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INSTRUKCJA  
OBSŁUGI NR 91

Narracja spiskowa w epoce fake news stała się paliwem dezin-
formacji w nieustannie toczącej się wojnie medialnej. Teorie 
tego typu brane są najczęściej za niepoważną, błahą, a czasem 
paranoidalną domenę nieprzystosowanych społecznie, i przez 
to zbywa się je pogardliwym śmiechem, a w najlepszym przy-
padku – lekceważącym milczeniem.

Samo myślenie spiskowe bierze się wszak z pewnego rodza-
ju poczucia frustracji i nieprzypadkowo to właśnie w ostatnim 
czasie zyskało ono na popularności. Od prawie dwóch dekad 
żyjemy przecież w XXI wieku, który miał nas wynieść na wyży-
ny osiągnięć naukowych i uczynić świat piękniejszym, a przy-
najmniej mniej uciążliwym do życia miejscem. Nadal jednak 
starzejemy się, cierpimy, umieramy na nieuleczalne choroby, 
walczymy o surowce. To właśnie poczucie cywilizacyjnej prze-
granej jest jednym z powodów popularności narracji spisko-
we opartej na obsesyjnym poszukiwaniu winnych naszych 
porażek.

Wiara w spiski czy pseudonaukę łączona jest najczęściej 
z osobami o niższym statusie społecznym cechującymi się pry-
mitywną mentalnością. To częsty błąd polegający na przeko-
naniu, że wszystkie inteligentne jednostki myślą racjonalnie. 
Przykładami ukazującymi błędność tej tezy są jednak przypad-
ki przywołane w książce Ludzie, bogowie i przybysze z kosmo-
su Wiktora Stoczkowskiego, związanego ze słynną paryską 
École des hautes études en sciences sociales. W swoich badaniach 
wymienił on między innymi przykłady myślenia irracjonalnego 
wśród laureatów nagrody Nobla – Charlesa Richeta oraz Linusa 
Paulinga. Pierwszy z nich, szanowany lekarz, który dokonał 
w 1902 roku odkrycia zjawiska anafilaksji (alergicznej reakcji 
organizmu na obce białko), był jednocześnie członkiem Towa-
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rzystwa Studiów Psychicznych badającego możliwość kontak-
tów z zaświatami. Pauling, laureat Nobla w dziedzinie chemii 
(1954), który do dziś uważany jest za jednego z najwybitniej-
szych reprezentantów tej gałęzi nauki, był natomiast zwolenni-
kiem paranaukowej teorii o zwalczaniu chorób nowotworowych 
wysokimi dawkami witaminy C. Jeżeli irracjonalne myśle-
nie i wiarę w spiski będziemy kładli jedynie na karb ludzkiej 
głupoty, to uzbrojeni w złudny kompleks wyższości zacznie-
my wykluczać coraz szerszą grupę społeczną (w tym wybitne 
jednostki), spychając ją na margines, który zostanie zagospo-
darowany przez skrajne środowiska. Do kwestii tej można zaś 
podejść w zupełnie inny sposób, chociażby wzorem Jona Ron-
sona, autora książki Them: Adventures with Extremists dotyczą-
cej teoretyków spisku. Ronson podczas pracy nad reportażem 
starał się wykrzesać maksimum empatii i zrozumienia dla zwo-
lenników teorii spiskowych. To niewątpliwie długotrwała dro-
ga, wymagająca cierpliwości i wielu wyrzeczeń, pozwala jednak 
wytworzyć rodzaj więzi z ludźmi, z którymi diametralnie się 
nie zgadzamy. W przypadku Ronsona, liberalnego dziennikarza 
i współpracownika lewicowego „Guardiana”, pozwoliło to na 
zachowanie dziennikarskiego obiektywizmu przy jednoczesnej 
rezygnacji z jednoznacznie negatywnych ocen. Dzięki temu 
powstała spójna, interesująca opowieść, zaskakująca najwięk-
szych nawet sceptyków. Okazało się bowiem, że choć w więk-
szości opisywanych przez Ronsona przypadków głoszone tezy 
były skrajnie fantastyczne i irracjonalnie, w kilku momentach 
okazały się niepokojąco bliskie prawdy.

Chcąc walczyć z szerzeniem się dezinformacji, nie możemy 
stosować pogardy względem zwolenników spiskowego postrze-
gania rzeczywistości, lecz poświęcić im minimum uwagi i cza-
su, które pozwolą choć w części zrozumieć mechanizmy stojące 
za ich narracją.

Tomasz Krok
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Bartosz Kapuściak

CZESŁAWA KISZCZAKA 
STUDIUM DEZINFORMACJI

Mianowanie Czesława Kiszczaka 
„człowiekiem honoru” przez Adama 
Michnika spotkało się z sprzeciwem 
licznej części społeczeństwa. Kim 
jednak w takim razie był ostatni 
szef komunistycznego MSW? 
I dlaczego tak trudno to ustalić?

OBBH IPN Katowice



fot. Od lewej Tadeusz 
Mazowiecki (zasłonięty), 
Czesław Kiszczak, Lech 
Wałęsa, Bronisław 
Geremek (zasłonięty), 
podczas przerwy 
w obradach Okrągłego 
Stołu, 1989 / IPN
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12 Czesław Kiszczak przez wiele lat mijał się z prawdą, w wielu kwestiach 

dezinformując opinię publiczną. Przede wszystkim ukrywał wiele szcze-
gółów ze swojego życia i działania, nie chcąc pokazać, jakim naprawdę 
był człowiekiem. Teczka Akt Personalnych Kiszczaka z okresu jego służ-
by w Siłach Zbrojnych PRL została odpowiednio wyczyszczona. Sytuacja 
taka powtarza się także w innych teczkach wysoko postawionych oficerów 
i generałów Sił Zbrojnych Polski Ludowej. W teczce Kiszczaka brakuje 
niektórych wniosków oraz opinii służbowych i przede wszystkim nie ma 
w niej jego życiorysu. Sam Kwestionariusz Ewidencyjny pochodzi dopiero 
z 1959 r., chociaż Kiszczak w wojsku służył od 1945 r. Przebieg służby do 
lat sześćdziesiątych napisany został jednym charakterem pisma, a więc 
widać, że był przepisywany i to z błędami.

Czesław Kiszczak pochodził z Ziemi Wadowickiej, ze wsi Roczyny. Tam 
uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum, które musiał przerwać ze 
względu na wybuch drugiej wojny światowej. W czasie wojny najpierw 
pomagał na rodzinnym gospodarstwie rolnym, następnie zaś praco-
wał jako robotnik laboratoryjny w składzie drogeryjnym we Wrocławiu, 
górnik w kopalni węgla w Miechowicach i robotnik w pralni chemicznej 
w Krakowie. W sierpniu 1943 r. został wywieziony na roboty przymusowe 
do Austrii, by tam pracować jako ślusarz w wiedeńskiej parowozowni. 
Według Zeszytu Ewidencyjnego, jaki znajduje się w Teczce Akt Personal-
nych Czesława Kiszczaka, w okresie od 6 do 29 kwietnia 1945 r. miał on 
pod pseudonimem „Frytz/Fritz” brać udział w konspiracyjnej organizacji 
„Befreiungsfront” („Front Wyzwolenia”) którą kierowała Komunistyczna 
Partia Austrii. Głównym zadaniem Kiszczaka miał być kolportaż prasy. 
W innym miejscu Zeszytu Ewidencyjnego Kiszczak wpisał okres swojej 
działalności dość ogólnie podając lata 1944–1945. W jednym z wywia-
dów podawał rok 1943 i podkreślał, że jednym z czynników decydują-
cych o wstąpieniu później w szeregi PPR był „udział z innymi komuni-
stami w ruchu oporu na terenie Wiednia”. Z kolei w słynnym wywiadzie 
z Adamem Michnikiem, udzielonym Agnieszce Kublik i Monice Olej-
nik, powiedział: W latach 1943–45, przebywając w Wiedniu, zetknąłem się 
z komunistami – dąbrowszczakami narodowości chorwackiej i austriackiej. 
Oni wciągnęli mnie do ruchu oporu, któremu patronowała Austriacka Par-
tia Komunistyczna. W Kwestionariuszu Osobowym podał ten sam okres 
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13działalności w „Befreiungsfront” co dziennikarkom „Gazety Wyborczej”. 

W życiorysie z 1946 r., który zachował się w Archiwum MSZ, Kiszczak 
informował, że do Wiednia trafił już w 1941 r., ale nie wspomniał w nim 
o żadnej działalności w ruchu oporu. Podobnie w życiorysie z 1981 r., gdy 
był już ministrem spraw wewnętrznych, nie wspomniał o kontaktach 
z komunistami austriackimi. A przy okazji nadania mu Krzyża Kawaler-
skiego Orderu Odrodzenia Polski w 1963 r. możemy dowiedzieć się, że 
w Wiedniu miał zajmować się propagandą wśród obcokrajowców, a po 
wkroczeniu Armii Sowieckiej miał brać także udział w organizowaniu 
milicji ludowej. Ta ostatnia wiadomość do tej pory nie była eksponowa-
na, nie wiemy nawet na ile jest ona autentyczna, tym bardziej, że daty 
jakiejkolwiek działalności Kiszczaka w Wiedniu są za każdym razem przez 
niego różnie podawane. On sam za bardzo też nie chciał się 
publicznie chwalić co robił w Austrii i czy nie miało to przeło-
żenia na późniejsze czasy.

Po powrocie do kraju Kiszczak udał się do swojej rodzinnej 
wsi i zamieszkał u rodziców. Nie trwało to jednak długo, bo 
wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej z ramienia której został 
wysłany do Centralnej Szkoły PPR w Łodzi. Przebywał w niej 
krótko jako słuchacz, bo już w grudniu 1945 r. został powoła-
ny do „odrodzonego” Wojska Polskiego. Tam kontynuował „polityczne” 
wykształcenie w Wyższej Szkole Oficerów Polityczno- Wychowawczych. 
Do wojska miał się zgłosić jako ochotnik, jak wspominał w 1986 r. w jed-
nym z nieopublikowanych wywiadów, które zachowały się w Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej, z sentymentu do tej służby, związanej z ładem, 
porządkiem, dyscypliną. A dalej twierdził, że chciał „bronić socjalistycz-
nego ustroju nowo wyzwolonej Polski”. Powoływał się przy tym na licz-
bę trzydziestu tysięcy zabitych działaczy partyjnych, funkcjonariuszy 
SB, MO, ORMO, żołnierzy „odrodzonego” WP, Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza. Kiszczak pominął jednak 
ten wątek w poprawionej wersji wywiadu, który opublikowany został 
w 1986 r., w książeczce pt. Kto jest kim w Polsce. Inaczej, pisząc już tylko 
o zapale, energii, gorącym sercu i możliwości noszenia upragnionego mun-
duru i broni. Jednak w wywiadzie-rzece udzielonym Jerzemu Diatłowic-
kiemu podał charakterystykę wystawioną przez komunistyczną łódzką 

on sam za bardzo też 
nie chciał się publicznie 
chwalić co w tej 
austrii robił i czy nie 
miało to przełożenia 
na późniejsze czasy 
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w wywiadach 
udzielanych po 

latach uważał 
rozpracowywanie 

żołnierzy psz za wielką 
niesprawiedliwość. 

ani razu nie zdradził 
przy tym, że w takim 

procederze sam 
aktywnie uczestniczył 

fot. Czesław Kiszczak (z lewej) 
z grupą oficerów bratnich 
narodów, Leningrad 1963 / IPN
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15szkołę, gdzie wprost zostało napisane: Skierowanie do grupy specjalizacyj-

nej: Wojsko Polskie. I od razu w grudniu 1945 r. trafił do Głównego Zarzą-
du Informacji w stopniu etatowym kapitana, chociaż nie posiadał wtedy 
żadnego stopnia wojskowego. Dopiero w czerwcu 1946 r. został miano-
wany porucznikiem. 

Kiszczak służąc w Informacji Wojskowej został oddelegowany do 
ministerstwa spraw zagranicznych i skierowany do pracy w Konsula-
cie Generalnym w Londynie. Tam pełnił funkcję referenta ds. repatriacji 
wojskowych, gdzie pod przykryciem rozpracowywał środowisko byłych 
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zwracał przy tym szczegól-
ną uwagę na przedwojennych oficerów pracujących w Oddziale II Sztabu 
Generalnego WP (wywiadzie wojskowym). Niestety, w teczce personalnej 
Kiszczaka nie znajdziemy opinii z czasów jego pobytu w Wielkiej Bryta-
nii. Sam napisze w wywiadzie-rzece udzielonym Witoldowi Beresiowi 
i Jerzemu Skoczylasowi, że pomagał zorganizować powrót polskich oficerów 
do kraju. Zwierzał się także, że poznał tam damę z „wyższych sfer”, która 
miała uczyć go angielskiego i savoir-vivre, a którą obdarzył wielkim uczu-
ciem. Niestety, przez podwładnych romans ten miał być niemile widziany, 
więc musiał go przerwać. Szkoda, bo to była wielka miłość. Chwalił się także 
dziennikarzom, że w Londynie grał w karty i wygrywał. Z tymi pieniędzmi 
miałem później poważne kłopoty. Nie mogłem bardzo długo przyznawać się, że 
mam ich tyle. Jak było z tą miłością i pieniędzmi, do końca nie wiemy. Jedno 
jest pewne, z powrotem do kraju miał zostać skierowany ze względu na 
zły stan zdrowia. Co więcej, nie rozliczył się wtedy do końca z pieniędzy 
z delegacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych upomniało się o 3 funty, 
17 szylingów i 6 pensów. 

Jak wynika z dokumentów, Kiszczak będąc w Anglii nie tylko rozpra-
cowywał osoby powracające do kraju, ale donosił także na pracowni-
ków konsulatu i samego płk Józefa Kuropieskę, który w tym czasie kiero-
wał attachatem w Londynie. Co ciekawe, Kiszczak po powrocie do kraju 
dalej „ochraniał” żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, m.in. gen. Mieczysława 
Borutę-Spiechowicza. W wywiadach udzielanych po latach uważał roz-
pracowywanie żołnierzy PSZ za wielką niesprawiedliwość. Ani razu nie 
zdradził przy tym, że w takim procederze sam aktywnie uczestniczył. 
Byłem wówczas zbyt młodym oficerem, nie dysponowałem pełną informacją, 
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16 fot. Czesław Kiszczak jako szef 

Oddziału WSW Marynarki 
Wojennej, 1963 / IPN
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17aby wiedzieć co się dzieje, tym bardziej, że zdecydowana większość materiałów 

śledczych otoczona była najgłębszą tajemnicą. Był także zwolennikiem pro-
wadzenia rozpracowania operacyjnego przeciwko wszystkim żołnierzom 
powracającym do Polski po drugiej wojnie światowej z niemieckich obo-
zów jenieckich. Wyłożył swoje argumenty za takim represyjnym działa-
niem przeciwko Polakom w opracowaniu pt. Wallenrodyzm, które niestety 
do dziś się nie zachowało. Postarał się o to ostatni szef kontrwywiadu 
wojskowego, gen. Edmund Buła.

W latach 1946–1952 Kiszczak miał brać bezpośredni udział w zwal-
czaniu zbrojnych ugrupowań niepodległościowych i oddziałów Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii. Sam twierdził, że przed wyjazdem do Wielkiej 
Brytanii walką z UPA zajmował się… zza biurka. Po powrocie z zagranicy 
miał jednak bezpośrednio uczestniczyć „w walkach z rodzimym podzie-
miem zbrojnym w różnych rejonach kraju”. W innym miejscu 
pisał już wprost o „likwidowaniu band”. Awansował zresztą 
w tym czasie do stopnia kapitana, a na etacie był już majorem. 
Wtedy też skończył dwutygodniowy Kurs Doskonalenia Ofi-
cerów w Oficerskiej Szkole Informacji z opinią zdolnego, lecz 
mającego pewne braki w ugruntowaniu wiadomości politycznych 
i operacyjnych, co nie przeszkadzało w mianowaniu go szefem 
Wydziału Informacji 18. Dywizji Piechoty w Ełku. 

W 1953 r. Kiszczak złożył wniosek o umożliwienie mu dalszej nauki, 
chociaż został wcześniej podniesiony do stopnia majora i to pomimo 
dwóch nagan: za nie wykonanie polecenia i za zaniedbania przy rozpra-
cowaniu operacyjnym. Później przedstawiał ten moment swojej kariery 
jako świadomą rezygnację ze służby w Informacji Wojskowej bądź po 
prostu mówił, że został z niej zwolniony. Tak czy inaczej, od września 
1953 r. znajdował się w dyspozycji ministra obrony narodowej, a następnie 
został skierowany do Departamentu Finansowego MON. I rzeczywiście, 
od lipca 1954 r. rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Piechoty, przemiano-
wanej wkrótce na Akademię Sztabu Generalnego.

Akademię ukończył z ocenami bardzo dobrymi i bez problemów wró-
cił w 1957 r. do nowo powstałej następczyni Informacji WP, Wojskowej 
Służby Wewnętrznej. I to na stanowisko szefa kontrwywiadu ofensyw-
nego, czyli Oddziału II Zarządu I Szefostwa WSW, jednej z ważniejszych 

sam kiszczak przyzna, 
że: największymi 
sukcesami zachodu były 
dwie ucieczki w roku 
1981 – sumińskiego 
i kuklińskiego 
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18 komórek kontrwywiadu wojskowego. Szybko też awansował do stopnia 

podpułkownika.
Po dwóch latach pracy w Szefostwie WSW Kiszczak został wysłany 

na stanowisko szefa do jednej z kluczowych jednostek, a mianowicie 
Oddziału WSW Marynarki Wojennej w Gdańsku. Jego oddział skutecznie 
zabezpieczał rejsy do tzw. krajów kapitalistycznych, chociaż w opiniach 
służbowych Kiszczaka jest przytyk, że sam unika prowadzenia działań 
operacyjnych. Ponieważ nikt z marynarzy za czasów kierowania przez 
Kiszczaka tą jednostką WSW nie uciekł na Zachód, prawdopodobnie 
spowodowało to kolejny awans i od marca 1965 r. został wyznaczony na 
szefa Zarządu WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, będąc 
już na etacie pułkownika/generała brygady.

Kolejna nobilitacja przyszła raptem dwa lata później, kiedy Kiszczak 
został zastępcą szefa WSW z opinią najlepszy i najbardziej doświadczony 
szef terenowego zarządu WSW. W tym czasie udzielał się też politycznie, 
pełniąc funkcję członka Komitetu Partyjnego Szefostwa WSW. Awans 
nie był zresztą przypadkowy, bo w tym czasie gen. Wojciech Jaruzelski 
chciał mieć zaufanego człowieka u boku gen. Teodora Kufla, ówczesnego 
szefa WSW. Kiszczak miał na niego zbierać „haki”. Sam początek znajo-
mości z Jaruzelskim Kiszczak datuje raz na 1953 r., innym razem podaje 
1968 r. To różnica 15 lat, a w przypadku tak zażyłej przyjaźni i podległo-
ści, czas podawany przez niego mocno się rozbiega. Na pewno Jaruzelski 
dostrzegł Kiszczaka dużo wcześniej niż w 1968 r. Składał zresztą później 
podpisy pod wieloma jego nominacjami i opiniami służbowymi zarów-
no w wojsku, jak i w MSW.

I to z pewnością Jaruzelski wskazał Kiszczaka na szefa Zarządu II Szta-
bu Generalnego WP czyli wywiadu wojskowego, którą to funkcję pełnił 
w latach 1973–1979. Według historyków takich jak Lech Kowalski czy Sła-
womir Cenckiewicz, dla Kiszczaka miał być to awans i wejście na dobre 
do organów kontrwywiadu Zarządu II SG WP. Kontakty i przenikanie 
się oficerów wywiadu i kontrwywiadu odbywało się już jednak znacz-
nie wcześniej. A akcję przenoszenia na większą skalę oficerów WSW do 
Zarządu II SG WP rozpoczął gen. Włodzimierz Oliwa. Awans Kiszczaka 
w tym przypadku wydaje się pewnym zaskoczeniem. Przy trwających 
wtedy intrygach partyjnych i próbach odsunięcia Kufla od szefowania 
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kiedy po 1989 
roku ktokolwiek 
zwrócił się do 
mnie w sprawie 
niszczenia 
akt, zawsze je 
niszczyłem. każdego 

fot. Czesław Kiszczak i Adam 
Michnik podczas rozmów 
w Ośrodku Konferencyjnym MSW 
w Magdalence, 1989 / IPN
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20 kontrwywiadem wojskowym, taki manewr był mocno ryzykowny. Zresz-

tą Kufel od razu wykorzystał tą sytuację i założył na Kiszczaka sprawę 
operacyjną. W tej grze najwięcej do stracenia miał jednak Jaruzelski, 
który próbował ukryć swą agenturalną przeszłość związaną z Informa-
cją Wojskową.

Jako szef wywiadu wojskowego, Kiszczak nie mógł sobie przypisać zbyt 
wielu sukcesów. Właściwie jedynymi osiągnięciami był werbunek agentu-
ry wywodzącej się z kraju. Zresztą w tym czasie dalej się „doszkalał”, tym 
razem zostając słuchaczem kursu operacyjno-strategicznego w Akademii 
Sztabu Głównego Sił Zbrojnych ZSRS.

W 1979 r. Kiszczak wrócił do WSW, zostając jej szefem. Lata te były 
dla organów wojskowego wywiadu i kontrwywiadu falą ewidentnego 
upadku. W tym czasie na Zachód uciekli płk Ryszard Kukliński, kpt. Jerzy 
Sumiński, płk Włodzimierz Ostaszewicz i wielu innych, związanych nie 
tylko z organami wojskowego aparatu represji, ale także pełniących stra-
tegiczne funkcje w „ludowym” Wojsku Polskim. Sam Kiszczak przyzna, 
że: Największymi sukcesami Zachodu były dwie ucieczki w roku 1981 – Sumiń-
skiego i Kuklińskiego. Jednak nie będzie się nigdy specjalnie chwalił uciecz-
kami za swojej kadencji, skupiając się na wcześniejszych ucieczkach, 
co do których nie ponosił właściwie żadnej odpowiedzialności. Wynika 
z tego, że „ochrona” Instytucji Centralnych MON, w tym Sztabu General-
nego i jego kluczowego Zarządu II po prostu nie działała. Ostatecznie 
sam Kiszczak przyznał w jednym z wywiadów, że kpt. Sumiński miał być 
jego protegowanym, a jego ucieczkę określał swoją największą porażką. 
Osobiście jednak Kiszczak nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności, 
wprost przeciwnie, został przesunięty na stanowisko ministra spraw 
wewnętrznych i awansowany do stopnia generała broni. Nie dymisjo-
nowanie Kiszczaka, ale jego awans był prawdopodobnie spowodowane 
zbyt dużym zaangażowaniem komunistów w operację wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce. Związek Sowiecki nie mógł sobie w tym cza-
sie pozwolić na wymianę skompromitowanej kadry wojskowej, wiedząc 
jak wierni i oddani są towarzysze Kiszczak i Jaruzelski.

Jako minister spraw wewnętrznych Kiszczak zacieśnił współpracę 
MSW z WSW, podpisując umowę o przekazywaniu sobie nawzajem akt 
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21tajnych współpracowników. Był to właściwie jeden z ostatnich kroków 

w przygotowaniach do rozpoczęcia wojny z „Solidarnością”.
Kolejne działania Kiszczaka jako szefa MSW, jak chociażby sprawa 

ks. Jerzego Popiełuszki czy celowa akcja niszczenia materiałów Służby 
Bezpieczeństwa, nie zaszkodziły mu, by dalej pełnić funkcję publicz-
ne i być autorytetem nawet dla działaczy byłej opozycji, którzy widzieli 
w nim męża stanu i człowieka honoru. Może dlatego, że, jak zwierzał się 
dla jednego z tabloidów: Kiedy po 1989 roku ktokolwiek zwrócił się do mnie 
w sprawie niszczenia akt, zawsze je niszczyłem. Każdego. Zresztą w sprawie 
Lecha Wałęsy także wielokrotnie kłamał, że jego teczek agenturalnych nie 
widział, bądź, że one nigdy nie istniały, tymczasem leżały sobie bezpiecz-
nie w jego szafie. Opowieści o niszczeniu teczek nasiliły się szczególnie, 
kiedy Trybunał Konstytucyjny miał podjąć uchwałę w sprawie ustawy 
deubekizacyjnej. W końcu same emerytury Kiszczaka i Jaruzelskiego były 
zagrożone. Po tych wywiadach uznano, że nie należy jednak ruszać eme-
rytur członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Czyżby Kiszczak 
po raz kolejny uratował honor żołnierza „ludowego” Wojska Polskiego?

Jak widzimy, Kiszczak przez całe swoje życie dezinformował spo-
łeczeństwo co do swojej biografii. Manipulował faktami, poprawiał 
życiorysy, udzielał nieprawdziwych informacji. Przy tym miał ogromny 
wpływ na bieżącą politykę, szczególnie w latach osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych. Jego postać, mimo kilku już publikacji na ten temat, 
jest jednak nieznana. Warto więc pochylić się nad nią, bo jest to jeden 
z przykładów kariery wojskowej i politycznej jaką w czasach komuni-
stycznej Polski mogli zrobić młodzi ludzie wstępując do „odrodzonego” 
Wojska Polskiego. Ω



Kiedy patron tego wydania i zarazem wszystkich 
badaczy teorii spiskowych, Robert Anton Wilson, 
pisał jedną ze swoich książek w całości poświęconych 
spiskom, zatytułowaną Everything is Under Control1, 
prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, że blisko 
dwie dekady później zasady gry zmienią się na 
tyle, że ewentualny sequel tej pozycji byłby pozycją 
wielotomową… choć równie dobrze mógłby mieć 
formę mikrobloga, gdzie niczym meteory kolejne 
teorie pojawiałyby się, „trendowały” i natychmiast 
zasypywano by je tabunami kolejnych spisków

Problem z badaniami Wilsona polega na tym, że choć były one 
przemyślane i niepozbawione zrębów metodologii, to nie moż-
na ich zdefiniować jako prace naukowe. Co ciekawe, akademicki 

1 Jest to alfabetyczny wykaz prawdziwych i zmyślonych konspiracji, prawdopodobnych 
teorii spiskowych i kompletnych idiotyzmów.

Dariusz Jakubowski

IMMA-
NENTY-
ZACJA 
SPISKU
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23namysł nad teoriami spiskowymi pojawia się mniej więcej w tym 

samym czasie. Najbardziej doniosły sygnał do tego dał Brian 
Keeley w swoim eseju-manifeście z 1999 r., Of conspiracy theo-
ries. Aż do czasu jego publikacji akademicy unikali analiz teorii 
spiskowych jako tematu błahego, niepoważnego czy marginal-
nego. Być może podówczas rzeczywiście takim się wydawały, 
natomiast Keeley słusznie przewidział, że w niedalekiej przyszło-
ści teorie spiskowe będą wszechobecne dzięki upowszechnieniu 
się i uspołecznieniu Internetu. Taki wniosek mógł wysnuć tylko 
ktoś dobrze rozumiejący dynamikę sposobów komunikowania się 
i umiejący szybko integrować wiedzę z różnych dziedzin wiedzy. 
Inną niewątpliwą wartością pracy Keely’ego jest założenie – pod 
którym zapewne podpisałby się i Wilson – że teorie spiskowe nie 
są z definicji fałszywe (a takie myślenie zdawało się ówcześnie 
pokutować w świecie akademickim i medialnym), a dzielą się na 
uzasadnione i nieuzasadnione. Tym samym jedno z najbardziej 
żywotnych przekonań dzielonych przez badaczy wywodzących 
się z kontrkultury, a sytuujących się na peryferiach świata nauko-
wego (R. A. Wilsona czy Kerry’ego Thornleya) zostało oficjalnie 
uznane za jak najbardziej słuszne. 

Również na gruncie rodzimym teorie spiskowe nie były uwa-
żane za poważny temat badawczy, nikt bowiem nie traktował 
poważnie ich proponentów, w zamian wykluczając ich poza wspól-
notę dyskursywną jako „wariatów” czy „oszołomów”. Miało to 
jednak pewne uzasadnienie, mianowicie marginal-
ny wpływ i znaczenie teorii spiskowych, które (poza 
nielicznymi wyjątkami), nawet jeśli były włączane do 
dyskusji naukowych, to najczęściej jako swego rodzaju 
ciekawostki.

Koniec wieku i tysiąclecia wydawał się swoją drogą 
dobrą datą na – jak się później okazało – podsumowa-
nie pewnego wstępnego, rozpoznawczego etapu badania teorii 
spiskowych. Rok 2001 wraz z 11 września to początek ześlizgi-
wania się z powrotem w historię, który swój kulminacyjny jak 
do tej pory moment miał dla pogrążonego w samozadowoleniu 

teorie spiskowe 
nie są z definicji 
fałszywe, a dzielą 
się na uzasadnione 
i nieuzasadnione 
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24 liberalnego świata w wygranych przez Donalda Trumpa wyborach 
prezydenckich w USA. 

11 września wywołał ogromny szok wśród społeczności mię-
dzynarodowej, a przede wszystkim Amerykanów, sprawiając, że 
teorie spisku stały się powszechne wśród „zwyczajnych obywa-
teli”. Od czasu „9/11 was an inside job” nie da się już z automatu 
klasyfikować zwolenników teorii spiskowych jako przypadków 
klinicznych. Co do Trumpa, nie chodzi o negatywną ocenę samego 
wyboru Amerykanów, co raczej o cały splot wydarzeń i procesów, 
które do niego doprowadziły. Wydarzenie to otworzyło liberal-
ny establishment (rozumiany tutaj bardzo szeroko), jak i część 
społeczeństwa go popierającą na zupełnie nową sytuację, w któ-
rej mempleks teorii spiskowych przestał być domeną wyłącznie 
skrajnych jednostek i grup. Wystarczy przywołać w tym miejscu 
wiele teorii i spekulacji dotyczących powiązań Donalda Trumpa. 
Wydaje się, że w tym momencie nastąpił kolejny skok ilościo-
wy i zarazem jakościowy – myślenie spiskowe jest już właściwie 
w każdym z nas. Pomimo, tego że raport Muellera oczyścił Trum-
pa z zarzutów o współpracy jego sztabu z Rosją, istnieją ludzie, 
którzy w dalszym ciągu są o niej przekonani.

C O  W Y D A R Z Y ŁO  S I Ę  W  L ATA C H  2 0 0 1 – 2 0 1 6 ?

Robert Anton Wilson pisał, że dwie najważniejsze funkcje agen-
cji wywiadowczych to po pierwsze gromadzenie, przetwarzanie 
i operacyjne wykorzystanie jak największych ilości wartościowych 
informacji, po drugie tworzenie i rozprzestrzenianie informacji 
nieprawdziwych lub wspieranie tych procesów poza agencją. Co 

do zasady tutaj nic się nie zmieniło, nie przekształcił się 
także sposób tworzenia wiadomości. To, co w oczywisty 
sposób uległo zmianie, to wachlarz dostępnych środ-
ków. Wilson zmarł w 2007 roku, nie załapał się zatem 
na szczyt popularności Facebooka i Twittera, dwóch 
wielkich tub, po których niosą się dźwięki tam-tamów 
rozlicznych plemion. Zwłaszcza ten pierwszy serwis, 
głównie ze względu na swoją architekturę i obrany 

facebook posłużył jako 
narzędzie docierania 

do odbiorców 
o określonym profilu 

z uprzednio starannie 
spreparowanymi 

treściami 
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25model biznesowy został bardzo szybko rozpoznany jako potężna 

broń przez wielu silnych politycznych graczy. Siva Vaidhyanathan 
w swoim pamflecie Anti-social Media dokonał druzgocącej analizy 
dotychczasowego wpływu tego medium na kształt demokracji na 
świecie, nie zatrzymując się na samym Trumpie, poruszając za 
to przykłady znacznie mniej okrzepłych demokracji: filipińskiej, 
indyjskiej oraz mjanmańskiej. Wszędzie tam Facebook posłużył 
jako narzędzie docierania do odbiorców o określonym profilu 
z uprzednio starannie spreparowanymi treściami. Skupiał tych 
odbiorców wokół idei, wśród których można znaleźć pewne ele-
menty wspólne, w tym na poły spiskowe populistyczne dyskur-
sy wykluczające. Jednakże całkowite odsądzanie Facebooka od 
czci i wiary jest jednak w tym przypadku mocno przesadzone, 
a przede wszystkim jednostronne. Vaidhyanathan stanowczo zbyt 
mało uwagi poświęcił zjawiskom takim jak media alt-rightowe, 
w tym w dużej części sympatyzujące z tym środowiskiem (czy 
środowiskami) i stanowiącymi pewną alternatywę dla Facebooka 
czy YouTube; imageboardów i platform video takich jak 4chan, 
8chan, Reddit czy LiveLeak. W momencie, gdy piszę te 
słowa, zostały one zbiorczo zablokowane na ogrom-
nym rynku australijskim po masakrze w Christchurch 
w Nowej Zelandii. 

O ile największe serwisy społecznościowe i platfor-
my wideo mniej lub bardziej skutecznie usuwają treści 
niezgodne z ich regulaminem i przede wszystkim z prawem, to 
w przypadku wyżej wymienionych miejsc grupowanie się ludzi 
o zbliżonych, bardzo radykalnych poglądach i dalsza ich radyka-
lizacja przybiera bardzo niepokojący kształt. Zgodnie z prawem 
Mike’a Godwina porównania do Hitlera kończą dyskusję (choć 
sam Godwin uważa, że, o ile są poparte starannym podejściem 
do źródeł i dobrą argumentacją, tego typu zestawienie do wielu 
współczesnych polityków oraz grup nie są pozbawione racji), 
zresztą w tym przypadku mogą być one wyłącznie zgubne i doty-
czyć zaledwie niektórych aspektów sytuacji. Trudno natomiast 
nie odnieść wrażenia, że grupy o skrajnych poglądach (nie tylko 

zgodnie z prawem 
mike’a godwina 
porównania do hitlera 
kończą dyskusję 
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26 na poły mityczny, bo na pewno nie jednorodny i spójny alt-right) 
zbierają się w Internecie podobnie jak naziści, którzy wyrzuce-
ni poza uniwersytety, salony i kawiarnie spotykali się w piwiar-
niach. Z jednej strony, dopóki w wyraźny sposób osoby takie nie 
naruszały regulaminu, to ich obecność i aktywność na Facebooku 
wydawała się właścicielom platformy rzeczą wręcz pożądaną. 
Generowały one spory ruch i właściwie utrzymywały obecność 
sporej grupy ludzi na tej platformie. Jeśli jednak ten gigant social 
media zdecydowałby się na wypowiedzenie tym grupom wojny 
totalnej to automatycznie zwiększyłby ich aktywność w innych 
miejscach, gdzie prawdopodobnie zaczęliby oni intensywniej 
myśleć o tym, jak się odegrać. W tym miejscu znowu nasuwa się 
skojarzenie ze zdelegalizowanym NSDAP i spiskowaniem w wię-
zieniu. Czy wysuwanie tego rodzaju analogii to już spiskologia? 
Nawet jeśli nie, to jesteśmy niebezpiecznie blisko sytuacji, w któ-
rej globalny kształt debat publicznych będzie na wskroś przesiąk-
nięty myśleniem spiskowym.

Zamiast jednak obwiniać tę czy inną platformę, warto zasta-
nowić się nad tym, czy to ogólny, nastawiony na natychmiasto-
we, bezrefleksyjne działanie sposób współczesnej komunikacji 
nie powoduje, że dajemy wiarę fake newsom i stajemy się częścią 
neo-trybalnego postrzegania rzeczywistości. Ogrom informa-
cji wymaga od nas szybkiego ich przetwarzania i najwyraźniej 

przestajemy sobie z tym radzić. Jednym z możliwych 
rozwiązań jest powrót gatekeeperów, w którą stronę 
wydaje się zmierzać cały Internet. 

Po raz kolejny warto w tym miejscu odwołać się do 
teorii mediów zimnych i gorących Marshalla McLuhana. 
W jej myśl radio było medium gorącym, angażującym 
jeden zmysł i w konsekwencji było pomocne w promo-
waniu wielkich ideologii, które doprowadziły do star-
cia mocarstw w czasie II Wojny Światowej. Telewizja 

natomiast była przykładem medium zimnego, dlatego że mimo 
dużego potencjału propagandowego zawsze była polimodalna, 
a przez to trudniejsza w kontroli.

ogrom informacji 
wymaga od nas 

szybkiego ich 
przetwarzania 
i najwyraźniej 

przestajemy sobie 
z tym radzić 
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27Internet jako taki oczywiście również oddziałuje na wiele zmy-

słów, natomiast same media społecznościowe są wybitnie okulo-
centryczne, angażujące wzrok. Jako medium można też wyróżnić 
memy, gify czy pasty, które również silnie oddziałują emocjo-
nalnie na odbiorców, będąc zarazem bardzo często nośnikami 
określonych ideologii.

Obecnie wśród medioznawców króluje przekonanie, że trady-
cyjnie pojmowana, jednostronna komunikacja z zewnętrznymi 
strażnikami filtrującymi informacje ustąpiła miejsce filtrowaniu 
społecznemu. Potwierdzają to tradycyjne media, które coraz czę-
ściej odwołują się do treści wygenerowanych w mediach społecz-
nościowych. Uznanie filtrowania społecznego za niewystarczające 
oznaczałoby konieczność zmian prawnych i regulaminowych, 
wiążących się z koniecznością uznania się serwisów takich jak 
Facebook czy YouTube za wydawców. Miałoby to daleko idące 
konsekwencje związane ze zwiększeniem odpowiedzialności za 
publikowane na nich treści. Można jednak założyć, że to nie kwe-
stie prawne są tu największą przeszkodą – dużo więk-
szym problemem wydają się być względy ekonomiczne 
oraz logistyczne. Wiązałoby się to bowiem z konieczno-
ścią zdecydowanego zwiększenia zatrudnienia czy prze-
prowadzenia serii szkoleń. Zapewne jednym ze skutków 
takiej zmiany byłby też spadek przychodów. Po części jednak 
wydatki te mogłyby zostać ograniczone dzięki użyciu zaawanso-
wanych technologii z zakresu Sztucznej Inteligencji. Niemniej 
zauważalnie pewne zmiany w tym kierunku już mają miejsce, 
m.in. wskutek wprowadzenia dyrektywy PE zwanej potocznie 
ACTA 2, która de facto nakłada na dużych dostawców treści obo-
wiązek kontroli praw autorskich, po części czyniąc z nich wydaw-
ców. Nie trzeba dodawać, że radykalni zwolennicy wolności słowa 
oczywiście są tym oburzeni.

No dobrze, ale co to wszystko ma wspólnego z teoriami spi-
skowymi? Po pierwsze, plemienna polaryzacja społeczeństw 
sprzyja myśleniu spiskowemu. Sprzyja mu również zawrotna 
prędkość napływania informacji – zamiast złożonych, wyczer-

plemienna polaryzacja 
społeczeństw sprzyja 
myśleniu spiskowemu 
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28 pujących odpowiedzi preferuje się szybkie, proste, obarczone 
wieloma błędami, w tym właśnie konspiracyjną wizją wydarzeń. 
Wreszcie kształt mediów społecznościowych, cała seria skanda-
li i niejasności co do ich funkcjonowania tylko zaogniają sytu-
ację. Kilka lat temu popularność zyskała choćby teoria głosząca, 
jakoby Facebook był tak naprawdę dziełem FBI. Politolog Jakub 
Jakubowski zwrócił uwagę również na to, że za kadencji Baracka 
Obamy krążyły teorie spiskowe głoszące, że Facebook był spi-
skiem liberalnych elit, co podsycały np. pełne życzliwych gestów 
spotkania Marka Zuckerberga z Obamą.

Dzisiaj właściwie możemy obyć się bez takiego założenia. Po 
drodze dowiedzieliśmy się bowiem wielu rzeczy, m.in. tego, iż 
rację miał Douglas Rushkoff, który jako pierwszy przekonywał, 
że jako szeregowi użytkownicy nie tyle jesteśmy klientami Face-
booka, ile jego produktami, a zarazem pracownikami, wykorzy-
stywanymi do nieodpłatnego wykonywania pracy polegającej na 
produkcji danych.

Gdzieś w tle popularnych opisów tej strategii miało być wspar-
cie udzielone przez Rosję Donaldowi Trumpowi, które, choć 
niewątpliwie miało miejsce, nie było jedynym czynnikiem decy-
dującym o jego zwycięstwie. Najprawdopodobniej było po prostu 
niezależnym działaniem Rosji. Putin uznał, że wybór ten będzie 
zdecydowanie korzystniejszy i postanowił sprzyjać mu na wszel-
kie możliwe sposoby. Kremlowi niespecjalnie zresztą zależało na 

zacieraniu śladów tych działań, co świadczy o wyrafino-
wanej grze swoim wizerunkiem. Pokazuje to, że konspi-
racja nie musi być wcale całkowicie utajniona, dlatego 
że najbardziej skuteczna jest wtedy, gdy jest częściowo 
widoczna i pełna dużej liczby fałszywych tropów. Na 
Rosji wyliczanka się nie kończy – równie ochoczo przy-
pisuje się rolę demiurgów Bradowi Parscale’owi, szefowi 
projektu internetowej kampanii Trumpa, znanego pod 

nazwą „Projekt Alamo”; Steve’owi Bannonowi, doradcy Trumpa 
i redaktorowi Breitbart News; Robertowi Mercerowi, sponsoro-
wi Breitbart News; a także kampanii brexitowej Nigela Farage’a; 

oto bowiem, czego 
wielu ludzi zdaje się 

nie dostrzegać, teoria 
spiskowa jest opisem 

domniemanego spisku, 
a nie samym spiskiem 
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29czy Alexandrowi Nixowi, prezesowi Cambridge Analytica, którzy 

połączyli swe siły i odnieśli spektakularny sukces. Jakkolwiek by 
jednak nie oceniać ich metod, po prostu wykorzystali oni to, co 
umożliwiły im media społecznościowe i analiza ogromnych ilo-
ści danych. Ich działania nie różnią się co do zasady od tego, co 
kilka lat wcześniej zadecydowało o sukcesie Obamy, zmieniły się 
nieco narzędzia, które dowiodły swojej skuteczności i to przede 
wszystkim one powinny budzić obawy.

