a Sorosa

1. Obecny kryzys w Polsce jest wyrazem wzrastającego niezadowolenia 
społecznego. Falę strajków w kraju zapoczątkował strajk komunikacji 
miejskiej w Bydgoszczy, zorganizowany przez państwowe związki zawodowe. 
Związki te chciały wymóc w ten sposób swą legalizację, jednak rozmiar stra-
jków, jakie miały miejsce, świadczy o tym, iż problem dotyczy sytuacji ogól-
nej. Wszelkie działania represyjne mogą mieć w przyszłości poważne konse-
kwencje.

2. Strajki robotników i studentów nie są skierowane przeciwko polityce re-
form, lecz są konsekwencją ich braku, konsekwencją przepaści dzielącej 
słowa od działań, wyrazem braku zaufania w słowne zapewnienia przedsta-
wicieli władzy. Reforma ekonomiczna w Polsce powinna koniecznie oznaczać 
przejście na pluralistyczny model struktury własności, dającej możliwość 
rozwoju inicjatywie gospodarczej i broniącej interesu poszczególnych grup 
społecznych, osób prywatnych oraz umożliwiającej przywrócenie wolnego 
rynku i wolności ekonomicznej. Aby złamać opór aparatu biurokratycznego, 
konieczne jest uzyskanie poparcia społecznego dla takiej właśnie reformy.

3. Zmiany ekonomiczne zależą od zmian w organizacji życia publicznego. Obec-
na sytuacja świadczy o tym, iż nie posiadamy odpowiednich mechanizmów, 
aby rozwiązać społeczne konflikty. Legalizacja pluralizmu staje się więc 
podstawowym wymogiem. Wolność w tworzeniu ugrupowań gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych jest niezbędnym warunkiem uwolnienia energii 
społecznej. Szczególnie ważne jest przywrócenie wolności zrzeszania się w 
związkach zawodowych.

4. Związek zawodowy „Solidarność” i jego przywódca Lech Wałęsa ciągle 
posiadają szerokie poparcie społeczne. Przedstawiciele tego ruchu są w sta-
nie myśleć realistycznie i ograniczać w świadomy sposób swe dążenia. Ruch 
ten może się stać odpowiedzialnym partnerem, popierającym reformy eko-
nomiczne i polityczne, akceptującym stopniowe wprowadzanie zmian.

5. Pozytywne decyzje najczęściej nadchodzą zbyt późno lub są zbyt ogranic-
zone w stosunku do oczekiwań społecznych. Aby zmienić ogólny klimat 
społeczny potrzeba decyzji szybkich, radykalnych, na wielką skalę, które 
byłyby znakiem rozpoczęcia polityki kontraktu społecznego. Taki charakter 
mogłaby mieć legalizacja NSZZ „Solidarność”, powstanie Społecznej Rady 
Gospodarki Narodowej lub Rady Paktu Antykryzysowego. Program reform 
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zaakceptowany przez taką Radę miałby szansę na niezbędne zaufanie i 
wsparcie.

6. Na stosunkach polsko-rosyjskich ciąży trudna przeszłość. Groźba inter-
wencji radzieckiej, do której odwoływały się władze polskie w momentach 
wewnętrznych kryzysów powodowały wzrost społecznej nieufności. Nato-
miast nowa radziecka polityka „pierestrojka i głasnost’” wzbudziła w sz-
erokich kręgach polskiej opinii publicznej powszechne zainteresowanie, 
sympatię, a także nadzieję na szansę dla Polski. Fakt ten może mieć w 
przyszłości decydujące znaczenie w stosunkach polsko-rosyjskich. Obecne 
zahamowanie zmian w Polsce szkodzi temu procesowi.

Warszawa, 9 maja 1988r. Bronisław Geremek”

Przykład trzeci, dotyczy kontaktów Adama Michnika z sowieckim kierownictwem par-
tyjnym. Wiemy o nich, dzięki pochodzącym z roku 1989 szyfrogramom tzw. Grupy Op-
eracyjnej „Wisła” Grupa ta była placówką peerelowskiej bezpieki działającą w Moskwie, a 
składała się z kilku oficerów Departamentu II MSW (kontrwywiad). Rozpoczęła działalność 
w 1961 r., na podstawie porozumienia podpisanego w styczniu 1957 r. przez ministra 
spraw wewnętrznych Władysława Wichę i zastępcę przewodniczącego KGB generała lejt-
nanta Piotra Iwaszutina. Po dojściu do władzy w ZSRR Michaiła Gorbaczowa, GO „Wisła” 
przypadło ważne zadanie - działalność w zakresie wywiadu politycznego. Meldunki „Wisły” 
stanowiły dla władz PRL jedno ze źródeł informacji zarówno na temat sytuacji wewnętrznej 
w ZSRR, jak i kremlowskich ocen biegu wydarzeń w Polsce. Przytoczę kilka fragmentów 
tych szyfrogramów. Z ich pełną treścią można zapoznać się we wpisie ZRÓBMY „PRZE-
WRÓT MAJOWY”. 

Szyfrogram Nr 581 Nadany za nr 7 dnia 20.01 [1989 r.] godz. 14.30 z Moskwy

[…] nie będzie[my] odnosić się do walki politycznej z opozycją. W radzieckich 
publikatorach będziemy musieli coraz bardziej przybliżać społeczeństwu poglądy 
tak zwanej konstruktywnej i liberalnej opozycji w Polsce. W tym kontekście trzeba 
patrzeć na zaproszenie w u[biegłym] r[oku] do Moskwy przez Związek Filmowców 
Wajdy i Michnika. Ten ostatni nie przyjechał z uwagi na Wasz niepotrzebny sprzeciw. 
Dla ZSRR liczy się obecnie przede wszystkim pomyślny rozwój stosunków z USA i w 
tym kontekście istnieje potrzeba zbudowania w K[rajach] S[ocjalistycznych] mostów 
porozumienia pomiędzy różnymi siłami społecznymi, dlatego nie powinniście nam 
przeszkadzać w kontaktach z polskimi intelektualistami. Znaczna część z nich 
przeszła do opozycji na skutek błędów w polityce PZPR i niewłaściwych ocen po-
szczególnych ludzi. Dlatego musimy mieć własne rozpoznanie i ocenę działaczy 
opozycji. W związku z tym Ambasada Radziecka w Warszawie, i nie tylko ona, 
otrzymała polecenie opracowania pełnego kompendium wiedzy dot[yczącego] opo-
zycji, personalnego „Who is who?”

Szyfrogram Nr 663 Nadany za nr 8 dnia 89-01-23 godz. 13.20 z Moskwy

[…] W ubiegłym tygodniu naczelny „Moskowskich Nowostiej” [Jegor] Jakowlew 
otrzymał list od Adama Michnika, w którym ostro krytykuje korespondenta  
Izwiestii w Warszawie za zamieszczanie w korespondencjach fałszywych ocen 
„Solidarności” i opozycji. W zakończeniu listu Michnik stwierdza, że tacy ludzie 
jak [Leonid] Toporkow przeszkadzają w „poszukiwaniu nowych dróg i wzajemnym 
zrozumieniu”. Zapytuje „po co potrzebni nam tacy pośrednicy między Polakami 
a Rosjanami”. Gospodarze nie wiedzą, co zrobić z listem. Konsultowali z naszym 
źródłem w Ambasadzie. Sugerowali ew[ewentualne] wykorzystanie listu przez min-
istra [Jerzego] Urbana w czasie najbliższego pobytu w Moskwie. Oceniam, że list 
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jest ze strony opozycji „kolejną próbą porozumienia się”. Z kserokopią listu będzie 
zapoznany minister Urban.”

 „Szyfrogram Nr 7048 Nadany za nr 31 dnia 13 [lipca 1989 r.] godz. 17.10 z Moskwy

Według źródłowych informacji Adam Michnik w dniu 14 bm. spotyka się w re-
dakcji gazety „Moskowskije Nowosti” z Jegorem Jakowlewem. W czasie rozmowy ze 
źródłem Michnik dał do zrozumienia, że odbył spotkania w KC KPZR. Szczegółów 
żadnych nie podał. Źródło sugeruje, że mógł być omawiany temat wizyty Wałęsy w 
Moskwie. Michnik oświadczył, że 18 bm. musi być w Warszawie.”

/-/ Żarski

Szyfrogram Nr 7086 Nadany za nr 32 dnia 14 [lipca 1989 r.] godz. 15.30 z Moskwy

Według potwierdzonych informacji w dniu 12 bm. Adam Michnik był przyjęty 
przez kierownika grupy konsultantów w Wydziale Zagranicznym KC KPZR. W 
dniu dzisiejszym o godzinie 15.00 kierownik Wydziału Zagranicznego KC KPZR  
Walentin Falin przyjmuje A[ndrzeja] Wajdę. Jest duże prawdopodobieństwo, że wraz 
z W[ajdą] będzie Michnik. W dniu 15 bm. Wajda, Holoubekm i Michnik mają zorga-
nizowane spotkanie z grupą moskiewskich deputowanych.