Znajomość tych wszystkich uwarunkowań powinna być jed-
nym ze wstępnych warunków dla naukowych badań nad teoriami 
spiskowymi. Ich przeprowadzenie wbrew dość powszechnemu 
stereotypowi nie jest wcale czymś prostym i oczywistym. Po 
pierwsze, sama materia niejako już wymusza na badaczu wielką 
ostrożność. Oto bowiem, czego wielu ludzi zdaje się nie dostrze-
gać, teoria spiskowa jest opisem domniemanego spisku, a nie 
samym spiskiem. Zatem wszelkiego rodzaju opisy teorii spis-
kowych są, przynajmniej w założeniu, dokonywane z poziomu 
meta-meta. Ω



O KONSPIRACJI, 
ALBO: COŚ 
TU ŚMIERDZI, 
POODDYCHAJMY 
WIĘC RAZEM
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Spiski, oddychanie i wspólnota, duchowa czy 
ludzka, z etymologicznego punktu widzenia rzeczy 
te mają pewien wspólny rdzeń, którego ewolucję 
można prześledzić. Gdy to jednak zrobimy, do 
jakich dojdziemy wniosków? Czy rozważania te 
przeprowadzą nas przez labirynt znaków i symboli?

metalog – (określenie Gregory’ego Batesona) 
objaśniający jakieś zagadnienie dialog, który poprzez 
swą formę, strukturę lub styl przekazuje coś na 
temat omawianego problemu. Stąd: każda rozmowa 
wykazująca tę cechę. 
  Oxford English Dictionary

Gdy czujemy inspirację, jesteśmy natchnieni. Respiracja to suma 
naszych codziennych, nieodzownych tchnień, zaś perspiracja to 
oddech naszej skóry – tchnienie przenikające pory. Opowieści 
o wdmuchnięciu życia w glinianą formę człowieczą odbijają się 
echem w słowie, które etymologicznie łączy inspirację, respira-
cję oraz perspirację. Słowem tym jest oczywiście spiritus, wyraz, 
którego grecki odpowiednik – pneuma (dzięki któremu o ptasich 
kościach powiemy, że są pneumatyczne) – również charaktery-
zuje się oscylowaniem między tchem a duchem (duszą, której 
symbolami bywały drzewiej ptaki).
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32 Wymienione wyżej „-spiracje” we względnie jasny sposób odno-

szą się do swego rdzenia nawet w dzisiejszym użyciu, w którym 
asocjacje powietrzne zdają się być milej słyszane niż konotacje 
metafizyczne. Tego samego nie można powiedzieć o słowie „kon-
spiracja”. Konspiracja opleciona jest zgoła innym łańcuchem skoja-
rzeń: spisek, teoria spiskowa, chemiczne smugi, foliowe czapeczki 
itd… Można by rzec, że pojęcie „spiskowości” pokryło niczym 
patyna fizyczne doświadczenie wyrażane przez wyraz „konspira-
cja”, czyli doświadczenie oddychania razem – współoddychania 
(mechanizm zawłaszczania doświadczeń przez pojęcia jest dobrze 
rozpoznany w badaniach semiotycznych, tzn. badaniach nad zna-
czeniem). Nie pozwólmy jednak, by z racji wymuszonego przez 
język sformułowania umknęło nam doświadczenie „spiskowania”, 
które wydaje się być doświadczeniem swoiście piśmienniczym, 
zakorzenionym niemniej w zmowie, może nawet – za pomocą 
mocy słowa pisanego – z mowy czyniącym zmowę. 

Rezonują ze sobą konspirowanie i spiskowanie, pozwalając 
wczuć się w okoliczności sprzysiężenia się intrygantów: jeste-
śmy w dusznym, podziemnym pomieszczeniu, światło jest żół-

tawe i nikłe, słychać ciężkie oddechy współtowarzyszy, 
„współoddychaczy”, którzy podpisują się pod planem 
działania, wprawiając w ruch tryby spisku. 

W rezonansie tych dwóch doświadczeń wybrzmie-
wa jednakże coś znacznie istotniejszego niż subiektyw-
nie wyobrażony obraz. Oddech i spisek/zmowa (pismo/
mowa) to interakcje z bytami, w których jesteśmy (przy-
najmniej domyślnie) zanurzeni jak w dwóch oceanach 
jednocześnie: byty te to powietrze i język. Przez „język” 
rozumiana jest tu, na modłę semiotyczną, nieskończona 
sieć znaków, w którą schwytana jest Ziemia, pajęczyna 

utkana z przędzy słów, transmisji medialnych, modeli fizycznych, 
systemów filozoficznych, sygnalizacji świetlnych i akustycznych – 
krótko mówiąc, ze wszystkich narzędzi, z których korzystamy, by 
doświadczać rzeczywistości jako czegoś sensownego. 

można by rzec, że 
pojęcie „spiskowości” 

pokryło niczym 
patyna fizyczne 

doświadczenie 
wyrażane przez 

wyraz „konspiracja”, 
czyli doświadczenie 

oddychania razem 
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33Byłoby zatem słuszniej stwierdzić, że zanurzeni jesteśmy 

w powietrzu i znaczeniu; współoddychamy powietrzem, współ-
komunikujemy się znaczeniem. Pojedynczy znak (np. jedna z liter 
współtworzących niniejszy tekst) jest niczym umożliwiający 
wymianę gazową otwór w ciele lądowego organizmu, którego 
polska nazwa to „przetchlinka”, a łacińska – spiraculum.

Jorge Borges w krótkim opowiadaniu pt. Sekta Feniksa opo-
wiada o „Ludziach Tajemnicy”, którzy od niepamiętnych czasów 
prowadzą diasporyczną egzystencję rozproszoną po całym globie. 
Jedynym spoiwem łączącym wszystkich tych ludzi jest właśnie 
Tajemnica, sekret celebrowany w enigmatycznym, spowitym tabu 
rytuale. Z pracy René de Costy poświęconej humorowi w litera-
turze Borgesa dowiedzieć się można (uchylić rąbka miał w kulu-
arowej rozmowie sam pisarz), że Tajemnica „Sekty Feniksa” to 
prokreacja, a samą sektę stanowi całość rozmnażającej się – a więc 
odradzającej się bezustannie jak tytułowy feniks – ludzkości. Nie 
uniemożliwia to jednak rozważań nad odmienną interpretacją 
tego tekstu, a mianowicie taką, która traktuje go nie jako przed-
miot egzegezy, czyli ostatecznego objaśnienia (w tym przypad-
ku – wytłumaczenia żartu), a raczej opiera się na współczesnym 
uznawaniu równowartości różnych omówień (o-mówień), czyli 
interpretacyjnego wielogłosu à la Michaił Bachtin tudzież Roland 
Barthes (postulujący w słynnym eseju Śmierć autora oderwanie 
dzieła od twórcy) et al. 

Konkretyzując: chodzi tu o interpretację, która w rzeczonym 
tekście widzi możliwość doświadczenia szeptu tak 
cichego, że nie jest się pewnym, czy ktoś coś powiedział, 
albo sylwetki tak ulotnej, iż nie wierzy się własnym 
oczom. Do opowiadania Borgesa podchodzić można 
jak do sposobności otarcia się o nieznane – spotkania, 
po którym zastanawiamy się, czy czasem się nam nie 
przyśniło, by następnie zapomnieć o nim dokładnie 
w ten sposób, w jaki zapomina się o śnie, którego nasza 
świadomość nie jest w stanie utrzymać na powierzchni 
wiecznie płynącej pamięci. 

„potajemnie” podobne 
jest do zrobienia 
czegoś po złodziejsku. 
czy nie jest w istocie 
tak, że człowiek, który 
podnosi zasłonę, 
„podkrada” sacrum 
w fascynacji i trwodze 
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34 Innymi słowy, opowiadanie to można rozumieć tak, że Tajem-

nicą, która na przekór wszystkiemu (sekciarze opisani są jako 
niejednokrotnie niechętni jej kultywowaniu) nie przestaje istnieć, 
jest właśnie sama tajemnica, greckie misterium lub łacińskie arca-
na. Etymologie tych słów o starożytnym pochodzeniu sugerują, 
że oznaczają one to, co zakryte, zamknięte, zatajone, zasłonięte. 
Jeśli wierzyć słownikowi etymologicznemu Aleksandra Brück-
nera, zrobienie czegoś „potajemnie” podobne jest do zrobienia 
czegoś po złodziejsku. Czy nie jest w istocie tak, że człowiek, któ-
ry podnosi zasłonę, „podkrada” sacrum w fascynacji i trwodze 
(Rudolf Otto doszukiwał się fundamentu religii w doświadczeniu 
numinotycznym, czyli – wolno tłumacząc z łaciny – doświadcze-
niu boskości, które to doświadczenie zawiera w sobie elementy 
zarówno fascynujące, jak i zatrważające), dostępując czegoś, co 
zabronione jest śmiertelnikom? Czy teoria spiskowa nie zasadza 
się na odniesionym raptownie wrażeniu, że dochodząc do jakie-
goś wniosku ułożyło się zakazaną układankę, która daje wgląd 
w wiedzę tajemną, pewnie nawet aktywnie zatajaną?

Powyżej wspominaliśmy o tym, że Tajemnica nie przestaje ist-
nieć na przekór wszystkiemu: można by powiedzieć, że tajemnica 
jest gatunkiem zagrożonym: cywilizacja pchana przez wieki (po)
pędem do objaśniania, stawiania w nowych światłach i czynienia 
jasnym, ryzykuje prześwietlenie rzeczywistości, osiągnięcie obja-
śnienia pozornie ostatecznego, swą totalność uzasadniającego 
wykluczeniem zakamarków, których na światło dzienne wywlec 
się po prostu nie da. 

Georges Bataille w następujący sposób opisał na kartach swego 
Doświadczenia wewnętrznego tę jedną z wielu tragedii losu czło-
wieczego: jednostka ludzka jest fundamentalnie niekompletna 
(czegoś zawsze jej brakuje), poszukuje zatem czegoś, co ją, by tak 
rzec, uzupełni, czegoś, co wprowadzi ją w totalność. Zadanie to 
jest jednak skazane na porażkę: byt (a w szczególności byt zanu-
rzony w języku, zaplątany w sieć znaków) jest, według Bataille’a, 
labiryntem bez wyjścia i środka, w którym zamknięty jest poszu-
kujący, „błąkliwy” człowiek. Jeżeli zgodzimy się z labiryntalnym 
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35ujęciem rzeczywistości, to musimy brać pod uwagę istnienie nie-

zliczonych zakamarków, ciemnych – bo ślepych – zaułków. Są to 
drogi sekretne (czyli, czytając etymologicznie, wydzielone dla 
wtajemniczonych, oddzielające niewtajemniczonych): przejdzie 
nimi Tejrezjasz, ale zagubią się w ich gąszczu złaknieni mapy 
idealnej kartografowie.

Co więcej, tajemnice są, jak twierdził Roger Caillois, zalążkami 
różnego rodzaju wspólnot, „tajnych stowarzyszeń” i innych sił 
rewitalizujących kostniejące lub obumierające (tzn. tracące swo-
je spoiwo) społeczności poprzez tworzenie swego rodzaju punk-
tów zapalnych zaraźliwej mocy, wokół których tworzą się nowe, 
odświeżone więzy. Zilustrujmy to przykładem: wynurzenie się 
z internetowych głębin małych na początku, ale rosnących wciąż 
w siłę grup tzw. antyszczepionkowców czy płaskoziemców (czyli 
zrzeszeń opartych na roszczeniu sobie praw do posiadania czy 
to jakiejś ukrytej prawdy o przemyśle farmaceutycznym, czy też 
wiedzy tajemnej dotyczącej kształtu Ziemi), które zaczęły mieć 
wymierny wpływ na rzeczywistość, niezaprzeczalnie pobudziło 
społeczeństwo i zainicjowało instynkty gromadne po obu stro-
nach wynikłej z polaryzacji barykady. 

Konspiracje jako spiski to fragmentacje labiryntu 
znaczenia  – selektywne, eklektyczne wręcz czasem 
wszywanie danych w tkaninę intrygi. Przeciętna teoria 
spiskowa jest paranoiczna (a nie, dla kontrastu, prono-
iczna – taka teoria zakładałaby istnienie tajnych, zakon-
spirowanych sprzymierzeńców); jej dyskurs rozgrywa 
się na napiętej jak struna relacji między epifanią (obja-
wieniem prawdziwego stanu rzeczy) a apofenią (wynikającym 
z interpretacyjnej nadpobudliwości postrzeganiem uporządko-
wanych układów w chaotycznym szumie informacyjnym), między 
ułożeniem zakazanej układanki a halucynowaniem sensu – halu-
cynowaniem, któremu Vladimir Nabokov poświęcił opowiadanie 
o wiele mówiącym tytule Znaki i symbole. 

Występująca w tym tekście postać dostrzega w bezustannym 
wydarzaniu się świata wszechogarniający system odnoszących się 

tajemnice są, jak 
twierdził roger 
caillois, zalążkami 
różnego rodzaju 
wspólnot, „tajnych 
stowarzyszeń” 
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36 do niej szyfrów. Doświadcza tym samym nad wyraz ekstremalnej 

wariacji tego, co nazywa się w psychiatrii urojeniami ksobnymi. 
Jest to zaburzenie procesów myślowych, którego objawem jest 
uporczywe przekonanie o byciu w centrum ponadprzeciętnego 
zainteresowania rodziny albo znajomych lub nieznajomych czy 
też nawet wszystkich otaczających osobę cierpiącą ludzi. Chichoty 
przechodniów na ulicy, gesty klientów w sklepie, anegdoty boha-
terów występujących w programach telewizyjnych – wszystko to 
zaplatać się może misternie w spisek opisujący osobę cierpiącą, 
czyli odnoszący się do niej (urojenia ksobne znane są także jako 
urojenia odnoszące). 

Jednakże dla bohatera Znaków i symboli szyfry sięgają daleko 
poza innych ludzi: knują przeciwko niemu nawet rzeki, chmury 
to zwielokrotnione kształty jego krwinek rozsyłane po świecie na 
skrzydłach wiatru, a góry kondensują w sobie jego sekrety. Wizu-
alizuje on sobie współoddychający jego znaczeniem, ale wrogi 
mu rój. Czy ciesząca się w pewnych kręgach popularnością teoria 
o jaszczuroludziach lub innych istotach niekoniecznie ziemskiej 
proweniencji decydujących o losach człowieczych zza kulis (zza 
zasłony) nie jest podobnym rojeniem? 

Postać ze Znaków i symboli i anty-reptiliański alarmista to swo-
iste skrajności. Ale wszyscy przecież w większym lub mniejszym 
stopniu błądzimy po labiryncie znaczenia. Trafniej byłoby użyć 
zapomnianego niemal, choć bardziej rodzimego słowa, by powie-
dzieć, że błądzimy w błędokręcie znaczenia. Niektórzy próbują 

nanosić nań mapy, wpychać jego dzikie, nowotwórcze 
korytarze do kartograficznych siatek, inni zaś spon-
tanicznie wyczytują w splotach słów i zdarzeń ukryte 
drogowskazy; konkludując, błędni rycerze błądzą.

Doświadczenie, które w wersji skrystalizowanej two-
rzy rdzeń myślenia konspiracyjnego, stanowi moment 
tezeuszowy. Jest to przeświadczenie, że labirynt 

zamieszkuje potworna, obca obecność. Tak jak misją Tezeusza 
było zgładzić minotaura, tak zadaniem demaskatorów spisku 
jest zniweczyć spisek poprzez ujawnienie go; współoddychacze 

współoddychacze 
kontra konspiratorzy, 

czyli minotauromachia 
hierofantów – 

szafarzy tajemnic 
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37kontra konspiratorzy, czyli minotauromachia hierofantów – sza-

farzy tajemnic. Przywołując jednak ponownie pajęczynę utkaną 
z przędzy znaków, rzecz ująć moglibyśmy inaczej: rdzeń myślenia 
konspiracyjnego to mrożąca krew w żyłach chwila grozy, w której 
okazuje się, że nić, którą trzymamy w ręce, należy nie do Ariadny, 
lecz do Arachne. Ω 

Autor tekstu jest doktorantem w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersy-
tetu Śląskiego.



Martyna Butrym

KTO JEST 
WIĘKSZYM 
GŁUPKIEM? 
 
DLACZEGO POJĘCIE TEORII 
SPISKOWEJ JEST ODBIERANE 
TAK PEJORATYWNIE?
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Who’s the more foolish, the fool 
or the fool who follows him? 
  Obi-Wan Kenobi

Ron Funches, amerykański aktor, pisarz i komik, wspomina o teoriach 
spiskowych w jednym ze swoich stand-upów (tłumaczenie własne): 

 […] Jak można nie wierzyć w teorie spiskowe? Rozumiem, 
że nie we wszystkie ani w większość, ale nie wierzysz 
w żadną teorię spiskową? Myślisz, że rządy po prostu mówią 
nam całą prawdę? To naprawdę odważne stanowisko. 
Nie lubię mówić o polityce, bo brak mi wiedzy, żeby się 
na jej temat wypowiadać, ale wiem jedno: rząd jest 
odpowiedzialny za swoich obywateli. Ja jestem ojcem 
i jestem odpowiedzialny tylko za jednego syna. I okłamuję 
tego gówniarza cały czas. […]

Teorie spiskowe wyrastają jak grzyby po deszczu tam, gdzie, cytując 
Mariusza Maxa Kolonkę, „coś się nie dodaje”. I wtedy zaczynamy kom-
binować, zastanawiać się, kto zastrzelił Kennedy’ego (a jeśli Lee Harvey 
Oswald, to na czyje polecenie), czy wypadek księżnej Diany to faktycznie 
był wypadek, co znajduje się w Strefie 51 i kto zbudował piramidy, skoro 
ten architektoniczny cud jest wyzwaniem po dziś dzień. Odpowiedzi na 
powyższe pytania są niesatysfakcjonujące, więc szare plamy zaczynamy 
wypełniać wymysłami i teoriami. Wystarczy, że w którejś z tych teorii 
zauważymy nieco więcej sensu, połączymy nitki, doczytamy coś, o czym 
nie mówią w telewizji, potem doczytamy, dlaczego o tym nie 
mówią w telewizji, potem w internecie znajdziemy grupę, 
która myśli podobnie i zaczyna dzielić się ze sobą znalezio-
nymi dowodami i już zaczynamy wierzyć. Od tej pory jeste-
śmy mądrzejsi niż reszta, lepiej poinformowani. Wydaje mi 
się, że to uczucie porównywalne do tego, które miałam jako 
siedmiolatka, gdy obserwowałam dorosłych wchodzących za 

teorie spiskowe 
wyrastają jak grzyby 
po deszczu tam, gdzie, 
cytując mariusza 
maxa kolonkę, „coś 
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40 drzwi z napisem „Zakaz wstępu”. Zdawało mi się wówczas, że wszystkie 

te osoby są bardzo szczęśliwe, a możliwość przejścia przez takie drzwi 
była dla mnie synonimem sukcesu. 

Przypomina się też John Cleese, który w skeczu Teoria o brontozaurach 
autorstwa Anne Elk (panienki), odgrywając tytułową panienkę Anne Elk, 
przedstawia teorię o brontozaurach, uprzedzając wcześniej, że to jej teo-
ria i to ona ją wymyśliła. Gdy po kilku minutach prowadzący (Graham 
Chapman) w końcu zmusza Anne do przedstawienia teorii (o której już 
wiemy, że jest jej i do niej właśnie należy), dowiadujemy się, że brontozaur 
jest cienki na początku, potem gruby w środku i znowu na końcu cienki1. 

Satysfakcja z tego, że wie się coś, czego nie wie sąsiad, pani w szkole 
ani wujek Zbyszek, jest ogromna. 

Satysfakcja z tego, że jest się mądrzejszym niż ci wariaci od teorii spi-
skowych, też jest spora. Usłyszałam kiedyś od kolegi z pracy, że z JFK to 
było po prostu tak, że komuś niechcący wypaliła broń. To można chyba 
nazwać antyteorią spiskową – udowadnianą tezą było w każdym razie, 
że namnożyło się tyle głupich teorii…

Uważaj zatem, gdy rozmawiasz o teoriach spiskowych. To pułapka. 
Jedyna rzecz głupsza niż wiara w teorie spiskowe to brak wiary w teorie 
spiskowe.

A teraz, zanim opowiemy się po którejkolwiek ze stron, przepro-
wadźmy mały eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie demokratycz-
nie wybranego przywódcę kraju, który podejmuje decyzje o wielkim 
znaczeniu, dotyczące milionów ludzi na całym świecie. Decyzje owego 
przywódcy są wiążące, może je podjąć samodzielnie. Próby wytłuma-
czenia mu – przez wiele osób – by „nie szedł tą drogą”, spełzły na niczym. 
Możliwości są następujące: możemy

a) z obojętnością obserwować jak podejmuje złe decyzje, których 
straszne konsekwencje dotykają milionów, bo i tak jesteśmy 
odizolowani od wszystkiego w naszej willi nad oceanem;

b) ze smutkiem obserwować jak podejmuje złe decyzje, których 
straszne konsekwencje dotykają milionów, bo i tak jesteśmy 

1 P.S. To prawda.
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41odizolowani od wszystkiego w naszej willi nad oceanem, ale 

mamy w sobie dużo empatii;
c) być zszokowani informacją o nieszczęśliwym wypadku/zawale/

zamachu na przywódcę i upewnić się, że kolejny nie będzie chciał 
popełnić błędów poprzednika.

Zresztą spójrzmy w przeszłość i spróbujmy sobie odpowiedzieć na 
pytanie, jak umarł towarzysz Stalin. Teoria, że nie był to po prostu wylew 
krwi do mózgu spowodowany miażdżycą i nadciśnieniem, ale że został 
otruty (prawdopodobnie przez Berię), już od dawna nie jest teorią spisko-
wą, ale dosyć powszechną hipotezą. Skoro mowa o Berii – on również nie 
dożył przecież swoich dni, popijając чай w daczy. Jednak dzisiaj egzekucja 
nie jest już popularnym sposobem na odsuwanie polityków od władzy. 
Przynajmniej nie oficjalnie.

Wyobraźm y sobie teraz, że Ziemię odwiedzają kosmici. 
Okazuje się jednak, że nie są to śmieszne ludziki o dużych 
głowach, z którymi dosyć trudno się dogadać, ale formy inte-
ligencji tak niezwykłe, że trudno je porównać do czegokol-
wiek, co znamy. Po raz kolejny postawmy się w sytuacji osób 
decyzyjnych:

d) informujemy naród (/narody) za pomocą środków masowego 
przekazu o przybyszach z kosmosu, przyznajemy się, że zupełnie 
nie rozumiemy, skąd pochodzą, czego chcą, ani nawet gdzie mają 
przód, a gdzie tył, i z uśmiechem obserwujemy panikę na ulicach;

e) informujemy naród (/narody) za pomocą środków masowego 
przekazu o przybyszach z kosmosu, przyznajemy się, że zupeł-
nie nie rozumiemy, skąd pochodzą, czego chcą, ani nawet gdzie 
mają przód, a gdzie tył, i z niepokojem obserwujemy panikę na 
ulicach;

f) bierzemy kosmitów na pustynię i zastanawiamy się, gdzie mają 
przód, a gdzie tył, i jak możemy na tym zarobić albo przynaj-
mniej czegoś się dowiedzieć.

C Z Y  L E C I  Z  N A M I  P I LOT ?

Jedną z podstawowych teorii spiskowych jest ta, że rządzi nami tajna 
organizacja – Iluminaci, Żydzi, Reptilianie, Klub Bilderberga.

jedyna rzecz 
głupsza niż wiara 
w teorie spiskowe 
to brak wiary 
w teorie spiskowe 
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42 Muszę przyznać, że nic mnie tak nie przeraża, jak wizja, że takiej orga-

nizacji nie ma. Jako ludzkość stajemy przed wyzwaniami, z którymi nie 
uporamy się pojedynczo. Trwa szóste wielkie wymieranie gatunków, 
więc jeśli chcemy przetrwać, powinniśmy przygotować plan działania. 
Pozwolę sobie puścić wodze fantazji – może oprócz siebie zechcieli-
byśmy ocalić również naszą planetę? Michael Burry, który jako jeden 
z pierwszych rozpoznał zbliżającą się zapaść na rynku pożyczek hipo-
tecznych wysokiego ryzyka, która doprowadziła do kryzysu gospodar-
czego w 2007 roku, podobno inwestuje w słodką wodę, bo jej zapasy 
zdecydowanie nie wystarczają naszemu, wciąż rosnącemu, zapotrze-
bowaniu. NASA sugeruje, że grozi nam deficyt, już prawie 80% ludzi 
żyje na obszarach zagrożonych brakiem wody, a w samej Południowej 
Karolinie stwierdzono utratę 5 gigaton wody gruntowej każdego roku2. 
Kraje wysoko rozwinięte produkują za dużo żywności, mieszkańcy krajów 
słabo rozwiniętych chorują i głodują, eksperyment społeczny o nazwie 
„ludzkość” zdaje się ponosić klęskę. Czy możemy mieć nadzieję?

Obserwacja bogatych społeczeństw przywodzi na myśl znane badanie, 
w którym etolog John Calhoun stworzył ośmiu myszom idealne warunki – 
nieograniczony dostęp do pożywienia i wody, brak drapieżników, opiekę 
medyczną i materiały służące do budowy gniazd. W owej utopii myszy 
żyły długo i szczęśliwie. Do czasu. Do dnia 315., kiedy to rozpoczął się 
okres stagnacji.W tym okresie samice stały się agresywniejsze, a samce 

przestały bronić swojego terytorium. Samice zaczęły porzucać 
swoje potomstwo, a samce wykazywać zachowania homosek-
sualne. Liczebność myszy osiągnęła 2200 osobników, potem 
zaczęła spadać. Od dnia 560. rozpoczął się okres wymierania, 
w którym nastąpił całkowity zanik zachowań społecznych. 
Ostatecznie myszy utraciły zdolność reprodukcji i w 1588. dniu 
zdechła ostatnia z nich.

2 Zob. NASA sugeruje, że grozi nam światowy deficyt wody, zmianynaziemi.pl [w:] https://
zmianynaziemi.pl/wiadomosc/nasa-sugeruje-ze-grozi-nam-swiatowy-deficyt-wody 
[dostęp: 19 lutego 2019 r.]

nadeszła era 
homo ridiculum. 
każda teoria ma 

swoją antyteorię, 
każdą informację 
można podważyć 
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43Czy społeczeństwa zachodnie są właśnie w fazie stagnacji? Czy naj-

pierw wykończymy siebie, czy planetę? Czy ktokolwiek to kontroluje? 
Czy leci z nami pilot?

Teorii spiskowych jest wiele, można je podzielić na kilka grup, z któ-
rych całkiem sporą stanowi ta, według której jesteśmy w planowy sposób 
eliminowani: czy to przez chemtrails (smugi pozostające w powietrzu po 
przelocie samolotów, zawierające rzekomo szkodliwe substancje), czy 
przez szczepionki (które zamiast przeciwdziałać, powodują choroby), 
czy przez lekarstwo na raka (które jakoby już dawno zostało opracowane). 

Czy zamiast czekać spokojnie na okres wymierania, kiedy to utopimy 
się we własnym dobrobycie (podobno pod koniec eksperymentu myszy 
dbały głównie o… swój wygląd); lub aż nasza planeta pozbędzie się nas za 
pomocą globalnego ocieplenia (kolejne pole do popisu dla wietrzących 
spiski), nie lepiej zdać się na grupę ludzi podejmującą kluczowe decy-
zje? Może wyszlibyśmy na tym lepiej niż na Reptilianach dosypujących 
trutkę do chemtrails?

D L A C Z E G O  I ST N I E J E  R A C Z E J  C O Ś  N I Ż  N I C ?

Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? – pyta Leibniz w swojej rozprawie On the 
Ultimate Origination of Things, mając na celu logiczne udowodnienie istnie-
nia Boga. Niemiecki filozof i matematyk, żyjący pod koniec XVII wieku, 
został określony przez Leszka Kołakowskiego ostatnim człowiekiem w Euro-
pie, który wiedział wszystko3. Teraz, na początku XXI wieku, wydajemy się 
ludźmi, którzy nic nie wiedzą. Nadeszła era homo ridiculum. Każda teoria 
ma swoją antyteorię, każdą informację można podważyć, ze wszystkiego 
szydzić. Każde twierdzenie może stać się teorią spiskową.

Podobno grupa ludzi, którzy uważają, że Ziemia jest płaska, istnieje 
i jest bardzo liczna (nie wiem na pewno, nigdy ich nie spotkałam). Niczego 
nie wiemy na pewno. Wszystko może być spiskiem. Szansa, że jesteśmy 
rzetelnie informowani o tym, jak się sprawy mają, zdaje się znikoma.

Wygląda jednak na to, że ta łajba tonie, i tylko porządny spisek może 
nas uratować. Ω

3 L. Kołakowski, O co pytają nas wielcy filozofowie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.



WSZYSTKIE 
BARWY 
KONSPIRACJI
– MOTYW TEORII 
SPISKOWEJ W KINIE 

Maciej Woźniak
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Tematyka spiskowa to jedna z najbardziej płodnych 
narracyjnie i treściowo osi fabularnych w kinie. 
Intryga może przy tym przybrać wiele odcieni – od 
tych najbardziej ludycznych, po najmroczniejsze, 
odsłaniające ponure zakamarki ludzkiej świadomości 

Wydaje się, że motyw teorii spiskowych wpisuje się w konkret-
ną stylistykę – kryminału, thrillera politycznego, ewentualnie 
kina noir lub mieszanki powyższych. Choć wymienione gatunki 
istotnie występują wśród najbardziej interesujących i znaczących 
produkcji „spiskowych”, z pewnością nie wyczerpują rejestru roz-
wiązań, które mogą łączyć się z kinematograficzną konspiracją. 
Jak to w teoriach spisku bywa, także filmy o tej tematyce nie są 
jednoznaczne i jednolite, mieszając rozmaite rozwiązania gatun-
kowe od dramatu psychologicznego po horror.

P U Ł A P K I  P O L A Ń S K I E G O 

Przykładem reżysera, który w sposób dopracowany, klimatycz-
ny i hipnotyzujący wielokrotnie wykorzystywał niedopowiedze-
nia oraz intrygi, jest Roman Polański. Twórca ten zdobył sławę 
jako autor wystylizowanych dreszczowców i kina niepokojącego, 
prezentującego bohaterów zagubionych w dziwacznym świecie, 
nieraz wręcz obłąkanych. Intryga nie musi mieć przecież zabar-
wienia politycznego, często wiąże się z konstrukcją naszego świa-
ta – niepewnego, tajemniczego, złowieszczego.

Taka właśnie była rzeczywistość, w jaką wrzucony został 
grany przez Jacka Nicholsona Jake Gittes w Chinatown, bodaj 
najbardziej uznanym filmie Polańskiego, zaliczanym do klasy-
ki czarnego kryminału. Historia, która rozpoczyna się niczym 
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46 typowa opowieść detektywistyczna, z każdą kolejną sceną odsła-
nia nowe warstwy i zaciska pętlę wokół szyi głównego bohatera. 
Jake, otrzymawszy zadanie śledzenia zamożnego męża równie 
zamożnej klientki, jest przekonany, że to zlecenie jak każde inne, 
tymczasem trafia między tryby machiny układów rządzących Los 
Angeles. Obserwując wydarzenia z perspektywy protagonisty, 
widz zostaje wciągnięty w spiralę tajemnic i fałszywych tropów, 
co nieustannie potęguje wrażenie niepokoju. Ostatecznie droga 
do rozwiązania zagadki i ucieczki z dusznej pułapki Chinatown 
zostaje okupiona ogromnym cierpieniem. 

Po latach Polański z powodzeniem wykreował obraz przesy-
cony podobną aurą tajemniczości, skonstruowaną za pomocą 
prostych, lecz niezwykle skutecznych środków. W Autorze Widmo 
z 2010 roku Ewan McGregor wciela się w podrzędnego pisarza 
wynajętego do spisania biografii brytyjskiego premiera (w tej 
roli Pierce Brosnan). Wokół bohatera zaczynają się piętrzyć nie-
pokojące wydarzenia, jednoznacznie powiązane ze światem wiel-
kiej polityki, ale i tu droga do rozwikłania intrygi okazuje się 
wyjątkowo kręta. Film okraszony doskonałymi zdjęciami Pawła 
Edelmana rozgrywa się w szarych, stonowanych wnętrzach i rów-
nie ponurych brytyjskich pejzażach. Składa się to na atmosferę 
wszechobecnego zagrożenia i poczucie uwikłania bohatera w grę, 

w której wydawał się być tylko pionkiem. Spisek, 
który miota człowiekiem jak zabawką, a zarazem 
pułapka bez wyjścia – taki obraz rysuje się w kinie 
Polańskiego. 

Jeżeli przyjrzymy się uważniej innemu filmowi 
z wcześniejszego okresu twórczości reżysera, sza-
cownemu klasykowi Dziecko Rosemary, dostrzeżemy 

w nim podobne motywy, choć tym razem wykreowane instrumen-
tami przynależącymi do konwencji horroru. Tytułowa bohaterka 
grana przez Mię Farrow zostaje schwytana w pułapkę zastawioną 
przez satanistyczną sektę, która chce, by Rosemary została matką 
Antychrysta. A może tak jej się tylko wydaje? Choć w finale filmu 
Polański doprowadził grę niedopowiedzeń do końca, w trakcie 

Intryga często wiąże się 
z konstrukcją naszego 

świata – niepewnego, 
tajemniczego, 

złowieszczego 
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47seansu widz nieraz zadaje sobie pytanie, czy to, co widzi, jest 

rzeczywistym spiskiem, czy jedynie urojeniem protagonistki. 
Czyniąc wątek konspiracji punktem wyjścia dla onirycznego hor-
roru, twórca podkreślił tym samym jego głęboko psychologiczny 
wymiar. 

W  S Ł U Ż B I E  S E N S A C J I  – O D  H A C K M A N A  D O  H A C K M A N A 

Subiektywne i niepewne są również przypuszczenia bohatera gra-
nego przez Gene’a Hackmana w Rozmowie Francisa Forda Coppoli. 
Harry Caul, specjalista od podsłuchów, trafia na ślad sugerujący 
możliwość rychłego dokonania morderstwa. Bohater, analizując 
tajemniczą sprawę, nie tylko dowodzi, ile w filmie może znaczyć 
dźwięk, ale przede wszystkim trafia w sam środek wielkiej intrygi 
na szczytach władzy. Ale o co dokładnie w niej chodzi? U Coppoli, 
podobnie jak u Polańskiego, widz zostaje wciągnięty w grę domy-
słów, z których płyną rozmaite wnioski. Suspens ma tu pewne 
zabarwienie psychologiczne, ale z pewnością Rozmowa bardziej 
zbliża się do klasycznego filmu sensacyjnego czy thrillera. 

Podobnie jest z Maratończykiem Johna Schlesingera z wybitny-
mi kreacjami aktorskimi Dustina Hoffmana i Laurence’a Oliviera. 
Ten drugi w jednej ze swoich ostatnich ról wcielił się w Chri-
stiana Schella, nazistę poszukującego drogocennych diamentów 
w Nowym Jorku lat siedemdziesiątych. W filmie Schlessingera 
spisek okazuje dla odmiany wręcz oczywisty – dotyczy niemiec-
kich zbrodniarzy ukrywających się w odległych zakątkach świata 
i zbijających kapitał na swych niecnych działaniach. Istotę intrygi 
poznajemy stosunkowo szybko, podczas spotkania granego przez 
Hoffmana Thomasa Levy’ego z bohaterem Oliviera. Konfrontacji 
towarzyszy jedna z najbardziej pamiętnych scen kina sensacyjne-
go – przemyślane tortury przy użyciu narzędzi dentystycznych 
aplikowane bohaterowi przez nazistę. Pułapka zastawiona na 
protagonistę nabiera tu cech typowego filmu akcji, który stop-
niowo wypiera klimat tajemniczego dreszczowca. 

Z konwencji spiskowych zaczęli później czerpać garściami twór-
cy z lat dziewięćdziesiątych. W epoce dynamicznej narracji, szyb-
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48 kiego montażu i wizualnych atrakcji powstało kilka popularnych 
tytułów wysokiej próby wykorzystujących ideę tajemniczej kon-
spiracji. Na szczególne uznanie zasługują w tym względzie Teoria 
spisku Richarda Donnera z 1997 roku z Melem Gibsonem i Julią 
Roberts w rolach głównych oraz rok późniejszy Wróg publiczny 
z Willem Smithem i Genem Hackmanem. Pierwszy tytuł stano-
wi jaskrawy przykład wykorzystania omawianego motywu – jego 
głównym bohaterem jest mężczyzna ogarnięty obsesją na punkcie 
ogólnoświatowego spisku, którego sam ma być częścią. W tym 
przypadku fabuła nie skręca jednak w stronę kina psychologiczne-
go, wykorzystując oś fabularną do konstrukcji filmu lekkiego, lecz 
efektownego. Podobnie dzieje się we Wrogu publicznym, w którym 
ceniony prawnik grany przez Smitha w wyniku niefortunnego 
zbiegu okoliczności zostaje obiektem permanentnej inwigila-
cji krajowych służb bezpieczeństwa. Obraz ten w przystępnej 
formie podejmuje temat prywatności i dostępu do informacji, 
dostarczając przy tym widzom dobrze skrojoną opowieść. A tak-
że symboliczną rolę Gene’a Hackmana, który jako emerytowany 
agent wywiadu i specjalista od podsłuchów nawiązał do swojej 
ikonicznej kreacji w Rozmowie.

S P I S K I  P O L I T YC Z N E 

Filmowe spiski, jako się rzekło, nie muszą dotyczyć polityki, ale 
co oczywiste – często dotyczą. W tej kategorii znajduje się kilka 
najbardziej rozpoznawalnych tytułów „konspiracyjnych” w dzie-
jach kina.

Na początku wypada wymienić filmy Johna Frankenheimera – 
Przeżyliśmy wojnę oraz Siedem dni w maju. Pierwszy przedstawia 
historię wojennego weterana z Korei, który po procedurze pra-
nia mózgu wraca do Stanów Zjednoczonych jako uśpiony agent 
biorący udział w sowieckim spisku. Film miał premierę zaledwie 
kilka dni przed Kryzysem Kubańskim, co dodatkowo uwypukliło 
jego przesłanie. Tytuł wyróżniający się bardzo dobrymi kreacjami 
aktorskimi (na ekranie między innymi Frank Sinatra) po latach 
doczekał się remake’u w postaci Kandydata z Denzelem Washing-
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49tonem i Lievem Schreiberem w rolach głównych. W swoim kolej-

nym obrazie, Siedmiu dniach w maju, Frankenheimer ponownie 
wykreował wizję gęstniejącej zimnowojennej mgły, ale tym razem 
skierował spojrzenie do wewnątrz. Film dotyczy spisku wysoko 
postawionych generałów planujących zabić urzędującego prezy-
denta w wyniku niezadowolenia z podpisanego paktu z ZSRR. 
Reżyser tym samym po raz kolejny wykorzystał bieżące wyda-
rzenia do spotęgowania atmosfery niepokoju. 

Jako innego twórcę lubującego się w politycznych spiskach 
tamtych dekad należy wspomnieć Alana J. Pakulę, autora takich 
filmów jak Syndykat zbrodni i Wszyscy ludzie prezydenta. W obu 
tytułach, będących jednymi z najlepszych thrillerów politycz-
nych lat siedemdziesiątych, poznajemy dziennikarzy tropiących 
intrygi ocierające się o sfery rządowe. W pierwszym przypadku 
grany przez Warrena Beatty’ego młody dziennikarz tropi sprawę 
zabójstwa senatora, którego świadkowie zaczynają ginąć w niewy-
jaśnionych okolicznościach. Próbując rozwikłać zagadkę, bohater 
wpada w sidła tajemniczej organizacji kontrolującej 
istotne sfery polityki i biznesu. Fabuła Wszystkich 
ludzi prezydenta została z kolei oparta na faktach, 
a konkretnie na głośnej aferze Watergate. Histo-
ria dziennikarskiego śledztwa Boba Woodwarda 
(Robert Redford) i Carla Bernsteina (Dustin Hof-
fman) przyniosła Pakuli jedyną w karierze nominację do Oscara 
za reżyserię, a sam film do dziś uznawany jest za klasykę gatunku. 
Emocjonujący, trzymający tempo dramat okazał się finałowym 
komentarzem do największej afery w dziejach amerykańskiej 
polityki. 

Nie był to jedyny klasyczny thriller polityczny, w jakim w latach 
siedemdziesiątych wystąpił Robert Redford. Choć Trzy dni Kondo-
ra Sydneya Pollacka z 1975 roku nie zostały obsypane nagrodami, 
po latach cenione są jako jeden z ważniejszych filmów szpiegow-
skich. Historia analityka CIA, który w obliczu tajemniczego mor-
derstwa wszystkich kolegów z oddziału zostaje zmuszony do 
rozwikłania zagadki ich śmierci, odznacza się powolną narracją 

w kinie psychologicznym 
spisek okazuje się często 
jedynie urojeniem 
protagonisty 
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50 i umiejętną gradacją napięcia. Nade wszystko wyróżnił się zaś 
sam Redford w roli zagubionego, osaczonego bohatera.

Co znamienne, thrillery wykorzystujące motyw politycznej 
konspiracji przeżywały największy rozkwit w latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych, czyli w apogeum Zimnej Wojny. W póź-
niejszym okresie gatunek uległ pewnemu wyczerpaniu, co nie 
oznacza jednak, że teorie spiskowe całkiem zniknęły z dużych 
ekranów. 

S P I S E K  C Z Y  P S YC H O Z A ? 

Pojawiają się również filmy, które prezentują odmienne podej-
ście do tematu. O ile w klasycznym kinie politycznym bohater 
odkrywa realne mechanizmy rządzące otaczającym go światem, 
o tyle w kinie psychologicznym spisek okazuje się często jedynie 
urojeniem protagonisty. 

Wyrazisty przykład takiej konwencji stanowi Piękny umysł 
z pamiętną rolą Russella Crowe’a wcielającego się w nieco zmo-
dyfikowaną wersję słynnego matematyka Johna Nasha. Uczony, 
przez lata przekonany, że współpracował z tajnym rządowym 
projektem, ostatecznie orientuje się, że stanowił on jedynie 
wytwór jego wyobraźni, a wszechogarniający spisek, któremu 
starał się przeciwdziałać, nigdy nie istniał. Podobną drogę prze-

był inny matematyk, tym razem grany przez Seana 
Gullette’a w Pi – debiutanckim filmie Darrena Aro-
nofsky’ego z 1998 roku. Bohater stara się odnaleźć 
w tytułowej liczbie odpowiedź na tajemnice wszech-
świata, jednak ostatecznie pogrąża się w paranoi, 
czując się prześladowanym przez rozmaite grupy 

wpływu z maklerami giełdowymi i kabalistami na czele. 
Tytułem najściślej wiążącym motyw spisku z tematem choroby 

umysłowej jest Wyspa tajemnic Martina Scorsese, w której Leonar-
do DiCaprio wcielił się w detektywa badającego zagadkę szpitala 
psychiatrycznego na tytułowej wyspie. Układ zdarzeń i elemen-
tów w filmie został zaprojektowany tak, by w finale postawić 
nieomal znak równości między hipotezą urojenia bohatera oraz 

Ostatecznie motyw 
spisku w kinie zawsze 

wiąże się z pytaniem 
o naturę rzeczywistości 
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51rzeczywistego spisku. Prosty w formie, utrzymany w posępnej 

stylistyce nawiązującej do tradycji kina noir, obraz w inteligentny, 
choć lekki sposób stawia pytania o subiektywizm rzeczywistości 
i granice szaleństwa. 

P ŁY N N Y  Ś W I AT 

Ostatecznie motyw spisku w kinie zawsze wiąże się z pytaniem 
o naturę rzeczywistości. Istotą tej konwencji jest zasianie wątpli-
wości wobec otaczającego nas świata. Czy ludzie, których znam, 
są rzeczywiście tymi, którymi wydają się być? Czy zdarzenia, 
których doświadczam, są przypadkowe? Czy stoi za nimi ktoś 
inny? Takie właśnie pytania mają się rodzić w umyśle odbiorcy 
stającego w obliczu filmowej tajemnicy. Niezależnie od tego, czy 
jest to horror jak Dziecko Rosemary, dramat polityczny jak Wszy-
scy ludzie prezydenta, kino psychologiczne jak Piękny umysł, czy 
dzieło z pogranicza gatunków w rodzaju Wyspy tajemnic. 