Potwierdzono informację, że spotkania Michnika i Wajdy w KC KPZR mają na 
celu doprowadzenie do zaproszenia przez M[ichaiła] Gorbaczowa, L[echa] Wałęsy. 
Spotkanie Michnika z Jakowlewem w dniu dzisiejszym w redakcji „Moskowskich 
Nowosti” aktualne. Gospodarz w dniu dzisiejszym wysyła depeszą obszerne spra-
wozdanie z wizyty Michnika w KC KPZR w dniu 12 bm.

Zamieszczenie obszernych cytatów z archiwalnych dokumentów, wydawało mi się ko-
nieczne, by zwrócić uwagę na fakt niezwykły i osobliwy, którego znaczenie bywa zwykle 
przemilczane lub niezauważane. We wszystkich powyższych przykładach mamy do czynie-
nia z takim rodzajem działalności opozycyjnej, który znacząco przekracza ramy tego, co 
pod pojęciem takiej aktywności zwykliśmy rozumieć. Obserwując tak istotne, odmienne 
od innych, obszary działań Kuronia,Geremka i Michnika, należy postawić pytanie – z kim, 
tak naprawdę mamy do czynienia? Kim są ci ludzie i jaką rolę spełniali w najnowszej 
historii Polski? Ponieważ żaden z bohaterów tej opowieści nigdy nie zechciał podzielić 
się ze społeczeństwem, wspomnieniami na temat poruszanych tu spraw – tym bardziej 
powinniśmy zwrócić uwagę na specyfikę ukazanych sytuacji.

Jacek Kuroń (co wynika przecież z uwag samych esbeków) prowadzi z przedstawiciel-
ami Kiszczaka konsultacje polityczne, kreśli strategię działań wobec ruchu związkowego, 
dokonuje ocen konkretnych propozycji politycznych, wysuwanych przez władze. Jacek 
Kuroń nie występuje w tych rozmowach w roli opozycjonisty, a prowadzący ją oficerowie 
SB zdają się uwzględniać szczególny status swojego rozmówcy. Kuroń to partner w poli-
tycznych negocjacjach, świadomy swojego znaczenia i misji, jaką przyszło mu odegrać. 
W tym przekonaniu utwierdza nas druga z prezentowanych notatek, w której stwierdza 
się, że środowisko Kuronia „wypracowało w ostatnich dniach taktykę swojego działania”, 
po czym następuje dokładny opis tej strategii. Dodajmy – skutecznej i konsekwentnej – o 
czym świadczy fakt, że została perfekcyjnie zrealizowana podczas obrad „okrągłego stołu”, 
w porozumieniu „ze stroną rządową”.

W treści obu dokumentów należy wyróżnić rzecz bardzo istotną i charakterystyczną 
– NZSS „Solidarność”, inne osoby i środowiska opozycyjne występują w kontekście wypow-
iedzi Kuronia jako „oni”, są przedmiotem jego (i jego grupy) działań, spełniają rolę wykonaw-
cy i odbiorcy ustaleń.

W kolejnych przykładach, dotyczących Geremka i Michnika mamy do czynienia z 
zjawiskiem jeszcze większej miary, na tyle niezwykłym, że wzrasta nasz – szaraków, szacu-
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nek wobec tych postaci. Trzeba bowiem pamiętać, że od czasów zainstalowania w Polsce 
namiestników sowieckich, władcy kremlowscy rozmawiali o sprawach podbitego ludu ty-
lko i wyłącznie z funkcjonariuszami partii komunistycznej lub reprezentantami policji poli- 
tycznej. Ta zasada – obowiązująca w przypadku wszelkich reżimów okupacyjnych, była 
święta i nienaruszalna. Jeśli zatem Bronisław Geremek decyduje się na pisemne wystąpienie 
(za wiedzą George’a Sorosa) do genseka KPZR, a Adam Michnik prowadzi liczne rozmowy 
z sowieckimi politykami w Moskwie – trzeba pytać: w jakim charakterze występują te 
postaci, kim są, że Sowieci traktują ich jak pełnoprawnych partnerów?

Czy władza ekipy Jaruzelskiego jest już tak słaba, a rola „demokratycznej opozycji” 
na tyle mocna, by Sowieci dostrzegli w niej nowych namiestników? Czy może Michaił  
Gorbaczow wspiera „konstruktywną opozycję” przeciwko pupilowi Moskwy – Jaruzel-
skiemu, by zmusić go do ustępstw i posadzić Polaków przy „okrągłym stole”? A może 
tych trzech – Kuroń, Geremek i Michnik – to wytrawni, polityczni gracze, tytani intelek-
tu,  którzy swoją nieugiętą i bezkompromisową postawą zmusili sowieckiego najeźdźcę do 
kapitulacji? Jako ludzie o wysokiej świadomości politycznej, pewni swoich kompetencji  
i racji ideologicznych, postanowili przeprowadzić Polaków ( z ich wolą lub wbrew woli)  
z krainy komunistycznych błędów i wypaczeń, do państwa zwanego III RP. Nie raz przecież 
w historii, mniej lub bardziej wybitne jednostki samodzielnie rozstrzygały sprawy państw 
i narodów.

To wizja uwodzicielska, lecz niestety sprzeczna z faktami.

Pomocą w wyjaśnieniu roli, jaką w naszej najnowszej historii wykonali „ojcowie 
założyciele” mogą być tezy Anatolija Golicyna, pochodzące z książki „ Nowe kłamstwa w 
miejsce starych. Komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji”. Golicyn przedstawiając 
„Drugą operację dezinformacyjną”, polegającą na „ewolucji” systemu sowieckiego pisał:
Poważne wyzwanie, jakie dla reżimu stanowiła rzeczywista opozycja, wymagało 
specjalnych środków. Przygotowania, czynione przez Komitet Centralny KPZR i 
KGB, jak postępować wobec takich i innych problemów, zostały dokładnie opisane 
Polegały one na wykorzystywaniu techniki politycznej prowokacji i profilaktyki, 
które były już stosowane z sukcesem przez twórcę GPU Dzierżyńskiego w latach 
dwudziestych.

[…] nie ma najmniejszych wątpliwości, iż ruch dysydencki jako całość jest 
[pisane w 1984 r.] fałszywym ruchem opozycyjnym, kontrolowanym przez KGB, an-
alogicznym do „Trustu”, i że wielu z jego przedstawicieli jest aktywnymi i chętnymi 
współpracownikami Komitetu Centralnego KPZR i KGB. Zaakceptowawszy tylko 
taką interpretację faktów, możemy pojąć, dlaczego totalitarny, neostalinowski 
reżim mógł zezwalać, oczywiście do pewnego stopnia, na zachodnie kontakty oraz 
swobodę poruszania się wybitnych figur „opozycyjnych”. Rzecz jasna, istnieje cały 
szereg indywidualnych dysydentów, którzy są uczciwymi ludźmi, którzy zostali 
wciągnięci w ten ruch, nie zdając sobie sprawy z tego, jak będą wykorzystywani i 
że staną się ofiarami prześladowań. Ruch dysydencki nie mógłby wypełniać swoich 
funkcji wewnętrznych, gdyby nie odnosił sukcesów w pozyskiwaniu ludzi niewin-
nych.

Określając strategiczne cele dezinformacji o „ruchach dysydenckich”, Golicyn 
podkreślał:
Utworzenie fałszywego i w pełni kontrolowanego ruchu opozycyjnego, jak ruch 
dysydencki, służy strategicznym celom wewnątrzkrajowym i zagranicznym. Na 
skalę krajową jest jak motor do napędzania przyszłościowej, fałszywej liberal-
izacji reżimu komunistycznego; podburza niektóre, być może opozycyjne elemen-
ty do ujawnienia się, a tym samym do wystawienia na kontratak władzy i służb 
bezpieczeństwa, inni są neutralizowani lub doprowadzani do desperacji. W wymi-
arze zewnętrznym „dysydenci” mogą posłużyć jako wehikuł, poruszający machinę 
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informacyjną, wykorzystywaną do rozgrywania różnych zagadnień dezinformacji, 
odnośnie ewolucji systemu komunistycznego. Odpowiednio nagłośniona fala 
prześladowań dysydentów, częściowo prawdziwych, po części fałszywych, wyzwa-
la sympatie Zachodu oraz delikatne przymierza z poszkodowanymi, czyli tymi, 
którzy są w rzeczywistości tajnymi wytworami reżimu. Przygotowuje scenerię, w 
której rozgrywać się będzie przyszła dramatyczna „liberalizacja” systemu, a zac-
znie się ona od uwypuklenia kontrastów pomiędzy neostalinowcami oraz przyszłym  
„socjalizmem z ludzką twarzą”. Kształtuje kadrę ludzi, którzy znani już i rozpozna-
wani na Zachodzie, mogą być w przyszłości wykorzystani jako przywódcy i pople-
cznicy „systemu wielopartyjnego” pod rządami komunistycznymi. „Dysydenckie” 
związki zawodowe i intelektualiści mogą być używani do promowania solidarności 
z zachodnimi partnerami i angażowania ich do wspólnej kampanii na rzecz ro-
zbrojenia i zreformowania zachodniego „kompleksu wojskowo-przemysłowego”.  
Po upływie dłuższego czasu dojdzie do tego, że zachodnie środowiska i osoby in-
dywidualne, zaangażowane w obronę prześladowanych dysydentów, staną przed 
dylematem uznania za błąd własnego poparcia dla dysydentów, albo przyjęcia do 
wiadomości, że komunizm przeszedł radykalną zmianę, wytwarzając „zbieżność”, 
co może być dla nich perspektywą łatwiejszą do zaakceptowania, a nawet pożądaną. 
(Str.352)

Otóż poszukując wyjaśnienia „fenomenu” niezwykle skutecznych, a jednocześnie 
niekonwencjonalnych działań Kuronia, Geremka i Michnika wolno brać pod uwagę, że 
mieliśmy do czynienia z fałszywym i w pełni kontrolowanym ruchem dysydenckim. Mogą 
za tym przemawiać następujące przesłanki:

- wspólny wszystkim trzem światopogląd, mający źródło w rodzinnych tradycjach tzw. 
żydokomuny i wyznawanych, lewicowych idei;

- niekwestionowanie systemu komunistycznego i oparcie postulatów opozycyjnych na 
gruncie państwa socjalistycznego;

- liczne, zwykle bezproblemowe kontakty ze środowiskami zachodniej lewicy i ośrod- 
kami opozycji;

- łatwość w propagowaniu własnych publikacji i przekazów,

- dobre, towarzyskie kontakty z członkami polskiej partii komunistycznej;

- wspieranie „reformatorskich” dążeń partii komunistycznej, propagowanie idei poro-
zumienia i współdziałania.

Przytoczone powyżej przykłady aktywności opozycyjnej, mogą być oczywiście 
uzupełnione o inne, liczne dowody, wskazujące na szczególny charakter działalności trzech 
„autorytetów”. Należy mieć nadzieję, że dostęp niezależnych historyków do archiwów in-
nych, byłych państw Bloku Sowieckiego ułatwi nam dotarcie do prawdy o tych postaciach. 
Myślę, że podstawowym błędem, który fałszował końcowy wynik analizy było twierdzenie, 
że mieliśmy (bądź mamy) do czynienia z działalnością agenturalną, podczas gdy udział w 
kontrolowanym ruchu dysydenckim należy zakwalifikować do zupełnie nowej, jakościowo 
odmiennej sfery aktywności. Lecz to już temat na kolejną część cyklu.
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W opisie zdarzeń lat 80-tych, nie można 
pominąć roli, jaką na przestrzeni lat PRL-u 
odegrała fałszywa opozycja. Próba zdefiniowania 
tego terminu i przedstawienia zjawiska wyma-
ga historycznej retrospekcji oraz zastosowania 
„nowej metodologii”, w miejsce dotychczasowej, 
powierzchownej oceny faktów.

Jako pierwowzór sowieckiej koncepcji 
tworzenia fikcyjnych ruchów dysydenckich, 
Golicyn przywołuje operację “Trust”, gigan-
tyczne przedsięwzięcie bolszewickich tajnych 
służb nadzorowane przez Biuro ds. Dezinfor-
macji OGPU (następcy osławionej Czeka), w 
które zaangażowano ponad 5 tys. funkcjona- 
riuszy i agentów. W roku 1921 powołano do życia 
Monarchistyczną Organizację Rosji Środkowej, 
rzekomo kierującą antybolszewickim podziemiem 
w Związku Radzieckim. Nawiązała ona kontakt 
z organizacjami białych Rosjan na Zachodzie  
i łudziła je informacjami o rychłym wybuchu pow-
stania przeciw czerwonej władzy. Agenci “Trustu” 
przeniknęli do organizacji emigracyjnych i zdołali 
zwabić do ZSRR w fikcyjnych tajnych misjach 

wielu ich działaczy. W taki sposób ujęto w ZSRR i zamordowano także najsłynniejszych 
tajnych agentów lat 20-tych  - Borysa Sawinkowa i agenta brytyjskiego Sidneya Reilly’ego. 
Częścią operacji „Trust” było również przejęcie przez agenturę ruchu o nazwie„Zmiana 
Znaków Drogowych”, który następnie został wykorzystywany przez sowieckie służby  
w celu zwodzenia emigracji i europejskich intelektualistów. Zwolennicy ruchu, in-
spirowani przez OGPU utrzymywali, że reżim sowiecki przechodził ewolucję w kierunku 
od państwa ideologicznego do tradycyjnego, narodowego i kapitalistycznego. Biała emi-
gracja rosyj-ska – argumentowali - nie powinna zwalczać sowieckiego reżimu, a wprost 
przeciwnie, współpracować z nim, by pobudzać i utrwalać rozwój tych trendów ewolu-
cyjnych. Ruch wywarł znaczny wpływ zarówno na rosyjskich emigrantów, jak i na zach-
odnie rządy, z którymi fałszywi dysydenci utrzymywali kontakty, w efekcie doprowadziło 
to do wypraco-wania przychylności i warunków dogodnych dla reżimu komunistycznego, 
by mógł osiągnąć swoje cele, a mianowicie dyplomatyczne uznanie przez Zachód i pomoc 
ekonomiczną. Ruch publikował w Paryżu i Pradze, przy nieoficjalnym wsparciu obu rządów, 
tygodnik „Zmiana Znaków Drogowych” , a w Berlinie gazetę „W Przeddzień”. W 1922 roku, 

FAŁSZYWA OPOZYCJA
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rząd sowiecki zezwolił na wydawanie w Moskwie i Leningradzie dwóch czasopism, „Rosja”  
i „Nowa Rosja”. Miały one na celu wywierać podobny wpływ na inteligencję wewnątrz kra-
ju. Zachodni teoretycy zbieżności celów i interesów – pisał Golicyn - nieświadomie 
i naiwnie przyjmują w zasadzie to samo przesłanie dezinformacyjne, które kolpor-
towali zwolennicy ruchu „Zmiana Znaków Drogowych”, mianowicie, że ideologia 
komunistyczna podupada, że komunistyczne reżimy są coraz bliższe zachodniemu 
modelowi państwa, i że pojawiają się duże szanse na dalsze poważne zmiany w tych 
reżimach, co byłoby pożądane i korzystne dla zachodnich interesów, czyli powinno 
być popierane i promowane. Jak będziemy mogli się przekonać, wypracowany przez 
OGPU model sowieckiej dezinformacji, pozostał niezmienny przez następne dziesięciolecia.

Poddając szczegółowej analizie postać nieoficjalnego przywódcy dysydenckiego  
Andrieja Sacharowa,  Golicyn wskazuje, że we wszystkich swoich publikacjach (bez prob-
lemu wydawanych na Zachodzie), Sacharow przepowiadał zmiany w Związku Sowieckim 
i w innych krajach socjalistycznych. Zmiany te miały polegać na pojawieniu się „wielo-
partyjnego systemu tu oraz tam” oraz w ideologicznych dyskusjach między „stalinowca-
mi” a „realistami” czy „leninowcami”. W tej walce Sacharow przewiduje zwycięstwo rea-
listów (leninowców), którzy według niego potwierdzą „politykę wzrastającego pokojowego 
współistnienia, wzmocnienia demokracji oraz rozszerzenia reform gospodarczych”. Przyszłe 
zmiany w systemie sowieckim są postrzegane przez Sacharowa jako kontynuacja obecnych 
wydarzeń politycznych i reform gospodarczych. W rozumowaniu Sacharowa najbardziej 
uderzającym punktem są wybrane przez niego kluczowe daty przyszłych wydarzeń,  
a mianowicie lata 1960-80, na które przewiduje on ekspansję politycznej demokracji  
i reform gospodarczych w krajach socjalistycznych; następnie 1972-85 kiedy ma dojść do 
zmian siłowych w strukturach wojskowych i politycznych Stanów Zjednoczonych.

Inaczej mówiąc, - pisze Golicyn - widać charakterystyczną zbieżność progno-
zowanych przez Sacharowa dat z ustanowieniem dalekosiężnej polityki Bloku 
w 1958-60, jej harmonogramem czasowym, w tym z rozpoczęciem fazy finałowej 
około roku 1980. Nie jest to zbieg okoliczności, ponieważ Sacharow jako ukryty 
rzecznik strategów komunistycznych i tajny orędownik ich dalekosiężnej polityki, 
w ten sposób stara się promować trendy sowieckie, by zaszczepiać i utrwalać je 
w mentalności Zachodu, zwłaszcza w odniesieniu do idei zbieżności, nieoddziel-
nej od projektów dalekosiężnej polityki. Prognozy Sacharowa, czytane jako dezin-
formacja i odpowiednio rozszyfrowane, zapowiadają oczywiste zwycięstwo Bloku 
Sowieckiego i jego dalekosiężnej polityki, której Zachód podda się w pełni, z mini-
malnym oporem.