Teorie spiskowe stanowią odpowiedź ludzkiej wrażliwości na 
zagadkowość, a w pewnej mierze również grozę świata. Wykorzy-
stanie tego motywu w kinie uznać można za hołd złożony ludz-
kiej intuicji oraz gotowości do kwestionowania zastanych realiów 
i poszukiwania nieoczywistych odpowiedzi. Nawet jeśli thrillery 
polityczne oparte na międzynarodowych intrygach straciły dawny 
blask, motyw konspiracji nie opuści X muzy nigdy. Spisek jest po 
prostu zakorzeniony głęboko w ludzkiej naturze. Ω



Tomasz Szymański

TEORIE SPISKOWE 
W PERSPEKTYWIE 
KONSERWATYSTÓW
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53

Istnienie teorii spiskowych, w odróżnieniu od licznych 
światowych spisków, jest faktem. Każdy sam musi 
wypracować względem nich własne stanowisko, 
warto jednak, w ramach rozważań, zapoznać się 
z poglądami znanych konserwatystów na tę tematykę

R O D Z A J E  S P I S KÓW

Podejrzenia dotyczące zakulisowych wpływów, nieformalnych 
grup oraz tajnych organizacji zawsze były jednym z elementów 
dziejów ludzkości. Czasem były tylko teorią – dywagacjami i podej-
rzeniami, innym razem w pełni realną praktyką w życiu politycz-
nym i gospodarczym. Spiski mogą być: 1) urojone; 2) domniemane 
czy inaczej prawdopodobne, podejrzewane; 3) realne. Tych ostat-
nich jest mniej niż pierwszych i drugich.

Realnym spiskiem był działający w I wieku p.n.e. tzw. pierw-
szy triumwirat, czyli ukryty sojusz Cezara, Krassusa oraz Pom-
pejusza. Przeciętny Rzymianin nie miał pojęcia, że istnieje układ 
władzy trzech polityków, który jest oparty na zasadzie: „Odtąd 
nie stanie się w Republice nic, co nie podobałoby się któremu-
kolwiek z trzech”.
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54 Dla przeciwwagi jako spisek urojony podać należy Protoko-

ły mędrców Syjonu napisane na zasadzie: przypisujemy winę za 
wszystkie najważniejsze problemy naszych czasów jednej gru-
pie, która rzekomo jest ich architektem i wykonawcą (np. upadek 
moralności jest w pełni zaplanowany). Janusz Tazbir w książce 
Protokoły Mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat rozprawia się 
z mitem tej teorii spiskowej. Interesujące jest szczególnie to, że 
Protokołom... przypisuje wtórność. Dywagacje o wielkich spiskach 
historia odnotowuje już wcześniej. Tazbir jako przykład podał 
teorię spiskową której autorem był... Polak. Chodzi o pochodzą-
cy z roku 1614 pamflet na jezuitów zatytułowany Poufne rady 
Towarzystwa Jezusowego. Autorem tego, być może pierwszego 
w polskiej historii, opracowania z gatunku teorii spiskowych był 
ex-jezuita Hieronim Zahorowski. W jego opinii zakon założony 
przez św. Ignacego Loyolę i wielce faworyzowany przez Watykan 
miał być narzędziem zakulisowego, cynicznego sprawowania wła-
dzy na świecie1. Nota bene tekst ten był używany przy różnych 
okazjach w tworzeniu czarnego PR zakonu jezuitów, który ciężkie 
chwile przeżywał w XVIII wieku. W autentyczność i sensowność 
Protokołów... wierzyło wielu. Jednym z najbardziej zagorzałych 
zwolenników był zaangażowany w dyskusje publicystyczne, zde-
klarowany zwolennik prawicy, ksiądz Stanisław Trzeciak, teolog, 
wykładowca i autor opracowań na temat historii oraz roli Żydów.

STO S U N E K  D O  S P I S KÓW  N A 
W Y B R A N YC H  P R Z Y K Ł A D A C H 

Teorie spiskowe rozpalały umysły wielu zwolenników prawi-
cy, konserwatystów sensu stricte czy po prostu ludzi o przeko-
naniach, które należy określić jako konserwatywne, nie tylko 
wspomnianego księdza Trzeciaka. Trudno zanalizować wszyst-
kie, dlatego skupimy się na wybranym przykładzie. Otóż za jedną 
z najważniejszych, o ile nie najważniejszą organizację o charak-
terze spiskowym uważano masonerię. Gdy mówimy więc o sto-

1 Janusz Tazbir, Protokoły Mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 1992, s. 12–15.
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55sunku prawicy do teorii spiskowych musimy ten wątek wysunąć 

na pierwsze miejsce.
Już na początku XIX wieku autor filozoficznej koncepcji 

mesjanizmu, matematyk i filozof Józef Hoene-Wroński widział 
ogromne wpływy masonerii (powiedzmy, że Wrońskiego możemy 
zaklasyfikować jako osobę o – w jakiejś mierze – przekonaniach 
konserwatywnych). Określał ją mianem tajemniczej zgrai włada-
jącej światem. Jest niezwykłym zrządzeniem historii, że w roku 
1889 republikański spisek pod auspicjami lóż masońskich dokonał 
przewrotu w Brazylii, obalając cesarza Piotra II, będącego wielkim 
zwolennikiem myśli Wrońskiego.

Zwolennikiem teorii spiskowej był lider endecji Roman Dmow-
ski, a więc jedna z ikon polskie prawicy. Twierdził, że istnieje silne, 
związane z wpływami ekonomicznymi i politycznymi żydostwo 
międzynarodowe. Podawał przykłady działania masonerii i wska-
zywał jej wpływy. Najbardziej jaskrawym przykładem takiego 
podejścia są jego dwie powieści, które napisał pod pseudonimem 
Kazimierz Wybranowski – Dziedzictwo i W połowie drogi. Wątek 
wpływów masonerii i Żydów jest istotnym komponentem tych 
książek. 

Po latach wspominał, że sprzeciw, z jakim spotykali się w latach 
90. XIX wieku on, Jan Ludwik Popławski oraz Zygmunt Balic-
ki, czyli trójka głównych założycieli Narodowej Demokracji, był 
związany z zakulisowymi wpływami masonerii, której on wów-
czas jeszcze dostatecznie nie rozpoznawał. Dmowski twierdził 
również, że kilkukrotnie miał propozycje wstąpienia do wolno-
mularstwa, które zawsze odrzucał. 

Nie były to tylko ogólnikowe opinie czy fobie lidera endecji. 
Podawał konkrety. I tak w jednej z jego najważniejszych książek 
Polityka polska i odbudowanie państwa możemy przeczytać historię 
takiego oto tajnego porozumienia:

Wieczorem 23 listopada 1918 roku w rzęsiście oświetlonym 
gmachu wielkiej loży masońskiej przy Dorotheenstrasse 
w Berlinie panował ruch niebywały. Zwołano zjazd 
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56 wolnomularzy z całych Niemiec; wezwania podpisane były 

przez szereg wielkich osobistości, takich między innymi, 
których przedtem o udział w masonerii nigdy nie posądzano. 
Nazajutrz po tym zjeździe rozeszły się po Berlinie wieści, że 
stanął na nim pakt między masonerią niemiecką a żydami, 
mocą którego żydzi otrzymują całkowitą swobodę działania 
wewnątrz Niemiec i szereg naczelnych stanowisk w ich życiu 
politycznym, a za to zobowiązują się do tego, że żydostwo 
międzynarodowe będzie broniło interesów niemieckich 
przy zawieraniu pokoju. Żydzi znowu zrobili dobry handel: 
bronili interesów niemieckich od dawna i bronić musieli, bo 
w znacznym odsetku były to ich interesy, zobowiązywali się 
do rzeczy którą byliby bez wszystkiego robili; za darmo więc 
kupili sobie rządy polityczne w Niemczech2. 

Dodawał na kartach tej samej książki, że 

Żydzi mieli duże wpływy w państwach zwycięskich, doszli, 
zwłaszcza za rządów Wilsona do ogromnej roli w Stanach 
Zjednoczonych, a przede wszystkim mieli całkowicie 
oddanego sobie człowieka w osobie premiera angielskiego, 
Lloyd George’a3.

Na marginesie: Lloyd George był niechętny sprawie polskiej 
i optował przeciw zbyt wysokim sankcjom w stosunku do Nie-
miec. Wiele światła na to, co Dmowski widział jako wpływy „żydo-
stwa” rzuca będąca owocem szeroko zakrojonych badań książka 
profesora Andrzeja Nowaka Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapo-
mniany appeasement4. Z niej możemy wyczytać m.in., że stosunek 
osób pochodzenia żydowskiego z angielskich sfer do polskich 

2 Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, Warszawa 1926, s. 346.
3 Ibidem, s. 347.
4 Andrzej Nowak, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2015. 
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57zabiegów niepodległościowych był rzeczywiście bardzo nieprzy-

jazny. Czyżby Dmowski miał rację?
W okresie II Rzeczypospolitej upatrywanie wpływów zakuliso-

wych grup przez narodowych demokratów nie było wcale rzad-
kością. Jako przykład możemy wspomnieć księdza Kazimierza 
Lutosławskiego, czyli jednego z najważniejszych założycieli pol-
skiego skautingu, teologa i zarazem członka endecji, z jej ramie-
nia posła na sejm w niepodległej Polsce, aktywnego także na 
polu publicystyki. Lutosławski, jako rozpoznawalny ksiądz-poseł, 
opisywał m.in. wpływy zakamuflowanych ośrodków władzy na 
funkcjonowanie Ligi Narodów. Samą Ligę Narodów uznawał jako 
instytucję z gruntu pożyteczną, bo działającą na rzecz pokoju. 
Widział jednak w tej instytucji znaczące wpływy sił antyklery-
kalnych – europejskich lóż masońskich i środowisk żydowskich5. 
Masoneria była, w jego mniemaniu, emanacją oświeceniowego 
i pozytywistycznego laicyzmu. Towarzyszyła jej ciągła dążność 
do osłabienia narodów katolickich przy zwiększeniu wpływów 
krajów, gdzie dominował protestantyzm. Zarówno w interesie lóż 
jak i środowisk żydowskich, wielokrotnie popierających inicjaty-
wy rewolucyjne w XIX i XX wieku, było zniwelowanie wpływów 
Kościoła katolickiego na porządek społeczny. Polityczny mentor 
Lutosławskiego, Roman Dmowski, w broszurze Kościół, naród 
i państwo6 kilka lat po artykułach Lutosławskiego pisał w podob-
nym duchu o tym, że Kościół katolicki był zawadą dla lóż nie 
tylko ze względu na diametralne różnice aksjologiczne, ale też 
z powodu swej niezależności od państwa, inaczej niż w krajach 
protestanckich, gdzie wspólnoty religijne były od zawsze podpo-
rządkowane władzy.

Inny uczeń Dmowskiego, Jędrzej Giertych, w książce Tra-
gizm losów Polski rozważając ostatnie stulecia rodzimej historii, 
pisał m.in. o przejęciu przez masonerię kontroli nad środowi-

5 Kazimierz Lutosławski, Liga Narodów a stanowisko katolickie (cz. 1), „Gazeta Warszawska” 
nr 185, 1922; Kazimierz Lutosławski, Liga Narodów a stanowisko katolickie (cz. 2), „Gazeta 
Warszawska” nr 186, 1922.

6 Roman Dmowski, Kościół, naród i państwo, Wrocław 2000.
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58 skami politycznymi w XVIII wieku, a w wieku XIX nad ruchami 

narodowowyzwoleńczymi. Jak nić snuje się przez dzieje narodów 
europejskich historia spisków wywrotowych i rozkładowych, zorgani-
zowanych na podkładzie swoistego mistycyzmu i powołujących się na 
prastare, babilońskie czy egipskie rodowody – a kierowych bezpośred-
nio czy pośrednio przez Żydów7. Najpotężniejszym spiskiem tego 
typu była jego zdaniem właśnie działalność masonerii, mająca 
decydujący udział w upadku Polski8.

Wpływu tajnych organizacji na rzeczywistość polityczną nie 
wykluczał również jeden z najważniejszych polskich publicystów, 
Stanisław Cat-Mackiewicz. W swojej słynnej Historii Polski od 
11 listopada 1918 do 17 września 1939 powoływał się na Jacquesa 
Bainville’a, który w przedmowie do Historii III Republiki zazna-
czył, że jego książka „jest niekompletna, dopóki niedostępne są 
akta konwentów masońskich”. Cat również twierdził, że owszem, 
taka wiedza dała by wiele9. Trudno jednak w jego pracach znaleźć 
przesadną fascynację tymi wątkami. Weźmy choćby pod uwagę 
jego porywający esej o XIX wieku – Był bal. Dominuje tam przeni-
kliwa analiza polityki i kultury, wielka fascynacja grą polityczną.

Współcześnie nie brakuje na prawicy zdeklarowanych zwo-
lenników teorii spiskowych. Za najpoważniejszych można 
uznać publicystę Stanisława Michalkiewicza oraz dokumentali-
stę i publicystę Grzegorza Brauna. Wskazać trzeba jeszcze jedną 
bardzo ważną osobę, mianowicie doskonale kojarzonego przez 
polskich fanów science-fiction Lecha Jęczmyka. W arcyciekawym 
zbiorze felietonów zatytułowanych Nowe średniowiecze znajdują 
się teksty reprezentujące optykę teorii spiskowych, wśród nich 
zestawienie najważniejszych wypowiedzi wpływowych biznes-
menów, ekonomistów i polityków na temat rządu światowego. 
Jednym z cytatów są słowa prezydenta USA Thomasa Woodrowa 

7 Jędrzej Giertych, Tragizm losów Polski, Pelplin 1936, s. 5.
8 Tamże, s. 6, 19.
9 Stanisław Cat-Mackiewicz, Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, Kraków 

2012, s. 10–11.
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59Wilsona: Istnieje tajna władza, tak zorganizowana, tak przenikająca 

życie społeczne, tak władna, że lepiej milczeć o jej istnieniu10.

TO U T E S  P R O P O RT I O N S  G A R D É E S

Podane wybiórcze przykłady, ograniczające się w zasadzie do 
dwóch elementów spiskowej wykładni (masoneria, Żydzi) oczy-
wiście nie wyczerpują zagadnienia. Co nie oznacza, że nie było 
konserwatystów odrzucających teorie spiskowe. Wśród nich były 
postacie wielkiego formatu, jeden z najważniejszych myślicieli 
konserwatywnych w ogóle – Russell Kirk. Dla wielu jego prace są 
wyznacznikiem konserwatywnego sposobu myślenia. W sztanda-
rowej książce Przyszłość konserwatyzmu zawarł pogląd ze wszech 
miar warty przytoczenia: 

Nie wierzę w teorie spiskowe wyjaśniające rzeczywistość 
polityczną, ponieważ wiem, jak łatwo takie domysły 
przemieniają się w ziejące nienawiścią nonsensy w rodzaju 
rzekomych „Protokołów mędrców Syjonu” i nie sądzę, by 
jakikolwiek znaczący ruch w historii miał swe prawdziwe 
źródło w zamierzonym i nienaturalnym spisku. Spiski 
zamiast być siłą sprawczą wydarzeń, są raczej ich wynikiem. 
Histeria na temat spisków jest oznaką wstrząsów 
społecznych i zaślepienia wspólnoty przemocą – można 
w tym miejscu wymienić rzymską histerię na punkcie 
spisku chrześcijańskiego, postreformacyjną histerię na 
punkcie czarnej magii oraz histerię dotyczącą spisku 
papieskiego w czasach Restauracji i niemiecką histerię na 
punkcie spisku żydowskiego. Nie chodzi o to, że nie było 
chrześcijan którzy nienawidzili władzy cesarskiej, że nie 
było czarownic, katolików nie pałających sympatią do 
angielskiego establishmentu czy też Żydów sprzeciwiających 
się nazistom. Ważne jest to, że ludzie ci nie tylko nie tworzyli 
skutecznego spisku przeciwko istniejącemu porządkowi, 

10 Cyt. za: Lech Jęczmyk, Nowe średniowiecze. Felietony zebrane, Poznań 2013, s. 360.
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60 ale po prostu nie byli w stanie tego dokonać. […] Mówienie 

napuszonym tonem o Wielkim Spisku jest samo w sobie 
ekscytujące, oszczędza ludziom kłopotów związanych 
z racjonalnym myśleniem czy rozsądnym działaniem, ale 
zazwyczaj prowokuje, a nie odpiera to, czego się obawiamy11.

Zdaniem Kirka, zbytnia koncentracja na teoriach spiskowych, 
przyjęcie ich za wręcz swoisty „paradygmat” odciąga nas od spraw 
najważniejszych – wiary, kultury, wartości i realiów politycznych 
rozpatrywanych przez pryzmat sprawdzonych narzędzi intelek-
tualnych („Gdyby nie ludzie, którzy przedstawiają dalekosiężne 
poglądy, znaleźlibyśmy się na bezdrożnym pustkowiu”12 – pisał).

Zatem stosunek ludzi o konserwatywnym spojrzeniu na rze-
czywistość teorii spiskowych jest różny. Mamy tu zarówno prze-
ciwników, jak i ich gorących wielbicieli. W odniesieniu do tych 
drugich warto z całą mocą podkreślić, że wspomniani Dmowski, 
Mackiewicz czy Lutosławski, nie ograniczali się w swoich anali-
zach do spiskowej optyki. Była jednym z jej elementów, nie domi-
nantą. Najbardziej ze wspomnianych akcentowali ją Giertych 
i ksiądz Trzeciak oraz wymienieni autorzy współcześni.

Mając te przykłady na uwadze, stojąc między odrzuceniem lub 
(mniejszą czy większą) afirmacją, można pokusić się o jeszcze jed-
no konserwatywne spojrzenie na teorie spiskowe, które powin-
no opierać się na zasadzie właściwych proporcji. Co to oznacza? 
Można przeczytać i przemyśleć Strategię Syjonu Douglasa Reeda 
czy Skull and Bones, Tajemną elitę Ameryki Anthony’ego Suttona. 
Dobrze wiedzieć o teoriach spiskowych. Lecz pamiętajmy, że uczy-
nienie z nich paradygmatu – tłumaczenia rzeczywistości przez 
tylko ten pryzmat, jest wielkim błędem rozumu.

Musimy zdawać sobie sprawę z mankamentów teorii dotyczą-
cych spisków, z których najważniejszy dotyczy ich falsyfikacji, 
bowiem o prawdziwości jakiegoś spisku, czy był on rzeczywi-

11 Russell Kirk, Przyszłość konserwatyzmu, Warszawa 2012, s. 260–261.
12 Tamże, s. 41. 
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61sty czy nie, dowiadujemy się dopiero po czasie. Werdykt wydaje 

historia. 
Teoria spisku powinna być traktowana jako hipoteza, założe-

nie czy ćwiczenie myślowe, a nie jako główny punkt widzenia. 
Jeśli postawimy ją na pierwszym miejscu, zamiast traktować jako 
wątek drugo- lub nawet trzeciorzędny, to możemy stracić z wido-
ku sprawy ważniejsze – jak pisał ksiądz Richard John Neuhaus – 
„rzeczy pierwsze” (First Things). Starając się walczyć z „Wielkim 
Szatanem”(odwołując się tu do powieści Umoczeni Andrzeja Horu-
bały13), polegniemy w starciu z małymi diablikami. Ω

13 Andrzej Horubała, Umoczeni, Warszawa 2004.

Tomasz Szymański – socjolog, muzealnik, autor artykułów z dziedziny historii oraz 
myśli politycznej, opublikował książkę Ksiądz Kazimierz Lutosławski. Biografia kapłana, 
wychowawcy i polityka.



Przeciwdziałanie operacjom wpływu 
realizowanym przez środowisko informacyjne 
wymaga kompleksowego podejścia. Proces obcej 
ingerencji ma charakter złożony i skupianie się 
na obsłudze jego wyodrębnionych elementów 
jest działaniem niewystarczającym 

Współczesne społeczeństwo funkcjonuje w znacznie odmiennym niż 
jeszcze 10 lat temu przepływie danych. Nie będzie dla nikogo zasko-
czeniem stwierdzenie, że obecnie cyberprzestrzeń stała się dominu-
jącym wymiarem kształtowania przekazu. 

Środowisko informacyjne wymaga coraz większego zaangażo-
wania w celu zapewnienia suwerenności i bezpieczeństwa w złożo-
nej przestrzeni funkcjonowania człowieka, organizacji, podmiotów 
oraz systemów, które gromadzą, przetwarzają oraz dystrybuują dane. 

PRZECIWDZIAŁANIE 
OPERACJOM WPŁYWU
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63Cyberprzestrzeń i infosfera to nierozłączne obszary środowiska 

informacyjnego, które funkcjonuje w trzech oddziałujących na siebie 
wymiarach: fizycznym, wirtualnym i poznawczym. Obecne wirtual-
ne środowisko informacyjne od tego tradycyjnego odróżnia między 
innymi kluczowa dynamika, w której przekaz zostaje poddany proce-
sowi ciągłego tworzenia/przetwarzania przez różnorodne narzędzia, 
ośrodki medialne, media społecznościowe, blogosferę czy sieć stron 
internetowych. Na ile użytkownik wirtualnego przepływu informacji 
posiada zatem kontrolę nad otrzymywanymi danymi? Czy ma jaki-
kolwiek wpływ na informacje, na podstawie których kształtuje wła-
sny obraz świata? 

Dostęp do przekazu dla użytkownika korzystającego z Internetu 
ma charakter rozproszony. Selekcja treści faktycznej, jak i tej będą-
cej elementem obcej ingerencji w krajowe środowisko informacyj-
ne z poziomu wyszukiwarki internetowej, nie jest przypadkowa. To 
efekt pracy algorytmu odpowiedzialnego za realizację pytania/zada-
nia, które użytkownik stawia wyszukiwarce, wpisując interesującą 
go frazę. 

Podobnie iluzoryczna kontrola nad środowiskiem informacyj-
nym występuje w mediach społecznościowych. Ich struktura niejako 
wymusza na użytkownikach funkcjonowanie w zindywidualizowa-
nym obszarze informacyjnym, tworzonym nie tylko poprzez świa-
dome decyzje użytkownika, ale również zintegrowane i sprofilowane 
przekazy wynikające z drobiazgowych wyliczeń. 

Współczesne wirtualne środowisko informacyjne nie jest zatem 
wyłącznie innym wymiarem przekazu. To całkowicie odmienny, trud-
niejszy do rozpoznania system oddziaływania i podtrzymania zainte-
resowań użytkownika skłaniający go do korzystania z wyselekcjono-
wanych obiektów informacyjnych oraz mediów społecznościowych. 
To również środowisko, którego zrozumienie przez aktora planują-
cego ofensywne działania informacyjne daje możliwość 
ingerencji w zdolności poznawcze człowieka, a co za tym 
idzie – w jego proces decyzyjny. 

Jednostka czy nawet grupa społeczna funkcjonująca 
w takim środowisku to łatwa do rozpoznania grupa doce-

poprzez komunikację 
należy rozumieć 
wszelkie metody 
wywierania wpływu 
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64 lowa. Poprzez „rozpoznanie” należy rozumieć nie tylko efekt pracy 
algorytmów, które służą profilowaniu i lepszej adresacji przekazu 
względem preferencji użytkownika, ale przede wszystkim większą 
niż kiedykolwiek dostępność tych danych dla profilerów. Określenie 
potrzeb danej grupy odbiorców nie stanowi większego wyzwania 
dla podmiotów posiadających stosowne zdolności. Na czym może 
ono jednak polegać w sytuacji, w której nie posiadają one dostępu 
do danych z serwisów społecznościowych? 

Najbardziej efektywną formą jest rozpoznanie poprzez komu-
nikację sondującą. Pozwala ona określić nie tylko wielkość obszaru 
informacyjnego, ilość obiektów czy użytkowników, którzy kształtują 
go poprzez własną aktywność, ale przede wszystkim umożliwia bada-
nie wszelkich pochodnych reakcji na przekaz. Dzięki temu profiler 
może wskazać dynamikę komunikacji czy podstawowe cechy (psy-
chologiczne, światopoglądowe) odbiorców, a nawet ustalić stopień 
responsywności na precyzyjnie adresowane bodźce. 

W takiej sytuacji poprzez komunikację należy rozumieć wszelkie 
metody wywierania wpływu. Oddziaływanie poprzez inicjowanie 
wydarzeń w wymiarze fizycznym należy do szerokiej gamy narzędzi, 
za pomocą których można badać recepcję danych sytuacji. Wśród 
nich możemy wymienić reakcję lub jej brak, z uwzględnieniem cech 
psychologicznych i metodyki, które stają się również cennymi ele-
mentami diagnozy odbiorców. 

Proces rozpoznania propagacji treści i dynamiki reagowania 
mediów, w tym poszczególnych dziennikarzy, pozwala tworzyć wzorce 
oddziaływania, które mogą zostać wykorzystane do ofensywy medial-
nej lub po prostu do wywołania incydentów, maskujących właściwe 
działanie adwersarza. 

Powyższe przykłady narzędzi, które można stosować 
przy planowaniu operacji informacyjnej, ukazują złożoność 
i wielowymiarowość metod wpływu. Nie można postrze-
gać ich jedynie w kontekście akcji realizowanych w sieciach 
społecznościowych czy przy użyciu ośrodków medialnych. 

Proces demaskacji działań rosyjskich wymaga na przy-
kład podejścia kompleksowego. Rozpoznanie przekazu 

propagacja treści 
w cyberprzestrzeni, 

czyli popularny 
„trolling”, jest częścią 

składową całego 
procesu oddziaływania 
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65powinno być oparte nie tylko na weryfikacji treści medialnych czy 

propagandowych, ale przede wszystkim na analityce całego spek-
trum, w którym podmiot państwowy lub prywatny może prowadzić 
operację. Wraz z rozwojem Internetu cyberprzestrzeń stała się klu-
czową przestrzenią komunikacyjną, intensywnie wykorzystywaną do 
manipulowania środowiskiem informacyjnym poprzez kształtowa-
nie wszystkich wymiarów oddziaływania informacyjnego w obsza-
rach jawnych oraz ukrytych. Cyberprzestrzeń nie jest jednak jedy-
nym wymiarem operacji wpływu. Niejednokrotnie pozostaje jedynie 
aspektem wtórnym w stosunku do bodźców inicjowanych przez fak-
tyczne lub pozorowane incydenty w wymiarze fizycznym.

Dlatego tak ważna jest analityka wydarzeń oraz przekazu, który im 
towarzyszy. Pozwala ona określić oczekiwane cele operacji medial-
nych, co z kolei umożliwia podjęcie skutecznych działań prewencyj-
nych. Propagacja treści w cyberprzestrzeni, czyli popularny „trolling”, 
jest częścią składową całego procesu oddziaływania i powinien być 
analizowany w korelacji z danymi dotyczącymi pozostałych aktywno-
ści podmiotu prowadzącego atak informacyjny. Przykładowo: zaan-
gażowanie aparatu państwowego, od wypowiedzi przedstawicieli 
administracji po działania skrycie realizowane przez rosyjski sektor 
bezpieczeństwa, niejednokrotnie skorelowane w spójny zmanipu-
lowany przekaz, są jednym z narzędzi inicjujących dalszą promocję 
w środowisku medialnym (wirtualnym).

Prawidłowe rozpoznanie tych mechanizmów umożliwia dalsze 
działanie skierowane na odzyskanie kontroli nad przepływem danych. 
Z tego względu diagnoza środowiska informacyjnego wymaga ana-
lizy wszystkich jego wymiarów: fizycznego, w którym występują, są 
inspirowane lub pozorowane konkretne bodźce; wirtualnego, na który 
owe wydarzenia pośrednio oddziałują, wywołując efekty informa-
cyjne; oraz poznawczego, który pozwala określić potencjalne cele 
operacji przeciwnika. Ω



Była to przedostatnia krucjata wielkiego formatu 
i zarazem ta, której przypisuje się złamanie całej idei 
krucjatowej. Jakie wydarzenia i decyzje dały radę tak 
pokierować całą wyprawą wojenną, by obległa i zdobyła 
inne miasto w innym państwie, niż to było planowane?

Czwarta wyprawa krzyżowa, która doprowadziła do zdobycia Kon-
stantynopola i częściowego rozbioru Bizancjum, do dziś wzbudza 
kontrowersje1. Myśl o zdobyciu stolicy Wschodniego Cesarstwa, 
jako wstępnym warunku pokonania muzułmanów, pojawiała się 
w środowisku krzyżowców w 1096, 1147 i 1190 roku. Nie podjęto 
jednak poważnej próby jej urzeczywistnienia. W 1204 roku rze-
czywiście do tego doszło, jednak w wyniku raczej szeregu oko-
liczności niż z góry założonego celu krucjaty. Nagromadzenie 

1 M. Angold, Czwarta krucjata, przeł. B. Spieralska, Warszawa 2006; IV krucjata. Historia, 
reperkusje, konsekwencje, red. Z. Kijas i M. Salamon, Kraków 2005; J. Harris, Bizancjum 
i wyprawy krzyżowe, przeł. Justyna Gardzińska, Warszawa 2005; S. Leśniewski, Konstan-
tynopol 1204, Warszawa 2012, M. Meschini, 1204 – Tajemnica IV wyprawy krzyżowej 
i podboju Konstantynopola, przeł. M. Myczkowski, Kielce 2007; Z. Pentek, Cesarstwo 
Łacińskie 1204–1261. Kolonialne państwo krzyżowców czy Neobizancjum?, Poznań 
2005. 

Michał Kozłowski 

IV KRUCJATA 
(1202–1204) – 
HISTORIA 
SPISKU



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
1 

/ 
LA

TO
 2

0
19

 
67zazębiających się czynników skłoniło historyków do przyjęcia 

tezy, że czwarta krucjata miała od początku na celu zdobycie 
Konstantynopola. Atak na Konstantynopol jest przedmiotem 
niekończących się sporów historyków. Czy był rezultatem spisku? 
Jeżeli tak, to kto do niego należał? Jako podejrzanych wymienia-
no: Henryka Dandolo, Filipa Szwabskiego, Bonifacego z Montfer-
ratu i Innocentego III. Jednym z katalizatorów tego wydarzenia 
była ucieczka na Zachód przyszłego cesarza Aleksego IV Ange-
losa w 1201 roku. 

Od 1185 roku w Bizancjum panowała nowa dynastia Angelosów 
(1185–1203). W wyniku przewrotu, który obalił dynastię Komne-
nów (1081–1185), cesarzem został Izaak II Angelos (1185–1195). 
W kwietniu 1195 roku, gdy polował pod Kypsellą w Tracji, jego 
starszy brat Aleksy wraz z grupą spiskowców przejęli pozosta-
wione w namiocie cesarskie insygnia władzy. Cesarz Izaak, wró-
ciwszy z łowów, dowiedział się, że jego brat ogłosił się cesarzem. 
Próbował zająć jego obóz, lecz zawiedli go ludzie, co zmusiło go 
do konnej ucieczki. Dogoniony przez zwolenników swojego bra-
ta został oślepiony w pobliskim klasztorze, a ślepotę uznawano 
w Bizancjum za kalectwo uniemożliwiające sprawowanie władzy 
cesarskiej. Następnie został uwięziony w lochach pod Bukole-
onem, zaś po jakimś czasie przeniesiono go do Diplokionionu 
nad Bosforem. W chwili detronizacji Izaak II Angelos nie miał 
nawet czterdziestu lat. Pomimo oślepienia nadal przeznaczone 
mu było odegrać ważną rolę w zgubnej dla Bizancjum IV krucja-
cie (1202–1204)2. 

Katastrofalna sytuacja Cesarstwa Bizantyńskiego w tym okre-
sie nie uszła uwadze Zachodu. Pierwsze realne projekty ataku na 
Konstantynopol powstały już w okresie II krucjaty (1147–1149). 

2 Ch. M. Brand, Byzantium Confronts the West 1180–1204, Cambrigde Mass. 1968; Tenże, 
A Byzantine Plan for the Fourth Crusade, „Speculum” 43 (1968), s. 462–475; The Fourth Crusa-
de: Some Recent Interpretations, „Mediaevalia et Humanistica” 12 (1984), s. 33–45; J. Folda, 
The Fourth Crusade, 1201–1203. Some Reconsiderations, “Byzantinoslavica” 26 (1965), s.277–
290; H. Gregoire, The Question of the Diversion of the Fourth Crusade, or, An Old Controversy 
solved by Latin Averb, „Byzantion” 15 (1940–1941), s.158–166.
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68 Słabość Bizancjum wykorzystał cesarz Henryk VI (1190–1197), 

który był od 1194 roku także władcą normańskiego królestwa 
Sycylii i Neapolu. Aleksy III Angelos (1195–1203) był świadom, że 
nie będzie w stanie stawić oporu, gdyby najazd Niemców nastą-
pił. Prowadzono z cesarzem Zachodu negocjacje, które dopro-
wadziły jedynie do zapłaty daniny w wysokości tysiąca funtów 
złota. Aleksy III, by sprostać tym żądaniom, nałożył specjalny 
podatek alamanikon (podatek niemiecki). Z grobowców zmarłych 
cesarzy zerwano złote i srebrne ornamenty, oszczędzając tylko 
grób Konstantyna I Wielkiego. Ostatecznie jednak nie doszło 
do dostarczenia żądanej sumy. 28 sierpnia 1197 roku Henryk VI 
Hohenstauf zmarł nagle w wieku zaledwie 33 lat. Został stworzo-
ny jednak precedens pomysłu ataku na słabe, niezamierzające się 
bronić państwo.

W Konstantynopolu niezadowoleni z rządów Aleksego III gro-
madzili się wokół ślepego Izaaka II, ten zaś miło spędzał czas na 
wygnaniu nad brzegiem Bosforu. Historyk Niketas Choniates 
wymienia licznych ludzi z Zachodu, którzy odwiedzali byłego 
cesarza. Izaak był w stałym kontakcie ze swoją córką Ireną, żoną 
Filipa Szwabskiego (1198–1208), brata cesarza Henryka VI (1190–
1197). Były cesarz uprosił córkę, aby wpłynęła na męża i wstawiła 

się u niego za swym ojcem. Jeśli wierzyć Choniatesowi, 
Zachód przysyłał cesarzowi instrukcje co do dalszych 
działań. Ich wynikiem była ucieczka syna Izaaka, Alek-
sego Angelosa Młodszego (ur. ok 1182) do Europy. Wio-
sną 1201 roku cesarz Aleksy III Angelos (1195–1203) 
wziął swojego bratanka na wyprawę wojenną. Okazało 
się to wielkim błędem. Książę Aleksy Młodszy zbiegł 
z armii i nakłonił kapitana pizańskiego okrętu, któ-

ry wypływał do Italii z portu w Atyrze na morzu Marmara, by 
ukrył go na pokładzie. Według przekazów Aleksy schowany był 
w beczce z podwójnym dnem. Statek został zatrzymany przez 
cesarski okręt wojenny i przeszukany, młodego księcia jednak 
nie znaleziono.

z grobowców zmarłych 
cesarzy zerwano złote 

i srebrne ornamenty, 
oszczędzając tylko 

grób konstantyna 
i wielkiego 
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69Cesarski syn dotarł Ankony w Italii wczesną jesienią 1201 roku, 

co było uzgodnione z jego poplecznikami na dworze niemieckim. 
Siostra Irena czekała już z wojskiem, aby eskortować swego brata 
na dwór Filipa Szwabskiego. Konsekwencje tego wydarzenia oka-
zały się katastrofalne. Schronienie się na obcym dworze nie było 
niczym nowym w historii Bizancjum, tym razem miało to miejsce 
w fatalnych okolicznościach. Młody Aleksy stał się doskonałym 
narzędziem w politycznych planach swego szwagra, Filipa Szwab-
skiego. W Rzeszy trwała właśnie walka między nim a papieżem 
Innocentym III, która doprowadziła ekskomuniki cesarza i jego 
stronników. Wzięcie przez Filipa krzyża było sposobem na unik-
nięcie trudności. 

Czy można obciążyć jedynie dwór niemiecki odpowiedzialno-
ścią za zmianę kierunku wyprawy? Niewątpliwie nie. Wcześniej 
zapadły inne decyzje, które przyczyniły się do tego, aby krucjata 
podążyła w tę, nie inną stronę. Najważniejszą z nich był wybór 
trasy oraz dowódcy. Od początku za wodza nowej krucjaty uzna-
wano Tybalda z Szampanii, który jednak niebawem zmarł3. Na 
krucjatę wyruszyli zaś: Baldwin, hrabia Flandrii4, jego bracia – 
Henryk i Eustachy, kasztelan Brugii – Jan z Nesle, hrabia Hugon 
de Saint-Pol na czele rycerstwa z Pikardii oraz hrabia Gotfryd 
z Perche wraz z bratem Stefanem. Wkrótce wraz za nimi akces 
do nowej wyprawy krzyżowej zgłosili feudałowie z północnej 
Italii na czele z Bonifacym, margrabią Montferratu (1192–1207). 
Jego udział w wyprawie był niewygodny dla papieża Innocente-
go III, gdyż ród ten był oddanym sojusznikiem Hohenstaufów. 
Na początku września 1201 roku Bonifacy otrzymał formalnie 
dowództwo wyprawy krzyżowej, a następnie spędził jesień i Boże 
Narodzenie roku 1201 w towarzystwie Filipa Szwabskiego. Nie 
wiadomo dokładnie, o czym dyskutowano w Hagenau, gdzie król 
Niemiec spędzał święta. 

3 E. E. Kittel, Was Thibaut of Champagne the Leader of the Fourth Crusade?, „Byzantion” 51 
(1981), s.557–565. 

4 R. L. Wolff, Baldwin of Flanders and Hainaut, First Latin Emperor of Constatinople. His Life, 
Death and resurrections 1172–1225, “Speculum” 27 (1952), s. 281–322. 
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70 Bonifacy był z pewnością od samego początku wplątany w kwe-

stię roszczeń młodego Aleksego do tronu bizantyńskiego, bowiem 
jego rodzina była powiązana interesami z Bizancjum. Złe doświad-
czenia jego braci, Reniera i Konrada, skłaniały margrabiego do 
zachowania ostrożności. Tajny projekt musiał też uzyskać zgodę 
papieża, po którą szlachcic udał się do Rzymu niedługo przed 
26 marca 1202 roku. Bonifacy nie podniósł bezpośrednio kwestii 
udzielenia poparcia młodemu Aleksemu Angelosowi. Próbował 
wybadać grunt czy ta sprawa zainteresuje kurię rzymską, papież 
nie uważał jej jednak za istotną5. Mimo to Filip Szwabski posta-
nowił wysłać młodego Aleksego Angelosa do Rzymu. Miało to 
miejsce w maju lub na początku czerwca 1202 roku. Pisząc kilka 
miesięcy później o tym spotkaniu, Innocenty III przyznał, że 
książę uzyskał jego sympatię. Aleksy ruszył w drogę powrotną do 
szwagra w przekonaniu, że posiada do pewnego stopnia papieskie 
poparcie na odzyskanie tronu dla siebie i ojca. Wracając, Aleksy 
przejeżdżał przez Weronę (czerwiec – lipiec 1202), gdzie natknął 
się na krzyżowców zmierzających do Wenecji. Cesarzewicz bez 
wątpienia wyolbrzymił papieskie poparcie dla swych roszczeń 
i zaapelował do Bonifacego z Montferratu dołączenie. Odwoływał 
się on do rycerskich instynktów przywódców wyprawy, wychowa-
nych na opowieściach o greckich książętach szukających pomocy 
na Zachodzie. Przywódcy krucjaty zgodzili się wysłać poselstwo, 
które towarzyszyło młodemu Aleksemu na dwór Filipa Szwab-
skiego, aby omówić dalsze szczegóły. Był to moment przełomowy 
w spisku, który powstał na niemieckim dworze.

Przygotowania do wyprawy ciągnęły się długo. Wyprawa lądo-
wa przez Bałkany i Bizancjum na wschód wydawała się nieko-
rzystna ze względów aprowizacyjnych, za wyjątkiem Baldwina 
żaden z feudałów udających się na krucjatę nie posiadał bowiem 

5 J. Gill J., Byzantium and the Papcy 1198–1400, New Brunswick 1979; Tenże, Franks, Venetians 
and Pope Innocent III 1201–1203, „Studi Veneziani” 12 (1970), s. 85–106; Tenże, Innocent III 
and the Greeks: Agressor or Apostle? [w:] Relations Between East and West in Middle Ages, ed. 
D. Baker, Edinburgh 1973, s. 95–108;D. E. Queller, Innocent III and the Crusader-Venetian 
Treaty of 1201, „Mediaevalia et Humanistica” 15 (1963), s. 31–34.
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71floty. Statki flandryjskie pod dowództwem Jana z Nesle nie cze-

kały na dalszy rozwój wypadków – odpłynęły ku Ziemi Świętej. 
Decyzja krzyżowców o podjęciu ataku na Egipt spowodowała, że 
oprócz drogi morskiej nie rozpatrywano innej formy transportu. 
Feudałowie zadecydowali o wysłaniu poselstwa do miast włoskich 
z prośbą o pomoc w transporcie armii krzyżowej. Ostatecznie 
zawarto umowę z Wenecją. Dla tej republiki morskiej była to 
poważna umowa handlowa – Wenecjanie nie zamierzali finan-
sować tak kosztownego przedsięwzięcia z własnych funduszy6. 

W sierpniu lub we wrześniu 1202 roku Filip Szwabski wysłał 
posłów do przywódców krucjaty z konkretnymi warunkami ugo-
dy. W zamian za pomoc w odzyskaniu bizantyńskiego tronu, mło-
dy Aleksy miał dać krzyżowcom 200 tysięcy srebrnych marek oraz 
towarzyszyć im w ataku na Egipt z dziesięciotysięcz-
ną armią. Aleksy miał też poddać kościół bizantyński 
zwierzchności papieskiej. Warunki te należało teraz 
skonsultować z papieskim legatem – Piotrem Capu-
ano. We wrześniu 1202 roku do kurii rzymskiej dotarł 
list w tej sprawie. Innocenty III nie był skłonny zaapro-
bować żadnych układów z bizantyńskim wygnańcem, 
jego otoczenie uważało jednak, iż biskup Rzymu powi-
nien przychylniej spojrzeć na jego propozycje, zważywszy 
iż Kościół grecki zupełnie nie słucha i nie szanuje Stolicy 
Apostolskiej. Uwikłanie papieża w plany Aleksego IV jest nieja-
sne. W czasie, kiedy krzyżowcy wyruszyli w drogę, Innocenty III 
przyjął poselstwo Aleksego III, który prosił go o niedopuszczenie 
do marszu krucjaty na Konstantynopol, na co papież zareagował 
pozytywnie.

6 Queller D.E., The Fourth Crusade. The Conquest of Constatinople 1201–1204, Cambrigde 
Mass. 1978; Tenże, G. W. Day, Some Arguments in the Defence of the Venetians on the Fourth 
Crusade, „American Historical Review” 81 (1976), z.4, s.717–737; Tenże, J. B. Katele, Attitude 
towards the Venetian on the Fourth Crusade. The Western Sources, „The International Histo-
ry Review” 4 (1982), z.1, s.1–36; Tenże, S. Stratton, A Century of Controversy on the Fourth 
Crusade, „Studies in Medieval and renaissance History” 6 (1969), s.233–277; E. John E., 
A Note on the Preliminaries of Fourth Crusade, “Byzantion” 28 (1959), s.95–103; 
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72 Możemy stwierdzić, że sposób, w jaki przyjęto młodego Alekse-

go w Weronie, był decydujący dla dalszych losów spisku. Sprawy 
wewnętrzne w Rzeszy uniemożliwiały Filipowi osobiste wzięcie 
udziału w wyprawie, więc związany z nim politycznie Bonifacy 
z Montferratu miał być łącznikiem działającym w interesie mło-
dego Aleksego. W zamian Filip nie robił problemów w rekruto-
waniu żołnierzy na krucjatę na ziemiach Cesarstwa. Kolejnym 
elementem spisku był wybór Wenecji na przewoźnika dla krzy-
żowców. Jej udział w wyprawie wykluczał, ze względów handlo-
wych, atak na Egipt. Z kolei papież nie wyraził jednoznacznej 
dezaprobaty dla projektu pomocy dla młodego Angelosa. Wypra-
wa ruszyła, powstrzymanie spisku było już niemożliwe

Faktograficzny przebieg IV krucjaty został z pewnymi uster-
kami opisany w pracach dostępnych w języku polskim7. Nie ma 
sensu go szczegółowo powtarzać, gdyż wskazano już najnowsze 
prace na ten temat, istnieje także sporo nowych ciekawych syntez 
dotyczących historii wypraw krzyżowych8. Zrekapitulujmy więc 
tylko pokrótce najważniejsze punkty.