Niewątpliwie, głównym celem opisanej strategii działania fałszywych dysydentów było 
rozpowszechnianie idei zbieżności - “konwergencji”. Zakładała ona, że obydwa rywalizujące 
za sobą i początkowo krańcowo odmienne systemy ideologiczne i polityczne, w miarę  
rozwoju wzajemnych kontaktów, będą stopniowo coraz bardziej upodabniały się do siebie. 
Założenie byłoby może i trafne, z tym jednak, że “konwergencja” nie działała symetrycznie. 
I działać nie mogła, bo w Związku Sowieckim i całym obozie socjalistycznym panowała su-
rowa indoktrynacja marksistowska, zaś ludzie, poza nielicznymi wyjątkami, byli całkowicie 
odcięci od wszelkich niemarksistowskich idei. Tymczasem na Zachodzie było zupełnie  
inaczej. Dzięki działającym legalnie i wpływowym partiom komunistycznym, marksizm 
bez przeszkód utorował sobie drogę do szkół i na uniwersytety, co wkrótce doprowadziło 
do sytuacji, że znaczna część wpływowych środowisk opiniotwórczych znalazła się pod 
wpływem idei marksistowskich. Tym samym – „konwergencja” w wydaniu sowieckim – 
prowadziła do „oswojenia” Zachodu z komunizmem i sączyła w umysłowość ludzi Zachodu 
jad marksistowskiej indoktrynacji.

Golicyn zauważa również, że sowieckie ataki na teorie zbieżności (głoszone przez 
fałszywych dysydentów) miały w pierwszej kolejności cele obronne i wewnątrzkrajowe, 
po drugie zaś służyły strategicznym celom polityki zagranicznej. Pomagały wykreować na 
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Zachodzie zaufanie do tych teorii jako solidnego i skutecznego oręża do uporania się z ko-
munistycznym wyzwaniem. Stratedzy komunistyczni wiedzieli, że oficjalne krytykowanie 
przez nich teorii zbieżności będzie odebrane na Zachodzie jako dowód ich własnego za-
niepokojenia, co do ich skuteczności oraz oddziaływania takich teorii na ich własne rządy, 
a przede wszystkim na naukowców. Krytykowanie przez Sowietów Sacharowa i teorii 
zbieżności może być postrzegane jako sowieckie wysiłki podjęte dla wypracowania 
na Zachodzie wiarygodności co do osoby Sacharowa oraz jemu podobnych, szcz-
erych przeciwników i męczenników obecnego sowieckiego systemu, którzy wyrażają 
prawdziwy bunt przeciwko reżimowi. Maskując więc własną teorię zbieżności  
i przedstawiając ją jako doktrynę „opozycji”, Sowieci mogą osiągnąć na Zachodzie 
większy efekt dla popularyzowania ich koncepcji zbieżności, to znaczy uzyskać 
zbieżność na ich, sowieckich warunkach.

Doświadczenia sowieckich strategów, zostały przeniesione w warunki PRL-u w niemal 
niezmienionej formie. Podobnie jak w ZSRR, zaangażowano do akcji aparat bezpieczeństwa, 
a budowę rodzimej opozycji rozpoczęto od środowisk inteligenckich i oparto na ludziach 
ideowo wypróbowanych. Do kreowania grup dysydenckich przystąpiono natychmiast, 
gdy tylko władza komunistyczna „uporała się” z autentyczną opozycją – organizacjami 
niepodległościowymi i zbrojnym podziemiem, dokonując ich fizycznej „likwidacji”. Wart 
odnotowania jest fakt, że doświadczenia sowieckie z operacji „Trust”, bezpieka wykorzystała 
w 1948 roku do likwidacji Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, tworząc  tzw. V komendę 
WiN, kryptonim “Muzeum”. Przy pomocy przewerbowanych oficerów WiN i AK - oraz w 
większości nieświadomych mistyfikacji - szeregowych członków organizacji, utworzono 
komendę – dowództwo, na czele której stanął niezidentyfikowany oficer AK o pseudo- 
nimie “Kos” Bezpieka podjęła także “grę wywiadowczą” z wywiadami państw zachodnich - 
amerykańskim i brytyjskim - przyjmowano przesyłanych z zachodu drogą lotniczą i morską 
agentów, dolary, tonę złota, nowoczesny sprzęt łączności (w tym 17 radiostacji), wysyłając 
w zamian fałszywe informacje oraz emisariuszy i kurierów a także ludzi na przeszkolenie 
wywiadowcze i dywersyjne.

Analogia z operacją „Trust” jest ewidentna i wynika w równym stopniu z obecności 
sowieckich doradców, jak z faktu, że „polska” bezpieka od samego początku stanowiła 
jednolite ogniwo w megasłużbach komunistycznego imperium. Wkrótce zatem – zgodnie  
z logiką moskiewskiej strategii - należało spodziewać się podjęcia dalszych operacji dezin-
formacyjnych - w tym wykreowania własnego ruchu dysydenckiego.

Choć przyjęto używać zamiennie określeń dysydent – opozycjonista, warto zauważyć, 
że etymologia łacińskiego słowa dissidens, dissidentis, pochodzącego od dissidere, 
oznacza „siedzieć po przeciwnej stronie” „nie zgadzać się”, podczas gdy oppositio (opór)  
i opponens, opponentis pochodzi od opponere  - czyli „przeciwstawiać się”, „narażać się”. 
(za W.Kopalińskim) Dysydentem zatem będzie „różnowierca, innowierca; odszczepien-
iec; odstępca od dogmatów kościoła panującego”, opozycjonistą zaś, „przeciwnik, ten kto  
przeczy, przeciwstawia się”. Rozróżnienie to wydaje się o tyle istotne, że w przypadku 
ruchów dysydenckich, inspirowanych przez komunistów mamy zawsze do czynienia z 
ludźmi, którzy kwestionowali, w mniejszym lub większym stopniu, (w zależności od ra-
dykalizmu) dogmaty partii komunistycznej, lecz wywodzili swoje racje z ideologii mark-
sistowskiej. Co znamienne – żaden z dysydentów, bez względu na to, jak dalece w swoich 
odstępstwie od doktryny by się nie posunął, nie odrzucał samej doktryny, przynajmniej w 
tym zakresie, w jakim on sam, uznawał swoje mniemania za identyczne z komunizmem.

W doskonałym eseju Jacka Bartyzela – „O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej 
apologetyki” znajdziemy wyczerpujący opis „fenomenu opozycji w stosunku do grupy 
rządzącej PRL”.  Autor pisze m.in.:
Ażeby zrozumieć naturę i sens tej opozycji należałoby prześledzić całą (w tym 
„sekretną”) historię marksizmu i międzynarodowego ruchu komunistycznego, 
zwłaszcza pod kątem jego głównego wewnętrznego, od końca lat 20., pęknięcia na 
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nurt stalinowski i trockistowski oraz ze szczególnym uwzględnieniem frakcyjnych 
kłótni i dintojr w obrębie jej „polskiego” (terytorialnie) sektora, od SDKPiL, poprzez 
KPRP i KPP (nie zapominając o KPZU i KPZB), dalej Centralne Biuro Komunistów 
Polskich i PPR, aż po PZPR.

Definiując dysydenta tzw opozycji demokratycznej, Bartyzel napisał :