7 M. Angold., Cesarstwo bizantyńskie 1025–1204. Historia polityczna, przeł. W. Brodzki, 
Kraków 1993, s. 318–331; R. Browning, Cesarstwo Bizantyńskie, przeł. G. Żurek, Warsza-
wa 1997, s. 173–175, 205–206; M. i W. Hrochowie, W obronie Grobu Chrystusa. Krzyżowcy 
w Lewancie, przeł. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 1992, s. 186–208; T. Manteuffel, Historia 
powszechna. Średniowiecze, wyd. 5, Warszawa 1990, s. 193–196; G. Ostrogorski, Dzieje 
Bizancjum, przeł. pod red. H. Evert – Kappesowej, Warszawa 1967, s. 331–334, 338–342; 
R. Pernoud., Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, przeł. I. Badowska, Gdańsk 1995, 
s. 144–153; S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, przeł. J. Szwarskopf, Warszawa 1987, 
t. 3, s. 111–134; M. i B. Składankowie, Wyprawy krzyżowe, Warszawa 1968, s. 208–215; 
N. Sokołow, Narodziny weneckiego imperium kolonialnego, przeł. Z. Dobrzyniecki, War-
szawa 1985, s. 286–361; W. Szyszkowski, Wenecja. Dzieje republiki 726–1797, Toruń 1994, 
s. 82–92; B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1968, s. 293–296. 

8 Godne polecenia prace: M. Balard, Wyprawy krzyżowe i łaciński Wschód XI-XIV w., przeł. 
M. Witkowski, Warszawa 2005; Tenże, Łaciński Wschód XI-XV wiek, przeł. W. Ceran, 
Kraków 2010; Historia krucjat, red. J. Riley-Smith, przeł. K. Pachniak, Warszawa 2000; 
T. Madden, Historia wypraw krzyżowych. Nnowe ujęcie, przeł. A. Czwojdrak, Kraków 2008; 
H. E. Meyer, Historia wypraw krzyżowych, przeł. T. Zatorski, Kraków 2008; J. Riley-Smith, 
Krucjaty. Historia, przeł. J. Ruszkowski, Poznań 2008.
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73Krzyżowcy do spółki z Wenecjanami zaczęli od zdobycia adria-

tyckiego Zadaru9. W styczniu 1203 roku przybyli tam posłowie 
Filipa Szwabskiego, przedstawiając rycerzom ofertę Aleksego 
w brzmieniu ustalonym już wcześniej z królem Niemiec. Propozy-
cja nie spotkała się bynajmniej z jednomyślną aprobatą. W wypra-
wie brano udział głównie po to, aby zasłużyć na odpuszczenie 
grzechów, zgodnie z obietnicą papieża. Rycerze obawiali się, że 
obierając inny kierunek, stracą tę nagrodę. Trzeba pamiętać, 
że nawet plan ataku na Egipt budził kontrowersje. Przywódcy 
krucjaty utrzymywali go w sekrecie, Wenecjanie byli wręcz mu 
niechętni. Na czele przeciwników zmiany kierunku stanął opat 
cystersów, Guy z Vaux. Kłótnie trwały kilka miesięcy, w końcu 
determinacja przywódców krucjaty doprowadziła do przyjęcia 
propozycji bizantyńskiego pretendenta. W połowie 
kwietnia 1203 roku Aleksego nie było w obozie krzy-
żowców, flota krzyżowa tymczasem odpłynęła z Zadaru. 
Bonifacy z Montferratu i doża wenecki zostali w mie-
ście. Oczekiwali na przybycie Aleksego. Ten pojawił 
się 25 kwietnia i udał się wraz z czekającymi na nie-
go na wyspę Korfu. Propozycja Aleksego miała popar-
cie wszystkich przywódców: doży Henryka Dandolo, 
Baldwina hrabiego Flandrii, Ludwika z Blois, Hugona 
z Saint–Pol i Bonifacego z Montferratu. Użyli oni wszel-
kich możliwych środków, by przekonać szeregowych żołnierzy. 
Opozycjoniści wobec ataku na Bizancjum dali się przekonać, ale 
zażądali, by dowództwo otwarcie zobowiązało się, że wojska pozo-
staną w Konstantynopolu nie dłużej niż do 29 września 1203 roku. 
Książę Aleksy publicznie zadeklarował swoją ofertę dla masy 
rycerstwa krzyżowego. 

Krzyżowcy zakładali, że gdy tylko staną z Aleksym Angelosem 
pod murami Konstantynopola, miasto otworzy im swe bramy. 

9 J. Godfrey, Venice and the Fourth Crusade, „History Today” 26 (1976), z. 1, s. 15–22; Tenże, 
1204. Unholy Crusade, Oxford 1980; A. J. Andrea, J. Motsiff , Pope Innocent III and the Diver-
sion of the fourth Crusade Army to Zara, „Byzantinoslavica” 30 (1972), s. 6–25.
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bizantyjskim żołdzie 
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74 Wrogość z jaką się spotkali przybywając tam 24 czerwca 1203 roku 

zdumiała ich i zdezorientowała. Choniates pisze, że nikt za mura-
mi nie zwrócił uwagi na przybycie armii. Zamiast czynić jakieś 
przygotowania do obrony, cesarz Aleksy III siedział i się przy-
glądał. Młody książę Aleksy spotkał się z szyderstwami ze stro-
ny mieszkańców Konstantynopola. Z kolei przywódcy krucjaty 
odrzucili propozycje złożone im przez cesarza Aleksego III Ange-
losa. Można było przecież zawrzeć z nim układ, który odrzuciłby 
pretensje jego bratanka. Zapasy armii pod bizantyńską stolicą 
wystarczyłyby na dwa tygodnie, nie pozostawało więc nic inne-
go, jak tylko atak na miasto. Wenecjanie odegrali wiodącą rolę 
w pierwszych etapach szturmu. Przerwali łańcuch biegnący nad 
morzem w zatoce Złotego Rogu. W nocy z 17 na 18 lipca Aleksy III 
uciekł z miasta, zabierając ze sobą skarbiec. Zostawił nawet swo-
ją żonę, Eufrozynę. Wobec tego zdecydowano się zwrócić tron 
ślepemu cesarzowi Izaakowi II, którego, dzięki poparciu Gwar-
dii Wareskiej, sprowadził Konstantyn Filoksenites. Pierwszym 
posunięciem władcy było skierowanie wysłanników do obozu 
krzyżowców z wezwaniem syna, aby przybył do niego do Konstan-
tynopola. Poparcie krzyżowców doprowadziło do koronacji Alek-
sego IV Angelosa (1203–1204). Cesarstwem rządziło teraz dwóch, 
teoretycznie zgodnych, cesarzy i przywódcy krucjaty mogli zatem 
przystąpić do ściągania od nich obiecanej zapłaty na planowaną 
wyprawę do Egiptu. Izaak dopiero teraz poznał warunki złożone 
przez syna i zaaprobował je.

Krzyżowcy obiecywali, że odjadą spod stolicy najpóźniej 
29 września. Młody Aleksy zrobił wszystko, co mógł, aby spłacić 
swój dług wobec krzyżowców. Znalazł 100 tysięcy marek w sre-
brze, plądrując skarbce kościelne, co nastroiło przeciw niemu 
ludność. Bez pomocy krzyżowców był zgubiony i osamotniony na 
tronie. Zawarto kolejną umowę: Aleksy IV Angelos miał zatrzy-
mać krzyżowców w swej służbie przez rok, poczynając od 30 wrze-
śnia. Mieli oni wyruszyć do Ziemi Świętej w marcu 1204 roku, 
w towarzystwie wojsk bizantyjskich. Umowa ponownie podzieliła 
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75wojsko krzyżowe. Masy rycerstwa chciały walczyć z muzułmana-

mi, a nie służyć rok na bizantyjskim żołdzie.
Jednocześnie Aleksy IV prowadził rozmowy dotyczące wypeł-

nienia obietnicy podporządkowania kościoła bizantyńskiego 
Rzymowi. Katoliccy duchowni podyktowali cesarzowi list, który 
wysłał do Innocentego III (25 sierpnia 1203 roku). W liście Alek-
sy obiecywał, że osobiście podporządkuje się papiestwu, nie ma 
natomiast ani słowa o zatrzymaniu krzyżowców w służbie cesa-
rza. Aleksy IV postanowił utwierdzić swoją władzę na prowincji. 
Wraz z częścią wojsk krzyżowych dowodzonych przez Boniface-
go z Montferratu uderzył na Trację, skąd wrócił triumfalnie na 
początku listopada 1203 roku. Jego sytuacja była jednak trudna, 
musiał liczyć się z oczekiwaniami krzyżowców, ci zaś zaczynali się 
coraz bardziej burzyć. Henryk z Hainaut, brat hrabiego Flandrii 
Baldwina, opuścił Aleksego w samym środku kampanii trackiej. 
Była to metoda wywierania nacisku na cesarza Izaaka II Angelo-
sa, który nie wypełniał dokładnie zobowiązań pieniężnych wobec 
krzyżowców. Po powrocie do Konstantynopola Aleksy IV stał się 
celem rosnących nacisków ze strony duchowieństwa prawosław-
nego, które żądało, aby cesarz zdystansował się do krzyżowców. 
Kronikarz Villehardouin uważa, że wtedy właśnie przestał on im 
sprzyjać. Choniates natomiast podkreśla, że cesarz nadal odwie-
dzał obóz krzyżowców i kompromitował się, biorąc udział w ich 
zabawach. Podobno pozwolił, by krzyżowcy zdjęli mu z głowy 
królewski diadem i zastąpili go wełnianą czapką. Dowódcy kru-
cjaty pod koniec listopada wystosowali do Aleksego IV ultima-
tum: albo wypełni on swe zobowiązania wobec nich, albo uznają 
się oni za zwolnionych z przysięgi i występują militarnie przeciw 
niemu. Decyzja o konfrontacji z Aleksym IV była spowodowana 
poczuciem utraty kontroli nad cesarzem. Obecnie naciskano na 
Aleksego IV, aby wywiązał się z przyrzeczeń, przypominali mu, 
ile im zawdzięcza oraz jak bardzo jest od nich zależny. Odmowa 
Aleksego ich całkowicie zaskoczyła. Doża Wenecji – Henryk Dan-
dolo (1192–1205) prowadzący negocjacje odpowiedział cesarzo-
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76 wi: Nędzny młodzieniaszku, wyciągnęliśmy cię z bagna i do bagna 

z powrotem cię wrzucimy! 
Powodem bezkompromisowego stanowiska Aleksego IV w sto-

sunku do krzyżowców był rosnący wpływ na dworze Aleksego 
Dukasa zwanego Murzuflosem10. Niewiele wiemy o jego prze-
szłości. Był on rzecznikiem stronnictwa występującego przeciw 
krzyżowcom oraz zwolennikiem Izaaka II Angelosa, za rządów 
Aleksego III przebywał w więzieniu. To za jego głównie sprawą 
decyzja krzyżowców, by rzucić Aleksemu IV wyzwanie, obróciła 
się przeciw nim. W zamieszkach, które wybuchały począwszy od 
grudnia 1203 roku, krzyżowcy mocno ucierpieli, do tego 1 stycz-
nia 1204 roku próbowano zniszczyć wenecką flotę za pomocą 
płonących okrętów. 

6 stycznia 1204 roku Nicefor Chryzoberges wygłosił mowę 
skierowaną do cesarza Aleksego IV Angelosa. Gratulował on cesa-
rzowi sposobu, w jaki odzyskał tron. Cesarz powinien jednak być 
świadom niebezpieczeństw, jakie z tego wynikały: Tylko dlatego, 
że przywieźli cię, cesarzu, zgodnie z wolą Bożą, nie pozwól im na aro-
gancję. Ponieważ zwracając tron prawowitemu cesarzowi odegrali 

oni rolę sług, niech teraz będą ulegli jak przystoi sługom. 
Mówca radził, aby cesarz dzielił i rządził, przyjmując 
na swą służbę co uleglejszych krzyżowców i zwalcza-
jąc pozostałych. Mowa kończy się sugestią, aby Aleksy 
zajął się godzeniem Starego i Nowego Rzymu. Mowa ta 
jest odzwierciedleniem polityki Aleksego. Ujawnia ona 
całkowitą naiwność i brak realizmu w ocenie zagrożenia 
ze strony łacinników. 

Władza na dworze szybko dostała się w ręce Alek-
sego Murzuflosa, bowiem stary cesarz Izaak II był już 
schorowany i szybko tracił na znaczeniu. W obliczu tych 
wydarzeń Aleksy IV potrzebował poparcia krzyżow-

ców dla własnego bezpieczeństwa. Niketas Choniates pisze, iż 
hrabia Bonifacy zgodził się bronić cesarza, zaś Murzuflos jedno-

10 B. Hendrickx, C. Matzukis, Alexios V Doukas Mourtzouphlos: His Life, Reign and Death 
(?  –1204), „Hellenika” 31 (1979), s. 108–132.
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77cześnie negocjował z przywódcami krucjaty. Sprzeciw ludności 

Konstantynopola wobec rządów Aleksego IV Angelosa osiągnął 
punkt krytyczny w styczniu 1204 roku. Opozycja zgromadziła się 
w kościele Mądrości Bożej, by wybrać nowego cesarza. Naciska-
no na Choniatesa, aby nominował kandydata na cesarski urząd. 
Ten odmówił twierdząc, że: kogokolwiek by na wybór podsunąć, 
następnego dnia wyprowadzono by go jak owcę na rzeź, a wodzowie 
łacińskich zastępów opletliby Aleksego ramionami w jego obronie. 
W dniach 25–27 stycznia 1204 roku w kościele Mądrości Bożej 
obradowało zgromadzenie, które chciało narzucić nowego cesa-
rza – Mikołaja Kanabosa. Murzuflos zaproponował uzurpatoro-
wi wysokie stanowisko w swej administracji, ale ten odmówił. 
Dało to Murzuflosowi pretekst i ostatecznie w nocy 25 stycznia 
1204 roku obalił Aleksego IV. 5 lutego 1204 nowy cesarz Aleksy V 
Murzuflos (1204) rozkazał stracić swego poprzednika, co wyko-
nano przez uduszenie. Wieść o tym była zbyt mocnym wstrzą-
sem dla nadwątlonych sił Izaaka II, który również wkrótce umarł 
(28 stycznia 1204). Zamordowanie Aleksego IV przez jego następ-
cę w oczach zachodnich rycerzy było najgorszą zbrodnią i przy-
pieczętowało los Cesarstwa Wschodniego.

W swych rachubach przeliczyli się też łacińscy sprzymierzeń-
cy zamordowanego cesarza. Żadnych korzyści nie odniósł Filip 
Szwabski, przegranym okazał się też Bonifacy z Montferratu, 
którego pozycję wśród wodzów krucjaty osłabiła śmierć jego 
protegowanego – Aleksego IV. Ostatecznie krzyżowcy zawarli 
z Wenecjanami traktat dotyczący przyszłego podziału cesarstwa11. 
Po krótkim oblężeniu 12 kwietnia 1204 roku łacinnicy zdoby-
li i splądrowali Konstantynopol, kończąc marsz IV krucjaty ku 
Ziemi Świętej.

Po zdobyciu przystąpiono do wyboru nowego władcy. Natural-
nym kandydatem wydawał się być główny przywódca krucjaty, 
Bonifacy z Montferratu. Na stanowisko cesarza zaproponowano 

11 S. Rek, „Partitio terrarum Imperii Romanie” i markiz Bonifacy z Montferrat, „Balcanica Posna-
niensia” 4 (1989), s. 69–78.
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78 pierwotnie kandydaturę doży Wenecji, Henryka Dandolo, który 

jednak odmówił jej przyjęcia. Kolegium elektorskie mające wybrać 
przyszłego cesarza składało się z sześciu Wenecjan i sześciu krzy-
żowców. Zgłoszono dwie kandydatury: Bonifacego z Monferratu 
i Baldwina Flandryjskiego, wysuniętą przez weneckiego elektora 
Pantaleona Barbaro, bowiem dla Wenecjan ten pierwszy byłby 
bardzo niepożądany. Po długotrwałych sporach 9 maja 1204 roku 
na cesarza „nowego cesarstwa” wybrano jednogłośnie Baldwi-
na. Radowali się Francuzi (...) Lombardczycy zmartwili się – pisał 
Robert de Clari. Cesarz elekt został podniesiony przez tłum do 
góry i zaniesiony najpierw do Hagia Sofia, następnie do pała-
cu Bukoleon. Koronacja Baldwina odbyła się 16 maja 1204 roku 
w Hagia Sofia.

Po zdobyciu Konstantynopola (kwiecień 1204) Innocenty III 
zostanie postawiony w obliczu faktów dokonanych. Papież, choć 
nie bez oporów, dał sobie narzucić wszystkie zwroty w przebiegu 
wyprawy, którą traktował jako swoją. W ten sposób sam wysta-
wił się na zarzut, że to on ponosi faktyczną odpowiedzialność 
za wypaczenia krucjaty. W uroczystym stylu Baldwin zawiado-
mił Innocentego III o założeniu nowego cesarstwa: Oto nadszedł 
dzień zbawienia (...) Wysławiajcie go trąbą arcykapłańską na Syjonie. 
Trzeba pamiętać, że na sojusznikach Baldwina – Wenecjanach 
ciążył nałożony na nich interdykt. Baldwin nie szczędził trudu, 
aby przedstawić ich jako swoich najbardziej niezawodnych i naj-
szlachetniejszych towarzyszy walki. Baldwin zwracał się też do 
papieża o przysłanie posiłków, usiłując go skusić „wschodnim 
cudem”. Łaciński cesarz podkreślał, że krzyżowcy mają zamiar 
wypełnić przysięgę i udać się do Ziemi Świętej. Z drugiej strony 
błagał papieża, aby przybył do Konstantynopola i zwołał sobór, 
który przypieczętuje zjednoczenie Kościołów. Po jakimś czasie 
legat papieski przywrócił Wenecjan i ich dożę na łono Kościoła, 
co z kolei zatwierdził papież. Innocenty III w liście do Baldwina 
z 7 listopada 1204 roku wyrażał radość z założenia nowego cesar-
stwa: Ciebie, twoje ziemie i ludzi bierzemy pod ochronę Św. Piotra 
i szczególną opiekę. 
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79W wyniku walk o europejskie posiadłości dawnego Bizancjum 

doszło do poważnego rozłamu pomiędzy ambitnymi wodzami. 
Baldwin opanował Tesalonikę, a Bonifacy rozpoczął oblężenie 
Adrianopola, gdzie Baldwin osadził juz swój garnizon. Media-
cja doży weneckiego (Bonifacy odsprzedał Wenecjanom za 1000 
srebrnych marek Kretę) i hrabiego Ludwika z Blois zażegnała 
konflikt. W zamian za uznanie zwierzchnictwa Baldwina, Boni-
facy uzyskał potwierdzenie nadania lenna jako król Tesaloniki 
i dowództwo nad siłami krzyżowców operującymi w Grecji. Moż-
na pokusić się o opinię, że Baldwin zamienił silnie scentralizo-
waną Flandrię na papierowe imperium – bez prawa nadawania 
lenn, a więc i bez możliwości stworzenia zaplecza dla własnych 
rządów. Jego tytuł był bardziej imponujący od jego faktycznej 
władzy i domeny, która objęła część Tracji, Bitynię (zajętą zimą 
1204/1205), Mezję oraz część wysp na Morzu Egejskim, m.in. 
Lesbos, Chios, Samotrakę, Samos i Kos. Nie władał nawet całym 
Konstantynopolem, którego 3/8 otrzymali Wenecjanie. W sto-
licy nowy cesarz otrzymał m.in. pałace: Blacherny i Bukelon. 
1 października 1204 roku Baldwin nadal lenna około sześciuset 
wasalom. 

Paradoksem jest, że cała trójka bohaterów IV krucjaty dość 
szybko po jej wydarzeniach pożegnała się z ze światem. Ponad 
dziewięćdziesięcioletni Henryk Dandolo zmarł niebawem po 
bitwie pod Adrianopolem, ambitny król Tessaloniki, 
Bonifacy, zginął 4 września 1207 roku w walce z Buł-
garami. Cesarstwo Łacińskie uratował brat Baldwina – 
Henryk I (1206–1216). Po jego śmierci efemeryczne 
cesarstwo weszło w okres permanentnej dekadencji.

Podporządkowanie kościoła wschodniego Rzymowi 
przypieczętowało schizmę wschodnią. Konstantyno-
pol w rękach zachodnich rycerzy nigdy nie stał się bazą 
wypraw krzyżowych podejmowanych w celu wyzwole-
nia Ziemi Świętej. Był to kulminacyjny punkt narastają-
cej od wieków wrogości między Łacinnikami i Grekami, 

przeciwna jej jest 
„teoria intrygi”. 
według tego założenia 
marsz krzyżowców 
zmienił swój 
kierunek na skutek 
długo i starannie 
przygotowywanego 
spisku
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80 który na trwale zatruł stosunki między wyznaniami12. Część histo-

ryków podkreśla do tej pory, iż grabież Konstantynopola była tra-
gicznym, niezaplanowanym wydarzeniem, a Innocenty III robił 
wszystko, co mógł, aby mu zapobiec. Trzeba jednak podkreślić, co 
zaszło w maju 2001 roku podczas wizyty Jana Pawła II w Grecji. 
Papież w Atenach stwierdził: Niektóre wspomnienia są szczególnie 
bolesne, a niektóre wydarzenia odległej przeszłości do dziś pozostawi-
ły głębokie rany w duszach i sercach ludu. Mam na myśli dramatyczną 
grabież miasta Konstantynopola, które od tak dawna było bastionem 
chrześcijaństwa na Wschodzie. Jest rzeczą tragiczną, że grabieżcy, 
którzy wyruszyli, aby bronić wolnego dostępu chrześcijan do Ziemi 
Świętej, zwrócili się przeciwko swoim braciom w wierze. Fakt, że bra-
li w tym udział chrześcijanie łacińscy, napełnia katolików głębokim 
żalem. Stwierdzenie to było na tyle istotne, iż bez niego podróż 
Jana Pawła II do prawosławnej Grecji byłaby raczej niemożliwa. 

Na temat zmiany w trasie krucjaty historycy spierają się od 
lat13. W opracowaniach poświeconych wydarzeniom z lat 1202–
1204 istnieje „teoria przypadku”. Historycy, którzy ją stworzyli 
uważają , iż zejście z wyznaczonej drogi było następstwem pew-
nego ciągu i splotu przypadków. Teoria przypadku nawiązuje 
w swych zasadniczych rysach do relacji kronikarza krucjaty – 
Villehardouina14. Przeciwna jej jest „teoria intrygi”. Otworzył 
ją w 1861 roku Louis de Mas-Latrie, który oskarżył Wenecjan 
o zdradę. Według tego założenia marsz krzyżowców zmienił swój 
kierunek na skutek długo i starannie przygotowywanego spisku. 
Część historyków mniemała, iż Wenecjanie zawarli układ han-
dlowy z Egiptem i przyrzekli skierować krucjatę na Bizancjum. 
Zmiana kierunku marszu pasowała faktycznie do politycznych 

12 S. Runciman, Schizma wschodnia, przeł. J. Gawroński, Warszawa 1963, s. 190. 
13 Ciekawe zestawienie dyskusji zob. Z. Pentek, Geoffroy de Villehardouin. Rycerz i kronikarz 

IV czwartej wyprawy krzyżowej, Poznań 1996.
14 Geoffroy de Villehardouin, Zdobycie Konstantynopola, Z języka starofrancuskiego prze-

tłumaczył, wstępem i komentarzem opatrzył Z. Pentek, Poznań 2003. Warto źródło 
skonfrontować z inna relacją: Robert de Clari, Zdobycie Konstantynopola, Z języka staro-
francuskiego przetłumaczył, wstępem i komentarzem opatrzył Z. Pentek, Poznań 1997.
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81koncepcji doży weneckiego. Jego dążenia szły w kierunku osta-

tecznego utwierdzenia hegemonii weneckiej we wschodniej części 
Morza Śródziemnego. Nie sposób jednak dowieść, aby doża pla-
nował całkowite unicestwienie Bizancjum. W 1867 roku Karl Hopf 
przedstawił szczegóły pertraktacji wenecko ‒ egipskich i treść 
układu z 13 maja 1202 roku. Z kolei w 1877 roku niezależnie od 
siebie Hanotaux i Streit stwierdzili, że układ ów nigdy nie istniał. 
Hopf miał analizować inny traktat wenecko- egipski z 1208 roku. 
Wenecjanie zostali w ten sposób uniewinnieni od udziału w spi-
sku. W 1875 roku hrabia Riant stwierdził, że to Filip Szwabski 
i jego gibeliński sojusznik Bonifacy z Montferratu stali na czele 
spisku. Jest rzeczą bezsporną, że Hohenstauf miał swój udział 
w grze prowadzącej do zmiany kierunku marszu. Jeśli jeszcze dziś 
teoria intrygi znajduje dziś zwolenników, to generalnie ograni-
cza się do zarzutów wobec Filipa Szwabskiego. Odrzucono teorie 
o inspiracji papieskiej czy weneckiej. W debacie na nad zmianą 
kierunku krucjaty wpływowe okazały się poglądy Waltera Norde-
na z 1898 roku. Nazwano je „zmodyfikowaną teorią przypadku”. 
Głosi ona, iż Wenecjanie uważali zdobycie Konstantynopola za 
pożądane, nikt jednak nie planował żadnego spisku. 

Spiskowa teoria o zmianie trasy IV krucjaty okazuje się wyjąt-
kowo trwała i kształtuje dzisiejsze wyobrażenie o pierwszym 
upadku Bizancjum w nie mniejszym stopniu niż inne mity rodem 
ze średniowiecza (np. upadek templariuszy). O długowieczności 
tych koncepcji przesądza najprawdopodobniej ich elastyczność, 
gdyż były wykorzystywane zarówno przez konserwatywnych, jak 
i radykalnych głosicieli spiskowej teorii dziejów, przez romanty-
ków tęskniących za średniowieczem czy też przez hochsztaple-
rów, którzy nabijają prywatną szkatułę dzięki łatwowierności 
naiwnych. Ω



CZYLI „RAJ WYMYŚLONY” 
GREGORA MACGREGORA1

Niezwykłe dzieło z pogranicza literatury podróżniczej 
i fantastycznej – wydany pod opisowym tytułem 
Sketch of the Mosquito shore: including the territory of 
Poyais, descriptive of the country: with some information 
as to its productions, the best mode of culture, &c., 
chiefly intended for the use of settlers2 traktat stanowi 
przykład dosłownej utopii3.Tym samym należy do 
najambitniejszych fake newsów XIX stulecia

O S Z U ST  I  J E G O  D Z I E ŁO

Gregor MacGregor, żyjący w latach 1786–1845 szkocki awantur-
nik, był podróżnikiem, żołnierzem i pisarzem. Zdobył rozgłos na 

1 Poniższy artykuł opiera się na fragmentach mojej pracy doktorskiej, obronionej na 
Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 2011 roku (Czy przeciw Natu-
rze? Odkrywanie świata, władza imperialna, związki człowieka z przyrodą w kręgu kultury 
anglosaskiej przełomu XIX i XX wieku, WHUW 2011), oraz artykułu opartego na wystąpie-
niu z konferencji naukowej „Światy alternatywne”, która odbyła się w Katedrze Porów-
nawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 
10–11 stycznia 2015 roku (Raj wymyślony, czyli Gregor MacGregor i jego utopia w służbie 
najbezczelniejszego oszustwa XIX wieku, [w:] Światy Alternatywne, Kraków 2015).

2 T. Strangeways (Gregor MacGregor), Sketch of the Mosquito shore: including the territory of 
Poyais, descriptive of the country: with some information as to its productions, the best mode 
of culture, &c., chiefly intended for the use of settlers, London and Edinburgh 1822.

3 Można dostrzec pewne podobieństwa w zestawieniu dzieła MacGregora z La découver-
te australe par un homme volant, ou Le dédale français Nicolasa Edme Rétifa, jednakże ten 
przykład wczesnej literatury fantastycznej zasługuje na samodzielne omówienie.

Dr Adam Podlewski

OD FAKE NEWS 
DO FAKE LAND
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83początku lat 20. XIX wieku niesławną akcją kolonizacyjną w Zato-

ce Honduraskiej. Wiadomości o tej postaci pochodzą z rozrzuco-
nych źródeł oraz informacji przekazanych przez samego bohatera, 
należy więc podchodzić z dystansem do większości zasług, któ-
re przypisywał sobie MacGregor. Był synem kapitana służącego 
w Kompanii Wschodnioindyjskiej. Wstąpił do wojska i rozpoczął 
dość udaną karierę w brytyjskiej piechocie, ale w niejasnych oko-
licznościach odszedł ze służby z rzekomym stopniem pułkowni-
ka. Po śmierci pierwszej żony popłynął do Ameryki Południowej, 
gdzie brał udział w wojnie o niepodległość Wenezueli. Korzystając 
z famy towarzysza broni samego Bolivara oraz wiedzy o strefach 
subtropikalnych Nowego Świata, w 1820 zaczął organizować wła-
sne przedsięwzięcie kolonizacyjne. Jeden z jego najważniejszych 
elementów stanowił wspomniany traktat.

P R AW D Z I W E  N I E-M I E J S C E

Sketch of the Mosquito shore… został wydany w roku 1822. Skupia 
on jak w soczewce idee i złudzenia epoki, a jednocześnie wyko-
rzystuje korpus potocznej wiedzy o geografii świata. Jest także 
przykładem niezwykłego dzieła wczesnej fantastyki naukowej, 
świadomie budującego fikcję z prawdopodobnych odłamków 
wyobraźni kolonialnej. Co więcej, autor osadził falsyfikat w kon-
tekście akademickiej i publicystycznej dyskusji o zaletach i zagro-
żeniach europejskiego stylu życia, a także rozważań nad przyjazną 
i groźną dzikością.

MacGregor najpierw opisał fikcyjne państwo w Ameryce Środ-
kowej4, a następnie zorganizował kompleksowe przedsięwzięcie 
kolonizacyjne obejmujące wyprawę osadniczą, sprzedaż nieist-
niejącej ziemi, waluty i papierów wartościowych. Wyprawa na 
Wybrzeże Moskitów zakończyła się całkowitą klęską, spowodo-
wała najprawdopodobniej ponad dwieście zgonów oraz drama-
tyczne przeżycia przetrwałych kolonizatorów. Sprowokowała też 

4 Por. A. Hasbrouck, Gregor McGregor and the Colonization of Poyais, between 1820 and 1824, 
“The Hispanic American Historical Review”, tom 7, numer 4 (Nov., 1927), ss. 438–459. 
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84 oficjalne śledztwo kierowane przez Edwarda Codda, brytyjskiego 

superintendenta terenu Hondurasu. Wedle końcowego rapor-
tu śledczy znaleźli osadę kolonistów. Słabość i choroba rozpleniła 
się wielce wśród osadników, którzy nie posiadali żadnych środków 
zaradczych na swój opłakany stan5. Opinia publiczna nie przyjęła 
jednak prawdziwości rządowego dokumentu, a sam prowodyr 
nie został pociągnięty do odpowiedzialności i usiłował później 
powtórzyć swoją sztuczkę we Francji (nie odniósł jednak porów-
nywalnego sukcesu).

Już sama forma przedsięwzięcia MacGregora buduje jego pre-
stiż. Sketch of the Mosquito shore... został wydany z zastosowaniem 
wszelkich standardów edytorskich trzeciej dekady XIX stulecia. 
Podobieństwo wobec innych relacji podróżniczych jest widoczne 
w niemal każdym elemencie: formacie, oprawie graficznej oraz 
konstrukcji samej książki, katalogującej po kolei geograficzne, 

gospodarcze, polityczne i kulturowe aspekty opisywanej 
ziemi. MacGregor zarzucał czytelnika bogactwem szcze-
gółów, nie tylko ogólnym opisem topograficznym, ale 
też litanią nazw konkretnych miejsc, często przytacza-
jąc „dawne” hiszpańskie określenia. Co istotne, odnosił 
się też do niedokładnie wskazanych, ale wyglądających 
na rzetelne innych relacji podróżniczych6. Ogrom infor-
macji podniósł pozorną wiarygodność tekstu, tworząc 

wrażenie intersubiektywnej, łatwo falsyfikowalnej relacji.
MacGregor rozciągnął przed czytelnikiem wizję „raju wymy-

ślonego”, który czeka na zagospodarowanie – autor zasugerował 
nawet możliwość harmonijnej współpracy miejscowych i przy-
jezdnych. Awanturnik podał się za przedstawiciela tamtejszego 
władcy Jerzego Fryderyka i opisał sprawnie funkcjonujące pań-
stwo tubylcze (to element, który powinien zwrócić uwagę ofiar 
MacGregora; z drugiej strony dobrze świadczy o tolerancyjnym 
nastawieniu Anglików i Szkotów, którzy byli skłonni uwierzyć 

5 E. Codd, Proceedings of an inquiry and investigation relative to Poyais, London 1824, s. 16.
6 Por. T. Strangeways, op. cit., ss. 4–6.

macgregor 
rozciągnął przed 

czytelnikiem wizję 
„raju wymyślonego”, 

który czeka na 
zagospodarowanie 
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85w lokalne państwo zarządzane w „cywilizowany” sposób). Była 

hiszpańska kolonia, miała zrzucić jarzmo metropolii i wybić się 
na niepodległość tuż po wenezuelskiej epopei Simona Bolivara.

Co istotne, tubylcy mieli darzyć Brytyjczyków szczególną aten-
cją, uznając ich zaangażowanie po stronie wolności, przeciw nie-
wolnictwu i opresyjnemu modelowi kolonizacji hiszpańskiej7. 
Kreując historię heroicznego buntu przeciw iberyjskiej potędze, 
autor wpisał dzieje Poyais w szerszy kontekst walk z Hiszpana-
mi. Zwrócenie fikcyjnego narodu ku Anglii z pewnością łechtało 
wyspiarskie poczucie honoru i wzmacniało przekonanie o harmo-
nijnym połączeniu interesu własnego i misji cywilizacyjnej – wizji 
do dziś istotnej w brytyjskiej historiografii8.We wstępie do swoje-
go dzieła MacGregor pisze: Autor […] jest zachwycony i przekonany 
o oczywistych zyskach nie tylko mieszkańców Wybrzeża Moskitów, 
ale też sąsiednich krajów, niesionych przez cywilizację i rozwój tego 
pięknego zakątka globu; zamierza na następnych stronach zainte-
resować oświeconych Europejczyków tym tematem, opisując histo-
rie tych ziem, ich naturalne bogactwa i możliwości gospodarskich9. 
Indianie mieli być ponadto przyzwyczajeni do europejskich dóbr, 
które przyjmowali ze względu albo na ich użyteczność, albo powab. 
Broń i narzędzia rolnicze są używane już od tak dawna, że tubylcy nie 
wyobrażają sobie życia bez nich10. Inne elementy opisu sugerowa-
ły, że w Poyais już istniała infrastruktura podobna do angielskiej 
(w tym nowoczesny port11), a ewentualne prace miałyby jedynie 
rozszerzyć jej zasięg.

Jednocześnie wymyślona kraina wciąż reprezentowała zalety 
dziewiczego lądu. Zwłaszcza klimat, wedle MacGregora, nosił zna-
miona wyjątkowości: jeśli okres pomiędzy listopadem a kwietniem 
trzeba nazywać zimą, jest to najwspanialsza zima na świecie. Dla 

7 Por. ibidem, s. 330.
8 Por. N. Ferguson, Empire. How Britain made the modern world, Peinguin Books 2004, 

ss. 116–117.
9 T. Strangeways, op. cit., s. V.
10 ibidem, s. 337.
11 Por. ibidem, s. 5.
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86 słabujących i starców tutejszy klimat wyda się rajskim12.W dodatku 

ziemie uprawne na Wybrzeżu Moskitów miały należeć do najlep-
szych w tej części świata13, a przy tym nie wymagały specjalnego 
nakładu pracy (stanowi to jeden z wyróżników „egzotycznego 
raju”14), co w połączeniu z domniemanymi udogodnieniami cywi-
lizacyjnymi zapewniłoby najwyższy standard życia.

Aby dopełnić tej sielanki, MacGregor niezwykle życzliwie 
przedstawił mieszkańców Wybrzeża. Mieli to być „ludzie natu-
ry” wyjęci żywcem z wyobrażeń o szlachetnej barbarii – niegroź-
ni, pomocni, wykazujący całą gamę cnót nieskalanych wpływem 
cywilizacji15. Ich życie miało obfitować w naturalne rozkosze dzięki 
dobrodziejstwom klimatu oraz zaskakującej swobodzie seksual-
nej. Autor wyraźnie podkreślił specyficzne normy obyczajowe 
panujące na Wybrzeżu Moskitów: Zwyczajem większości plemion 
indiańskich (jeśli nie wszystkich), jest dopuszczalność poligamii; wie-
lość żon staje się przywilejem każdego męża w narodzie Wybrzeża 
Moskitów, ale mało która kraina korzysta z tego przywileju równie 
często jak Poyais. Tylko kilku mężczyzn zadowala się jedną małżonką, 
a zmarły niedawno indiański władca zawstydził wszystkich podda-
nych, utrzymując dwadzieścia dwie towarzyszki16.

Taka wizja skupia najważniejsze cechy egzotycznego wabika – 
krainy obyczajowej swobody. Brytyjscy koloniści, w większości 
wychowani w surowych obyczajowo wyznaniach protestanckich, 
odkryli w sobie niespodziewane pokłady pobłażania wobec zwy-
czajów nie tylko urągających europejskiemu moresowi, ale i prze-
czących starokontynentalnej organizacji społecznej17. To przykład 

12 ibidem, s. 58–9.
13 Por. ibidem, s. 39.
14 Problemowi poszukiwania raju w egzotycznych krainach przyjrzałem się w pracy doktor-

skiej, obronionej w 2011 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego; 
por. A. Podlewski, Czy przeciw Naturze? Odkrywanie świata, władza imperialna, związki 
człowieka z przyrodą w kręgu kultury anglosaskiej przełomu XIX i XX wieku, s. 288–293.

15 Por. T. Strangeways, op. cit., s. VII.
16 ibidem, s. 332.
17 Więcej o tym problemie pisałem w:Rodzina chlubą Imperium. Tradycyjne więzi społeczne 

jako element przewagi cywilizacyjnej w oczach odkrywców XIX wieku, [w:] Instytucja rodziny 
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87powiązania egzotyki z seksualnością, opisanego między inny-

mi przez Edwarda Saida (Orient był miejscem, gdzie można było 
szukać doświadczeń seksualnych nieosiągalnych w Europie”18) czy 
Dereka Gregory’ego19. Motyw tropikalnej rozwiązłości jest dobrze 
zadomowiony w europejskiej literaturze podróżniczej. Już kapi-
tan Cook narzekał na ten stereotyp, pisząc: Wyrządzono wielką 
niesprawiedliwość kobietom z Taiti i Wysp Towarzystwa, opisując 
je bez wyjątku jako zdolne do oddania mężczyznom swoich wdzię-
ków za stosowną opłatą. Nie jest to prawdą. Posiąść tutaj kobietę 
zamężną, albo szanującą się pannę jest trudno, jak wszędzie indziej20 
(choć w innych partiach swojej relacji dodawał temu wyobraże-
niu własnych argumentów). Samuel Baker, podróżnik usiłujący 
zrozumieć i docenić afrykańskie społeczności lokalne, upatry-
wał przyczyny ich zastoju cywilizacyjnego właśnie w braku spo-
łecznego porządku: Widać tam brak przedsiębiorczości, 
niedostatek charakteru, umiłowanie spoczynku i luksusu, 
które wiodą ku oddaniu przyjemnościom […]. Brak praw-
dziwej miłości spowodowany wielożeństwem zagradza dro-
gę postępowi i póki poligamia istnieje, rozwój cywilizacji 
jest niemożliwy21.Można wręcz mówić o całym gatunku 
moralizatorskiej literatury podróżniczej odnoszącej się 
do rzekomej seksualizacji życia w egzotycznych krainach22. Jed-
nak to, co dla kaznodziejów, teoretyków cywilizacji i kolonialnych 
feministek było przestrogą, dla wyzwalających się z purytańskich 
ograniczeń młodych Europejczyków stanowiło zachętę.

wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna, Tom 2, Społeczeństwo i kultura, pod redak-
cją J. K. Stępkowskiej i K. M. Stępkowskiej, Lublin 2012, s. 141–144.

18 E. Said, Orientalizm, Warszawa 1991, ss. 73–74.
19 Por. D. Gregory, Between the Book and the Lamp: Imaginative Geographies of Egypt, 1849–50, 

“Transactions of the Institute of British Geographers”, New Series, tom 20, numer 1 (1995), 
ss. 29–57, s. 29.

20 J. Cook, A Voyage Towards the South Pole and Round the World, The Echo Library 2007, t. 1, 
s. 66.

21 S. Baker, The Albert N’yanza, Great Basin of the Nile, and Explorations of the Nile Sources, 
Philadelphia 1868, s. XXIII.

22 Problem ten zarysowałem w artykule: Rodzina chlubą Imperium…

wizja skupia 
najważniejsze 
cechy egzotycznego 
wabika – krainy 
obyczajowej swobody 
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88 Interesującymi wydają się nie tylko te elementy dalekiej uto-

pii, o których MacGregor wspomniał, ale też te, które przemil-
czał. W późniejszej literaturze podróżniczej pojawiła się bowiem 
wyraźna dążność do opisywania niebezpieczeństw niesionych 
przez pozorny raj. Obserwując wyspiarzy na Pacyfiku, James Cook 
zastanawiał się, co jest przyczyną braku rozwoju technicznego 
ich społeczności. Za jedną z hipotez uznał właśnie nadmierną 
beztroskę: Nikomu nie brakuje środków do życia; radość i zadowo-
lenie widoczne są na każdej twarzy. Zaiste, czy mogłoby być inaczej, 
skoro [...] wolność panuje między ludźmi wszystkich stanów? Nie 
czują oni żadnej potrzeby, której nie mogliby zaspokoić; żyją w kli-
macie, w którym groźne ekstrema gorąca i mrozu są nieznane23.Także 
piszący kilka pokoleń później o mieszkańcach Wschodniej Afryki 
John Speke zauważył, że: przyrodzona bierność i lenistwo ludzi staje 

się trucizną dla kraju. Mieszkańcy są zupełnie nieświado-
mi skarbów leżących u ich stóp. To straszne lenistwo jest 
w dużej mierze wynikiem bogactwa przyrody24.