To działacz na ogół wyrzucony za nieprawomyślność z kompartii (zauważmy, 
że nawet w tych „ucukrowanych” biografiach „ojców wolnej Polski”, od Kuronia 
po Kołakowskiego, wylanie ich z PZPR traktuje się jako uczynioną im wielką 
krzywdę!), znacznie rzadziej występujący sam, któremu socjalizm taki, jakim go 
widzi (często zupełnie trafnie), socjalizm realny, coraz mniej przestaje się podobać; 
który odmawia legitymizacji swoim dawnym towarzyszom, nadal rządzącym; który 
wreszcie zaczyna wątpić i krytykować ten lub ów „dogmat” diamatu i histmatu, 
analizować kto, kiedy i dlaczego popełnił błąd doktrynalny, a w konsekwencji 
reinterpretować doktrynę wedle własnego poglądu i gustu. Potem rozgląda się  
w poszukiwaniu podobnie myślących lub gotowych przyjąć jego interpretację i za-
czyna „działać”. Jak by jednak dysydent daleko nie zaszedł w rewizji obowiązującej 
wykładni doktryny, czego by nie zakwestionował, to przecież nie oznacza to utraty 
wiary. Owszem, dysydent może zabrnąć w swojej herezji niesłychanie daleko, ale 
zawsze pozostaje jakieś nienaruszalne residuum doktrynalne, jakaś najwątlejsza 
choćby lina, trzymająca go na uwięzi wiary. Może on zwątpić nie tylko w geniusz 
Stalina, ale i Lenina – zachowa wiarę w Marksa. Zwątpi w „starego Marksa”, 
opętanego złym duchem Engelsa – zachwyci go humanizm „młodego Marksa”.  
A jeśli i nawet ten zblednie, to jakże regenerujący wiarę wyda mu się podniecający 
zastrzyk „zerotyzowanego” neomarksizmu Marcuse’a. Przestanie mówić o walce 
klas, ale wiara w mesjańską rolę klasy robotniczej nigdy w nim do końca nie 
wygaśnie. Dojdzie wreszcie nawet do tak przerażającego odkrycia, że kolekty-
wistycznego raju wolnych wytwórców nigdy nie da się urzeczywistnić, ale przecież 
wciąż będzie wierzył w moralną przynajmniej wyższość socjalistycznego projektu 
nad egoizmem własności prywatnej i ohydą dzikiego kapitalizmu. To nieutracalne 
residuum, o którym przed chwilą wspominałem, oznacza zatem zatrzymanie się 
przynajmniej na pozycjach łzawego, humanitarystycznego socjalizmu à la Jaurès. 
Jak w tym sławnym ongiś wierszyku o niemożliwych panach inteligentach Wiktora 
Woroszylskiego, który przecież liczni dysydenci uważali za wybornie oddający ich 
stan ducha, gdzie „doktor Marks” jest jednym z dobroczyńców ludzkości, jak lek-
arz trędowatych, doktor Schweitzer, tyle że lekiem na choroby człowieka przezeń 
przyniesionym jest teoria wartości dodatkowej.

Gdzież zatem w polskiej rzeczywistości szukać genezy tego zjawiska i w jakim 
czasie umiejscowić historyczny początek fałszywych ruchów dysydenckich? Czy istniało 
środowisko, w którym można byłoby wyodrębnić wszystkie, powyżej wskazane elementy ?  

W moim przekonaniu rewolucje w Europie Wschodniej zostały zaplanowane ze  
znacznym wyprzedzeniem przez KGB i utajnioną komórkę działającą w obrębie 
Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, w bezpośrednim związku z wielką 
strategią opracowaną pod koniec lat 50. przez komitet sowieckich strategów, 
działający pod kierownictwem Leonida Breżniewa (w którego składzie był m.in. 
Generał KGB, Nikołaj Mironow, miłośnik starożytnej Sztuki Wojennej Sun Tzu).  
Realizacja nowej strategii związana była z przeświadczeniem, że po śmierci  
Stalina niezbędne są gruntowne reformy systemu, które pozwolą na jego przetrwanie. 
Starannie przygotowane zmiany miały być przeprowadzone przez tajne struktury 
KGB, a jednym z najistotniejszych punktów było wykorzystanie ruchu dysydenck-
iego, który mógłby być zaakceptowany przez Zachód” - pisał Jeff Nyquist, wyznaczając 
(za Golicynem) lata 50-te, jako okres, w którym należy rozpocząć poszukiwania. 
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Przyjrzyjmy się zatem zjawisku, które historyk Andrzej Friszke nazwał „jasnym 
światełkiem w pejzażu PRL”. W 149 numerze paryskich “Zeszytów Historycznych”  z 2004 
roku, to właśnie Andrzej Friszke opisał początki działalności Klubu Krzywego Koła. To 
wyjątkowe - pisze Friszke - w skali całego obozu socjalistycznego legalne forum de-
baty ideowo-politycznej było u zarania w 1955 r. “nie tylko kontrolowane, ale też 
inspirowane przez aparat bezpieczeństwa.

Dowiadujemy się, że w 1955 r.,gdy już rozwijała się “odwilż”, ludzie związani z komu-
nistycznym aparatem władzy - głównie Ewa i Juliusz Garzteccy oraz Stefan Król - założyli 
Klub Krzywego Koła, by poddać kontroli rozdyskutowane środowiska młodej inteligencji. 
Swoje pomysły konsultowali z władzami, otrzymywali polecenia i składali meldunki, a na 
działalność klubu błogosławieństwa udzielił sam Jakub Berman. Zdaniem Friszkego doku-
menty odnalezione w IPN potwierdzają tę tezę. Garzteccy byli członkami partii komunisty-
cznej. Ponadto Garztecki pracował w zbrodniczej Informacji Wojskowej. Wśród założycieli 
Klubu znalazły się również osoby związane z samym Komitetem Centralnym PZPR. Gdy 
pod koniec działalności Klubu jego członkowie poprosili prof. Stefana Żółkiewskiego o 
wzięcie udziału w jakiejś inicjowanej przez Klub akcji, odmówił, mówiąc: “Nie będę nawet o 
słuszne cele jednoczył się z policją”. Aleksander Małachowski przyznawał w swoich wspom-
nieniach, że wiele osób twierdziło w tamtych latach, iż “sponsorem politycznym Klubu był 
Komitet Centralny PZPR”.

Klub skupiał ówczesną elitę intelektualną, a prowadzone w nim dyskusje dotyczyły 
m.in. problematyki kulturowej, politycznej, filozoficznej, artystycznej i ideologicznej. 
Wśród osób uczestniczących w zebraniach znajdziemy niemal wszystkie znaczące post-
aci tzw. opozycji demokratycznej: Jana Józefa Lipskiego, Aleksandra Małachowskiego, 
Witolda Jedlickiego, Stanisława Ossowskiego, Pawła Jasienicy, Antoniego Słonimskiego, 
Władysława Bartoszewskiego, Jana Olszewskiego, Leszka Kołakowskiego, Ludwika Hassa, 
Anielę Steinsbergową,  Karola Modzelewskiego, Jana Strzeleckiego,  Annę Rudzińską, Jac-
ka Kuronia i Adama Michnika, ale także Jerzego Urbana – by wymienić tylko niektórych.

Dlaczego właśnie Klub Krzywego Koła? Otóż, nie tylko i nie głównie z powodu, że został 
„zainspirowany” przez bezpiekę i działał pod egidą Komitetu Centralnego. Przyczyny są 
znacznie głębsze. Tezę, że stanowił on niemal modelowy przykład, działań podjętych przez 
partię komunistyczną w ramach strategii podstępu i dezinformacji, spróbuję wykazać w 
kolejnej części.

Przesłanką, która łączy ten odległy czas z latami 80-tymi i polską drogą do „histo-
rycznego kompromisu”, niech będą słowa jednego z mniej znanych dyskutantów Klubu 
Krzywego Koła. W artykule „Bój o legendę “Solidarności” dr Jan Ryszard Sielezin, opisując 
rozmowy stoczniowców z ekipą rządową podczas strajków w roku 1980, zauważył: „Strona 
partyjno-rządowa była jednak wyraźnie zadowolona z pracy ekspertów MKS i już wówc-
zas uważała, że powołanie tej grupy doradców “stwarza perspektywę porozumienia” na 
warunkach na ogół korzystnych dla partii. Ekspert strony rządowej Antoni Rajkiewicz 
pisał w 1990 r.: Skład grupy doradców Komitetu strajkowego zdaje się wskazywać, 
że można liczyć na kompromisy (...) po drugiej stronie mogą siedzieć znajomi, z 
którymi spotykałem się w Klubie Krzywego Koła czy też w grupie Doświadczenie i 
Przyszłość.

Źródła:

Anatolij Golicyn – Nowe kłamstwa w miejsce starych” – str.329-350
 J.Bartyzel - http://www.polskiejutro.com/art.php?p=8689
http://wydawnictwopodziemne.com/2007/09/30/odpowiedz-na-ankiete-2/
http://wyborcza.pl/1,75515,2443926.html
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20070831&id=my21.txt

http://www.polskiejutro.com/art.php?p=8689
http://wydawnictwopodziemne.com/2007/09/30/odpowiedz-na-ankiete-2/
http://wyborcza.pl/1,75515,2443926.html
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20070831&id=my21.txt
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Gdyby zapytać 

historyków, czy Lew 
Dawidowicz Trocki 
był członkiem „de-
mokratycznej opozy-
cji”, a Nikołaj Iwano-
wicz Bucharin należał 
do ludzi walczących z 
komunizmem, łatwo 
domyślać się odpow-
iedzi przeczącej. 
Podobnie, pytanie o 
antykomunizm Wikto-
ra Czernowa ,Andreja 
Żdanowa czy Lwa Bo-
rysowicza Kamieniewa 
należałoby uznać za 
bezsensowne, ponieważ 
wszyscy wymienieni 
należeli do szerokiego 

„nurtu” ideologii komunistycznej, choć każdy z nich był na swój sposób odstępcą od orto-
doksyjnej doktryny.

Jeśli zatem mamy odpowiedzieć na pytanie – czym była w Polsce fałszywa opozycja 
- będzie ono nierozerwalnie związane z równie ważnym problemem – jak mogło dojść do 
tego, że mianem „demokratycznej opozycji” obdarzono w Polsce ludzi, którzy głosili sek- 
ciarskie poglądy, w ramach ogólnoświatowej pseudoreligii komunistycznej? Jak i dlaczego 
szlachetne oppositio zostało obłudnie powiązane z trywialnym revisio, a powstały z tego 
mezaliansu twór nazwano „demokratyczną opozycją”?

Istotne rozróżnienie semantyczne, pomiędzy pojęciem dysydenta, a opozycjonisty, które 
przedstawiłem w poprzedniej części, staje się wyjątkowo dostrzegalne, gdy spojrzymy na 
postawy owych dysydentów, poprzez pryzmat odstępstwa od dogmatów marksizmu – jako 
świeckiej teorii zbawienia ludzkości. Jak pisał Jacek Bartyzel w cytowanym już wcześniej 
eseju „O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej apologetyki” : Żaden dysydent wszela-
ko, bez względu na to, jak dalece w swoich herezjach i w swoim nieposłuszeństwie 
by się nie posunął, nie odrzuca samego chrześcijaństwa, przynajmniej w tym zakre-
sie, w jakim on sam, w rozstrzygnięciu swojego indywidualnego rozumu i sumienia, 
uznaje swoje mniemania za identyczne z chrześcijaństwem. Co więcej, im bardziej 

FAŁSZYWA OPOZYCJA II
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gorliwym jest dysydentem, tym bardziej skłonny będzie do głoszenia, że to właśnie 
on głosi „czystą” i „nieskażoną” ewangelię, podczas gdy Kościół „urzędowy”, jak 
powiada, wiarę chrześcijańską wypacza, fałszuje i nadużywa do niecnych celów. 
Dlatego jedyną rzeczą, jaką należy wykluczyć jest jednoczesne bycie dysydentem 
i utrata wiary w ogóle; „niewierzący dysydent” to contradictio in adiecto; dysydent, 
który by jednak wiarę stracił, z tą samą chwilą przestaje być dysydentem.(podkr. 
moje)

Gdzież zatem przeprowadzić linię graniczną, pomiędzy dogmatem karykaturalnej wi-
ary, jaką jest marksizm, a wyznaniem, które wiedzie kacerza poza obszar komunistycznej 
doktryny?

Albo biurokracja, coraz bardziej stająca się organem światowej burżuazji w 
robotniczym państwie, obali nowe formy własności i odrzuci kraj do kapitalizmu, 
albo klasa robotnicza rozgromi biurokrację i otworzy drogę do socjalizmu – pisał 
Lew Dawidowicz Trocki.

System biurokratyczny budzi uzasadniony sprzeciw i nienawiść mas: 
jednocześnie utożsamia się on z socjalizmem, tłumi bezwzględnie wszelką lewicową 
opozycję, a tym samym stwarza ideologii prawicowej warunki do rozprzestrzenia się 
w masach: ludzie szukają ideowych symboli, które by wyraziły ich sprzeciw wobec 
systemu wyzysku i dyktatury, a w braku opozycji lewicowej wyrażającej ich istotne 
interesy, znajdują stare symbole tradycyjnej prawicy. […] Jedyną skuteczną drogą 
zwalczania tradycyjnej prawicy nie jest zatem obrona dyktatury biurokratycznej, 
lecz jej konsekwentne zwalczanie i demaskowanie z lewicowych pozycji. Program 
klasy robotniczej nie posługuje się mglistymi symbolami, lecz realiami społecznymi: 
w swej krytyce i radykalizmie swych postulatów program ten dystansuje wszelkie 
frazesy nacjonalistyczne i klerykalne, zwraca się przeciw samej istocie dyktatury 
biurokra tycznej i odpowiada interesom mas. Ma więc wszelkie szansę zwycięstwa 
w walce o poparcie mas. Walka z prawicą rządzącą i z prawicą w stanie spoczynku 
jest nierozdzielna. Tym, którzy sądzą, iż demokracja robotnicza otwiera siłom 
prawicowym dostęp do władzy, skoro pozwala na wielopartyjność i pozbawia się 
takiego narzędzia jak policja polityczna, odpowiadamy: nie mówiliśmy o państwie 
ponadklasowym, lecz o klasowej demokracji robotniczej – twierdziło kilkadziesiąt lat 
później dwóch młodych heretyków, którzy w „Liście otwartym do partii” wyznawali swoje 
credo w imię komunistycznego revisio.

A przecież tych dwóch - Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego – uznano w Polsce za 
ludzi „demokratycznej opozycji”, więcej nawet – za przywódców ruchu, który obalił komu-
nizm.

Jeśli można nazwać diabła wybornym teologiem, czy przez to samo nabywa cech 
świętości? Kto i jak sprawił, że „wierzący” dysydenci zostali uznani opozycją, a spór w ra-
mach doktryny przedstawiono nam jako walkę z komunizmem ?  

Może wskazaniem dla rozwiązania tego dylematu będzie opis zdarzenia z roku 1976, 
który Jacek Bartyzel przedstawia jako „osobiste doświadczenie, dzięki któremu bardzo 
prędko mogłem zorientować się z „pierwszej ręki”, jakie są rzeczywiste poglądy Kuronia”? 
Autor eseju pisał:
Kuroń jął opowiadać, jak to odwiedził go niedawno jakiś człowiek, który przedstawił 
się jako dawny żołnierz antykomunistycznego podziemia, który usłyszał w Wolnej 
Europie o powstaniu KOR-u. Rozentuzjazmowany tym faktem, zaoferował swoją 
gotowość włączenia się w podjętą przez KOR, jak sądził, walkę o wyzwolenie  
Polski od bolszewików. Tu jednak spotkało go srogie rozczarowanie, gdyż Kuroń 
bezceremonialnie – co sam podkreślał – wyśmiał jego „anachronizm” i niesłuszność 
antybolszewizmu delikwenta, wyjaśniając mu, że celem „opozycji demokratycznej” 
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w żadnym wypadku nie jest obalanie socjalizmu – ustroju przecież i najlepszego  
z możliwych, i bezalternatywnego.

Warto zapamiętać to zdanie - celem „opozycji demokratycznej” w żadnym wypadku nie 
jest obalanie socjalizmu – by właściwie zrozumieć fenomen polskiej „transformacji ustro-
jowej” i rolę jaką odegrali dysydenci.

Ten sam Kuroń w swojej książce “Wiara i wina” szczerze pisał na s. 54, że wyznając 
swojej dziewczynie uczucie powiedział “Kocham cię prawie tak bardzo jak partię”,  
a wspominając październik 1956 roku zanotował: To była noc z 18 na 19 października. 
Ja wtedy byłem na budowie Huty Warszawa. Tam był najbardziej burzliwy element, 
w barakach regularnie wybuchały awantury, w tym okresie w ogóle dostali szału. 
Pojechałem ich uspokajać. Wszyscy byli pijani. Tam też dotarła plotka o wojskach 
radzieckich. Przemawiałem, tłumaczyłem, że trzeba się uspokoić, mówiłem: my, 
komuniści. Jakiś facet zerwał się mnie bić, wołał: Wy, komuniści, zamordowaliście 
mojego ojca. Był cały podziargany, na ręce miał wytatuowane “śmierć komunie”. 
Był pijany. Skoczyły do niego baby i o mało go nie rozszarpały. Ulga i poczucie 
solidarności z tymi kobietami.

Andrzej Friszke opisując środowisko „marcowych komandosów” twierdzi, że cechowała 
ich  zdolność do myślenia kategoriami systemu, zasad, idealistycznych celów,  
a nie pragmatyki czy przystosowania. PRL jako państwo była ich państwem, 
rodzice je współtworzyli i niekiedy nim rządzili. Nie bali się aparatu władzy i jego 
przedstawicieli, przynajmniej do czasu, co wyróżniało ich wśród kolegów, którzy 
z niekomunistycznych domów wynieśli przestrogę, aby uważać i nie nadstawiać 
głowy.

Adam Michnik po latach powie - nasz spór z Gomułką jest sporem wewnątrz rodz-
iny (...), bo odwoływaliśmy się do wspólnych korzeni. Marksistowska pępowina nie 
została jeszcze do końca zerwana i z rozrzewnieniem wspomina w jednej ze swoich 
książek jak ogarniało go „radosne uczucie wyzwolenia”, gdy idąc wiejskimi drogami, z 
drużyną prowadzoną przez Kuronia śpiewali rosyjskie i żydowskie piosenki, a z chałup 
patrzyło na nich spode łba ponure chłopstwo… Jesienią 1967 r., podczas publicznej dys-
kusji na uniwersytecie, Michnik, jak odnotowywała SB, mówił: Demokratyzm wywal-
czony przez liberałów na Zachodzie daje aktualnie robotnikom możliwość wyboru 
partii, zawiązywania nowej, ogłaszania swoich poglądów, wyboru informacji pra-
sowej itp. Nasz socjalistyczny demokratyzm nie daje żadnego wyboru – istnieje 
jedna partia, jeden związek zawodowy, a nad tym wszystkim stoją jedni i ci sami 
ludzie, jeden system wyborczy, który jest wielką fikcją. 