Podobny sposób myślenia jest nieobecny u MacGre-
gora. Być może autor celowo pominął ten wątek, by 
nie obniżać atrakcyjności swojej oferty, a może uznał, 
że jego odbiorcy nie będą zainteresowani subtelnymi 

rozważaniami nad esencją cywilizacji europejskiej. Utopia auto-
ra zbliża się do wyśnionego ideału, jednak ten czysto reklamowy 
sposób opisu mógł wzbudzić podejrzliwość czytelnika. Dlaczego 
tak się nie stało?

A N ATO M I A  S U KC E S U

Sketch of the Mosquito shore... można nazwać erudycyjnym ble-
fem – zawiera informacje możliwe do zweryfikowania jedynie 
dzięki wiedzy, której przeciętny kolonista Poyais nie posiadał. 
Na sukces MacGregora złożyły się trzy aspekty: siła autorytetu, 

23 J. Cook, op. cit., t. 2, 211.
24 J. Speke, What led to the discovery of the source of the Nile, Edinburgh and London 1864, 

s. 344.
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89niezawiniona ignorancja odbiorców oraz projekcja ich marzeń 

i oczekiwań.
Szkocki awanturnik nie występował jako osoba prywatna. Był – 

wedle deklaracji – weteranem armii brytyjskiej, a także bohaterem 
powstania wenezuelskiego. Choć formalnym autorem Sketch of 
the Mosquito shore... był fikcyjny kapitan Strangeways, nazwisko 
MacGregora pojawia się w traktacie wiele razy, począwszy od 
frontyspisu. Mogło to sugerować czytelnikom wsparcie brytyj-
skiej Korony dla opisywanego przedsięwzięcia kolonizatorskiego. 
Odwołując się do tradycji podróżniczych, autor ustawił się w dłu-
gim rzędzie europejskich odkrywców, którzy nie tylko zdobywali 
sławę i bogactwo dla swoich monarchów, ale też współtworzyli 
uniwersalną wiedzę geograficzną w imieniu całego cywilizowa-
nego świata.

Jednak sam autorytet w tym przypadku by nie wystarczył. 
Warto pamiętać, że MacGregor pisał z myślą o słabo wykształ-
conych odbiorcach i korzystał z ogólnie niskiego poziomu angiel-
skiej wiedzy na temat Mezoameryki (przynajmniej w stosunku 
do odbiorcy hiszpańskiego). Nie należy, rzecz jasna, umniejszać 
wiedzy statystycznego obywatela Imperium o świecie. Anglik, 
Szkot, Irlandczyk czy mieszkaniec Ziem Zamorskich posiadał 
sporo informacji o odkryciach geograficznych, technice podró-
żowania i polityce Korony Brytyjskiej, co wiązało się ze znacz-
nym udziałem populacji w przedsięwzięciach kolonialnych takich 
jak Kompania Wschodnioindyjska. Ta wiedza dotyczyła jednak 
przede wszystkim Azji Południowej i północnych krańców Ame-
ryki. Choć Imperium Brytyjskie było obecne również na Morzu 
Karaibskim, jakiekolwiek szczegóły na temat byłych hiszpańskich 
ziem nie stanowiły dobra powszechnego. Rewelacje podane w Ske-
tch of the Mosquito shore... były zatem w teorii weryfikowalne, ale 
dla czytelników traktat pozostawał jednym z niewielu dostępnych 
źródeł wiedzy o Nowym Świecie.

Tam, gdzie ciekawskiemu obserwatorowi nie starcza obiek-
tywnej wiedzy, rosną mity i fantazje. MacGregor stworzył wia-
rygodny, na pierwszy rzut oka, model historyczny i polityczny, 
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90 a bajkowy opis klimatu Wybrzeża Moskitów był zgodny z marze-

niami i oczekiwaniami odbiorców. Trudnym do przecenienia jest 
także aspekt cywilizacyjny – wizja Poyais jako swoistej projek-
cji wolnościowych ideałów, przyjmowanych przez propagandę 
imperium za własne. Wszystkie te czynniki pozwalały koloni-
stom i akcjonariuszom MacGregora czuć się wyróżnionymi dzięki 
uczestnictwu w tym egzotycznym przedsięwzięciu, niezależnie od 
wymiernych zysków z wyprawy. W grę weszła tu angielska rzą-
dza przygody, którą (na dobre i na złe) wychowankowie Albionu 
uznawali za swoją narodową cechę25.

FA K E  N E W S  C Z Y  M E TA U TO P I A ?

Jakub Frankiewicz, katalogując definicje utopii, wiąże je głównie 
z aspektem politycznym i ideologicznym26.W przypadku Sketch of 
the Mosquito shore... chciałbym jednak zaproponować inną klasyfi-
kację i potraktować traktat jako metautopię. Termin ten pojawiał 
się już w opisie specyficznej literatury fantastycznej i politycznej, 
choćby w analizie pism Wellsa pióra Patrika Parrindera27. Nie cho-
dzi mi jednak o samoświadome użycie światotwórczej fikcji w celu 
metapolitycznym (trudno to u szkockiego autora oceniać), ale 
wykorzystanie jej w bardzo praktycznym oszustwie. MacGregor 
nie pozwala czytelnikowi na zdystansowaną lekturę; cały korpus 
fałszywej wiedzy musi zostać przyjęty, aby czar Wybrzeża Moski-
tów zadziałał i przyniósł autorowi wymierne korzyści finansowe.

Szkot korzysta z motywów znanych każdemu badaczowi lite-
ratury utopijnej: wizji ziemskiego raju, wyidealizowanych stosun-
ków społecznych czy zakodowanych idei politycznych; posługuje 
się nimi jednak bardzo pragmatycznie. Nie znając szczegółów jego 
biografii, trudno wyrokować o wykształceniu MacGregora, jednak 

25 Por. S. Warneke, A Taste for Newfangledness: The Destructive Potential of Novelty in Early 
Modern England, “The Sixteenth Century Journal”, tom 26, nr 4 (Winter, 1995), ss. 881–896.

26 Por. J. Frankiewicz, Wizja idealnego społeczeństwa w renesansowych utopiach, Jędrzejów 
2008, ss. 13–15.

27 Patrick Parrinder, Utopia and Meta-Utopia in H. G. Wells, “Utopian Studies”, numer 1 (1987), 
ss. 79–97, s. 116–117.
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91wątpliwe jest, by zdobył on regularną wiedzę z zakresu historii 

literatury czy doktryn politycznych. Używał raczej wąskiej eru-
dycji oraz genialnej intuicji pozwalającej na wyczucie ludzkich 
potrzeb i marzeń. Sięgnął też do najpopularniejszych struktur 
opowieści o nieistniejącym państwie, czyniąc swój traktat god-
nym miana kanonicznego źródła w dziedzinie badań utopii.

Te aspekty zbliżają tekst MacGregora do praktyk współcze-
snych mediów. Choć najlepiej rozpatrywać Szkic… jako relację 
podróżniczą albo powieść fantastyczną, jego cel, zasada działania 
oraz założenie łatwowierności odbiorcy (który może, ale niemal 
na pewno nie zechce zweryfikować podanych mu informacji) 
przypominają do złudzenia fake newsy naszej epoki. Być może 
niniejszy artykuł zachęci badaczy do korzystania z dorobku tego 
genialnego oszustwa, gdyż Sketch of the Mosquito shore… wciąż 
czeka na szczegółową monografię. Ω
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Koreańską polityką wstrząsnęło parę lat 
temu trzęsienie ziemi. Czy jest możliwe, że 
wstępem do niego było zatonięcie pewnego 
statku? I co właściwie wiemy o Korei?

Krzysztof Karnkowski

ŻYWIOŁY 
I PÓŁPRAWDY
O JEDNEJ KSIĄŻCE, JEDNEJ KATASTROFIE 
I BARDZO WIELU WĄTPLIWOŚCIACH
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93W czasach, gdy świat stał się większy i, mimo wszystko, bliższy, skazani 

jesteśmy na wiedzę zapośredniczoną, ekspercką. Traktujemy więc roz-
maitych znawców tematu jako autorytety, w zamian zaś oczekujemy, że 
sprawy nam nieznane, obce, lecz mogące być dla nas przydatne lub cie-
kawe, przybliżą nam w sposób w miarę przynajmniej rzeczowy i obiek-
tywny. Inaczej mówiąc, że nie będą wciskać nam kitu i robić z nas idiotów, 
wiedząc dobrze, że i tak za wiele z tego nie sprawdzimy. A jeśli sprawdzi-
my, to i tak nie będzie to miało większego znaczenia, bo ktoś zgarnie już 
pieniądze za artykuł, sprzeda nakład książki, przeczyta o sobie dobre 
recenzje takich samych znawców i spuchnie w swoim byciu autorytetem 
od nawozów i od świata, jak przed laty śpiewał Jacek Kleyff. Gorzej, gdy 
ekspert zacznie wypowiadać się na tematy, o których mamy jako takie 
pojęcie i możemy wiedzę zweryfikować. Ileż to „beki” uczestnicy dowol-
nej subkultury mieli zawsze z artykułów im poświęconych, wie chyba 
każdy, kto był młody i zaliczył okres fascynacji którąkolwiek z ofert tego 
świata dla znudzonych lub zbuntowanych. I choć bardzo dużo się przy 
okazji dowiedziałem, to miałem chwilami bardzo podobne uczucia, czy-
tając książkę Marcina Jacoby’ego Korea Południowa – Republika żywiołów.ilu
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94 Jacoby o Korei wie na pewno bardzo dużo, ma nawet koreańską żonę, 
więc i rodzinę, którą często odwiedza, doświadczenia bliższe, niż moje 
oglądanie filmów i seriali, i sporadyczna lektura portali, trochę plotkar-
skich, trochę informacyjnych. Niemniej po obejrzeniu kilkuset filmów 
i seriali, chcąc nie chcąc człowiek coś tam musi zacząć skojarzyć, o czymś 
poczytać, a coś usłyszeć od znajomych. Może nie jest to tyle, by napisać 
książkę, ale już tyle, by zauważyć, gdy w książce kogoś innego coś jest 
nie tak. Zacznijmy od tego, że Jacoby równie chętnie, co o Korei, opowia-
da o swoich poglądach na Polskę, krytycznych zwłaszcza po 2015 roku. 
Bardzo nie lubi choćby TVP, ale i (nie ma zaskoczenia) polskiej nietole-
rancji i polityki kulturalnej oraz historycznej, której przy każdej okazji 
przeciwstawia koreańską otwartość i nieskończoną tolerancję. O tym, 
że to straszni rasiści, można tymczasem usłyszeć i poczytać wiele. Kore-
ańczycy uważają się za lepszych zarówno od białych, jak i rozmaitych 
ubogich azjatyckich krewnych, którzy przyjeżdżają do nich pracować, na 
ogół w dość podłych warunkach. Niektórzy badacze twierdzą wręcz, że 
bez oparcia się na nacjonalizmie i rasizmie, lecz na samym komunizmie 
Kim Ir Sen niczego by nie zbudował. Ślady tego widać na Południu choćby 
w serialach, gdzie jeśli już pojawi się biały, albo będzie amerykańskim 

żołnierzem (czytaj „pewnym swej bezkarności bandytą”), albo 
chciwym przedstawicielem złowrogiej zachodniej korporacji. 
O tych uprzedzeniach, obecnych w kulturze i praktyce, Jacoby 
słowem nie wspomina. Możliwe, że w tej i wielu innych spra-
wach zwyczajnie nie chce zrobić przykrości swoim koreań-
skim bliskim. Czasem jednak narracja ta się pruje, jak wtedy, 
gdy opowiada o wzorcowej tolerancji religijnej (i tu przyzna-
ję, obraz świata przedstawiony w produkcji filmowej rzadko 
wskazuje na jakieś animozje między religiami i ich wyznaw-
cami), by w innym miejscu wspomnieć mimochodem, że część 

krewnych jego żony obraziła się śmiertelnie na resztę rodziny, gdy ta 
przyjęła protestantyzm. Więc jednak bywa różnie.

Chętnie rozpisałbym się o tych rozdziałach, gdzie dr Jacoby pisze 
o serialach, sprowadzając je tylko do jednego typu romansów i produk-
cji historycznych, pomijając powstające co roku dziesiątki ambitniej-
szych tytułów, thrillerów, kryminałów, horrorów, o których często pisu-

jako głowa państwa 
okazała się marionetką 

swojej dziwnej, 
uwikłanej we wróżby, 

lecz potrafiącej liczyć 
pieniądze przyjaciółki 

i to doprowadziło 
ją do zguby 
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95ję choćby we „Frondzie Lux”; czy o muzyce rozrywkowej, k-popie, który 

powstaje w złotych klatkach specyficznych ośrodków treningowych, de 
facto obozów pracy dla ładnych dziewczyn i wystylizowanych do granic 
przesady chłopców. Choć teledyski z dziewczynami ociekają seksem i są 
jedną wielką erotyczną prowokacją na użytek dorastających chłopców 
oraz ich znudzonych ojców, w książce czytam, że k-pop przełamał ame-
rykańską modę na wulgarne, ociekające seksem teledyski, a „skromni 
Koreańczycy pokazali, że można inaczej”. Panie, daj pan spokój. Jednak 
najlepsze rzeczy dzieją się, gdy przechodzimy do polityki. Koreańska pra-
wica ma na sumieniu prześladowania czasów autorytaryzmu przed 1988 
rokiem i stworzenie sieci powiązań polityki z biznesem, których Platfor-
ma i dr Kulczyk mogliby tylko pozazdrościć. Jednak przechył Jacoby’ego 
w lewo drażni mimo znajomości tych faktów, zwłaszcza, że potrafi wypro-
wadzić go bardzo, bardzo daleko. Na fali niechęci do Trumpa i Ameryki 
dopłynąć zdarza mu się nawet do pewnej sympatii dla Kim Dzong Una. 
Za to w dość szczegółowej historii politycznych zmian w Korei praktycznie 
pomija (wspomina o tym dopiero w kalendarium i to bardzo skrótowo) 
samobójstwo oskarżonego o korupcję lewicowego prezydenta Roha, 
wcześniej – zasłużonego działacza opozycji i obrońcę w procesach poli-
tycznych. A przecież fakt ten wpisuje się w narrację o bezwzględnej walce 
politycznej i manipulacjach sprzyjających prawicy mediów. Katolicyzm 
tego przywódcy również pomija milczeniem.

Tyle, że pomimo tych wszystkich uwag, z książki dowiedzieć się moż-
na dużo, byle czytać ją krytycznie. Jacoby wiele czasu poświęca ostatniej 
zmianie politycznej w Korei, oczywiście zupełnie nie kryjąc się z sympa-
tią do nowych, lewicowych władz. Poprzednie, prawicowe, miały swoje 
na sumieniu, choć może nie tyle, co w czasach, gdy Południe było jeszcze 
krajem autorytarnym, ale zawsze. O skandalu korupcyjnym, 
który do więzienia doprowadził prezydent Park, polskie media 
pisały i mówiły sporo. Park Geun-hye, postać na swój sposób 
tragiczna, była córką prezydenta, zamordowanego w latach 
70., przy którym pełniła też rolę pierwszej damy, bo wcze-
śniej życia pozbawiono jej matkę. Jako głowa państwa okaza-
ła się marionetką swojej dziwnej, uwikłanej we wróżby, lecz 
potrafiącej liczyć pieniądze przyjaciółki i to doprowadziło ją 

zaczęto mówić, że 
oficjalna akcja 
ratunkowa skupiała 
się na przeszkadzaniu 
wszystkim 
spontanicznym próbom 
niesienia pomocy 
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96 do zguby. Nim jednak media ujawniły kompromaty, Koreą wstrząsnęła 
tragedia promu Sewol.

Czedżu to należąca do Korei wyspa, największa atrakcja turystyczna 
i cel wakacyjnych wypadów, lecz także miejsce jednej z większych rzezi 
wojny koreańskiej. I właśnie tam wybierało się w kwietniu 2014 roku kil-
kaset dzieci wraz z nauczycielami. Przeładowany prom zatonął, a ucznio-
wie, do końca utrzymywani przez dorosłych w poczuciu, że mają biernie 
czekać na pomoc, w większości zginęli. Później wokół sprawy narosło 
coraz więcej znaków zapytania. Poza oczywistą, lecz tuszowaną winą 
właścicieli statku i załogi, zaczęto mówić, że oficjalna akcja ratunkowa 
skupiała się na przeszkadzaniu wszystkim spontanicznym próbom nie-
sienia pomocy i przyczyniła się głównie do zwiększenia skali dramatu. 
Media szybko straciły zainteresowanie tematem, państwo również. Na 
placu boju o prawdę zostały rodziny, podczas swoich protestów pacyfi-
kowane przez policję w stylu nie widzianym od lat 80. Nakręcony trochę 
później film The Truth Shall Not Sink with Sewol był blokowany, co wywoła-
ło nawet międzynarodowy skandal wokół festiwalu filmowego w Pusan, 
gdzie próbowano uniemożliwić pokaz, a władze weszły w ostry konflikt 
z organizatorami. Inaczej, niż w przypadku naszego Smoleńska środowisko 
artystyczne ustawiło się w kontrze do rządzących. W filmach i serialach 
zaczęły powtarzać się wątki wielkich tragedii, spowodowanych przez 
chciwość biznesu i przyzwolenie władz. Kilka tytułów, takich jak Pan-
dora czy Tunel mieli okazją zobaczyć również polscy widzowie, pierwszy 
z tych filmów dostępny jest na Netfliksie. Po wybuchu afery korupcyjnej, 
inaczej, niż w naszych kampaniach wyborczych, nikt nie dopominał się, 
by przypadkiem nie nawiązywać do tej tragedii, którą uznać należy za 
ogólnonarodową traumę. Sewol był jednym z głównych tematów, jaki-
mi żyli protestujący. Protesty tymczasem stały się masowe i, co ciekawe, 

wzorcowe dla wielu późniejszych akcji, znanych też z naszych 
ulic. Białe świece zadebiutowały właśnie wtedy. Artyści zaczęli 
nagrywać protestsongi, zaś tak licznych demonstracji kraj nie 
widział od pamiętnego końca lat 80. Prezydent Park Geun-hye 
musiała odejść, finalnie zaś skończyła w więzieniu. Tyle tylko, 
że znając już trochę koreańskie uwarunkowania, patologię 
polityczno-biznesową świata żyjących w państwie, z państwa 

nie sposób zapytać, czy 
pani park nie została 
zwyczajnie zrzucona 

z sań, by silniejsi, lecz 
głębiej ukryci, trwali 

spokojnie dalej? 
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97lecz i dla państwa czeboli, słabość tamtejszego wymiaru sprawiedliwości 

(który bardzo przypomina to, co możemy po 1989 roku obserwować na 
własnym podwórku), nie sposób zapytać, czy pani Park nie została zwy-
czajnie zrzucona z sań, by silniejsi, lecz głębiej ukryci, trwali spokojnie 
dalej? Ciekawe, czy za kilka lat nie pojawią się (a może już się pojawi-
ły?) teorie spiskowe na temat wydarzeń lat 2014–2018, które zaczynać 
będą się gdzieś w drodze na wyspę Czedżu i wyjaśnią tę tajemniczą nie-
moc, jaka dotknęła akcję ratunkową? Zauważmy, że od tego momentu 
zaczyna się proces potężnej politycznej zmiany, która finalnie nie tylko 
osłabia dotychczasowy układ władzy, oparty na współpracy wywodzą-
cej się w dużym stopniu z dawnego reżimu autorytarnego prawicy, lecz 
zmienia całą politykę Półwyspu. Obecne władze w Seulu, na czele z pre-
zydentem Mun Dze-Inem wobec Korei Północnej nastawione są o wiele 
bardziej pokojowo, nawiązując do dziedzictwa prezydentów Roha i Kim 
Dae-junga. Prowadzona przez nich „słoneczna polityka” bez-
skutecznie próbowała północny reżim oswajać i obłaskawiać 
inwestycjami oraz większą niż wcześniej pobłażliwością. Przy 
czym, powiedzmy sobie szczerze, polski konserwatysta nie 
ma co specjalnie kierować się sentymentami. Prawica z Korei 
Południowej, choć deklaratywnie antykomunistyczna i silnie 
proamerykańska, nie zasługuje na zbyt wiele sympatii. Pozio-
mem represji dorównywała chwilami najgorszym reżimom 
czerwonym i prawicowym, o korupcji zaś można by napisać kilka arty-
kułów zbliżonej objętości. Co więcej, ta się wraz ze zmianą ustroju nie 
skończyła, znajdując sobie idealne warunki rozwoju w kraju posttotali-
tarnym (znów wszelkie polskie analogie wydają się być jak najbardziej na 
miejscu, z zastrzeżeniem, że w Azji znajduje to jeszcze potężne uzasad-
nienie kulturowe). Przez to wszystko, dla nas może paradoksalnie, jednym 
z elementów większej zmiany jest zwrot ku chrześcijaństwu, a ostatnio 
głównie – katolicyzmowi, bowiem rozdrobnione sekty protestanckie czę-
sto wpisują się w ten sam korupcyjny model. Chyba, że wszystko, co do 
nas dociera – filmy, seriale, pojedyncze artykuły, jest tak jednostronne, 
jak książka, od której zaczyna się ten tekst… Ω

jednym z elementów 
większej zmiany 
jest zwrot ku 
chrześcijaństwu, 
a ostatnio głównie – 
katolicyzmowi 



WO J N A  N A  B A ŁT Y K U
W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Japonii czy Grecji, z perspektywy geopolitycznej oraz geografii 
wojskowej Polska jest krajem lądowym i wszystkie wojny z jej 
udziałem, lub na jej terytorium rozstrzygały się w zmaganiach 
zbrojnych na lądzie, a nie poprzez blokadę morską, desant lub 
inne zastosowanie sił morskich. Bałtyk z wojskowego punktu 
widzenia stanowi dla Polski drugorzędny teatr zmagań, niema-
jący charakteru decydującego. W wypadku konfliktu na skalę 
światową, jak i konfliktu o wielkiej intensywności na wschodniej 
flance NATO sytuacja ta powtórzyłaby się w przyszłości. Morzem, 
również przybrzeżnym, w przeszłości rządziła potęga mająca naj-
silniejszą flotę handlową i wojenną, czyli zdolność do projekcji 
siły, której inni nie są w stanie się przeciwstawić. W latach dwu-
dziestych XX wieku, po wielkiej wojnie i rozbrojeniu Niemców 
oraz upadku Rosji, Bałtykiem rządzili więc Brytyjczycy, choć ani 
jeden metr brzegu nie należał do Wielkiej Brytanii. Jednak wraz 
z rozwojem nowoczesnych antydostępowych systemów rosyj-
skich A2AD w XXI wieku, które są w stanie razić cele morskie 
na morzach przybrzeżnych z dużych odległości i głęboko z lądu, 
słabnie skuteczność siły potęgi morskiej chcącej przedrzeć się na 
morza przybrzeżne przez systemy antydostępowe.

POLSKI 
TEATR 
WOJNY

Jacek Bartosiak

CZ. 2
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99Dla Polski walka na morzu ma obecnie znaczenie ze wzglę-

du na możność zwiększenia wpływu na sytuację państw bałtyc-
kich, sojuszniczą pomoc dla nich oraz ze względu na dostęp do 
własnych portów w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu – z Oceanu 
Atlantyckiego. Zapewnienie, że Białoruś oraz Ukraina nie będą 
służyły rosyjskim siłom zbrojnym jako pozycje wyjściowe do woj-
ny z Polską, a terytorium ani przestrzeń powietrzna tych państw 
nie będą służyły wysiłkowi wojennemu Rosji, ma charakter fun-
damentalny. Możliwość niekontestowanego korzystania przez 
armię rosyjską z terytorium białoruskiego i ukraińskiego wła-
ściwie czyni realizację planu wykorzystania Bałtyku dla polskich 
działań operacyjnych znacznie mniej istotną dla ogólnego wyniku 
wojny. Bałtyk bowiem nie będzie miał istotnego znaczenia dla 
przebiegu operacji wojskowych prowadzonych w samym centrum 
grawitacyjnym i strategicznym konfliktu, które przeniosą się na 
obszar stricte lądowy, położony 150–250 kilometrów na wschód 
od Warszawy, z kierunku Bramy Smoleńskiej, względnie z Bra-
my Przemyskiej.

Rosja jest na akwenie w sytuacji defensywnej, a dostęp do 
portów Kronsztad, Petersburg i Bałtijsk w razie wojny zale-
ży od dobrej woli sąsiadów. W czasach minionych sowieckie 
imperium miało zupełnie inne oparcie dla wszelkich swoich 
działań w środkowej części morza. Nie tylko kontrolowało 
zachowanie polityczne swoich państw satelickich PRL-u i NRD, 
a zatem kontrolowało linię brzegową południowego Bałtyku aż 
po wschodnioniemiecki Rostock, ale także we własnym władaniu 
miało port morski w Rydze – dogodny punkt u ujścia Dźwiny do 
morza, oraz porty w Libawie, Windawie i Rewlu (Tallin). W prze-
szłości, gdy Rosja była słabsza na Bałtyku od Niemiec, wówczas 
komunikacja morska do i z Rosji dążyła do Atlantyku raczej 
wokół Skandynawii przez porty Archangielsk i Murmańsk. To 
właśnie były porty docelowe konwojów alianckich w czasie woj-
ny światowej zapewniające łączność Moskwy z Anglosasami. 
Cieśniny Duńskie były zaminowane przez Duńczyków z naka-
zu niemieckiego, a Niemcy w wojnie światowej panowali nie-

Fragment książki 
Jacka Bartosiaka 
Rzeczpospolita 
między lądem 
a morzem.
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podzielnie na środkowym Bałtyku zamykając Rosjan w Zatoce 
Fińskiej i Ryskiej.

Dla NATO Bałtyk po II wojnie światowej stanowił część północ-
nej flanki obejmującej Norwegię, północny Atlantyk i półwysep 
Kola. Rozbudowa sowieckiej Floty Północnej na Półwyspie Kol-
skim po 1964 roku, trwająca aż do połowy lat osiemdziesiątych 
XX wieku, budziła poważny niepokój analityków zachodnich. Dla 
ogólnego wysiłku wojennego w konfrontacji Wschód–Zachód 
Bałtyk nie miał wiodącego znaczenia, ale liczono się z możliwo-
ścią uchwycenia przez wojska Układu Warszawskiego Cieśnin 
Duńskich ze skutkami strategicznymi dla wojny lądowej w Euro-
pie oraz dla połączenia logistycznego z Wyspami Brytyjskimi 
i Atlantykiem.

Morze Bałtyckie ma około 700 mil morskich długości i pomię-
dzy 100 a 200 mil morskich szerokości. Wody Bałtyku są zimne 
i płytkie; głębokości sporadycznie przekraczają 150 metrów. Jedy-
nym wyjściem z Bałtyku są położone na południowym zachodzie 
akwenu Cieśniny Duńskie, stanowiące podstawowy szlak komuni-
kacyjny do i z Morza Północnego. Podejścia do Cieśnin Duńskich 
dzielą się na trzy grupy: Półwysep Jutlandzki na zachodzie, wyspy 
Fionia w środkowej części i Zelandia na wschodzie. Duńska wyspa 
Bornholm, okupowana przez Związek Sowiecki w 1945 roku, sta-
nowi swojego rodzaju wysunięty punkt obserwacyjny pomiędzy 
główną częścią Bałtyku i podejściem do Cieśnin prowadzących 
w kierunku Morza Północnego. Południowe podejście do Cieśnin 
jest bardzo płytkie. Jedynie w północnej części Skagerrak głę-
bokości są większe. Kluczowe wyjścia z Bałtyku to wąskie wiją-
ce się cieśniny: Mały Bełt pomiędzy Jutlandią i Fionią i Wielki 
Bełt pomiędzy Zelandią i Fionią oraz Sund pomiędzy Zelandią 
a Szwecją. Żadna z tych arterii nie przekracza 10 mil morskich 
szerokości. Podczas zimy zdarza się na nich w ograniczonym 
zakresie pokrywa lodowa, co ogranicza ruch małych jednostek. 
Cieśniny Duńskie oraz podejścia do nich były tradycyjnie miejsca-
mi o wielkim znaczeniu ekonomicznym i politycznym. Stanowią 
połączenie pomiędzy Skandynawią a głównym trzonem Europy 
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i barierę kontrolującą wejście i wyjście z Bałtyku. W europejskiej 
grze o równowagę sił stanowiły obszar o kluczowym znaczeniu 
strategicznym. Kontrola tego obszaru była celem strategicznym 
obu stron zimnej wojny.

Powyższe uwarunkowania geograficzne powodują, że w ewen-
tualnej przyszłej wojnie na Bałtyku utrzymanie linii komuni-
kacyjnych przez Cieśniny Duńskie nie będzie w najmniejszym 
stopniu zależne od zdolności i potencjału Marynarki Wojennej 
RP, która w wypadku wrogiego lub nieprzyjaznego nastawienia 
państw wokół Cieśnin, nie będzie w stanie panować nad tamtej-
szymi szlakami morskimi. Sojusznicze, a co najmniej neutralnie 
przychylne nastawienie państw kontrolujących ten obszar będzie 
niezbędne do zapewnienia morskich szlaków handlowych z Pol-
ski na Atlantyk i Morze Północne. To samo dotyczy możliwości 
projekcji siły przez Marynarkę Wojenną RP na akwenach poza-
bałtyckich. Niezależnie od tego, jak duża będzie polska flota, jej 
operowanie poza Bałtykiem będzie w pełni zależne od nastawie-
nia państw kontrolujących Cieśniny Duńskie. Innymi słowy, geo-
grafia determinuje, że zdolności wojskowe Marynarki Wojennej 
RP muszą być ograniczone do Morza Bałtyckiego, gdyż wszystkie 
inne plany operacyjne i możliwości są całkowicie uzależnione od 
przejścia przez Cieśniny. Jedyne pozostałe wyjścia z Bałtyku to 
dwa kanały zbudowane ręką człowieka w celu bezpiecznego przej-
ścia okrętów i statków niemieckich z Bałtyku na Morze Północne 
(Kanał Kiloński) i do Morza Białego/Barentsa (od Sankt Peters-
burga przez jezioro Ładoga) dla Związku Sowieckiego (Kanał Bia-
łomorski). Kanał Kiloński został ukończony w roku 1898 i ułatwił 
Niemcom dyslokację okrętów wojennych z Bałtyku na Morze Pół-
nocne. Oba powyższe wyjścia z Bałtyku są podatne na zniszczenie 
lub zablokowanie w wypadku wojny i mają ewidentne słabości 
strategiczne (słaba przepustowość i możliwość zniszczenia przez 
siły powietrzne) w wypadku kryzysu zbrojnego.

Spoglądając na Morze Bałtyckie z perspektywy Arktyki, widzi-
my akwen przypominający zamknięte szczypce homara, w którym 
Norwegia i Szwecja stanowią górną ich część, Niemcy i Dania ich 
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część dolną, a Polska, państwa bałtyckie, obwód kaliningradzki, 
rejon Petersburga i Finlandia wnętrze szczypiec. Końcówki obu 
części szczypiec zawsze były regionami o pierwszorzędnym zna-
czeniu strategicznym, a ich wnętrze było obszarem największych 
zmagań militarnych w historii ludzkości. Dominującą i rzucają-
cą się w oczy cechą Bałtyku, zwłaszcza północnego, środkowego 
i wschodniego, jest występowanie wielkiej liczby wysp i wysepek. 
Kilka z nich ma strategiczne położenie, a wiele stanowi idealne 
miejsce na bazy, centra logistyczne, miejsca wypadowe i miejsca 
działań sił specjalnych lub urządzania zasadzek na przeciwnika. 
Zelandia, Fionia i Bornholm są kluczowe dla kontroli Cieśnin 
Duńskich i dla realizacji planów kontroli wód Bałtyku na pozio-
mie strategicznym. Dwie wyspy estońskie Hiuma i Sarema mają 
ogromne znaczenie strategiczne w razie szybkiego zajęcia ich 
przez Rosjan zaraz na początku wojny czy kryzysu i ustanowienia 
na nich systemów antydostępowych morskich i powietrznych, 
które (wraz z połączeniem z systemami z obwodu kaliningradz-
kiego) stworzą „bąbel antydostępowy” i wyeliminują, a przynaj-
mniej poważnie skomplikują wszelki ruch morski na Bałtyku do 
państw bałtyckich, oraz utrudnią most powietrzny nad wschod-
nią flanką NATO. Szwedzka wyspa Gotlandia, znajdująca się na 
środku morza, rozdziela szlaki morskie na stronę szwedzką oraz 
na stronę państw bałtyckich, stwarzając możliwość całkowitej 
kontroli wszystkich szlaków morskich i ruchu statków oraz okrę-
tów na środkowym Bałtyku. Fińskie Wyspy Alandzkie uloko-
wane u wejścia do Zatoki Botnickiej kontrolują w pełni wszelki 
ruch w kierunku północnym. Wyspy Alandzkie z powodu swoje-
go położenia oraz liczby stanowiły w przeszłości doskonałe bazy 
wypadowe podczas wszystkich konfliktów zbrojnych na Bałty-
ku. W 1921 roku Wyspy Alandzkie zostały zdemilitaryzowane, 
co znalazło potwierdzenie w traktatach paryskich w dodatko-
wej klauzuli z roku 1947. Wiadome jest natomiast, że marynar-
ka fińska patroluje wody wokół wysp i na wypadek wojny będzie 
z nich korzystała i ich broniła. Wąskie wyjście z Zatoki Fińskiej 
jest kolejnym obszarem o kluczowym znaczeniu strategicznym. 
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Niemcy skutecznie wykorzystali je podczas II wojny światowej 
do zamknięcia marynarki sowieckiej w Leningradzie. Postawili 
bowiem pola minowe oraz założyli sieci przeciw okrętom pod-
wodnym w poprzek wejścia do Zatoki. 

W ostatnim czasie, wraz z rozwojem i dojrzewaniem operacyj-
nym technologii napędu niezależnego od powietrza dla klasycz-
nych okrętów podwodnych, pojawiły się możliwości operacyjnego 
użycia okrętów podwodnych na skalę oraz ze skutecznością bojo-
wą dotychczas niedostępną przy jednoczesnym wykorzystaniu 
tych atutów okrętów klasycznych w stosunku do atomowych, 
jakimi są mały rozmiar, trudna wykrywalność i dużo niższy koszt 
pozyskania i szkolenia załogi. Technologia AIP (Air-Independent 
Propulsion) będzie miała istotny wpływ na działania morskie na 
Bałtyku w najbliższych dekadach oraz na taktykę wojny podwod-
nej. AIP umożliwia okrętowi stałe zanurzenie przez kilka tygodni 
pozostając przy tym bardziej cichym, zwrotniejszym i mniejszym 
niż ogromne okręty atomowe, co daje okrętom z systemem AIP 
ogromną przewagę operacyjną na Bałtyku względem wszystkich 
rodzajów okrętów nawodnych, wobec okrętów podwodnych star-
szych generacji, zwłaszcza głośnych pod wodą okrętów rosyj-
skich, a nawet wobec podwodnych okrętów atomowych. Napęd 
AIP podkreśla i umożliwia nowoczesnym okrętom podwodnym 
wykorzystanie atutów Morza Bałtyckiego w prowadzeniu tzw. 
littoral warfare, czyli wojny podwodnej w warunkach morza przy-
brzeżnego (płytkiego, sonarowo głośnego i wymagającego zwrot-
ności), a zatem idealnego dla okrętów podwodnych z napędem 
klasycznym.

Te metody oraz zimowa pokrywa lodowa w samej Zatoce sku-
tecznie ograniczyły działania bałtyckiej floty sowieckiej. Zatoka 
Fińska ma szczególnie istotne znaczenie obecnie, gdyż istnienie 
niepodległej Estonii powoduje, że z samych tylko powodów geo-
graficznych flota rosyjska może być łatwo zamknięta we własnych 
portach w Zatoce Fińskiej. Sam ten fakt pokazuje, jak ważne dla 
położenia geopolitycznego Polski jest istnienie niepodległej od 
Rosji Estonii (oraz Litwy i Łotwy). Powyższe pokazuje także, jak 
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ważne i o jakim potencjale strategicznym jest współdziałanie 
w regionie z Finlandią i Szwecją. Na Bałtyku występuje dużo zale-
wów, zatok, półwyspów oraz wysp i wysepek, szczególnie licznych 
przy wybrzeżach północnym i zachodnim. Średnia głębokość 
akwenu wynosi 52,3 metra, maksymalna – 459 metrów (Głębia 
Landsort na północny zachód od Gotlandii). Głębia położona naj-
bliżej Polski – Głębia Gdańska – ma 118 metrów. Niskie zasolenie 
Bałtyku spowodowane jest względnie niskimi temperaturami 
i związanym z tym mniejszym tempem parowania wody w obsza-
rze szerokości geograficznych akwenu. Bałtyk jest morzem burz-
liwym o falach krótkich i stromych. Typowa wysokość fali wynosi 
5 m. W czasie silnych sztormów fale są gwałtowne, nieuporząd-
kowane, często odbite i nadchodzące z rożnych kierunków, a ich 
wysokość sięga 10 m. Odległości między grzbietami fal są przy 
tym niewielkie, sięgają zaledwie 50 m. Z powyższych powodów 
Bałtyk jest uznawany za akwen bardzo wymagający. Najsilniejsze 
falowania wywołane są przez cyklony (niże baryczne), nadciąga-
jące z zachodu lub ze wschodu. Morze jest najbardziej burzliwe 
w styczniu, najspokojniejsze w czerwcu. Na polskim wybrzeżu 
Bałtyku rocznie notuje się 20–25 dni sztormowych. Temperatu-
ra wody powierzchniowej w zależności od pory roku wynosi od 
–0,5 do +20°C.

Na Morzu Bałtyckim istotna jest także możliwość prowadzenia 
wojny minowej i przeciwminowej za pomocą zdalnie sterowanych 
okrętów i środków rozpoznania, zwłaszcza w technologii stealth. 
To, podobnie jak napęd AIP dla okrętów podwodnych, będzie mia-
ło istotny wpływ na działania morskie w regionie. Jakiekolwiek 
działania przeciw okrętom podwodnym na Bałtyku są trudniej-
sze niż na innych akwenach z powodu niskiej temperatury wody 
oraz małej głębokości morza. Trudności w zwalczaniu okrętów 
podwodnych potęgują duże zmiany z temperaturze wody oraz jej 
zasoleniu, bardzo poszarpane i nierówne dno morskie Bałtyku, 
podwodne archipelagi wzniesień dna morskiego, liczne wyspy, 
zaobserwowane na Bałtyku zakłócenia magnetyczne, bardzo sła-
ba widzialność, silne prądy morskie o różnych, nieprzewidywal-
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nych często kierunkach. Słodka woda z pokrywy lodowej oraz 
licznych wysp zasilająca ten mały akwen morski czyni warunki 
wojny antypodwodnej jeszcze trudniejszymi. Wszystkie powyż-
sze okoliczności potęgują efektywność floty podwodnej, której 
zwalczanie na Bałtyku jest tak trudne. Z drugiej strony te same 
trudne warunki dotyczą działań dla okrętów podwodnych. Sztu-
ka dowodzenia i operowania na Bałtyku okrętem podwodnym 
należy do najtrudniejszych wyzwań rzemiosła morskiego. Mały 
rozmiar akwenu, płytkie wody, liczne wyspy sprzyjają stosunkowo 
małym, cichym okrętom podwodnym o napędzie klasycznym. Co 
do zasady mniejsze od atomowych, okręty podwodne o napędzie 
klasycznym są trudniejsze do namierzenia niż większe i głośniej-
sze atomowe giganty. Technologia AIP uczyniła z nich jednostki 
prawie tak wydajne jak okręty atomowe, co może zrewolucjo-
nizować wojnę podwodną zwłaszcza w wodach przybrzeżnych.

Mała głębokość wody czyni bardzo efektywną również wojnę 
minową. Głębokość wody często odpowiada maksymalnej efek-
tywnej głębokości min dennych w wielu kluczowych dla komuni-
kacji morskiej miejscach. Położenie min jest szczególnie istotne 
dla zapobieżenia operacjom desantowym na własnym wybrzeżu; 
samo usunięcie min zajmuje dni, a nawet tygodnie i jest obarczo-
ne ryzykiem uszkodzenia lub utraty okrętu. Miny są tanie i proste 
w użyciu, a szeroki wachlarz ich rodzajów ułatwia planowanie ich 
użycia. Miny zatopiły w czasie II wojny światowej więcej okrętów 
i statków niż łącznie inne środki bojowe. Sytuacja powtórzyła się 
w czasie wojny w Zatoce w 1991 roku.

Ograniczony dostęp do i z Bałtyku powoduje, że konflikt regio-
nalny rozegrałby się siłami morskimi stacjonującymi na Bałtyku. 
Jakiekolwiek plany operacyjne zakładające przybycie posiłków 
sojuszniczych przez Cieśniny Duńskie są bardzo ryzykowne 
i zależne od dobrej woli państw kontrolujących ten obszar lub 
państwa, które przeszkadza żegludze w tym miejscu za pomocą 
systemów antydostępowych. W wypadku wojny z Rosją, gdyby 
Szwecja i Finlandia były co najmniej przychylnie neutralne wobec 
Polski, państwa bałtyckie nie stanowiłyby obszaru kontrolowa-
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nego przez Rosjan, a Białoruś nie stanowiłaby terytorium, z któ-
rego Rosjanie mogliby dokonywać projekcji siły. Sama geografia 
powodowałaby, że Polska miałaby przewagę operacyjną nad stro-
ną rosyjską, która łatwo mogłaby być zamknięta w swoich por-
tach, a polskie powietrzne siły uderzeniowe mogłyby razić cele 
wewnątrz Rosji właściwej z kierunku północno-zachodniego, 
zachodniego i południowo-zachodniego, czyniąc obronę przed 
takim atakiem bardzo trudną i kosztowną. Bałtyk wówczas sta-
nowiłby dla polskich sił uderzeniowych „sanktuarium”, z którego 
właściwie bezkarnie można atakować cele przeciwnika i wracać do 
baz macierzystych w zachodniej części polskiego wybrzeża. Flota 
rosyjska zostałaby także zamknięta w portach macierzystych lub 
zniszczona w wypadku uniemożliwienia przez stronę polską uzy-
skania przez Rosjan pełnej dominacji w powietrzu nad obwodem 
kaliningradzkim i wodami przybrzeżnymi.

Widać, jak po rozpadzie Związku Sowieckiego Rosja została 
de facto wypchnięta z otwartego Bałtyku i z punktu widzenia 
geografii wojskowej strategicznie znajduje się w sytuacji defen-
sywnej. Szwecja zajmuje geograficznie dominującą pozycję na 
Bałtyku i dysponuje 1100 milami morskimi wybrzeża oraz około 
25 tysiącami wysp, co faktycznie podwaja jej długość wybrzeża. 
Od jej dobrej woli i szwedzkiego wojska stacjonującego na Gotlan-
dii zależy de facto komunikacja oraz panowanie w powietrzu na 
wschodnim i środkowym Bałtyku87. Korzystne położenie stra-
tegiczne Finlandii u północnych brzegów Zatoki Fińskiej daje 
temu państwu kontrolę nad komunikacją do i z rosyjskich por-
tów w Petersburgu i Kronsztadzie. Także potencjalną kontrolę 
nad rosyjskim przemysłem stoczniowym w tym rejonie, odpo-
wiedzialnym za budowę oraz remonty okrętów zarówno Floty 
Bałtyckiej, jak i Północnej, oraz bezpieczeństwem, pomyślnością 
i prosperity samego Petersburga jako drugiego największego mia-
sta Federacji Rosyjskiej.