„Czytają archiwalne numery “Po prostu”, dyskutują o książkach Kołakowskiego, Róży 
Luksemburg, Miłosza, Trockiego. Chcą przywrócić swobody Października”.

To do nich – schizmatycznych antagonistów, wiernych i zagubionych – Lew Trocki pisał 
w roku 1937: Reakcyjne epoki, takie jak nasza, nie tylko dezintegrują i osłabiają 
klasę robotniczą, izolując jej awangardę, lecz również obniżają ogólny poziom ideo-
logiczny ruchu i odrzucają myślenie polityczne wstecz do etapów dawno już pr-
zebytych. W tych warunkach zadaniem awangardy jest ponad wszystko nie dać 
się porwać wstecznej fali - trzeba płynąć pod prąd. Jeśli niekorzystna relacja sił 
uniemożliwia awangardzie utrzymanie zdobytych wcześniej pozycji politycznych, 
trzeba utrzymać się przynajmniej na pozycjach ideologicznych, ponieważ jest w 
nich wyrażone drogo okupione doświadczenie przeszłości. Głupcom taka polityka 
wydaje się “sekciarstwem”. W rzeczywistości tylko ona przygotowuje nowy gigan-
tyczny skok naprzód wraz z falą nadchodzącego historycznego przypływu”.

Ich „gigantyczny skok naprzód” rozpoczął się od spotkania z charyzmatycznym „guru” 
– ambasadorem marzeń, jak nazwała Jana Józefa Lipskiego „Gazeta Wyborcza”. Miejscem, 
w którym doszło do spotkania był warszawski Klub Krzywego Koła. Spotykaliśmy się 
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często i z wolna przeobrażałem się ze zbuntowanego adepta marksizmu w pilnego 
czytelnika i wyznawcę polskiej myśli demokratycznej – wspominał Michnik.

To w Klubie Krzywego Koła, założonym z błogosławieństwem bezpieki i Komite-
tu Centralnego zbierali się wszelkiej maści schizmatycy i apostaci, by pod okiem 
Lipskiego przekuwać przaśne, marksistowskie revisio, na awangardowe oppositio. 
Wśród ludzi, którzy zetknęli się z fenomenem „jasnego światełka w pejzażu PRL” ( jak 
nazwał środowisko KKK Friszke), dokonała się rewolucyjna, jakościowa przemiana, 
w trakcie której „płynący pod prąd” stali się „demokratycznymi opozycjonistami”, 
ortodoksi komunizmu „zgubili zęby”, a trefni wyznawcy Marksa nabrali egalitarnej 
ogłady. Co najważniejsze -  metamorfoza, nad której przebiegiem czuwał Lipski - nie 
poczyniła szkód w monolicie powierzonej mu „owczarni”, nie spowodowała straszli-
wego contradictio in adiecto – błędu logicznego, w którym „niewierzący dysydent” 
stanąłby przed groźbą utraty wiary.

Magdalena Grochowska z „Gazety Wyborczej” w sentymentalnym panegiryku, 
poświęconym Lipskiemu napisała: Co czwartek bywa w domu kultury na Starym 
Mieście, w salce z ogromnym stołem, gdzie odbywają się wykłady Klubu Krzy-
wego Koła. Wśród prelegentów: Jasienica, Kołakowski, Kotarbiński, Lipiński,  
Ossowscy, Pomian, Bartoszewski, Strzelecki, Beylin. Chodzi o coś więcej niż dys-
kusje. Rozszerzać ramy wolności, budować samorządność, wciskać się w każde 
pęknięcie systemu, działać społecznie, jak kazali pozytywiści. Tworzą ośrodek 
badania opinii publicznej przy Polskim Radio. Rozmawiają z radami robotnic-
zymi o wspólnym organizowaniu spółdzielni mieszkaniowych; wspierają dysku- 
syjne kluby filmowe. Inicjatywa Lipskiego wskrzesza przedwojenną grupę literacką 
Przedmieście, do programu wpisują “prawo społeczeństwa do samostanowienia.

Polska wyminęła właśnie niebezpieczeństwo “ukonstytuowania się części 
aparatu partyjnego i państwowego w nową klasę”, która chciała oddzielić się od 
społeczeństwa łańcuchem przywilejów - pisał Lipski w “Po prostu” w kwietniu 1956 
r. Dzień przed VIII Plenum KC PZPR, 18 października 1956 r., przypominał w referacie  
w Klubie, że „kandydatów na posłów należy wysunąć na zasadzie autentycznego poro-
zumienia rad robotni-czych i stowarzyszeń społecznych”. 

Jeśli dziś, ktoś chce upatrywać w tych działaniach „ducha opozycyjności”, niech zro-
zumienie przesłanie, które Lipski i jego środowisko musiało doskonale pamiętać:

Bolszewicy-leninowcy stoją w pierwszych szeregach wszystkich rodzajów walki, 
gdzie chodzi choćby o najskromniejsze interesy materialne bądź demokratyczne 
prawa klasy robotniczej. Aktywnie działają w masowych związkach zawodo-
wych, dbając o ich umocnienie i podnoszenie ich bojowego ducha. Nieprzejednanie 
walczą przeciwko wszelkim próbom podporządkowania związków zawodowych 
burżuazyjnemu państwu i związania proletariatu „przymusowym arbitrażem” 
oraz wszelkimi innymi formami policyjnej opieki - nie tylko faszystowskiej lecz i  
„demokratycznej” – głosił Trocki w „Programie Przejściowym” - (Agonia kapitalizmu 
a zadania Czwartej Międzynarodówki), określając „zadania związków zawodow-
ych w epoce przejściowej”. Kiedy nadszedł czas, gdy polscy robotnicy dojrzeli do 
myśli o wolnych związkach zawodowych, czy mogło zabraknąć wśród doradców 
Kuronia lub Michnika, czy sam Jan Józef mógł nie skorzystać z tak dogodnej oka-
zji? Lenin powiedział: „Trzeba zrozumieć(...), że należy być przygotowanym na 
wszelkie możliwe sztuczki, podstępy, nielegalne metody, na przemilczanie, zata-
janie prawdy, byleby tylko dostać się do związków zawodowych, pozostać w nich 
i tam za wszelką cenę prowadzić komunistyczną robotę”, zatem jak tłumaczył 
Trocki w „Ich moralność, a nasza” : „Konieczność uciekania się do podstępów 
i sprytu, zgodnie z wyjaśnieniem Lenina, wynika z faktu, że reformistyczna bi-
urokracja, zdradzająca robotników na rzecz kapitału, szczuje na rewolucjonistów, 
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prześladuje ich, a nawet korzysta przeciwko nim z burżuazyjnej policji. „Spryt”  
i „zatajenie prawdy” są w tym wypadku tylko środkami uzasadnionej samoobrony 
przed zdradziecką reformistyczną biurokracją.”

A przecież „reformistyczna biurokracja szczuła na rewolucjonistów”, bo jak wspominał 
w 1980 roku Seweryn Blumsztajn,: - […] my korowcy, zaczęliśmy “Solidarności” 
przeszkadzać. Związek robił już prawdziwą politykę, wyłaniał się coraz ostrzejszy 
nurt, który atakował KOR stereotypami komunistycznej propagandy: czerwoni, 
stalinowcy, nieprawdziwi Polacy. To był element walki o władzę.

To w środowisku stworzonym przez Lipskiego, w kręgu Klubu Krzywego Koła począł 
się flirt marksistowskich schizmatyków z „otwartymi katolikami”, którego consumatum 
„przeorało” polski katolicyzm i stworzyło nowy typ „chrześcijańskiego kompromisu”. Jeden 
z prekursorów tego kierunku, Tadeusz Mazowiecki, w książce „Wróg” z 1952 roku głosił: 
Ideologia lancy ułańskiej na usługach kapitalistycznej wolności zasłoniła im [pol-
skiej emigracji politycznej] historyczną szansę wydobycia Polski z wielowieko-
wych zaniedbań cywilizacyjnych (...). Tego, że nie fraki, ale kombinezony robot-
nicze, nie proporczyki kawalerskie, ale kielnie murarskie wyznaczają kierunek 
rzeczywistego rozwoju Polski - nie mogą strawić”. W artykule z 3 numeru “Więzi” 
z 1961 głosił : “Polska nie tylko ma ustrój socjalistyczny, ale i w takiej perspekty-
wie ustrojowej będzie się ona rozwijać (...). Nie można walczyć o humanistyczną 
perspektywę świata socjalistycznego”, a w 10 numerze “Więzi” z 1967 dowodził, 
że “polska droga zakłada wierność zasadzie sojuszu z ZSRR, który określa nasze 
miejsce na mapie politycznej świata (...). Dziś zasada sojuszu polsko-radziec-
kiego staje się elementem narodowego myślenia politycznego”, postulując wraz z  
Andrzejem Wielowieyskim w artykule „Otwarcie na Wschód” potrzebę “zerwania z 
politycznym antykomunizmem”, które miałoby “decydujące znaczenie dla autory-
tetu i rozwoju Kościoła w świecie”, ułożenie stosunków dyplomatycznych między 
Watykanem i Warszawą.

Czyż Jan Józef Lipski, który w tekście „Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy (uwagi o mega-
lomanii narodowej i ksenofobii Polaków)” z 1981 roku pisał - Strzeżmy się i podejrzliwie 
patrzmy na każdą nową ofensywę “patriotyzmu” - jeśli jest bezkrytycznym powiela-
niem ulubionych sloganów megalomanii narodowej. Za frazeologią i rekwizytornią 
miłą przeważnie Polakowi - czają się przeważnie cyniczni socjotechnicy, którzy 
patrzą, czy ryba bierze na ułańskie czako, na husarskie skrzydło, na powstańczą 
panterkę”  i pouczał swoją „owczarnię”, że „[…]jednym z najistotniejszych zagadnień 
naszej teraźniejszości i przyszłości jest wyzbycie się megalomanii narodowej i kse-
nofobii, a przynajmniej ich stępienie do stanu niegroźnego dla dalszych losów 
narodu polskiego. Jeśli to się nie stanie - byle agent, przebrawszy się w ułańskie 
czako i zawiesiwszy ryngraf na piersi, poprowadzi naród dokąd zechce, podbijając 
bębenka ,,dumy narodowej” i manipulując fobiami;[…] – mógł pozostać obojętny na 
dialektykę „katolickich myślicieli”? 

Sam przecież głosił, że socjalizm jest wytworem [...] etyki chrześcijańskiej 
znajdującej się u podstaw kultury europejskiej […] Jest wytworem pozytywnego 
odzewu na przykazanie miłości bliźniego, przeciwstawiając patriotyzm oparty na 
chrześcijańskiej miłości bliźniego szowinizmowi, megalomanii narodowej, egoizmowi i kse-
nofobii. Jego wierny uczeń, w wydanej w 1977 r. książce „Kościół, lewica, dialog” pisał 
już wprost: Ludzie lewicy laickiej winni pragnąć zbratania z wszystkimi ludźmi 
dobrej woli, winni pragnąć zbratania z chrześcijanami nie mimo ich wiary, ale 
dzięki ich wierze; winni pragnąć, by każdy prześladowany chrześcijanin widział 
w nich właśnie, wyznawcach laickiego humanizmu, najbliższych i najuczciwszych 
przyjaciół. Tylko wtedy staną się godni swych wspaniałych antenatów z początku 
naszego stulecia.
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W marcu 1983 r. Lipski mógł już napisać do Jedlickiego: Rzeczywiście, w 1956 r. 
Matki Boskiej i Piłsudskiego nie było aż tyle (...) jak dziś, to prawda. No, ale lu-
dziom załamały się różne stare (lub zastępcze) złudzenia - i wrócił Piłsudski, a 
nawet Pan Roman (nie masz pojęcia, jak sobie zgodnie żyją). (...) Z nacjonalizmem 
dzieją się dziwne rzeczy: dominuje dość obskurancki, ale światły też zupełnie moc-
no się już rozepchnął, a obok tej opozycji pojawiły się inne: np. katolicyzm ludowy 
i hierarchiczny. Ten ludowy (...) jest bardzo radykalny.

W cytowanym już artykule Magdaleny Grochowskiej, znajdziemy wspomnienia o 
Lipskim ludzi „demokratycznej opozycji” : Jego przyjaźń zmuszała nas do wysiłku - 
opowiada Barbara Toruńczyk, założycielka i naczelna “Zeszytów Literackich”. - Budził 
nasze zainteresowania historią, zapoznawał z literaturą, pchał do czytania  
i pisania. Formował nas. Myśmy wtedy chcieli prawdziwszego komunizmu. On - za-
wsze socjalista, liberał i antykomunista. Ale to nie był antykomunizm totalny jak  
u tych, którzy czekali, że przyjedzie Anders i anuluje okres PRL-u. On rozumiał, że 
rzeczywistość historyczno-polityczna zmieniła się zasadniczo, kształtuje nowe ge-
neracje i tego faktu nie można wziąć w nawias. Umiał sobie powiedzieć: to istnieje 
naprawdę i do tego trzeba teraz dostosować taktykę życiową. Wzór osobowy, który 
krzewił, to było coś więcej niż wzorzec zachowań politycznych. Również stosunek 
do człowieka - że o drugim trzeba pamiętać, opiekować się nim, na przykład rodz-
inami uwięzionych. To był cały sposób życia. On nam pokazywał, jak żyć w komu-
nizmie bez świntuszenia i oszustw.

Myśmy wtedy chcieli prawdziwego komunizmu…

Jeśli odważamy się wzywać lud do rewolucyjnej zmiany społecznej – pisał Trocki 
w broszurze „O partii robotniczej -  to ponosimy straszliwą odpowiedzialność, którą 
musimy traktować bardzo poważnie. A czymże jest nasza teoria, jeśli nie po prostu 
narzędziem działania? Tym narzędziem jest dla nas teoria marksistowska, bo aż 
do dziś nie wymyślono lepszego. Robotnik nie lubi fantazjować w sprawie narzędzi 
– jeśli są najlepsze, to będzie się z nimi obchodził ostrożnie, nie będzie ich porzucał 
ani żądał narzędzi fantastycznych, nie istniejących.

Wszystko co powyżej zawarłem jest koniecznym skrótem, linią, wykreśloną poprzez 
rozliczne życiorysy, w których akty prawości mieszają się z nikczemnym zaprzaństwem. 
Do wielu z poruszonych wątków, powrócę. To streszczenie historii nie może nieść prostych, 
gotowych odpowiedzi. Będzie, co najwyżej szkicem, który zainspiruje do głębszych 
poszukiwań, do zasypywania „semantycznej przepaści”, jaka powstała w świadomości Po-
laków, traktujących komunizm jako system zbrodniczego kłamstwa.  Świadomy wybór 
cytatów, w miejsce analizy być może zachęci do refleksji. Trocki, którego myśl wyznaczała 
granice revisio, nieprzekraczalne – jak się wydaje dla adeptów Lipskiego uczył, że  
Materializm dialektyczny nie zna dualizmu środka i celu. Cel w sposób natu-
ralny wynika z samego historycznego ruchu. Środki są w sposób organiczny 
podporządkowane celowi. Najbliższy cel staje się środkiem dla celu bardziej 
odległego. Tym trudniej w środowisku, nazywającym się „demokratyczną opozycją” 
wskazać jeden cel, który jednocześnie nie byłby tylko środkiem…

Wyrosła z tego kręgu grupa ludzi nie mogła obalić komunizmu. Nawet gdyby bar-
dzo tego chciała. Ich polityczna „transformacja”, zapoczątkowana schizmą roku 1956, 
utrwalona antysemicką, na wskroś stalinowską traumą, nie pozbawiła  „dysydentów”  
wiary, nie naraziła ich na contradictio in adiecto. Czy zdefiniujemy ich działania jako 
obłudne i wyrachowane, czy będziemy w nich widzieć przejaw młodzieńczych, rewiz-
jonistycznych mrzonek – w niczym nie zmieni to faktu, że mieliśmy do czynienia 
z „opozycją” wewnątrz systemu komunistycznego – nigdy zaś – opozycją przeciwko  
systemowi. Oni sami też, nigdy nie twierdzili, że walczą z komunizmem. Ich bitwy i działania 
dotyczyły tylko tych obszarów komunizmu, które nie przystawały do wizji dysydenckich, 
które były sprzeczne z ich sposobem widzenia doktryny. Nieznajomość „dualizmu środka 
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i celu” pozwalała im z równym skupieniem traktować Kościół, jak robotników czy naród, 
w równym stopniu podziwiać Wojtyłłę jak Kiszczaka, na równi stawiać niepodległość jak 
„socjalizm z ludzką twarzą”. Wykorzystując imperatyw walki o wolność i nasze marzenia o 
„drodze ku Niepodległej”, łatwo przyszło im przyoblec się w szaty obrońców sprawiedliwości 
i   usankcjonować nasze złudzenia pod szyldem awangardowej „demokratycznej opozycji”.

Nie sposób nie dostrzec jak  tezy Golicyna o pozornym i sterowanym charakterze 
przemian w Bloku Sowieckim znajdują mocne uzasadnienie w fałszywym oppositio  kon-
struktorów tych przemian, w ich dążeniu, wespół z komunistami do „historycznego kom-
promisu”. Nie sposób również nie widzieć, że prawdziwe oblicze tego sojuszu zdradza 
państwo, nazwane III RP – najcięższy dowód winy i historyczny akt oskarżenia.
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