W sytuacji, gdy porty, terytorium oraz przestrzeń powietrz-
na Litwy, Łotwy i Estonii nie byłyby kontrolowane od początku 
wojny przez Rosję, a Ukraina i Białoruś nie stanowiłyby teryto-
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rium rosyjskiego w znaczeniu wojskowym, to znaczy, że nie sta-
cjonowałyby tam rosyjskie siły lądowe, rakietowe i powietrzne i, 
w wypadku konfliktu, nie mogłyby dokonać operacyjnego roz-
winięcia, ewentualny konflikt zbrojny pomiędzy Rosją a Polską 
musiałby być zlokalizowany przede wszystkim na szeroko rozu-
mianym obszarze Morza Bałtyckiego oraz wokół obwodu kalinin-
gradzkiego, a nie na tradycyjnym kierunku Bramy Smoleńskiej. 
Powyższe przede wszystkim znakomicie obrazuje sworzniową rolę 
przestrzeni Białorusi jako obszaru buforowego w tej części świata. 
Tłumaczy też wagę rywalizacji o Inflanty i zarazem ich wagę dla 
Warszawy, jednak mniejszą niż uchwycenie przez Rosjan całości 
Bramy Smoleńskiej i jej białoruskiego przedpola.

Niezmiernie istotnym warunkiem pomyślnego przebiegu 
ewentualnego starcia byłaby konieczność pozyskania i utrzyma-
nia co najmniej przychylnego nastawienia Finlandii i Szwecji do 
polityki Polski w regionie. W optymalnym scenariuszu wojennym 
Finlandia i Szwecja byłyby związane z Polską sojuszem, co uczy-
niłoby z Bałtyku morze wewnętrzne sojuszu polsko-nordyckiego. 
Znakomicie poprawiłoby również położenie strategiczne Polski 
w wojnie z Rosją oraz zredukowałoby podstawowe problemy logi-
styczne związane z polskimi działaniami bojowymi i rozpoznaw-
czymi zarówno w trakcie wojny, jak i pokoju.

Jak już wspomniano, marynarka wojenna Rosji byłaby 
zamknięta w Zatoce Fińskiej oraz w portach obwodu kalinin-
gradzkiego, a sojusz Polski z państwami akwenu kontrolowałby 
wszystkie szlaki komunikacyjne oraz kluczowe wyspy na Bałtyku 
i to bez potrzeby posiadania przez Marynarkę Wojenną RP dużych 
okrętów nawodnych. Znakomita część kontroli przestrzeni Morza 
Bałtyckiego dokonywałaby się poprzez polskie siły powietrz-
ne, które mogłyby korzystać z niewrogiego nastawienia czy nie-
przeciwdziałania Szwecji i Finlandii. W optymalnym scenariuszu 
na terenie państw bałtyckich i Szwecji zwiększyłyby znakomicie 
promień działania zarówno polskich sił powietrznych, w tym 
dronów rozpoznawczych i uderzeniowych, jak również okrętów 
Marynarki Wojennej RP, w szczególności okrętów podwodnych 
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zwalczających okręty rosyjskie i wykonujących w razie wojny raz 
po raz uderzenia na rosyjskie porty oraz obiekty wojskowe na 
terytorium Rosji.

Przyjęcie, że Białoruś oraz Ukraina nie będą służyły rosyj-
skim siłom zbrojnym jako pozycje wyjściowe do wojny z Polską, 
a terytorium ani przestrzeń powietrzna tych państw nie będą 
służyły wysiłkowi wojennemu Rosji, ma charakter fundamen-
talny. Możliwość korzystania przez armię rosyjską z terytorium 
białoruskiego, nie mówiąc już dodatkowo o ukraińskim, właściwie 
uniemożliwia myślenie o Bałtyku jako obszarze do przeprowadza-
nia uderzeń na wrażliwe elementy machiny wojennej Rosji, gdyż 
nie będzie to miało istotnego znaczenia dla przebiegu operacji 
wojskowych prowadzonych w samym centrum grawitacyjnym 
i strategicznym konfliktu. Centrum to przeniesie się na obszar 
stricte lądowy położony na wschód od Warszawy w rozciągniętym 
prostokącie między Narwią na północy, Niemnem na północnym 
wschodzie, Mińskiem na wschodzie a Wieprzem na południu.

W S C H O D N I  W Y M I A R  P O L S K I E G O  T E AT RU  WO J N Y

Polski teatr wojny obejmuje teren od dorzecza Odry do dorzecza 
Dniepru i Dźwiny. W jego skład wchodzi kilka wspomnianych 
wyżej obszarów działań wojennych, czyli – jak to nazywali pisa-
rze wojskowi w XIX wieku – „szachownic” . Natomiast obszary na 
wschód od Niemna i Bugu aż po Dniepr i Dźwinę, a w części pół-
nocnej również poza Dźwinę, są dla Rzeczypospolitej i Rosji wie-
lowiekowym terenem wojennym w strefie buforowej pomiędzy 
oboma obszarami rdzeniowymi ich imperiów lądowych. Z punk-
tu widzenia dawnej Rzeczypospolitej, obejmował on wschodnie 
obszary buforowe dawnego lądowego imperium, które dawały głę-
bię strategiczną sercu państwa nad Wisłą i chroniły przed napo-
rem rosnącego imperium carów. Po traktacie ryskim w 1921 roku 
obszar ten na długości ponad tysiąca kilometrów przecinała gra-
nica państwowa od ujścia Zbrucza do ujścia Dzisieńki. Skrzydło 
południowe obszaru starcia zamykały Karpaty i granice przed-
wojennej Rumunii, a na północy bieg Dźwiny na Łotwie. Po obu 
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stronach granicy z traktatu ryskiego nie było żadnych szczegól-
nych różnic w fizjografii kraju. Jednolity był również układ komu-
nikacyjny całej strefy. System dróg żelaznych idących ze wschodu 
z dorzecza Dniepru i Dźwiny od Petersburga po Odessę zbiegał 
się koncentrycznie ku ziemiom Polski środkowej – do czołowego 
teatru wojennego dawnej przedrewolucyjnej Rosji.

Znaczenie wschodnich terenów Rzeczypospolitej doceniali 
dawni polscy stratedzy. Ludwik Mierosławski szukał koncen-
tracji dla polskiego wojska nad Dnieprem i Dźwiną na Bramie 
Smoleńskiej – „grzbiecie oddzielającym Orszę od Witebska jako 
najwyższym kluczem geograficznym wschodnich prowincji”. Jak 
pisał – „jest to plac dozoru strategicznego dla Polski i stanowisko 
jej awangardy wobec Moskwy”. Następną linią obrony jest wklęsła 
linia Niemna i Bugu przedłużona linią Bohu i Dniestru. Na straży 
tej linii, wzmocnionej twierdzami Grodno i Brześć, stoi na połu-
dniu wrzynający się w płaskowyż podolski na kształt obronnego 
bastionu Lwów, a na północy odpowiednik Lwowa – Wilno, speł-
niające rolę forpoczty wysuniętej na wschód od Niemna. Niemen 
jako strategiczna oś kresowych obszarów odgrywa na wschodzie 
kraju analogiczną rolę, jaką pełni Wisła wewnątrz kraju. W gór-
nym biegu Niemen płynie wśród licznych i zalesionych, a przez 
to trudnych do przejścia błot, by następnie wejść w kraj pagórko-
waty, gdzie wrzynając się w teren głęboko, bo nawet 30 metrów, 
ma strome i zwarte brzegi aż do Kowna, od którego nabiera cech 
rzeki wybitnie nizinnej. Na około 200 metrów szeroki w środ-
kowym biegu stanowi poważną barierę przecinającą w poprzek 
kierunki napadu rosyjskiego z Bramy Smoleńskiej. Od Niemna 
przez Puszczę Białowieską, też stanowiącą poważną przeszkodę, 
dochodzimy do środkowego Bugu osłaniającego wnętrze Polski. 
Bug, który od Drohiczyna płynie w kierunku północnym, zatacza 
następnie półkole skręcając stopniowo na zachód, by po przejęciu 
prawobrzeżnego dopływu Nurca płynąć już wyraźnie w kierunku 
zachodnim. Sunie leniwie w rozległej zabagnionej dolinie, która 
jest możliwa do forsowania tylko w miejscach brodów. Poza tym 
jest poważną przeszkodą terenową. Polesie i Niemen łączą się 
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tutaj z Podlasiem, które przechodzi potem płynnie w Mazowsze 
położone po obu brzegach Wisły z charakterystycznym przed-
mościem warszawskim i stołecznym węzłem komunikacyjnym. 
Podlaski teatr operacyjny, idący naturalnym korytarzem od Nie-
mna, stanowi bardzo słabo pofałdowaną płaszczyznę, łagodnie 
nachyloną za Bugiem, sięgając przez Dęblin, Chełm aż po błota 
augustowskie. Od wschodu jego granicą jest Bug i Niemen, od 
zachodu Orzyc i Narew, a dalej linia Brok–Kałuszyn–Żelechów–
Dęblin. Za nią zaczyna się mazowiecki teatr operacyjny dzielący 
się na część środkową i północną, gdzie część środkowa, oparta 
na południu na Wyżynie Małopolskiej, sięga na północy po Bug 
i Narew, a północna część mazowieckiego teatru operacyjnego 
dochodzi do Warmii i Mazur oraz po rzekę Drwęcę.

Tak jak Niemen oddziela Litwę od Korony i Rusi Czerwonej, tak 
Boh dzieli Ukrainę od Podola. Mierosławski uważał, że ten łań-
cuch trójogniwowy sięgający od Królewca do Chersonia zakreśla 
zachodnią granicę pasa, którego wschodnim szlakiem są Dźwina 
i Dniepr. „Prostopadła do Dniepru dolina Prypeci odgradza Litwę 
do ziem ruskich i tworzy dwie szachownice – równe prawie co 
do objętości, ale jakże różne w przeznaczeniu”. Również wybit-
ny sztabowiec wojny listopadowej 1830–1831 Ignacy Prądzyński 
poświęcił sporą część swoich rozważań wschodniemu wymiarowi 
polskiego teatru wojny w obszernym i ciekawym rozdziale swoich 
Pamiętników: „Dwa zawsze były zupełnie odrębne teatry między 
Polakami a Moskwą. Kto trzymał Polesie, mógł przenosić swoją 
masę sił z jednego na drugi”.

Józef Piłsudski 18 października 1920 roku jako Naczelnik Pań-
stwa po podpisaniu preliminariów pokojowych z Rosją Sowiecką 
wydał rozkaz warty przytoczenia w obszerniejszym fragmencie 
w kontekście czynu zbrojnego młodego państwa na wschodnim 
obszarze polskiego teatru wojny.

Żołnierze! 
Dwa długie lata, pierwsze istnienia wolnej Polski, 
spędziliście w ciężkiej pracy i krwawym znoju. Kończycie 
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wojnę wspaniałymi zwycięstwami, i nieprzyjaciel, złamany 
przez was, zgodził się wreszcie na podpisanie pierwszych 
i głównych zasad upragnionego pokoju. […] Zadanie nasze 
dobiega końca. Nie było ono łatwym. Polska, zniszczona 
przez wojnę, nie z jej woli na ziemiach polskich prowadzoną, 
była biedna. Nieraz, żołnierze, łzy cisnęły mi się do oczu, 
gdym widział wśród szeregów wojsk, prowadzonych przeze 
mnie, wasze bose, pokaleczone stopy, które już przemierzyły 
niezmierne przestrzenie, gdym widział brudne łachmany 
pokrywające wasze ciało, gdym musiał obrywać wasze 
skromne racje żołnierskie i żądać często, byście o głodzie 
i chłodzie szli do krwawego boju. Praca była ciężka, a że 
była rzetelna, zaświadczą o tym tysiące mogił i krzyżów 
żołnierskich rozsianych po ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 
od dalekiego Dniepru do rodzimej Wisły. Za pracę 
i wytrwałość, za ofiarę i krew, za odwagę i śmiałość dziękuję 
wam, żołnierze, w imieniu całego narodu i Ojczyzny naszej. 
[…] Żołnierz, który tyle zrobił dla Polski, nie zostanie bez 
nagrody. Wdzięczna Ojczyzna nie zapomni o nim. Zdobyte 
zostały ogromne obszary, opustoszone i obrócone przez wojnę 
światową prawie w pustynię. […]  
 
Rozkaz przeczytać we wszystkich kompaniach, szwadronach, 
bateriach i instytucjach armii polskiej”.

Całą przestrzeń opisaną przez Marszałka jako obszar między 
„dalekim Dnieprem a rodzimą Wisłą” nazywał Władysław Sikor-
ski rozległą Niziną Sarmacką, wymagającą stosowania na niej 
praw przestrzennego manewru na kształt systemu napoleońskiej 
wojny manewrowej. Jego żelazną regułą jest to, że nie można 
się w manewrze oderwać od podstawy operacyjnej, tak jak zro-
bił to z fatalnym dla siebie skutkiem Tuchaczewski, odchodząc 
bez zabezpieczenia linii komunikacyjnych od Bramy Smoleń-
skiej. Podobnie niepoprawnie uczynił Napoleon odrywając się 
od podstawy operacyjnej, znajdującej się po zachodniej stronie 
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Bramy Smoleńskiej i ogólnie od przesłaniającej tę podstawę linii 
Dniepru i Dźwiny. Pojawiająca się głębia strategiczna przeciw-
nika na obszarach buforowych między Rzecząpospolitą a Rosją 
po prostu „wciąga i wysysa” siły walczących. Napoleon, wybiera-
jąc teatr działań jeszcze latem 1811 roku, omawiał plan wypra-
wy w Paryżu z Józefem Poniatowskim i Michałem Sokolnickim. 
Cesarz Francuzów odrzucił polskie propozycje rozwinięcia działań 
na południowo- wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej, 
forsowane przez Polaków, by łatwiej można było odbudować daw-
ne państwo i w zamian wybrał strategiczny kierunek ofensywy 
na Moskwę. Po zajęciu Wilna podobno wybór ten skomentował 
słowami: „Gdybym poszedł na Petersburg, chwyciłbym Rosję za 
głowę, gdybym poszedł na Kijów, chwyciłbym ją za nogi: ale jeśli 
pójdę na Moskwę, ugodzę ją prosto w serce”. 

Pierwotny plan Napoleona Bonapartego nie zakładał mar-
szu w głąb Rosji. Zamierzał on bowiem dokonać szybkiego, roz-
strzygającego uderzenia gdzieś pomiędzy Niemnem a Dźwiną, 
które doprowadziłoby do „kapitulacji politycznej” cara. Pomimo 
wkroczenia do opuszczonego przez Rosjan Wilna plan walnej 
bitwy w pobliżu granicy nie doszedł do skutku, ponieważ Rosjanie 
wycofali się w głąb kraju. Zmusiło to wojska sprzymierzone do 
rozpoczęcia pogoni. Wojska napoleońskie prowadziły następnie 
uderzenia kolejno na Witebsk i Smoleńsk, a celem tych działań 
było otwarcie drogi na Moskwę. Po sześciu tygodniach pobytu 
w zdobytej Moskwie Wielka Armia Napoleona została zmuszona 
do odwrotu w obliczu wielkiej głębi strategicznej państwa carów. 
Przegrana w bitwie pod Małojarosławcem zmusiła sprzymierzo-
nych do powrotu tą samą drogą, którą wcześniej szli na Moskwę. 
Wielka Armia w ciężkim odwrocie przeprawiła się przez Berezynę, 
unikając co prawda zwinięcia w całości przez pogoń rosyjską, ale 
nie unikając straszliwego fiaska i klęski kampanii.

Na tym teatrze działań wojennych główną rolę odgrywa śmia-
ły manewr, który w połączeniu z elementem zaskoczenia dawał 
natychmiastowe efekty. Zazwyczaj w wyniku takich działań nie-
przyjaciel był zmuszony do pośpiesznego odwrotu. Doskonale 
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o tym świadczą działania operacyjne na polskim teatrze wojny 
w 1919 roku oraz wiosną i późnym latem 1920 roku, zarówno 
w Bitwie Warszawskiej, jak i dorównującej jej rozmachem bitwie 
niemeńskiej. Z obserwacji i analizy działań zbrojnych w pierw-
szej połowie XX wieku może wynikać, że jedynymi odpowiednimi 
działaniami obronnymi na północnym teatrze działań wojennych 
może być „obrona manewrowa” oparta na jednej z kilku strate-
gicznych rubieży istniejących w tamtym okresie. Na kierunku 
wschód-zachód były nimi linie rzek Niemen–Kanał Ogińskiego–
Szczara. Wschodnią rubież stanowiły linia Berezyny i Dźwiny. 
Jednak ze względu na długość linii, jaką tworzyły owe rzeki, jest 
ona dość trudna do obrony przy ograniczonych siłach. Natomiast 
trzecią rubieżą była linia dawnych okopów niemieckich z I woj-
ny światowej.

Analizując działania wojskowe na tym obszarze (z lat 1914–
1918, 1919–1920, 1939–1945), można zauważyć kilka charakte-
rystycznych zjawisk. W operacjach przeprowadzonych w tym 
rejonie dominuje szeroki i szybki manewr, który dąży do pozba-
wienia jednostek przeciwnika zdolności bojowej. Pozwala na to 
w dużej mierze wykorzystanie fizycznych uwarunkowań terenu. 
Podmokły charakter części terytorium, a także specyficzny układ 
rzek i lasów umożliwiają stronie posiadającej inicjatywę bojową 
i zdolność manewru sprawne zaskoczenie przeciwnika, lub jego 
okrążenie nawet przy niewystarczającej – wydawałoby się – ilo-
ści sił i środków. Takie działania przeprowadzało Wojsko Polskie 
w okresie wojny polsko-sowieckiej z lat 1919–1920. Często dyspo-
nując ograniczonymi siłami przy wykorzystaniu uwarunkowań 
terenowych Wojsku Polskiemu udawało się pokonać znaczniejsze 
siły przeciwnika. Jak można zauważyć, działania w tamtym okre-
sie opierały się na szybkim manewrze na skrzydło nieprzyjaciela, 
którego zmuszano do wycofania się na obszar niesprzyjający dzia-
łaniom militarnym – jak w wypadku operacji niemeńskiej koń-
czącej wojnę 1920 roku. Ten typ działań był powtórzony w latach 
1939–1945. Manewrem charakterystycznym z tego okresu jest 
niemiecka Barbarossa w roku 1941 i operacja sowiecka Bagration 
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w roku 1944. Wehrmachtowi udało się zająć przeprawy na Bugu 
i wedrzeć na 50 kilometrów w głąb terytorium nieprzyjaciela 
w ciągu pierwszego dnia walk. Główną operacją przeprowadzo-
ną w czerwcu i lipcu 1941 roku było okrążenie wojsk sowieckich 
na obszarach dzisiejszej Białorusi dokonane przez Grupę Armii 
„Środek” feldmarszałka Fedora von Bocka. Założenie bitwy pole-
gało na nowatorskim manewrze wielokrotnego okrążenia sił prze-
ciwnika przy szybkich i głębokich uderzeniach zgrupowaniami 
zmotoryzowanymi103. Silne zgrupowania pancerne uderzyły 
z dwóch rejonów. Z okolic Suwałk działania prowadziło zgru-
powanie gen. Hermanna Hotha w ogólnym kierunku na Mińsk 
przez Wilno. Tymczasem oddziały dowodzone przez gen. Heinza 
Guderiana miały wyprowadzić uderzenie z okolic Terespola na 
Brześć, a następnie na Mińsk przez Baranowicze. W ciągu pię-
ciu dni oddziałom 2 i 3 Grupy Pancernej kilkakrotnie udało się 
przełamać linie frontu przeciwnika i szybkim marszem osiągnąć 
przedmieścia Mińska. Do 8 lipca operacja białostocko-mińska 
została zakończona. W rezultacie przeprowadzonej operacji do 
końca lipca 1941 roku udało się osiągnąć linię Berezyny i górnej 
Dźwiny, a także zająć pozycję wyjściową na Bramę Smoleńską.

W efekcie późniejszych działań jesienią 1943 roku utworzyła 
się stała linia frontu pozostająca bez większych zmian do wiosny 
1944 roku. Wojska sowieckie zajęły linię frontu opierającą się 
od północy na Bramie Smoleńskiej i dalej na południe wzdłuż 
Dniepru do Rogaczewa. Stąd front przecinał linie rzek Dniepr 
i Berezyna, po stronie sowieckiej pozostawiając Żłobin, Kalen-
kowicze i Mozyrz, a następnie ciągnął się na zachód po linii Pry-
peci. Przygotowania do działań ze strony sowieckiej rozpoczęły 
się w połowie kwietnia 1944 roku razem z opracowaniem planu 
operacji, któremu nadano kryptonim Bagration. Opracowany plan 
w dużej mierze był lustrzanym odbiciem manewru niemieckie-
go z czerwca 1941 roku. 22 czerwca 1944 roku główne uderzenia 
zostały wyprowadzone na kierunkach: Witebsk, Orsza, Mohylew, 
Bobrujsk. W wyniku pierwszej fazy operacji wojska sowieckie 
rozbiły większość sił Wehrmachtu znajdujących się w pierwszej 
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linii obrony. Oddziały Armii Czerwonej po zajęciu Mińska miały 
następnie skierować ofensywę na przedwojenne ziemie Rzeczy-
pospolitej. Cele postawione przed dowódcami frontów zakładały 
zajęcie Brześcia, Grodna, Białegostoku, a także Kowna i Wilna. 
Oddziały Armii Czerwonej, choć wyczerpane pierwszym etapem 
operacji, 5 lipca 1944 roku przeszły do dalszej ofensywy. W jej 
wyniku Armia Czerwona uzyskała pozycję poprowadzenia dalszej 
ofensywy na terytorium Prus Wschodnich i centralnej Polski.

O ile przez północny białoruski teatr wojenny przechodzą dro-
gi z Warszawy do Moskwy i Petersburga łączące stolice państw 
na Nizinie Środkowoeuropejskiej i Wschodnioeuropejskiej, o tyle 
przez południowy teatr wojenny biegły drogi do żyznych prowin-
cji ukraińskiego czarnoziemu i zagłębia żelazowego oraz węglo-
wego Krzywego Rogu i Donbasu, a dalej na Kaukaz i do systemu 
rzeki Wołgi, czyli heartlandu i centrum rolniczego rosyjskiej części 
Rosji. Z kolei do Polski południowy teatr działań wojennych wiódł 
od razu do jej obszaru rdzeniowego z najgęstszym zaludnieniem 
i niebezpiecznie na tyły warszawskiego centrum dyspozycyjne-
go – mianowicie na Śląsk, do Wielkopolski i dalej przez ziemię 
lubuską – nawet do niemieckiego Berlina położonego przecież 
zaraz za Odrą. O ile zatem los stolic Polski i Rosji rozstrzygał się 
na północnym, białoruskim teatrze wojennym, to wynik ewen-
tualnej długotrwałej wojny – można powiedzieć zdolność do pro-
wadzenia wojny zasobowej – mógł zostać także rozstrzygnięty 
na południe od bagien Prypeci.

Józef Piłsudski tak wspominał znaczenie Bramy Smoleńskiej 
w swoim Roku 1920: „Tuchaczewski stwierdza, że przedsiębiorąc 
operacje o daleko wytyczonym celu miał do wyboru dwa główne 
kierunki dla swych głównych sił. Jeden z nich nazywa kierun-
kiem ihumeńskim, prowadzącym prosto do Mińska, drugi – jak 
sam określa – «Polacy nazywają smoleńskimi wrotami». P. Tucha-
czewski dla swych operacji wybrał ten drugi kierunek. Jak już 
zaznaczyłem, nasze określenie oznacza całkiem inny, bardziej 
zbliżony do samej nazwy szmat ziemi. Istotnie, dwie główne rzeki 
pogranicza, istniejącego niegdyś pomiędzy Rzeczpospolitą Pol-
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ską a państwem carów, Dźwina i Dniepr, formują swym górnym 
biegiem względnie wąski korytarz, zamknięty u swego wyjścia 
ku wschodowi największym miastem w tamtym kraju – Smoleń-
skiem. Toteż wszystkie najazdy i wyprawy, czy to ze strony pol-
skiej, czy rosyjskiej, z konieczności o Smoleńsk zawadzały, robiąc 
zeń jak gdyby wrota, do których pukano przede wszystkim, gdy 
chodziło o operacje w większych rozmiarach. Smoleńsk był zdo-
bywany przez tę czy przez inną stronę w przeciągu wieków za 
każdym razem, gdy szło o większe wojny toczone w owych cza-
sach. W nowszych czasach podczas marszu Napoleona na Moskwę 
znowu jedna z większych bitew stoczona została o panowanie na 
tymi istotnymi wrotami”.

Rozłożenie terenowe wschodniej części polskiego teatru woj-
ny zamiennie wskazuje na elementy siły i słabości strategicznej 
Rzeczypospolitej. Pogranicze wschodnie znajdowało się mimo 
wszystko bowiem zbyt blisko jądra państwa. Na północnym, bia-
łoruskim teatrze działań wojennych krótki czas nie pozwalał 
na skoncentrowanie większości armii w wypadku wojny nad-
chodzącej z Bramy Smoleńskiej w razie uzyskania przez Rosjan 
zaskoczenia. Oczywiście ta prawidłowość jest tym bardziej nie-
pokojąca w dniu dzisiejszym nie tylko ze względu na brak kon-
troli przez Rzeczpospolitą samej Bramy Smoleńskiej, ale nawet 
ze względu na to, że węzły komunikacyjne Brześcia i Grodna 
znajdują się na obecnej Białorusi, która w sensie wojskowym 
znajduje się pod kontrolą Rosjan, co czyni czas na reakcję woj-
skową Polski na kierunku warszawskim jeszcze krótszym, a samą 
reakcję znacznie trudniejszą do przeprowadzenia. W ofensywie 
z kolei, immanentną słabością Rzeczypospolitej pozostawał fakt, 
że armie polskie wychodzą z obszaru „20-milowego na 200-milo-
wy”, mając przed sobą układ dróg o kształcie wachlarzowatym. 
W miarę odsuwania się bowiem od rdzenia państwa przestrzeń, 
na której muszą operować, zwiększa się nie tylko „na długość”, 
ale także „na szerokość”.

Rosjanie także doskonale rozumieli znaczenie Bramy Smoleń-
skiej, o czym świadczą wspomnienia Tuchaczewskiego, a także 
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Siergiejewa z wojny 1920 roku, gdzie chociażby Tuchaczewski 
wprost wspomina o znaczeniu pozostawania wrót smoleńskich 
w rękach sowieckich do czasu rozpoczęcia drugiej ofensywy – 
lipcowej, i przełamania polskiej obrony. Dla rosyjskich działań 
ofensywnych, wychodzących z rosyjskiego obszaru rdzeniowe-
go, występuje z kolei zjawisko przeciwne: pogranicze buforowe 
między Moskwą a Warszawą jest obszarem bardziej odległym niż 
z punktu widzenia Warszawy, a wszelki ruch wojskowy wymagał 
długiego czasu, w tym sporych przygotowań. Za to zmniejszała się 
szerokość rontu, wraz z powodzeniem wojny z Polską kanalizując 
zawężająco ruch na Warszawę. W tym sensie przy równych siłach 
przewagę na początku wojny ma inicjatywa polska, a przy należy-
tej mobilizacji i koncentracji zyskuje też łatwo przewagę szybko-
ści wykonania zadania. Tym można tłumaczyć skłonność strony 
polskiej do ofensywnych zachowań w wojnie polsko-sowieckiej 
z lat 1919–1921 oraz w późniejszym szkoleniu Wojska Polskiego 
w czasach II Rzeczypospolitej.

Zachodnia granica opisywanego teatru działań wojennych 
jest tylko częściowo wzmocniona naturalnymi przeszkodami. 
Jest to krótki odcinek rzeki Bug w okolicach Brześcia, a także 
dwa odcinki Niemna. Pierwszy z nich, ciągnący się w okolicach 
Grodna, drugi zaś fragment to dolny jego bieg pokrywający się 
częściowo z dzisiejszą granicą Litwy i obwodu kaliningradzkie-
go. Z kierunku zachodniego istnieją najdogodniejsze warunki do 
przeprowadzenia operacji wojskowej ze względu na wspominany 
już nizinny kształt terenu i brak poważnych przeszkód tereno-
wych. Obszar charakteryzuje się układem nizinnym o niskim 
pofalowaniu z małą ilością znaczących wzniesień. Dwa najwy-
żej położone punkty mają około 300 metrów n.p.m. Pierwsze 
z tych miejsc znajduje się na południowy wschód od Wilna. Jest 
to wzniesienie Józefowa Góra (Juozapines kalnas), które nale-
ży do Garbu Oszmiańskiego i ma 292,7 metra n.p.m. Natomiast 
kolejny taki obszar o podobnej wysokości znajduje się na Miń-
szczyźnie (Wysoczyzna Mińska). Są to dwie góry – Łysa (342 m 
n.p.m) i Dzierżyńska (345 m n.p.m). Kontynentalny dział wodny 
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przebiega przez terytorium Białorusi i ciągnie się z północnego-
-wschodu na południowy-zachód. W przybliżeniu podział ten 
zaczyna się w okolicach Orszy, następnie ciągnie się w kierunku 
Mińska i kończy na zachodnim Polesiu.

Najdłuższą rzeką przepływającą przez Litwę i Białoruś jest 
Niemen. Ciągnie się on od swoich źródeł na Białorusi, kończąc 
bieg u ujścia do Morza Bałtyckiego. Dolina Niemna jest zabagnio-
na i porośnięta lasem, szczególnie w okolicach ujścia Szczary. 
W białoruskiej części biegu rzeki najważniejszym węzłem komu-
nikacyjnym jest Grodno i jego okolice. Mieści się tutaj znacząca 
przeprawa drogowa i kolejowa, a na północ od Grodna znajduje 
się Kanał Augustowski, łączący działy wodne Wisły i Niemna. 
W litewskiej części biegu rzeki główne przeprawy kołowe znaj-
dują się w większości miast leżących na jej brzegu. Największym 
węzłem komunikacyjnym jest Kowno, w którym łącznie znajduje 
się ponad 30 przepraw przez Niemen i Wilię (kołowych, pieszych 
i kolejowych). Dolina Niemna na całym biegu rzeki militarnie 
stanowi znaczną barierę. Gęste zalesienie doliny i jej podmo-
kły charakter, a także obfita sieć dopływów powodują trudności 
w koncentracji wojsk i ich przeprawie. Ze względów strategicz-
nych największe znaczenie mają przeprawy w Grodnie i Kow-
nie. Drugą co do długości rzeką na Litwie jest Wilia (Neris), 
której długość wynosi 510 kilometrów. Jej źródło znajduje się 
na północ od Mińska, a rzeka kończy swój bieg wpływając do 
Niemna w Kownie. Na odcinku białoruskim jej bieg jest nieregu-
larny – kilkakrotnie zmienia swój kierunek. Natomiast od grani-
cy litewsko-białoruskiej płynie równoleżnikowo. Duże znaczenie 
strategiczne ma oczywiście także Dniepr razem ze swoimi dwo-
ma głównymi dopływami na Białorusi (Berezyną i Prypecią). Na 
Dnieprze znajduje się kilka stałych przepraw w okolicach więk-
szych miast – Orszy, Rzeczycy, Mohylewa. Berezyna jest prawym 
dopływem Dniepru przebiegającym równolegle. Długość całkowi-
ta Berezyny wynosi 613 kilometrów i na całej swojej rozciągłości 
jest pocięta starorzeczami i odnogami. Dolina Berezyny w dużej 
mierze jest zalesiona i podmokła, wręcz bagnista. Istnieje tylko 
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kilka odcinków, na których dolina ma charakter suchy i łatwo 
dostępny. Znajdują się one w okolicach miasta Bobrujsk. Prypeć 
rozciąga się przez obszar Polesia. Ogólna długość Prypeci wynosi 
761 kilometrów, z tego 495 kilometrów ciągnie się na terytorium 
Białorusi. Źródła jak i ujście Prypeci znajdują się na Ukrainie. 
W okresie roztopów dolina Prypeci poza stałymi przeprawami 
staje się całkowicie niemożliwa do przebycia. Dniepr, Berezyna 
i Prypeć stanowią białoruskie drogi śródlądowe i odgrywają waż-
ną rolę z punktu widzenia przydatności do działań militarnych. 
Oprócz tego, że mogą być naturalnymi granicami działań wojen-
nych, mogą także stanowić środek transportu dla oddziałów woj-
skowych, przy czym Dniepr i Berezyna są drogami rokadowymi 
obsługującymi zaplecze frontu na całej jego szerokości. Natomiast 
Prypeć może stanowić drogę dofrontową.

Między Polesiem a Puszczą Niborską ze źródłami Niemna cią-
gnie się żyzny lessowy korytarz słucki przez Bobrujsk na Berezy-
nę i Rohaczew na Dnieprze, który dalej wiódł nawet na Starodub 
(jak w wypadku najazdu tatarskiego w 1506 roku czy wyprawy 
Tarnowskiego w roku 1535). Najważniejsze znaczenie miał jed-
nak oczywiście szlak z Wilna i Mińska na Moskwę przez Bramę 
Smoleńską, stanowiący międzyrzecze górnego Dniepru i Dźwiny, 
o szerokości około 80 kilometrów z malutkimi rzeczkami Łuczesą 
i Kapslą – dopływami górnej Dźwiny, jako jedynymi przecinają-
cymi w poprzek to suche i wyniesione międzyrzecze, niezwy-
kle dogodne do skoncentrowanego marszu masami wojsk bez 
konieczności zawsze ryzykownego ich dzielenia. Na samej Bra-
mie Smoleńskiej główna droga wiodła jej południowym zawia-
sem wzdłuż Dniepru wygodną drogą z Orszy do Smoleńska. Ten 
odwieczny szlak w Wielkim Księstwie Litewskim przecinały błot-
niste doliny Świsłoczy pod Mińskiem, Berezyny pod Borysowem 
i Druci pod Druckiem. Trzecie przejście na wschód prowadziło na 
kierunku z Wilna do Pskowa i Nowogrodu, wiodąc przez Dźwi-
nę pod Połockiem wzdłuż rzek Łowatii i Wielikiej. Potęga Rosji 
przełamała system obronny Wielkiego Księstwa Litewskiego na 
Bramie Smoleńskiej w roku 1514, a na Połockiej w roku 1560, 
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co zmusiło elity Księstwa do zwrócenia się ku Koronie polskiej. 
Oprócz rosnącej siły imperium moskiewskiego także przewrót 
w technice artyleryjskiej zmieniał zasady fortyfikacji i sztuki 
oblężniczej, osłabiając obronną linię strategiczną Rzeczypospo-
litej na Dnieprze i Dźwinie.

Od Inflant Polskich po Polesie i od brzegów Bałtyku aż poza 
Dniepr sięgają obszary oddziaływania północno-wschodniego 
„półwyspu polskiego”, decydujące o przeniesieniu wojny w dorze-
cze Wisły lub w dorzecze Dniepru i Dźwiny. Obszar dzieli się na 
kilka pasów. Pierwszy to pojezierza ze zbiorowiskiem wzgórz 
i jezior, niecek i bagnistych szerokich dolin rzecznych mniej więcej 
pomiędzy Połockiem nad Dźwiną a Wilnem i obszarem na połu-
dnie od Suwałk. Drugi pas to wyżyny – mniej w nim stromości, 
raczej brak jezior, tam znajduje się Wyżyna Mińska, Oszmiańska, 
Nowogrodzka i Wołkowyska. Trzeci pas to niziny – wciskające się 
zatokowo pomiędzy płaty wyżynne i ciągnące się smugami wzdłuż 
dolin rzecznych: na Żmudzi wzdłuż Niemna, wzdłuż Dniepru 
i Berezyny. Często występują tam opady – latem nawet bardzo 
często i długo trwające – po kilka dni i tygodni nawet. Na tej osi 
znajdują się ważne miasta pogranicza: Kowno, Mińsk, Wilno, 
Grodno, Brześć. Ogólnie charakterystyczną cechą tego rejonu 
jest słaba sieć komunikacyjna, wojna na tych przestrzeniach była 
wojną pieszą aż do II wojny światowej, a oddziały do walki docho-
dziły, a nie dojeżdżały.

Ciekawostką jest również to, że porządną sieć drogową urządzi-
li w tym obszarze Niemcy w czasie I wojny światowej na potrzeby 
logistyki i służby etapowej. Sieć ta jednak zanikała szybko w II 
Rzeczypospolitej ze względu na zbyt małą liczbę ludności nie-
zbędnej do obsługi tej infrastruktury i brak kapitału do utrzyma-
nia jej w przyzwoitym stanie. Ludność zimą jeździła na przełaj 
przez zamarznięte ugory, rozlewiska i błota, zupełnie inaczej niż 
latem, gdy przestrzenie bezdrożne i drogi nieutwardzone stawały 
się trudniejsze w komunikacji ze względu na opady. Często więc 
zimowe drogi były zupełnie sprzeczne z dostępną maszerującym 
wojskom mapą rejonu. Obecnie obszar ten to niezwykle dogod-
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ny do przemieszczania się teren, lekko falisty, lecz bez poważne-
go ograniczenia widzenia w linii horyzontu, idealny dla ruchu 
i walki czołgowej, a niewielkie pagórki łamią horyzont akurat 
na tyle, by zniwelować potencjalną przewagę zasięgu siły ognia 
piechoty wyposażonej w kierowane pociski przeciwczołgowe, 
acz nie zasłaniają całkowicie horyzontu, umożliwiając czołgom 
zwalczanie środków przeciwczołgowych z dogodnych dla siebie 
odległości i ogólnie stwarzają świetne warunki do walki czołgo-
wej z charakterystyczną dla niej dynamiką, manewrem i siłą oraz 
częstotliwością ognia.

Brama wejściowa z polskiego obszaru rdzeniowego w kierun-
ku na Bramę Smoleńską wynika z układu jezior oraz obszarów 
lesistych i nizinnych północno-wschodniej Polski. Przesmyk 
suwalski to obszar między Niemnem, obwodem kaliningradz-
kim a niegdyś granicą pruską, z licznymi jeziorkami, ciągnącymi 
się pasem od północy na południe, z których największe znaj-
dują się wokół Augustowa i w pobliżu systemu Kanału Augu-
stowskiego. Od Suwałk na południe ciągnie się błotnista smuga 
wzdłuż granicy – wielka Puszcza Augustowska. Dalej w kierunku 
Litwy przesmyk suwalski przeistacza się w drobniejsze, acz czę-
sto występujące wzgórza, ciągnąc się za obecną granicę litewską 
aż po Mariampol, stwarzając idealne miejsce do spotkaniowej 
bitwy czołgowej w dogodnym dla czołgów terenie. Tam obszar ten 
łączy się z lasami schodzącymi do Kowna. Na przesmyku suwal-
skim trudno dokonać koncentracji wojsk. Augustów zajmuje naj-
bardziej doniosłe położenie, ściśle ryglujące komunikację w tym 
obszarze, a miasta nie da się po prostu ominąć w wypadku działań 
wojennych toczących się o kontrolę tego przejścia. Na dodatek 
jego położenie i topografia wspaniale nadają się do zamienienia 
w twierdzę ryglującą wszelki ruch przeciwnika.

Głównym wejściem pomiędzy Białymstokiem i Wołkowyskiem 
Polska wyszła na białoruski teatr działań wojennych i dalej na 
Bramę Smoleńską oraz przekroczyła Dźwinę starym polskim szla-
kiem, w najwęższym przejściu pomiędzy błotami Biebrzy i Narwi 
a Puszczą Białowieską. Potem szlak wiódł z Baranowicz na Mińsk, 
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a północna odnoga z Lidy przez Wilejkę na Połock lub wprost 
z Wilna na Połock – na górny zawias Bramy Smoleńskiej. Prze-
rwa między górnym Dnieprem a Dźwiną, tworząca Bramę, ma 
około 80 kilometrów szerokości i jest to nizinna równina pokry-
ta lasami i przecięta rzeczkami, oraz w jednej trzeciej szerokości 
przegrodzona błotami (Błota Weretejskie – 25 km długości i 15 km 
szerokości). W ogólnym rozrachunku w pełni osłonięte i dogodne 
dla ruchu wielkich jednostek są strefy nadbrzeżne Dźwiny i Dnie-
pru. Z rzeczek przecinających Bramę jedyne istotne (każda z nich 
ma ok. 20 m szerokości) to Łuczosa i Kaspla. Łuczosa (w górnym 
biegu zwana także Werchitą) bierze swój początek na północny 
wschód od Orszy w pobliżu Dniepru i przecina Bramę Smoleń-
ską niemal przez całą szerokość płynąc w brzegach przeważnie 
urwistych. Kaspla z kolei płynie w ogólnym kierunku na północ-
ny-zachód i wpada do Dźwiny pod Surażem. Obie rzeczki mogą 
stać się przeszkodą taktyczną jedynie podczas obfitych wyle-
wów. Przed Bramą Smoleńską od strony zachodniej w odległości 
90–120 kilometrów znajduje się grupa Jezior Lepelskich, kana-
lizując ruch w kierunku forsowania Berezyny pod Borysowem. 
Błotnista dolina Berezyny „zamyka” dostęp do Bramy. Okolice 
Lepla są wielkim rozdrożem, z którego prowadzą naturalne szlaki 
na Moskwę – jeden południowy mijając Dniepr po prawej stro-
nie – do Wiaźmy przez Bramę Smoleńską i drugi północny przez 
Witebsk i brzegiem Dźwiny na Rżew. Trakcyjna siła tej wielkiej 
drogi wiodącej ku Moskwie wyznacza kierunek przez trzy wielkie 
miasta obszaru: Mińsk, Witebsk i Smoleńsk. Tylko Homel leży 
nieco na uboczu tego szlaku. Brama Smoleńska zasłaniała Rosję 
od Rzeczypospolitej i osłaniała odległą zaledwie o 480 kilometrów 
stolicę carów – Moskwę.

Można porównać znaczenie Bramy Smoleńskiej dla Rzeczy-
pospolitej i Rosji do przykładu łatwiejszego do przyswojenia dzi-
siejszemu czytelnikowi – znaczenia Wzgórz Golan zarówno dla 
Izraela, jak i Syrii. Jeśli charakterystycznie wyniesiony ponad 
obszary sąsiednie Golan należy do Izraela, to obszar rdzenio-
wy tego państwa w Galilei, w tym Jezioro Galilejskie, Tyberiada 
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i dolina Jordanu, a nawet dolina Gilboa, są w miarę bezpieczne 
od zagrożenia ze strony Syrii czy innych potęg korzystających 
z terytorium tego państwa. Jednocześnie z drugiej strony – jeśli 
Wzgórza Golan są w rękach armii izraelskiej, to odległa o niecałe 
50 kilometrów od wschodniego ich skraju stolica Syrii – Dama-
szek, znajduje się w zasięgu bezpośredniego oddziaływania woj-
skowego ze Wzgórz Golan, z dogodnej podstawy operacyjnej, 
w tym potencjalnie błyskawicznej ofensywy lądowej schodzącej 
w „dół” przez Kunetrę na Damaszek. To stanowiłoby koszmar 
strategiczny dla Damaszku. Gdyby to z kolei Syria miała w swoim 
ręku Wzgórza Golan – jak było przed wojną 1967 roku – wówczas 
izraelski obszar rdzeniowy nie mógłby się należycie rozwijać (osa-
dy i kibuce w Galilei położone blisko Wzgórz Golan były przed 
1967 roku stale niepokojone syryjskimi działaniami wojskowymi), 
a w razie symetrycznej wojny i inwazji lądowej natychmiastowe 
niebezpieczeństwo zajęcia groziło całemu obszarowi Izreala od 
granicy z Libanem, przez Galileę, po granicę z Jordanią i dolinę 
Gilboa, skąd zresztą nie jest wcale tak daleko do Tel Awiwu czy 
wybrzeża Morza Śródziemnego. Widać to było dobitnie w cza-
sie wojny Jom Kippur w 1973 roku, zwanej przez Arabów wojną 
ramadanową. Armia izraelska została zaskoczona jednocześnie 
na froncie egipskim oraz syryjskim i nie dysponowała wystarcza-
jącymi siłami, by zapobiec przelaniu się wojsk pancernych Syrii 
przez południowy Golan, co groziło rychłym zajęciem przez Syryj-
czyków Deganii oraz Tyberiady na brzegu Jeziora Galilejskiego. 
Skutkowało również w rzeczywistości ewakuacją ludności w głąb 
Izraela. Dosłownie w ostatniej chwili ofensywa mająca na celu 
przełamanie obrony południowych Wzgórz Golan i następnie 
zjechanie ze zboczy płaskowyżu na zachód wprost do serca Izra-
ela wysiłkiem rezerwistów izraelskich wchodzących do działań 
wojennych została powstrzymana.

Wystarczy sobie także wyobrazić, jaka byłaby sytuacja z punktu 
widzenia interesu Izraela, gdyby Wzgórza Golan wróciły we wła-
danie Syrii w wyniku rozmów pokojowych kilkanaście lat temu. 
Dziś trwałaby tam – podobnie jak w całej Syrii – wojna domo-
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wa, co oznaczałoby automatyczną destabilizację, a Wzgórza nie-
kontrolowane należycie z Damaszku stałyby się wiszącym nad 
obszarem rdzeniowym Izraela rozsadnikiem zagrożenia. W szcze-
gólności, gdyby – jak twierdzą często przedstawiciele Izraela – 
wrogi Izraelowi Iran stał się dominującą potęgą na rozdartym 
wojną obszarze Syrii.

Powyższy przykład pokazuje dobitnie, na czym polega zna-
czenie strategicznych stref buforowych i że nie jest to kwestia 
teoretyczna albo znana jedynie z annałów historii. Od ich istnie-
nia zależy pomyślność i bezpieczeństwo innych obszarów, które 
obszary buforowe osłaniają. Na wschód za Bramą Smoleńską kraj 
staje się wyższy i bardziej suchy aż do środkowej części Wyżyny 
Rosyjskiej. Przed Bramą od zachodu okolice Lepla obfitują w jezio-
ra, które tworzą przeszkodę dla posuwania się w głąb Bramy 
Smoleńskiej od strony Rzeczypospolitej. Większa grupa jeziorna 
znajduje się także na lewym brzegu Dźwiny pomiędzy Połockiem 
a Bieszenkowiczami. Stanowi ona dogodny punkt obrony skrzy-
dła tejże Bramy wśród nielicznych wzniesień luźno porozrzuca-
nych, o spadkach łagodnych i falującym horyzoncie, w terenie 
idealnym dla wojny czołgowej. Od Orszy Dniepr płynie szeroką 
doliną z obfitymi wylewami na wiosnę, licznymi starorzeczami, 
jeziorkami i jamami, a drogi przez nie prowadziły tradycyjnie 
po groblach. W przeciwieństwie do zawsze nienadającej się do 
brodzenia Wisły, w czasie posuchy można było forsować brody 
Dniepru aż do ujścia Berezyny. Berezyna do ujścia Hajny płynie 
w brzegach błotnistych, porośniętych krzakami, z małą ilością 
miejsc do zejścia i forsowania i w ogóle jest trudna do przejścia, 
z dogodnym punktem przeprawowym z Borysowie – znanym 
dzięki legendzie odwrotu Wielkiej Armii jesienią i zimą 1812 roku. 
Wzdłuż rzeki ciągnęły się kompleksy leśne, trudne do przejścia, 
coraz szersze ku południowi, wzmagając znaczenie tej rzeki jako 
linii obronnej. Dolna Prypeć w ogóle nie ma brodów. Natomiast 
Dźwina dla odmiany ma ich całkiem dużo.

Ciekawe jest – jak opisał Władysław Sikorski w swoich wspo-
mnieniach z wojny 1920 roku – że w miarę odnoszenia sukcesów 
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na Wschodzie w wojnie 1919 –1921 „śniły się” niektórym w Polsce 
wschodnie granice sprzed rozejmu andruszowskiego z XVII wie-
ku. Wybiegające znacznie nawet poza strategiczną linię Dźwiny 
i Dniepru i sięgające aż po Wielkie Łuki, Wiaźmę, Briańsk czy 
Połtawę na południu. Za plan minimum inni z kolei uważali przy-
najmniej stare granice dawnej Rzeczypospolitej sprzed I rozbioru. 
Całe pogranicze, czy jak kto woli – buforowa strefa między Rosją 
a Rzecząpospolitą, jest przedzielona przez błotnisty, olbrzymi 
kraj Polesia – 115 tys. kilometrów kwadratowych. Trudność opa-
nowania Polesia powodowała niezmiennie, że polski teatr wojny 
dzielił się na północny i południowy teatr działań wojennych. 
Stałej łączności działania szybko i dużymi siłami (przerzucania 
z jednego frontu na drugi) nie dało się utrzymać. Trzecim więc, 
swoistym obszarem frontu wschodniego Rzeczypospolitej była 
„puszcza i błotowisko znane pod nazwą Polesia” rozpięte w trój-
kącie pomiędzy Brześciem, Hajnówką i Dnieprem od Rohaczewa 
niemal po Kijów. Polesie nie nadaje się zupełnie do celów ofensyw-
nych oraz do operacji wojennych w wielkim stylu. Jest przeszkodą 
w marszu i w czasie postoju. Nawet rozwój nowoczesnej techniki 
wojennej w XX wieku „nie ograniczał strategicznego znaczenia 
Polesia, gdyż jego lesisty i bagienny charakter jest równie wielką 
przeszkodą dla płatowców, jak i czołgów”. Granicznym miejscem 
Polesia od zachodu był Brześć – „strategiczna stolica Polski” – 
jak ujmował znaczenie tego miasta sam Ludwik Mierosławski – 
twierdza u ujścia Muchawca do Bugu, choć samo miasto Brześć 
położone było nad Muchawcem.

Polski teatr wojny rozpada się zatem na cztery różne co do swo-
ich warunków obszary operacyjne. Ich wspólną cechą jest rozle-
głość i przestrzenność, których na skutek względnej słabości sił 
przeznaczonych do obrony państwa nigdy nie będzie można opa-
nować równomiernie. Kierunek bałtycki za przesmykiem suwal-
skim omówiono powyżej, na samym początku. Teren najbardziej 
niebezpieczny, północny, od Polesia po Dźwinę, a na zachodzie 
Niemen, położony na białoruskiej wyżynie, jest falisty i na ogół 
otwarty oraz ma względnie dobre warunki obserwacyjne. Poza 
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górnym Niemnem i Szczarą oraz bagnistymi dolinami wymie-
nionych rzek nie zawiera poważniejszych przeszkód terenowych. 
Leżą tam najkrótsze i najdogodniejsze drogi rosyjskiego napadu 
na Polskę, biorące swój początek w Smoleńsku, Orszy i Witebsku, 
a znajdujące oparcie w centrum rosyjskiego imperium. Rosyjski 
ruch ofensywny na stosunkowo licznych i dobrych tu drogach 
odcina Polskę od państw i portów bałtyckich i przywraca Rosji 
lądowe połączenie z Kaliningradem, ułatwiając zaopatrzenie 
rosyjskiego wojska w tym rejonie. Rosjanie, uderzając na pół-
nocnym obszarze działań wojennych, mogą zwinąć cały polski 
front i przenieść wojnę – jak już wiele razy w historii bywało – 
nad środkową Wisłę, a więc do serca Rzeczypospolitej, paraliżując 
przez to główne ośrodki jego siły politycznej i obronnej.

Transport na Białorusi i na Litwie rozwijał się głównie w cza-
sach Związku Sowieckiego. Sieć dróg kołowych i kolejowych, które 
są podstawowym rodzajem transportu, była tworzona w stosun-
ku do potrzeb ekonomicznych i strategicznych imperium sowiec-
kiego. O ile położenie Litwy ma charakter pomostowy między 
europejską częścią Rosji a Morzem Bałtyckim, o tyle położenie 
Białorusi nadaje jej charakter kraju tranzytowego w dwóch kie-
runkach. Priorytetowym z nich jest korytarz wschód-zachód 
łączący Rosję z Europą Zachodnią. Drugim kierunkiem jest kory-
tarz północ-południe łączący obszar Morza Bałtyckiego z obsza-
rem Morza Czarnego. Jest on pokryty siecią kolejową w sposób 
nierównomierny w dodatku w powiązaniu z rosyjskim systemem 
transportu kolejowego poprzez rozstaw torów. Linie kolejowe na 
Białorusi należą do tzw. szerokotorowych, których rozstaw szyn 
wynosi 1520 milimetrów. Na terytorium Litwy występuje również 
połączenie „normalnotorowe” z Polską, które kończy się na stacji 
kolejowej Szostaków (Šestokai).

Na terytorium Litwy można wyznaczyć kilka strategicznych 
połączeń o układzie równoleżnikowym i południkowym. W ukła-
dzie równoleżnikowym funkcjonują dwie linie. Pierwsza z nich, 
północna, biegnąca od Kłajpedy do Dyneburga na Łotwie przez 
Szawle i Poniewież. Natomiast druga, południowa, z Kaliningra-
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du na Białoruś przez Kowno do Mołodeczna. W układzie połu-
dnikowym istnieją dwie linie kolejowe bezkolizyjne. Pierwsza 
z nich – zachodnia, łączy Łotwę z Kaliningradem (Lipawa–Kłajpe-
da–Tylża), a druga – wschodnia, łączy Łotwę z Białorusią (Dyne-
burg–Mołodeczno). Jest to o tyle istotne, że zgodnie z rosyjską 
sztuką wojskową wszelkie operacje ofensywne zawsze są prze-
prowadzane wzdłuż linii kolejowych, które stanowią podstawo-
wą linię operacyjną, wzdłuż której można utrzymywać właściwe 
tempo logistyczne wymagane dla działań zaczepnych. Cechą 
wyróżniającą białoruskie koleje jest brak centralnego punktu 
koncentracji, łączącego kilka większych węzłów transportowych. 
Ciągi kolejowe leżą głównie w centralnej i zachodniej części kraju, 
tworząc sieć o typowo tranzytowym charakterze. Główną magi-
stralą kolejową jest linia z Moskwy przez Mińsk i Brześć do War-
szawy. Drugą znaczącą linią jest linia kolejowa z Grodna przez 
Lidę i Mołodeczno do Połocka, gdzie rozwidla się w kierunku 
Łotwy i Rosji. W układzie południkowym istnieją dwie główne 
linie rokadowe o znaczeniu strategicznym – z Litwy na Ukrainę 
i z Ukrainy do Rosji.

Drugim rodzajem transportu, który jest równie rozwinięty, są 
drogi kołowe. Na omawianym obszarze można określić kilka dróg 
o dużym znaczeniu militarno-gospodarczym. Główną drogą cią-
gnącą się na Litwie południkowo jest autostrada, która łączy Kłaj-
pedę z Mińskiem i Wilno z Rygą. Natomiast na Białorusi główne 
kierunki transportu kołowego są tożsame ze strategicznymi linia-
mi kolejowymi. Jest to kolejno droga o układzie równoleżniko-
wym Moskwa–Mińsk–Brześć–Warszawa. Natomiast druga droga 
przebiega południkowo przez Witebsk–Orszę–Homel i jest częścią 
magistrali łączącej Petersburg z Kijowem. Na południu Białoru-
si funkcjonuje jeszcze jeden ważny szlak drogowy przebiegający 
przez Polesie, łączący Brześć z Moskwą.

Od wschodu obszar południowy polskiego teatru wojny rozło-
żony między Polesiem a Karpatami przepoławia dolina Dniestru 
z obszernym lewym dorzeczem. Między Prutem a Dniestrem 
szedł szlak wołoski przez Bramę Przemyską. Działem wodnym 



JA
CE

K 
BA

RT
O

SI
A

K 
/ 

PO
LS

KI
 T

EA
TR

 W
O

JN
Y 

12
8

Dniestru i Bohu prowadził szlak kuczmański, a działem wodnym 
Bohu i dopływów Dniepru – szlak czarny. Łączyły się one u źródeł 
Bohu pod Zbarażem w Bramę Wołyńską. Skupienie zamków na 
przeprawach i działach wodnych Wołynia, Podola i ogólnie całego 
województwa ruskiego miało na celu – jeśli nie zamknięcie dróg 
dla przeciwnika – to przynajmniej obserwację szlaków wiodących 
do serca kraju. Obwarowania od wschodu na Podolu okazały się 
z czasem niewystarczające na przełomie XV i XVI wieku, w latach 
wzmożonych najazdów tatarskich, które przelewały się nawet 
na lewy brzeg Wisły. Przy okazji zastosowań wojskowych duże 
znaczenie handlowe miały drogi z Kijowa nad Bug ciągnące się 
wzdłuż Polesia Wołyńskiego.

Operacyjne szlaki Wołynia, Podola i Ukrainy przedstawiają 
warunki korzystne do manewru wielkimi masami kiedyś kawa-
lerii, a obecnie czołgów. Odnosi się to nawet bardziej do Wołynia 
i Ukrainy, a mniej do Podola, gdzie głębokie naddniestrzańskie 
jary niewidoczne z dala z powodu prostopadłości ich ścian two-
rzą jednak poważne przeszkody komunikacyjne. Obszary poło-
żone na Wyżynie Podolskiej na wschód od Zbrucza przechodzą 
w czarnomorski step, a na południe obniżają się stopniowo do 
Dniestru. Otwarty, mało pocięty, lekko falisty i wyżynny teren, 
brak kompleksów leśnych i większego przemysłu, słabo rozbu-
dowana sieć komunikacyjna – wszystko to zapewniało kawalerii 
dużą swobodę ruchów, a wybitnie rolniczy charakter kraju dawał 
podstawy do aprowizacji, uniezależniając masy kawaleryjskie od 
służby etapowej. Jak chwalił się po latach Władysław Sikorski – 
„manewry wołyńskie w roku 1925 wykazały, że jazda polska oka-
zała się najsilniejszą kawalerią świata”.

Te charakterystyki potęgują się wraz z posuwaniem się na 
wschód na rozległych stepach południa Rosji i środkowej Azji, 
gdzie wyrastały ludy koczownicze, które „rodziły się na koniu” 
i wystawiały wspaniałe armie konne. Stąd też należy sobie uświa-
domić, że dawna Rzeczpospolita stanowiła naturalny koniec szla-
ku wielkich wypraw kawaleryjskich uderzających w nią od wieków 
z głębi bliższego i dalszego Wschodu. Szlaki tatarskie: czarny, 
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złoty i kuczmański, liczne rozsiane na Podolu mogiły, wzgórza, 
kurhany, z których w wiekach dawnych sygnalizowano pochód 
tatarskich hord, powinny stanowić silne piętno w naszej pamięci. 
Jak pisał Władysław Sikorski: „Wszakże Batuchan półmilionową 
ponoć armią po wzięciu Kijowa w 1241 roku szedł na Łuck, Lublin, 
Sandomierz, Kraków i Legnicę i był pierwowzorem armii konnej 
Budionnego”. Tej strasznej z roku 1920, która siała postrach na 
południowym teatrze działań wojennych, a która mogła doprowa-
dzić do upadku państwa polskiego, gdyby również wskutek dzia-
łań konarmii oddziały sowieckie z południowego teatru działań 
połączyły się z wojskami Tuchaczewskiego idącymi z teatru pół-
nocnego. W ten sposób uniemożliwiając oderwanie się polskiego 
wojska od przeciwnika i niwecząc powstanie luki między woj-
skami sowieckimi, a w rezultacie wykluczając przeprowadzenie 
manewru flankującego znad Wieprza. Uporczywa obrona węzła 
lwowskiego oraz błędy dowódców sowieckich przyczyniły się oczy-
wiście do takiego, a nie innego stanu spraw w sierpniu 1920 roku 
i ostatecznie do polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej.

Historyczna Ukraina, w odróżnieniu do Podola czy Donbasu, 
oznaczała obszar rozciągnięty na 450 kilometrów równoleżniko-
wo od Dniestru do Dniepru. I tyleż prawie samo południkowo. Na 
północy bagna Polesia przechodzą w suchszy już kraj i smugi żyź-
niejszej gleby Wołynia, potem w Podole malowniczo postrzępione 
siłą płynących tam wód. Biegnąc na wschód ta krawędź lądu zatra-
ca swoją jednolitość, łagodnie się obniżając przez Boh ku Dnie-
prowi. Południowa część płaskowyżu podolskiego porżniętego 
dziesiątkami dopływów Dniestrowych panuje nad całym krajem 
od Karpat po Polesie, nad wielką bramą, przez którą prowadzą 
szlaki z Morza Czarnego do dorzecza Wisły. Płaskowyż jest niego-
ścinny dla dróg wskutek jarów Podola, można tam napotkać tylko 
południkowy szlak idący od Kijowa, który łączy się ze szlakami 
z Podola i Bramy Mołdawskiej, a następnie przeciska w miejscu 
możliwie najdogodniejszym pomiędzy krawędzią podolską a Pole-
siem – czyli przez Wołyń. Przeszkodą w swobodnym ruchu jest tu 
jedynie kilka dopływów Prypeci oraz gromada grzbietów i wysp. 
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Stąd też Wołyń posiadał cechy krainy przejściowej położonej przy 
Bramie Przemyskiej, gdzie idąc z zachodu, z wąskiego korytarza 
wchodzi się w szeroki przestwór ziem ukrainnych. Wołyń nie 
ma cech łączących, jedynie przejściowe, a jego rzeki wiodą wody 
w pustkowia Podola. Długoletnie istnienie zaborczej granicy na 
Zbruczu sprawiło, że kraj miał dwa systemy wojenne – austriacki 
napadu i rosyjski obrony. Na zachodzie istniała dobra komunika-
cja, na wschodzie celowo przez Rosjan zaniedbana – więc słaba.

Cele działań wojennych na południowym wschodzie dawnej 
Rzeczypospolitej były łatwe do wyznaczenia. Wojska nieprzy-
jacielskie musiały dążyć do zajęcia Lwowa jako „łącznika bramy 
wąskiej” do Przemyśla i skręcając na południe – do Drohobycza 
i Borysławia – ośrodka naftowego. Głównym miejscem komuni-
kacyjnym tego terenu jest Lwów położony na obniżeniu i dogod-
nym przejściu przez wał Roztocza w miejscu, w którym dochodzi 
do płyty podolskiej. Przejściowe stanowisko Lwowa sprawiało, że 
kierowały się ku niemu niegdyś szlaki handlowe i szlaki najaz-
dów tatarskich, a potem liczne linie kolejowe. Akcja ofensywna 
wobec Lwowa powodowałaby przed II wojną światową wejście 
nieprzyjaciela między Polskę a Rumunię, rozdzielając te państwa 
i ich zasoby wojenne. Wszelka akcja nieprzyjacielska na zachód 
od Zbrucza poważnie utrudniałaby tym samym skrzydłowe sta-
nowisko Rumunii, oparte na Dniestrze, wychodzące Besarabią 
o jakieś 250–350 kilometrów na wschód w stosunku do granicy 
Rzeczypospolitej na Zbruczu. Tym samym jednak armie rumuń-
skie zagroziłyby na całej długości sowieckiej linii z Odessy na 
północ – w myśl wojskowego prawidła, że „oskrzydlający może 
łatwo sam zostać oskrzydlony”.

Celem polskim na tym teatrze działań wojennych zawsze byłby 
najpierw Kijów. Odległy o 240 kilometrów od granic na Zbruczu 
miał większe znaczenie moralne niż materialne, choć jako główny 
węzeł komunikacyjny w razie jego zajęcia utrudniałby działanie 
wroga na przeddnieprzu. Zajęcie miasta nie dawałoby po prostu 
zysków naturalnych temu, kto Kijów zajmie, nawet mimo opa-
nowania przepraw na Dnieprze, jak w wypadku działań polskie-
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go wojska wiosną 1920 roku. W celu zamknięcia drogi napadu 
na polskim teatrze wojny z dorzecza Bugu na Kijów, zbudowano 
trójkąt umocniony Równe–Dubno–Łuck. Drugim etapem ewen-
tualnej ofensywy z zachodu byłoby odległe o 500 kilometrów 
od Zbrucza Zagłębie Krzywego Rogu z wysokoprocentową rudą 
żelaza. Trzecim i rzeczywistym celem byłoby Zagłębie Donieckie 
odległe o dodatkowe 350 kilometrów, co pozostawiłoby Moskwie 
jedynie zasoby Uralu i Azji. Jednocześnie wzięcie Donbasu zagra-
żało wprost rosyjskiej drodze na Kaukaz i ropie naftowej Baku, 
albowiem główne drogi lądowe z Kaukazu szły raczej wzdłuż 
brzegów Morza Czarnego niż Kaspijskiego.

O ile ważniejszy zawsze był dla Rzeczypospolitej północny, bia-
łoruski teatr działań wojennych, o tyle na południowym, ukraiń-
skim teatrze działań wojennych rozstrzygnięto na przykład losy 
wojny w obronie Konstytucji 3 maja. Niewiele brakowało, żeby 
działania sowieckie na południu przeważyły losy wojny również 
w roku 1920.

K U  WO J N I E

Jeżeli będziesz ciągle myślał o tych swoich Bałtach […], to 
wiesz, co się stanie? 
Zapytał mnie w Warszawie mój przyjaciel, od niedawna 
wielbiący 
bez zastrzeżeń mądrość dialektyczną Centrum. Przeżyjesz 
swój wiek i staniesz 
przed obliczem Zeusa, a ten wyciągnie swój groźny palec – tu 
mój przyjaciel 
zrobił groźny gest palcem wskazującym – i krzyknie: 
Idiota! Zmarnowałeś życie na zajmowaniu się głupstwami!

Czesław Miłosz, Rosja. Widzenia transoceaniczne 
(rozdz. Bałtowie)

Ω



Przyjęło się w Polsce przyjmować, że jesteśmy 
krajem katolickim. Ba, całe środowiska identyfikują 
się jako katolickie, noszą to na sztandarach 
i chlubią się tym. Pytanie, na ile jest to prawdą, 
a na ile pewnym polskim wyobrażeniem?

Polska nigdy naprawdę w pełni katolickim krajem nie była. Czy może 
inaczej: była katolicka, przyjęła katolicyzm, ale wolała, go po pierwsze, 
interpretować na swój własny sposób, a po drugie, raczej nie było jej 
po drodze z Watykanem. Bo o ile Polacy katolikami byli, to kleryka-
łami już na pewno nie. 

N A U K A  W I E KÓW

W zgodzie z utartym stereotypem Polska szlachta była synonimem 
konserwatyzmu, religianctwa i sprzeciwu wobec zmian. Model taki 
był prawdziwy tylko dla jednego, bardzo konkretnego, wycinku czasu, 
jakim był wiek XVIII. A stan rzeczy wynikał z pewnych, również bardzo 
konkretnych, wydarzeń.

Patrząc historycznie, polska szlachta miała nie po drodze z kleryka-
lizmem i dla wielu obserwatorów była wręcz uważana jako przeciwnik 
ładu. Szukać nie trzeba było daleko. Wbrew obiegowym opiniom, pol-
ska szlachta nie była gorącym orędownikiem Watykanu. Była szcze-
rze religijna i przyznawała wierze katolickiej prymat nad innymi, ale 
zarazem robiła to inaczej niż w reszcie europejskich krajów. Można 

POLSKA 
NIEZABARDZO 
KLERYKALNA

Genezyp 
Kapen
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wręcz powiedzieć, że polska szlachta ze swojej natury była krajem 
umiarkowanego antyklerykalizmu. 

Z Kościołem katolickim Polska miała na pieńku już od średnio-
wiecza. Zawsze była we wspólnocie traktowana jako nieco barba-
rzyński parias (a reakcja pogańska nie zmieniła raczej spojrzenia na 
ten rejon Europy). Nie pomogło uwikłanie Polski w wojnę z zakonem 
krzyżackim. Bitwa pod Grunwaldem nie była tylko walką z ekspan-
sywnym zakonem, ale przede wszystkim ze zjednoczonymi siłami 
chrześcijańskiej Europy przeciwko pogańskiej Litwie i jej sojuszniczej 
Koronie. Przykłady zarówno z puli działań politycznych, jak również 
sfery myśli można mnożyć. Polityka nieingerowania w sprawy husy-
tów w Czechach nie była po myśli Watykanowi. Na przełomie wieku 
XV i XVI swój Memoriał opublikował Jan Ostroróg. Tekst opisywał 
zasady współpracy miedzy stolica Piotrową, relacji Kościoła z pań-
stwem i panowania władcy, zaś w swoje wymowie bynajmniej nie 
należał do przychylnych Kościołowi. Wręcz przeciwnie: pisarz kra-
kowski doradzał, żeby co prawda dążyć szacunkiem papieża, ale nie 
wpadać w wiernopoddaństwo, a na pewno nie obdarzać go łaskami 
(w tym przede wszystkim łaskami pieniężnymi).

Zaraz po opublikowaniu przez Ostroroga traktatu nastąpił pełen 
podziałów wiek XVI. Europa odkryła, że można być chrześcijaninem 
nie będąc katolikiem i poddanym Kościołowi katolickiemu. W Rzecz-
pospolitej idea reformacji trafiła na żyzny grunt i to nawet pomimo 
tego, że za bardzo nie było co reformować, bowiem Kościół polski 
w sposób znaczący różnił się od Kościołów zachodniej Europy i raczej 
nie wszystkie z tez Lutra uderzały w niego. W każdym razie, polska 
szlachta ochoczo zaczęła przechodzić na protestantyzm. Okazało 
się, że z kalwinizmem oraz, nieco mniej, z luteranizmem herbowi 
czują się bardzo dobrze i chętnie by się odcięli od Kościoła. Zagroże-
nie okazało się bardzo poważne, bowiem król może nie był skłonny 
ostatecznie porzucić wiary katolickiej, ale na pewno patrzył przychy-
lenie na zwolenników reformacji. Przy czym wśród motywacji polskiej 
szlachty nie było jedynie chęci niezależności ekonomicznej, związanej 
z możliwością finansowego wyzwolenia się z wpływów Stolicy Piotro-
wej, ale przyjętych wartości. Polska szlachta wyrastała od końca XV 
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wieku na ideałach renesansu i w pismach jej autorów odkryła swoją 
włas ną tożsamość. Rzecz niebagatelna, nie uznała ideałów odrodze-
nia jako jednego z elementów rozwoju, ale jako jego istotę. Projekt 
państwa świeckiego był propozycją, która miała szanse realizacji. Akt 
konfederacji warszawskiej był platformą, na której spotkali się przed-
stawiciele najważniejszych wyznań Rzeczpospolitej i podkreślili, że 
ponad podziałami religijnymi stoi szlachectwo, te zaś wyznaczano 
przez cnoty, nie przez urodzenie. Istniały co prawda i inne głosy, jak 
Stanisława Orzechowskiego, eks-księdza obłożonego klątwą przez 
biskupa, gorącego orędownika teokracji, ale nie miały ostateczne-
go przełożenia na poglądy całej szlachty. Z perspektywy Watykanu 
sytuacja stawała się niewesoła i wymagała wysłania komandosów 
do spraw wiary, czyli jezuitów.

Przybycie forpoczty kontrreformacji, czy też raczej reformacji kato-
lickiej, spotkało się z wyraźnym sprzeciwem szlachty zarówno tej 
katolickiej, jak i protestanckiej czy prawosławnej. Rokosz Zebrzydow-
skiego był, poza atakiem na króla i jego politykę, zamachem na kontr-
reformatorów. Jezuici i ich zwolennicy próbowali zbudować narrację, 
w której rokoszanie byli heretykami, ale szlachta w to nie wierzyła i nie 
chciała uwierzyć. Nie znaczy to, że jezuici nie mieli racji. Ich projekty 
modernizacji Rzeczpospolitej były niezwykle sensowne i miały szanse 
zmienić połączone narody w prawdziwe mocarstwo.

Co prawda zakon wygrał ostatecznie na poziomie religijnym, ale nie 
ze względu na sympatię, jaką pałali do nich herbowi. Jezuici prowa-
dzili szkoły na najwyższym poziomie i prawdą było, że jeszcze przed 
rokoszem nawet protestanci posyłali tam swoje dzieci. Polska wybrała 
katolicyzm przede wszystkim w konfrontacji z protestancką Szwecją, 
która kojarzyła się ze zniszczeniem całego kraju. Zwolennikom refor-
macji nie pomógł brak konsolidacji i szalejąca za zachodnią granicą 
wojna trzydziestoletnia. 

Na marginesie należy dodać, że nawet kiedy już katolicyzm 
„zatriumfował” był to przedziwny „triumf”. Przykładem może być 
chociażby sam akt zawierzenia Polski Matce Boskiej. W założeniu 
miał być znakiem pokory, ale nawet tam przemycono szlachecką butę 
i zgoła niekatolickie podejście. Śluby lwowskie są nie tyle zawierze-
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niem, co raczej targiem z ponadnaturalną siłą, której proponuje się, 
dosyć bezczelnie zresztą, „coś za coś”.

Chwilowo klerykalizm w Polsce triumfował, chociaż trudno powie-
dzieć, żeby był on zgodny z wytycznymi Watykanu, szczególnie, że 
Rzym nie palił się do wspierania projektów Wazów i ich następców. 
Może reformacja przegrała w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ale 
na pewno nie wypleniła z Polaków przychylności dla innowierców. 
Owszem, systematycznie tracili oni polityczne wpływy, ale nie kwa-
piono się nad Wisłą do działań gwałtownych czy zdecydowanych. 
Nawet wojna z Imperium Osmańskim nie była aż tak zaciekła i zarów-
no szlachta, jak i królowie byli skłonni do negocjacji, a swoich sze-
regach widzieli miejsce dla wyznawców Proroka. Bitwa wiedeńska 
nie była też tak wyjątkowa, jakby się mogło zdawać. Sobieski stał się 
Lwem Lechistanu niejako reaktywnie. Gdyby nie skala ekspansjoni-
zmu tureckiego, nie zwalczałby go tak zaciekle. Zaś sama odsiecz była 
kalkulacją polityczną, nie religijną.

Przez dłuższy czas trwała stagnacja i wyciszenie nastrojów. Klery-
kalizm w pewien sposób umacniał się, ale nie na długo. Szczególny 
przełom nastąpił w trakcie Sejmu Czteroletniego, kiedy reformatorzy 
postanowili przeprowadzić program naprawy Rzecz pospolitej. I nagle 
okazało się, że w kraju, który miał tak bardzo miłować Kościół kato-
licki, papieża etc., wiele jest głosów przeciwnych. Ba, wielu konser-
watystów szanowało religię, ale jednocześnie nie łączyli tej postawy 
z wiernopoddańczym stosunkiem do instytucji. 

Szlachta nie widziała powodu, by w imię reform nie opodatko-
wać Kościoła. Co więcej, wśród głównych modernizatorów roiło się 
od wolnomularzy, ateuszy i zwolenników myślenia niezgodnego 
z naukami katolicyzmu. Wśród twórców Konstytucji 3 Maja znaleźli 
się nawet biskupi, którzy co najmniej z dystansem podchodzili do 
prawd wiary. A szlachta? Oni nie mieli oporów przed wieszaniem por-
tretów z biskupami i, gdyby mogli, przepędziliby wielu kościelnych 
hierarchów. A potem nastał wiek XIX i kolejna fala sporów Polaków 
z Kościołem katolickim. Ω



Paweł Rzewuski

Wąsate 
dziedzictwo 
polityczności

Dziedzictwo polityczne Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów ukształtowało 
sposób myślenia o państwie na 
kolejne stulecia. Z tym stwierdzeniem 
trudno się nie zgodzić, co jednak, gdy 
zaczniemy się zastanawiać, czy mówimy 
o staropolskich teoriach politycznych, 
czy też praktyce sprawowania władzy?

Czy tego chcemy, czy nie, polska polityka żyje w cie-
niu sarmatyzmu. Prawdą jest jednak, że Polska już 
była wielka, już była mocarstwem, okres jej najwięk-
szych wpływów jest już rzeczą minioną (o ile nie 
wierzy się w wizje snute przez Georga Friedmana, 
zgodnie z którymi Polska stanie się „kosmicznym” 
mocarstwem). Mapa od morza do morza, zwycięskie 
wojny, stworzenie formacji kulturowej – to wszystko 
już było. I Rzeczpospolita była potężnym tworem 
kulturowym, istotnym etapem w rozwoju nie tylko 
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polskich, ale i europejskich dziejów. Formacją, która zmieniła ten 
region Europy, zróżnicowała go zarówno w stosunku do Wscho-
du, jak i do Zachodu. I prawdą jest, że zostało to zmarnotrawione 
i posłane na poniewierkę. Prawdą też jest, że żyjemy jako spad-
kobiercy tych politycznych ruin, czyli całego dziedzictwa poli-
tycznych odruchów i zwyczajów, politycznego kodu, który tkwi 
w naszej podświadomości. 

K L A R OWA N I E 

I Rzeczpospolita to termin, podobnie jak sarmacja, niezwykle 
pojemny. Trudno jednoznacznie określić jego ramy czasowe oraz 
geograficzne. Rzeczpospolita najpierw złożona była jedynie z Koro-
ny, od 1569 roku złączonej z Litwą i obejmującej dziesiątki róż-
nych narodowości. Problem stanowi odpowiedź na pytanie, kiedy 
się skończyła? Czy należy liczyć jej upadek jak datę graniczą, czy 
powinno się wskazać dalej 1831, 1863, a może dopiero 1918 rok? Klu-
czowym jest określenie, czy za wyznacznikowe określimy trwanie 
jej jako bytu politycznego, czy jako sposobu myślenia o polityce.

W najprostszej odpowiedzi, dziedzictwo I Rzeczpospolitej 
to okres trzystu lat trwania politycznego bytu, w skład które-
go wchodziły trzy wielkie ludy (Polacy, Litwini i Rusi-
ni),wyznające cztery różne wyznania (katolicyzm, 
prawosławie, wyznania reformowane oraz sporadycz-
nie również islam). Do tego dochodzi płynna geogra-
fia – Rzeczpospolita w swoim rozkwicie rozciągała się 
na przestrzeni miliona kilometrów, aby skurczyć się do 
mikroskopijnych rozmiarów.

Dlatego należy dbać o precyzję. Jeżeli dziedzictwem 
sarmackim nazwie się cały czas trwania Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów, nie uniknie się paradoksów. Polityczni statyści z wie-
ku XVI odnosiliby się z niekrytą pogardą do swoich potomków 
z wieku XVIII. Kategorie myślenia o polityce zostały co prawda 
takie same, ale już sposób korzystania z nich diametralnie inny. 
Dlatego dla ułatwienia należy wprowadzić podział na „sarmatyzm 
wczesny”, obejmujący czasy jagiellońskie, tak zwany złoty wiek, 

i rzeczpospolita była 
potężnym tworem 
kulturowym, istotnym 
etapem w rozwoju nie 
tylko polskich, ale 
i europejskich dziejów 
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„sarmatyzm dojrzały”, czyli wiek srebrny i „sarmatyzm późny”, 
czyli okres schyłku Rzeczpospolitej. Dopiero po takim rozróż-
nieniu można mówić o odwoływaniu się do mitów polityczności 
I Rzeczpospolitej.

Posiadając już w jakiś sposób wstępnie zarysowane wskazówki, 
trzeba ustosunkować się jeszcze do jednego zagadnienia: czy odwo-
ływać się do politycznej praktyki, czy teorii? Kwestia niebagatelna, 
bowiem może zmienić zupełnie odpowiedź i nasz stosunek. 

Nawet w złotych czasach, w epoce panowania Jagiellonów, 
pisano o kryzysie kultury politycznej. Najbardziej światli uczest-
nicy życia politycznego wskazywali na bierność znacznej części 
narodu politycznego. Krytykowano brak politycznego wyrobienia 
„szlacheckich mas”. Decyzja o elekcji króla na Mazowszu wśród 
rzesz drobnych szlachciców była odbierana źle, podobnie jak włą-
czenie do wspólnoty narodu politycznego niewyrobionych, zda-
niem przedstawicieli szlachty, Litwinów. 

Im później, tym gorzej. Już za czasów Wazów zaczęto obser-
wować coraz silniejsze odsuwanie od siebie tematów politycznych 
przy coraz większym uznawaniu swojej władzy. Prawa przezwycię-
żyły obowiązek. Słynna anarchia wynikała właśnie z posiadania 
przez szlachtę olbrzymich prerogatyw i jednocześnie zrzekania 
się odpowiedzialności za swoje czyny. Ostatecznie doprowadziło 
to do stanu degeneracji znanego z czasów saskich. 

O D R Z U C E N I E ?

Historia ucieczki od sarmatyzmu jest tematem stale powraca-
jącym. W nowoczesnych dyskursach politycznych, szczególnie 
tych tworzonych przez lewicę, jest to traktowane jako coś oczy-

wistego. Najwyrazistszym przykładem jest oczywiście 
Fantomowe ciało króla Jana Sowy, ale w ten czy inny 
sposób jest to obecne i w innych formach i wypowie-
dziach. Krytyka sarmacji, czy też szerzej I Rzeczpospo-
litej, jest częsta w większości pism lewicowych. Zabieg 
ten jest zrozumiały ze względu na same uwarunkowa-
nia ideologiczne. Kulturę polityczną I Rzeczpospolitej 

na szeroko rozumianej 
prawicy jest tendencją 

niemalże naturalną, 
zaś sarmatyzm jest 

traktowany niemalże 
jako kolebka polskości 
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tworzyła szlachta wykluczająca z niej chłopów i mieszczan, co 
było zaprzeczeniem ideałów egalitaryzmu. A przynajmniej taka 
jest dominująca interpretacja, bo sprawa jest skomplikowana 
i zawiera znacznie więcej odcieni.

Lewica jednak zawsze odnosiła się do Sarmacji (jako całej for-
macji kulturowej) krytycznie, ewentualnie selektywnie wybierając 
z niej tylko to, co można było łatwo implementować do własnych 
poglądów i tak oto zawrotną karierę w PRL zrobił Frycz-Mod-
rzewski1. Niemniej zwyczajową tendencją jest odrzucenie całego 
dziedzictwa i powtarzanie, że I Rzeczpospolita była wykluczająca. 

Znamiennym jest, że w III RP afirmacja I Rzeczpospolitej jest 
dosyć powszechna. Na szeroko rozumianej prawicy jest tendencją 
niemalże naturalną, zaś sarmatyzm jest traktowany niemalże jako 
kolebka polskości. Konserwatyzm i tradycjonalizm szukają wła-
śnie w sarmatyzmie swojego dziedzictwa. Czego dobrym przykła-
dem są: teksty Krzysztofa Kohlera i jego słynny Paulus Sarmatia, 
Jacek Kowalski i jego nagrodzona Mackiewiczem Sarmacja – oba-
lenie mitów albo ósmy numer Teologii Politycznej i otwierający je 
tekst o rzymskich korzeniach Polaków. Wśród autorów można 
nawet znaleźć i takich, którzy afirmatywnie odnoszą się liberum 
veto, widząc w nim pozytywy. 

Polska prawica niejako za pewnik przyjmuje sarmację jako pod-
stawę własnej tożsamości i zarazem tożsamości całego narodu. 
Dużo jest w tym winy dziedzictwa PRL, w którym powszechnie 
odrzucano I Rzeczpospolitą jako twór nie tylko sprzeczny kla-
sowo, ale i wsteczny. Prawica, chcąc odrzucić schedę po komu-
nistycznej Polsce, odtrąca również i krytykę przeszłości, jaka 
pojawiła się w tym systemie. Odrzuca się zatem oskarżenia pod 
adresem sarmacji głownie z powodów ideowych, widząc w nich 
jedynie owoc komunistycznej propagandy. 

1 W podobny sposób postąpili i autorzy emigracyjni, którzy w 1945 roku wydali antologię 
Polska myśl demokratyczna na przestrzeni wieków, wybierając tylko niektórych autorów, 
którzy pasowali do ich obrazu.
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Tymczasem wielki spór o tradycję I Rzeczpospolitej ciągnie się 
przecież od czasów jej upadku, przy czym najciekawszy wymiar 
przyjął on w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy do głosu 
doszły pokolenia, które wychowały się w cieniu wielkiego pyta-
nia: „jak to się stało, że straciliśmy tak wielkie państwo?”. Do 
głosu doszło też kolejne pokolenie, wychowane już w niepodle-
głej Polsce, które pod tym względem nie odróżniało się od swoich 
poprzedników. 

Znamiennym jest, że obydwie generacje były zgodne w swojej 
krytyce dawnej Polski. Można wręcz powiedzieć, że odrzucenie 
politycznej tradycji łączyło ugrupowania stojące w innych kwe-
stiach po przeciwnych stronach barykady. Negatywny stosunek 
obecny jest w pismach Piłsudskiego i jego zwolenników. Wraz 
z wymarciem dynastii Jagiellonów przechodzimy do systemu państwo-
wego podobnego bardzo do dzisiejszego. Albowiem król elekt, wybiera-
ny każdorazowo, nie był niczym innym jak wybierany dziś prezydent. 
To, że był dożywotnim, nie stanowiło wielkie różnicy. Śmieszną rze-
czą która ciągle się powtarzała, było, że z królem zawierano pacta 
conventa, umowę, kontrakt i ważną rzecz jest, że najczęściej w pacta 
conventa znajdujemy klauzulę, która każe królowi płacić za wojska 
które każą przychodzić do Polski z pewne wianem pieniężnym, ażeby 
oswobodzić się z opłat na wojsko2. W podobnym tonie wypowiadali 
się i zwolennicy jego obozu, widzący w I Rzeczpospolitej przede 
wszystkim gniazdo anarchii i wypaczeń.

Sanacja i Piłsudski bali się w I Rzeczpospolitej nazbyt wyraź-
nej idei sejmokracji. Postrzegali w niej niemożność decydowania 
o losach wspólnoty. Tym, co odrzucali w tradycji I Rzeczpospo-
litej, był brak tomizmu, silnej figury mocnego i sprawiedliwego 
władcy. Sejmokracja, dominacja jednej, rozkrzyczanej izby nazbyt 
przypominała liberum veto, którego się obawiano. I Rzeczpospoli-
ta była antywzorcem, upiorem z przeszłości, a przede wszystkim 
powodem wstydu. „Miałeś chamie złoty róg” mówiono, wspomi-

2 J. Piłsudski, „Stosunek wzajemny wojska i społeczeństwa w 1863 roku”, [w:] Pisma zbio-
rowe, tom VIII str. 267.
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nając przeszłość. Z imperium Polska spadała do roli wasala znie-
nawidzonych wrogów i stało się to na jej własną prośbę. 

Podobna krytyka obecna była i wśród prawicy narodowościo-
wej. Nie tylko u Romana Dmowskiego, który w tradycji sarma-
tyzmu widział przejaw anachroniczności, zacofania, które mogło 
pchnąć Polskę znowu do szeregu państw drugorzędnych. Twórca 
narodowej demokracji chciał Polski nowoczesnej i kierującej się 
realizmem. W Myślach nowoczesnego Polaka pisał: Nasza nienormal-
ność polityczna polegała: 1) na braku żywiołów uzdolnionych do życia 
politycznego poza stanem szlacheckim i 2) na tym, że szlachta, mając 
wyłączny przywilej rządów, wolna od współzawodnictwa z innymi 
żywiołami, zwyrodniała politycznie, zatraciła poczucie interesu pań-
stwowego. Gdy gdzie indziej odpowiednie żywioły, tresowane w szkole 
absolutyzmu, nawykały do poddawania się względom państwowym, 
nasza szlachta odznaczała się skrajnym liberalizmem politycznym, 
przeciwstawiała siebie państwu, broniła (w końcu z wielką łatwością) 
interesów swoich przeciw interesom państwa, stała na straży swo-
bód. Ponieważ nie było żywiołu państwowego, który by wytworzył 
przeciwwagę dla liberalizmu szlachty, który by państwa przeciw niej 
bronił, zabrakło nam równowagi politycznej, niezbędnej dla normal-
nego rozwoju państwowego, i w rezultacie przyszedł upadek Polski.3. 
Dla Dmowskiego zatem znaczna część doświadczenia kultural-
no-politycznego I Rzeczpospolitej była czasem zastoju. Jest to 
zrozumiałe, bowiem wyznacznikiem był dla niego Zachód i jego 
kultura. Tymczasem sarmatyzm robił wszystko, aby być mu prze-
ciwnym. Dla Dmowskiego wartościowa była francuska republika 
oparta na wartościach mieszczańskich. 

Równie krytyczna była młoda fala narodowców. Jan Mos-
dorf w swoim Wczoraj i dziś w następujący sposób wskazywał na 
źródło upadku I Rzeczpospolitej: Zbieżność interesów szlachecko-  
-żydowskich bije po prostu w oczy. Szlachta otwierała im miasteczka 
poprzez odcięcie dopływu chłopów przykutych do roli i szaraczków, 
zagrożonych pozbawieniem klejnotu za trudnieniem się rzemiosłem 

3 R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka s. 63 (?).
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i handlem4. Oczywiście jego analiza jest przede wszystkim podszy-
ta antysemityzmem i doraźnym celem, ale nie da się zaprzeczyć, 
że w części zagadnień ma rację. To szlachta doprowadziła to sytu-
acji, w której I Rzeczpospolita nie stała się państwem nowocze-
snym. Zdanie Mosdorfa potwierdzali i inni autorzy, jak Bolesław 
Piasecki. Wśród tego obozu tylko nieliczni patrzyli pozytywnie na 
tradycję I Rzeczpospolitej, jednym z nich był zmarginalizowany 
Karol Stefan Frycz i jego koncepcja powrotu do baroku. 

Te poglądy nie wzięły się znikąd. W pewnym sensie powszech-
ne stanowisko wobec I Rzeczpospolitej wyraził w swojej krytyce 
Stanisław Ignacy Witkiewicz, pisząc: Historia polska jest historią 
tragiczną i ohydnych (słabościowych) omyłek. (…) mam tu na myśli 
tego potwora, którego nikt w tych czasach nie spłodził, tylko my: szla-
checką demokrację. Sama nazwa swą jakąś dziką, bezczelną sprzecz-
nością budzi dreszcz wstrętu i obrzydzenia. „Jest to potwór, który 
raz się rodzi i nigdy lat swych nie dochodzi. – można powiedzieć o tej 
ohydnej hybrydzie instytucyjnej; rzeczywiście lat swych nie doszła, 
bo znudzone naszą ohydą państwa ościenne odebrały nam swobodę 
dalszego gnicia we własnym śmierdzącym sosie. Kara była w zupeł-
ności zasłużona (…)5.”

Tyle krytyki prawicowej i konserwatywnej. Z oczywistych 
względów nie ma co przytaczać tutaj wypowiedzi działaczy lewi-
cowych i ludowych. Dla nich dziedzictwo I Rzeczpospolitej koja-
rzyło się jedynie z alienacją i niesprawiedliwością, nawet jeżeli 
to właśnie na nich została zbudowana ich tożsamość polityczna.

Właściwie wśród najważniejszych środowisk politycznych II 
Rzeczpospolitej trudno znaleźć takie, które pozytywnie odpowia-
dałoby na tradycję sarmatyzmu. Jedynymi były środowiska kon-
serwatywne, które patrzyły na nią z sentymentem, ponieważ to 
była ich historia. Ziemianie i arystokracja przynajmniej w części 
pragnęli po cichu powrotu do dawnego układu, w którym tylko 
oni byli narodem politycznym.

4 J. Mosdorf, Wczoraj i dziś, Warszawa 2005 s. 77.
5 S. Witkiewicz, Narkotyki. Niemyte dusze, Warszawa 2004 s. 224
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Czy jest zatem możliwe odrzucenie sarmatyzmu? Propozycja 
mogłaby się wydawać kusząca, pozbycie się kłopotliwego dzie-
dzictwa, politycznego materiału genetycznego, który pozosta-
je ciągle aktywny, mogłoby się okazać oczyszczające. Taka była 
przecież intencja Sowy, który Fantomowym ciałem króla chciał 
osiągnąć taki właśnie efekt.

Prawda jest taka, że odrzucenie sarmatyzmu w przypadku Pola-
ków jest równie możliwe, co odrzucenie przez Francuzów rene-
sansu karolińskiego i tradycji absolutyzmu, zaś przez Włochów 
tradycji Republiki Weneckiej. Fakt, że w narodzie politycznym 
I Rzeczpospolitej, uczestniczyło (w optymistycznym założeniu) 
10% społeczeństwa nic nie znaczy. Bo to właśnie z tych 10% utwo-
rzono całą kulturę polityczną. Sarmatyzm był forma-
cją totalną, która ukształtowała podświadomie kolejne 
pokolenia. Nawet jeżeli odrzucał mieszczan i chłopów 
nie znaczy to, że grupy te odrzucały sarmatyzm. Idea 
wolności republikanizmu była niezwykle kusząca. Wiel-
ką przegraną Rzeczpospolitej było zmarnowanie poten-
cjału tkwiącego w Prusach Książęcych, które wyraźnie 
dążyły do przyjęcia polskiej kultury. 

Chyba paradoksalnie najlepiej widać to na przykła-
dzie lewicy. Wśród PPS, szczególnie jej umiarkowane-
go skrzydła, można wręcz mówić o nadreprezentacji 
szlachty w stosunku do innych grup. Nie przypadkiem Daszyński, 
Grabski, Limanowski, Piłsudski, Wojnarowska, Dębski, Abramow-
ski, Wojciechowski, Strożecki, Jaworowski, Mirecki czyli czołowi 
działacze PPS wywodzili się z tej warstwy. Ba, nawet wśród człon-
ków Komunistycznej Partii Polski można było znaleźć niemało 
ludzi wywodzących się ze szlachty (Marchlewski, Dzierżyński, 
czy Koszutska). 

Oczywiście, obydwie formacje programowo odrzucały sarma-
tyzm i jego tradycję, ale zarazem były jej beneficjentami. Paradok-
salnie, to właśnie I Rzeczpospolita i jej naczelny etos, konieczność 

odrzucenie sarmatyzmu 
w przypadku polaków 
jest równie możliwe, 
co odrzucenie przez 
francuzów renesansu 
karolińskiego i tradycji 
absolutyzmu, zaś przez 
włochów tradycji 
republiki weneckiej 
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oddania się aktywności politycznej – arystotelesowsko-cyceroński 
model vita activia stał się fundamentem polskiej myśli lewicowej. 

W I E C Z N Y  N A M Y S Ł

Wychwalanie tradycji praktyki politycznej mimo wszystko jest 
dalece niebezpieczne. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeżeli 
zostaniemy przy spuściźnie nie czynu, lecz myśli I Rzeczpospo-
litej. Wtedy dostajemy do dyspozycji szeroką paletę różnych idei, 
które być może da się dzisiaj przekuć w coś nowego. Będzie tu miej-
sce, zarówno dla myśli rewolucyjnej jak i hiperkonserwatywnej.

Każdy, kto chociaż pobieżne zmierzył się z myślą filozoficz-
ną I Rzeczpospolitej, musiał zwrócić uwagę na mnogość pism 
poświęconych naprawie ustroju. O konieczności jego restauracji 
pisał pisał Stanisław Orzechowski w swojej Policyji, pisał rów-
nież Andrzej Frycz-Modrzewski w tekście, nomen omen, O napra-
wie Rzecz pospolitej, swoje wizje snuł także Wawrzyniec Goślicki 
w traktacie O senatorze doskonałym, wreszcie Łukasz Górnicki 
w Rozmowie o elekcji, wolności, o prawie i obyczajach. Konieczność 
naprawy podkreślał Piotr Skarga w swoich Kazaniach. Mniejsze 
lub większe traktaty tworzyli anonimowi pisarze w czasie pierw-
szego bezkrólewia, a potem w czasie rokoszu Zebrzydowskiego. 

Intelektualista, obywatel epoki wczesnego sarmatyzmu był 
przekonany, że ustrój wymaga ciągłej pracy i ciągłego namysłu. 
Jest stanem ciągłego napięcia, w którym trzeba z konieczności 
rozważać wszystkie możliwości. Reformy są wpisane w istotę 
państwa. Jest w tym wiele z Arystotelesa, który pisał przecież, 
że ustroje nie są stałe, zmieniają się w zależności od potrzeb 
i warunków, mogą się przeistaczać.

Oczywiście, większość z autorów uważała za wyznacznikowy 
ustrój mieszany, przy czym zupełnie inaczej interpretowała, kto 
powinien odgrywać w nim decydującą rolę. Niekiedy udzielane 
przez nich odpowiedzi każą stawiać pytanie, czy cały czas chcą oni 
ustroju mieszanego, czy traktują go jedynie jako wygodny punkt 
odniesienia? Takim autorem był Piotr Skarga, który formalnie 
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nie głosił odejścia od ustroju mieszanego, ale w jego interpreta-
cji była to raczej monarchia rozszerzona o dodatkowe elementy.

Było w tych rozważaniach niemało czarnowidztwa. Jan Kocha-
nowski pisał przecież: To by trzeba naprawić i przywieść w swą 
klubę, Byście po tym Korony nie przywiedli w zgubę. Wtórował mu 
Mikołaj Rej: A bez żadnego przymuszenia, tak jako się w inszych 
narodziech dzieje, tylko tak prawie za karaniem jawnym Pańskim, a za 
świętem dekrety jego, że wedle jego obietnic, jakochmy skoro poczęli 
mędrować a wylatować nad obłoki i z rozumki swemi, a z dziwnemi 
wymysły swemi, tak nam wszytko zamieszać raczył, że ku żadnej 
poćciwej a potrzebnej sprawie, prawie przyść nie możemy, a prawie ze 
wszech stron do złego, jako kuropatwy pod sieć, leziemy6. Tuż przed 
śmiercią w swoim Quincuxie Orzechowski w dramatyczny sposób 
podkreślał, że byś serce moje rozkroił nie znalazłbyś w nic innego, 
jedno to słowo: Zginiemy!7. Zaś w samym wstępie do swojego trak-
tatu Modrzewski formułuje taką czarną wizję: Powiększały naszą 
troskę huczące ze wszystkich stron burze, wiry i nawałnice nieszczęść. 
I wschód bowiem groził nam wojną, i od zachodu rwące fale, i – gdzie-
kolwiek spojrzeć – nigdzie bezpieczności, zewsząd obwieszczały się 
grozy. Do tego z powodu bezkarności bez miary i swawoli, zalewały 
nas fale nieszczęść domowych tak iż – Bóg na nas nie był wejrzał – nie 
znaleźliśmy wystarczającej mocy na ich powstrzymanie i zagnanie 
z powrotem w koryta8. Jest to świadomość kruchości ładu, który 
może zostać w każdej chwili zniszczony.

Tym, co było w tym najbardziej wartościowe, był brak 
dogmatyzmu. Do pewnego momentu (który można 
stosunkowo łatwo wskazać: jest nim rokosz Zebrzy-
dowskiego) nie było powszechnym przeświadczenie, 
że ustrój, w którym żyli staropolscy, jest w swej for-
mie ostatecznej. Przyjmowano możliwość ewolucji i zarazem 
konieczność ciągłego namysłu nad jego kształtem. I jest to ele-

6 Ibidem s. 123.
7 S. Orzechowski, Quincunx wtóry, w tegoż: Wybór pism, oprac. J. Starnawski, Wrocław 

1972, s. 603.
8 A. Frycz-Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, Warszawa 1953, s. 83–84.

kolejny renesans 
myśli nastąpił dopiero 
w czasie, kiedy było już 
za późno na zmiany 
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ment, którego brakuje w nowoczesnym spojrzeniu na państwo. 
Demokracja liberalna jest traktowana zgodnie ze zbarbaryzowaną 
wersją Francisca Fukuyamy – wierzy się w nastanie końca historii 
i rozwoju dziejów.

Doświadczenie I Rzeczpospolitej pokazuje również do czego 
takie myślenie prowadzi. Już w czasach rokoszu zaczęto głosić 
teorie, zgodnie z którymi ustrój Rzeczpospolitej był ziszczeniem 
boskiej myśli na ziemi. Realizacją idei państwa idealnego. Krytycy 
i analitycy przerodzili się w apologetów pokroju Andrzeja Mak-
symiliana Fredry, który pisał kolejne peany na cześć urządzenia 
państwa. Nie wahał się nawet przed jawną (i przy okazji jedyną 
przemyślaną) filozoficzną obroną liberum veto. 

Do czego taki stan rzecz doprowadził – wiadomo. Polska stała 
się rychło państwem zamkniętym, które na gwałt potrzebowa-
ło reform, ale nie było zdolne do ich ostatecznego przeprowa-
dzenia. Zamarło w znaczy sposób życie intelektualne. Pisano 
co prawda dużo, ale z tych dziesiątków tekstów wynikało coraz 
mniej. W coraz większym stopniu były one jedynie bałwochwalczą 
pochwałą stanu rzeczy. Na prawdziwie krytyczny głos należało 
czekać aż do czasów Konarskiego i jego traktatu: O skutecznym 
rad sposobie. Kolejny renesans myśli nastąpił dopiero w czasie, 
kiedy było już za późno na zmiany.

V I TA  A C T I V I A 

Myśl I Rzeczpospolitej była przesiąknięta Cyceronem, bardziej 
nawet niż koncepcjami Arystotelesa. Stagiryta zalecał bowiem, 
że najlepszym sposobem życia jest skupienie się na koncepcjach 
przynależnych filozofom. Rzymski mówca podkreślał wagę życia 
zaangażowanego w politykę. Powinno ono realizować się właśnie 
w polityce, która jest najważniejszą z aktywności. 

Waga tego została podkreślona w szkolnym i zarazem prze-
glądowym dziełku z końca XVI wieku czyli w Philopolitesie. 
Traktat ten był swoistą wskazówką do tego jak zostać dobrym 
obywatelem.
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I przez długi czas szlachta traktowała niezwykle poważnie te 
wskazówki i starała się żyć według nich.

Świat szlachcica był szczelnie wypełniony obowiązkami na 
rzecz wspólnoty. Sejmiki, sejmy, sądy, wszystko to zajmowało 
niezwykle dużo czasu. Sam sejm trwał sześć tygodni, podczas tego 
czasu gospodarstwa pozostawały bez opieki. Jakkolwiek siedzimy 
na wsi, życie nie mija nam w bezczynności, zajmujemy się sprawami 
Rzeczypospolitej lub pracami domowymi. Pierwsza działalność jest 
szlachetna, nawet świetna, druga zaś poważna, niewinna a miła, 
pisał Łukasz Opaliński.

Taki sposób spędzania czasu wychwali jednak wszyscy autorzy. 
Życie, które nie ograniczało się do działalności na rzecz własnego 
dobrostanu, ale które było służbą na rzecz całej społeczności – ide-
ał życia republikańskiego. W I Rzeczpospolitej wierzono, że pań-
stwo nie jest tylko administracyjnym tworem – hobbesowskim 
lewiatanem, ale relacją między ludźmi, z której dopiero wyrastają 
instytucje, których zadaniem jest służba obywatelom. Zaś obywa-
tele mają swoje własne, bardzo konkretne obowiązki względem 
całości społeczeństwa. 

Vita activia jako wzór życia miał wiele przejawów i zebrał wiele 
owoców. Polska nie przetrwałaby czasów zaborów, gdyby nie wko-
dowane w czasach I Rzeczpospolitej przeświadczenie o koniecz-
ności angażowania się we wspólną sprawę. W świadomość, że 
tylko poświęcenie się dla wspólnoty może zapewnić jej trwanie. 
Znamiennym jest, że większość z tych, którzy pozostawali pod 
wpływem ducha sarmackiego odżeg nywało się od jego tradycji. 

Jak zatem traktować dziś I Rzeczpospolitą i spuściznę sarma-
tyzmu? Nie należy jej bezkrytycznie gloryfikować, ze względu 
na fakt, że była ona poddawana lewicowej krytyce. Odrzucenie 
i zaprzeczanie tym ideałom również byłoby nie tylko krzywdzące, 
ale także niemożliwe. Powinniśmy zatem szukać w sarmatyzmie 
tego, co faktycznie wartościowe – a więc mitu, czy symboliki, któ-
ry jest pomocny w przetrwaniu wspólnoty narodowej. Ω



Remigiusz Włast-Matuszak

Zeznania Lidy Baarovey przed oficerem Military Police US 

Army w Aš/Cheb. 11 maja 1945.

Wyciąg ze stenogramu. Liczne pieczęcie. Uwagi.

Oficer Telford Taylor: Miss Baarová, dlaczego znalazła się pani 

w III Rzeszy?

Lida Baarová: Byłam aktorką w wytwórni UFA w Berlinie.

T.T.: Jak długo?

L.B.: Od wiosny 1935 roku.

T.T.: Kiedy poznała pani ministra Josepha Goebbelsa i w jakich 

okolicznościach?

L.B.: Czy ma to teraz jakieś znaczenie?

T.T.: To ja prowadzę przesłuchanie, proszę odpowiadać i trzymać 

się faktów. Rosjanie nie byliby tak uprzejmi jak MP.

L.B.: Pan mi grozi? 

T.T.: Tylko Panią informuję. Ale za chwilę mogę przestać być miły. 

Proszę podać okoliczności pani znajomości z ministrem 

propagandy III Rzeszy. 

L.B.: Chcę zadzwonić do majora Malscha.

T.T.: Pani przyjaciel został… Już dawno wrócił do USA. Zeznajemy!

L.B.: Moment, muszę to sobie przypomnieć. Macie takie amerykań-

skie powiedzenie... „Okej”, czy dobrze wymawiam? Oookejjj, 

Ofiserrr. OK!

T.T.: Słucham…

L.B.: To było w Ufie po galowym pokazie Grand Hotel Nevada.

T.T.: To amerykański film? Kto był producentem?

L.B.: Nie, to komedia po czesku, ale akcja dzieje się Ameryce. 

Grałam amerykankę Lucy Whitemann. 

T.T.: To był nazifilm? Antyamerykański? Jaka była treść?

L.B.: Nie, zupełnie nie. Muszę pana zawieść, oficerze – komedia 

miłosna. Zwykła komedia. To był 1936 rok.

T.T.: Proszę przestać grać, proszę mówić normalnie. Pani zeznaje.

L.B.: Jak pan sobie życzy. Rozmawiałam z Bedżichem Wermuthem, 

potem podszedł do nas producent Kopecky. Nagle poczułam, 
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jak ktoś ujmuje moją rękę i całuje przegub nad bransoletką. 

Miałam wówczas długie czarne rękawiczki. To był Jupp, to 

znaczy minister Goebbels.

T.T.: I…?

L.B.: Zaprosił mnie do stolika, gdzie kelnerzy podali wspaniałą 

kolację. Był w białym garniturze, cudowny i olśniewający. 

Hipnotyzował. Miał dar uwodzenia. Był najlepszym akto-

rem, jakiego poznałam. Graliśmy swoje role. Ja – ubogiej 

i czystej dziewicy, a Jupp Napoleona. Miał urocze mundury, 

koniecznie białe i złote. Kiedy ich nie zakładał, zawsze 

nosił jasne, srebrzyste garnitury. Biel go powiększała. Był 

taki wzruszający… Tym mnie ujął.

T.T.: I…?

L.B.: Muszę pana znów rozczarować. Odwiózł mnie limuzyną do 

domu, a następnego dnia rano jego posłaniec przyniósł mi 

wielki bukiet bladoróżowych róż – był to bardziej zgaszony 

pierwszy brzask poranka niż lekki karmin…

T.T.: OK! OK! Miss Baarová, kiedy pani relacje z ministrem się 

zacieśniły?

L.B.: Pyta pan o łóżko? 

T.T.: Do tego zmierzam, romantyczne szczegóły opisze pani sobie 

w pamiętnikach. Słucham.

L.B.: Po oficjalnej premierze Lieutenanta Bobby’ego. Jupp zabrał 

mnie na herbatę do ministerstwa. Miał całe piętro z tarasem.

T.T.: Została pani na noc. Jaki był rozwój wypadków? Proszę 

o dokładną relację.

L.B.: Pan chyba żartuje…

T.T.: Daleki jestem od tego. W Czechach grozi pani rozstrzelanie. 

Albo pani zeznaje, albo panią do tego zmuszę. Obok pani leży 

album z pozostałych przesłuchań – proszę sobie zerknąć. 

Zawsze osiągam cel. Nie jest już pani w Wenecji na festiwa-

lu, to było w 1944, rok temu. Czy do pani dotarło, że mini-

ster Goebbels otruł sześcioro swoich dzieci, a następnie 

zastrzelił żonę i siebie?! Kazał też spalić swoje zwłoki! Oto 

zdjęcia. Proszę patrzeć! Widzi pani to dziwne jelenie kopy-

to? A może ośle czy baranie... Przestajemy płakać, zeznajemy!
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L.B.: Nie wiedziałam o śmierci Josepha… Jakie kopyto, o czym 

pan mówi?

T.T.: W pobliżu zwęglonych kości ministra znaleziono kopyto 

niewiadomego pochodzenia. Kopyto z kością golenia. Pra-

we. Skrzywione do środka. Z bardzo małym ludzkim stawem 

kolanowym!

L.B.: Nie rozumiem, czego pan ode mnie oczekuje. Co mam panu 

powiedzieć… Dzieci nie żyją? Wszystkie?

T.T.: Nie będziemy siedzieć tu do rana, a przynajmniej nie ja. 

Czy doktor Goebbels rozbierał się przed pójściem do łóżka? 

Braliście razem prysznic? 

L.B.: Nie chodziliśmy w zasadzie do łóżka.

T.T.: Wiec jak pani miała… Jak przebiegał seks, jak to robili-

ście? Tracę cierpliwość.

L.B.: To była wielka namiętność. Nie może pan mieć o tym poję-

cia. Rzucał się na mnie. Kochaliśmy się w przedpokoju na 

kanapie, w windzie, w samochodzie, na dywanie, na stojąco, 

opierając się o drzwi…

T.T.: Dość. Czy widziała pani ministra nagiego? Czy nagi wchodził 

do łóżka, wanny, czy gdzie tam to robiliście?

L.B.: Nigdy. Nie było na to czasu. Nigdy nie widziałam ministra 

rozebranego. Zupełnie rozebranego.

T.T.: Ale marynarkę zdejmował? Spodnie?

L.B.: Tak, marynarkę tak, czasami krawat. Spodni i butów nigdy. 

Rozpinał… Opuszczał spodnie.

T.T.: Był owłosiony? W jaki sposób? Jakieś szczegóły anatomicz-

ne… Wszystkie…

L.B.: Tak, był mocno owłosiony. Miał czarne, mocne owłosienie. 

Zadowolony?

T.T.: Ustalmy fakty. Nigdy nie widział pani ministra nagiego. 

Nie widziała pani jego stóp. Był mocno owłosiony z przodu 

i na pośladkach. Co jeszcze? Czy miał jakieś, powiedzmy, 

anomalie… Anatomiczne? W trakcie… Dotykała pani jego 

pośladków? Miss!

L.B.: Tak… To znaczy…
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T.T.: Czy anomalie?

L.B.: Tak!

T.T.: Jakie?

L.B.: (długie milczenie)

T.T.: Jakie? Pytam panią!

L.B.: Miał… Rodzaj kości…

T.T.: Jakiej kości? Ogonowej? Proszę to opisać!

L.B.: Rodzaj wypustki, krótkiego czegoś…

T.T.: Czy może to pani określić jako rodzaj ogona?

L.B.: Chyba tak…

T.T.: Jak długi był?

L.B.: Na około dłoń.

T.T.: Czy to się ruszało? Ruszał tym?

L.B.: Tak.

T.T.: Był owłosiony? Jak był zakończony?

L.B.: Miał sierść… Długą.

T.T.: Z wierzchu? Cały? A od spodu?

L.B.: Był ciepły i lepki…

T.T.: Dość! Czy miał dużego penisa?

L.B.: Och, tak! Bardzo dużego penisa. Amerykanie marzą o takim.

T.T.: Czy jego penis też był owłosiony? W całości czy częściowo? 

Kończmy już tę rozmowę!

L.B.: Tak. Prawie cały.

T.T.: Nigdy się pani nie broniła? Był przecież bardzo nieatrak-

cyjny fizycznie.

L.B.: Szalałam za nim. Kocham go.

T.T.: Proszę się nie pogrążać. Czy w trakcie spotkań działy się 

jakieś nadzwyczajne rzeczy?

L.B.: Wszystko było nadzwyczajne – jak we śnie.

T.T.: Proszę podpisać. O, tutaj. Zostanie pani zaraz wydana stro-

nie sowieckiej.

L.B.: To niemożliwe!

T.T.: A jednak.

 Warszawa, 6 stycznia 2019 roku



ŻUREK 
POPROSZĘ

Jakub Dybek
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Podczas lektury najnowszej książki Marka A. 
Cichockiego przyszła mi do głowy scena arcypolska. 
Wesele. Młodzi wznoszą pierwszy toast. Siup. Orkiestra 
zaprasza na „posiłek gorący”. Do weselnika, czytelnika 
Północy i Południa, podchodzi kelner z fundamentalnym 
dla dalszego przebiegu imprezy pytaniem: Flaczki 
czy rosołek? W odpowiedzi słyszy: Żurek poproszę. Ta 
głupawa scenka symbolicznie przełamuje dziejowy 
impas dychotomii między Wschodem i Zachodem 

Posługując się bezwiednie tą kalką, twierdzi Cichocki, nie mamy 
szans stać się podmiotowym państwem naszej części Europy. 
Odrzucenie tego paradygmatu stanowi jednak poważne wyzwanie 
intelektualne. W końcu z jakiejś przyczyny od bez mała kilkuset 
lat się nim posługujemy. Bo jak to? Zapomnieć o dziedzictwie 
modernizmu, implikacjach drugiej wojny światowej czy pojał-
tańskim porządku, który w mało subtelny sposób pokazał Euro-
pie Środkowej, gdzie jej miejsce? Burzy to krew, wprawia mnie 
w nastrój złośliwy, stawia pytania o to, czy oryginalność tez auto-
ra nie przyćmiewa zdrowego rozsądku. 

Jednak strona po stronie, rozdział po rozdziale, czytelnik prze-
konuje się, że klisze obecne w dyskursie naukowo-publicystycz-
nym o Polakach jako „cywilizowanych Słowianach”, Polsce jako 
państwie wziętym „w kleszcze dwu wielkich żywiołów”, o zachod-
nim genotypie połączonym ze wschodnimi demonami tańczący-
mi w naszych duszach, można swobodnie wsadzić między bajki. 
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Nawet jeśli częściowo słuszne, diagnozy te nie dotykają sedna 
problemu. Trzeba umieć spojrzeć na siebie w sposób odmienny, 
pierwotny i przez wieki w Europie stosowany. Największe napię-
cie twierdzi Cichocki, rodzi się ze ścierających się ze sobą żywio-
łów północy i południa – ciemnej siły plemion barbarzyńskich, 
ontologicznie zwróconej ku podporządkowaniu sobie rzeczywi-
stości, z wyrafinowaną organizacją życia społeczno-politycznego. 

Polska wyrasta z tego podziału oraz ciągłych prób jego przezwycię-
żenia. Innymi słowy, czy to nam się podoba, czy nie, organicznie 
należymy do plemienia Północy, które na przestrzeni dziejów 
wybrało „nawracanie się ku dobru”, ergo stało się częścią Połu-
dnia. To warunek decydujący o „europejskości”, wybór aksjolo-
giczny. Pisze Cichocki, że [c]ywilizację możemy zbudować tylko 
pod warunkiem dobra, a to oznacza gotowość do skonfrontowania 
się ze złem, spojrzenia na rzeczywistość taką jaką jest, bez trwogi. 
Pod warunkiem gotowości do takiego typu męstwa, a czasem nawet 
męczeństwa, których współczesna Europa oducza kolejne pokolenia. 

Niepopularne to podejście, w wielu z nas, obserwujących 
nastroje wśród uczestników debaty publicznej, budzące wewnętrz-
ny bunt. Jeśli naczelną zasadą dobrej polityki jest gotowość do 
męczeństwa (sic!?), to Polacy zrealizowali ją w XX wieku wzo-
rowo. Heroiczna postawa państwa polskiego wobec Holocaustu 
zgotowanego przez wielbicieli sznapsa i cyklonu B zamyka debatę 
nad standardami cywilizacyjnymi obowiązującymi na ziemiach 
między Odrą a Bugiem. Chichot historii polega na tym, że opo-
wiadają ją dziś ci, którzy w momencie próby „nie zachowali się, 
jak trzeba”. Z kolei politycy izraelscy bardziej niż w wyrażaniu 
wdzięczności Polakom celują w mówieniu o „wyssanym z mlekiem 
matki antysemityzmie”. W efekcie niezbyt mocni politycznie, za 
oręż mając honor, dłubiemy sobie coś na boku wielkiej polityki 
europejskiej, zepchnięci do defensywy. 

Istotnym tematem książki Cichockiego jest koncepcja „formy 
rzymskiej” – przezwyciężenia własnego losu, woluntarystycz-
nego akcesu do cywilizacji południa. To odwołanie do wielkiej 
idei Remiego Brague’a, w którego książce Europa. Droga rzym-
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ska czytamy: Nie ma Europejczyków. Europa jest kulturą. Kultura 
zaś jest pracą nad sobą, formowaniem siebie przez siebie, wysiłkiem 
przyswajania tego, co przekracza jednostkę. Wobec tego nie może być 
dziedziczona. Przeciwnie, każdy musi zdobyć ją sam. Nie można uro-
dzić się Europejczykiem, ale można pracować nad tym, by się nim stać. 

Świadomie czy nie, Cichocki kieruje moje myśli także ku prze-
myśleniu na nowo etycznego umiejscowienia polityki w życiu 
narodów. Tak trafne, jak bolesne jest jego stwierdzenie, że od 
czasów Richelieu wartości moralne obowiązujące w średniowie-
czu jako uniwersalne zasady kierujące polityką ustąpiły koncepcji 
„racji stanu”, która owe zawieszała lub podważała w zależności od 
okoliczności. Czy powyższe było wielkim osiągnięciem nowoczesnej 
polityki, czy początkiem jej straszliwego zwyrodnienia? – pyta nas 
celnie współtwórca „Teologii Politycznej”. 

Także żurek. Trzecia droga. Lepsze to od flaczków i rosołu? 
Trudno powiedzieć. Zależy do czego, zależy pod co. Z pewnością 
dzięki Północy i Południu po tym arcypolskim weselu, gdzie wujek 
na wąsie wspomina czasy pierwszej Solidarności, a ciotka w gar-
sonce wkłada do koperty więcej z resortowej emeryturki, zniwe-
lujemy skutki kaca. Na rynku polskich idei to naprawdę wiele. Ω



2 2 / 0 5 / 2 0 1 3
Ognie, płonące w Kopenhadze a zwłaszcza na Jutlandii prze-
niosły się na spokojną wyspę Fionia. Podpalono komendę policji 
w miejscowości Svendborg, konkretnie pomieszczenia gospo-
darcze sytuujące się w pobliżu budynku głównego. Dwudzie-
stoczterolatek, aresztowany zaraz po tym wydarzeniu został już 
zwolniony, gdyż mundurowi zwrócili osmalone twarze ku jego 
o trzy lata młodszej koleżance. Fakt, że ogień wybuchł w nocy 
utrudnia identyfikację podpalacza. Ot i mądrość piromana – zrób 
pożar, ale mały, tak, byś mógł skryć się w ciemnościach.

W miasteczku Klaundborg (Zelandia) toczy się gorąca dysku-
sja na temat emigrantów i ich statusu społecznego. Konkretnie, 
podpalono pawilon, w którym mieściła się siedziba prawicowej 
młodzieżówki, słynącej z niechęci do przybyszów. Aresztowany 
dwudziestotrzylatek, rodowity Duńczyk, tłumaczył na rozpra-
wie wstępnej, że owszem, kupił benzynę, lecz przypuszczał, że 

KRONIKA 
POŻARÓW 
I PODPALEŃ

Łukasz Orbitowski

CZ. 2
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zostanie użyta zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego przekazał ją 
ludziom, których nie zna i nie umie rozpoznać. Wyrozumiały 
sędzia wlepił mu pół roku za tę niewiedzę. Tymczasem, przed-
stawiciele policji i organizacji pozarządowych prowadzą dialog 
z przedstawicielami imigrantów i duńskiej prawicy – przedsta-
wiciel wychodzi do przedstawiciela. Czy widok płonącej siedziby 
stopił serca młodych radykałów? Czas pokaże. 

Telewizja pokazuje płonący dom parterowy, otoczony drew-
nianym płotem. Budynek również jest z drewna. Płonie przed-
szkole przy Rymarksvej w Kopenhadze! Jest za wcześnie, aby 
komentować tę sprawę, niemniej krążą plotki, że pierwsza faza 
śledztwa została zamknięta i policja, z pomocą kuratorów i psy-
chologa zdołała wytypować pierwszych podejrzanych z grupy 
starszaków „Pszczółki”.

2 9 / 0 5 / 2 0 1 3

Po prawie dwuletnim śledztwie rozpoczął się proces dwóch męż-
czyzn oskarżonych o podpalenie piekarni w Odense, w maju 2011 
roku. Wyrok może być wysoki, gdyż w grę wchodzi zagrożenie 
życia. Właściciel interesu pozostawał świadom zagrożenia pożar-
niczego i kazał swoim podwładnym sypiać w piekarni, pod którą 
tak skutecznie podłożono ogień. Tego rodzaju zabieg należy uznać 
za bardzo szczególne wiązanie pracownika z przedsiębiorstwem. 
W konsekwencji, trzech facetów cudem uszło z płomieni dzięki 
czemu mogą obserwować proces. Wyrok za tydzień. Pamiętajmy, 
że to tylko drobna potyczka w wielkiej wojnie pomiędzy duńskimi 
piekarzami pochodzenia arabskiego. 

Czterdziestoletni mieszkaniec Grasten (nieoceniona Jutlandia) 
umieścił gazety na dnie swojej szafy, podpalił i wyszedł z psem na 
spacer. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, zmuszając żonę 
czterdziestolatka i siódemkę jego dzieci do błyskawicznego opusz-
czenia posesji. Mieszkanie nie nadaje się już do użytku. Zatrzy-
many podpalacz tłumaczył policji, że chwycił za zapałki, gdyż nie 
mógł znieść swojego życia, rzucając w ten sposób nowe światło na 
trudną sytuacje rodzin wielodzietnych w chmurnej Skandynawii. 
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Istnieje obawa, że ta odważna wypowiedź zostanie przyćmiona 
przez ognie, szalejące na przedmieściach Sztokholmu.

Dwudziestolatek z Aalborg ma nieliche kłopoty. Wysłuchał 
wyroku za podpalenie pomieszczenia gospodarczego znajdują-
cego się przy wydziale spraw społecznych lokalnego sądu. Milion 
baksów kary plus rok pudła to nie byle co. Dowody należy uznać 
za mocne. Młodzieniec najpierw próbował wzniecić pożar podpa-
lając rośliny znajdujące się w pomieszczeniu, następnie ściągnął 
drewnianą paletę i ponowił próbę. Udało się! Oskarżony rozpo-
znał siebie na ujęciach z kamer, lecz nie potrafił podać własnej 
wersji wydarzeń ani wytłumaczyć sądowi co nim kierowało. Był 
bowiem urżnięty w sztok. 

0 6 / 0 6 / 2 0 1 3

Wyrok na dwóch młodych mężczyzn, oskarżonych o podpale-
nie piekarni w Odense. był zapowiadany na ten tydzień i rze-
czywiście zapadł. Prokuratorowi nie udało się przeforsować 
tezy o wznieceniu ognia z narażeniem czyjegoś życia. Podpala-
cze przekonywująco udowodnili, że nie wiedzieli, iż w piekar-
ni czuwa trzech pracowników. Niemniej, wina jest bezsporna. 
Pierwszemu podpalaczowi wlepiono rok i trzy miesiące wię-
zienia, drugi wykpił się ułomnością i wylądował w zakładzie 
dla niepełnosprawnych umysłowo. Wygląda na to, że w wojnę 
piekarsko-piekarską zaangażowali się wszyscy, niezależnie od 
indywidualnych predyspozycji.

Powody do radości ma Brian Street, były właściciel klubu 
tanecznego Buddy Holly (Nykoebing). Były, gdyż klub spłonął, 
a nieszczęsnego Briana oskarżono o podpalenie celem wyłudzenia 
odszkodowania. Ostatecznie, Briana uniewinniono, nie ujawnia-
jąc jednak prawdziwych sprawców. Za to w Koppenhadze wpadł 
sześćdziesięciopięcioletni Szwed, oskarżony o podpalenie własnej 
galerii sztuki w Malmo, również z powodów ubezpieczeniowych. 
Szwed upozorował własną śmierć, ukrywał się we Włoszech, 
w końcu, gnany bezrozumną miłością powrócił do Skandynawii. 
Aresztowano go w tanim hoteliku. Nie wiadomo z czego żył przez 
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ostatnie pięć lat. Można jednak na tych przykładach stwierdzić, 
że właściciele knajp są uczciwsi od marchandów.

Ogień zniszczył willę w Klippinge na Zelandii. Rodzina 
zamieszkująca budynek wymagała pomocy medycznej ze wzglę-
du na zaczadzenie, za to policja nie miała wielkich kłopotów 
z odkryciem przyczyny tragedii. Otóż, ogień zaprószyło dziecko 
bawiące się zapałkami w swoim pokoju. Jeden z rodziców pod-
jął bezskuteczną próbę ugaszenia pożaru, ryzykując własnym 
życiem. Wiek i płeć małego podpalacza nie zostały podane do 
publicznej wiadomości. 

1 3 / 0 6 / 2 0 1 3

Policja w Hillerod (Północna Zelandia) aresztowała dwudziestu 
sześciu mężczyzn oskarżonych o podpalenie klubu motocyklo-
wego w wyżej wymienionym mieście. Wstępne przesłuchania, 
prowadzone symultanicznie w pięciu różnych salach komendy, 
pozwoliły ustalić, że podłożenie ognia stanowiło tylko drobny ele-
ment większej układanki przestępczej. Mowa o walce pomiędzy 
trzema różnymi gangami. Przy aresztowanych znaleziono niele-
galną broń. Części tożsamości nie udało się jeszcze potwierdzić. 
Władze lokalne i służby porządkowe stanęły przed poważnym 
zadaniem zabezpieczenia procesu o tak ogromnej skali, pierwszy 
raz w historii spokojnego miasteczka. 

Śledztwo w sprawie podpalenia siedziby prawicowego sto-
warzyszenia na terenie miasta Klaundborg ruszyło do przodu. 
W areszcie znajduje się dwóch młodych mężczyzn, podejrzanych 
o dokonanie tego czynu, trzeci został zwolniony po wstępnym 
przesłuchaniu. Wedle ustaleń policji, podpalenie było bezpośred-
nią reakcją na kampanię naklejkową, przeprowadzoną przez duń-
ską młodzież pragnącą kulturowej i narodowej spójności. Naklejki 
z napisami rodzaju „Idź do domu” pojawiły się w miejscach gdzie 
bywają i mieszkają emigranci. Wynika z tego, że Duńczyk jest 
człowiekiem słów, a emigrant – czynów.

Nastąpił przełom w śledztwie odnośnie podpalenia ogrodów 
w Koiland, w marcu i lipcu minionego roku. W pożarach zginę-
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ło wówczas kilkadziesiąt ptaków oraz dwie małpy. Ugotowały 
się egzotyczne ryby. Niedawno policja rozpoczęła postępowanie 
przeciwko właścicielowi obiektu. Dennis Ry wielokrotnie wystę-
pował w mediach, gdzie apelował o ujęcie sprawców i biadolił 
nad losem zwierząt, zwłaszcza ryb, tak bliskich jego sercu. Teraz 
siedzi. Zdaniem policji podpalaczem był właśnie Dennis moty-
wowany chęcią uzyskania pieniędzy od ubezpieczyciela. Na tere-
nie kompleksu znajdował się składzik, wypełniony materiałami 
łatwopalnymi, co naraziło strażaków na wysokie ryzyko. Wyrok, 
który otrzyma Dennis – jeśli okaże się winny – również nie będzie 
należał do najniższych.

2 0 / 0 6 / 2 0 1 3

Policjanci z wyspy Falster mają problem z mężczyzną w średnim 
wieku. Czterdziestotrzylatek zakradł się na teren jednej z posesji, 
przy drzwiach umieścił karton i podpalił. Podczas zatrzymania 
znaleziono przy nim broń, konkretnie kij i nóż o długim ostrzu. 
Podpalacz oczekuje w areszcie na zarzuty, które mogą nie zostać 
sformułowane. Realizując swój zbrodniczy plan nie uwzględ-
nił warunków pogodowych. Pożar ugasił deszcz, zjawisko dość 
powszechne w chmurnej Skandynawii.

Rozwija się sprawa podpalenia klubu motocyklowego w Hille-
rod. Przypomnijmy, w wyniku tego wydarzenia dwadzieścia sześć 
osób znalazło się w areszcie, stawiając przed władzami niewiel-
kiego, spokojnego miasteczka problem w postaci zabezpieczenia 
procesu o tak ogromnej skali. Władze radzą sobie i to dobrze. 
Dziewiętnastu podejrzanych już wypuszczono do domów. Istnie-
je nadzieja, że policja, zasilona oddolną inicjatywa obywatelską, 
zdoła upilnować pozostałą siódemkę.

W areszcie przebywa również mężczyzna w wieku Chrystuso-
wym, oskarżony o podpalenie magazynów w Kerteminde na Fio-
nii. Ogień jest jednak tylko małym ogniwem w łańcuchu zbrodni. 
Podejrzany ukradł transformatory, zwoje kabli do ciężarówki 
i podjął próbę ucieczki zakończoną niepowodzeniem. Zatrzyma-
ny, stawiał opór używając w tym celu broni palnej. 
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2 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3
Policja odstąpiła od przedstawienia zarzutów wobec Amina Lasa, 
oskarżonego o podpalenie własnej restauracji celem wyłudzenia 
ubezpieczenia. Przypomnijmy, trzydziestopięcioletni Amin wedle 
został pobity i cudem umknął z płomieni. Prokuratura podej-
rzewała co innego. Uwolniony restaurator szaleje i domaga się 
sprawiedliwości. Po pożarze dotknęła go plajta, spowodowana 
odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Amin 
liczy, że policja zrekompensuje mu straty. Liczy tez na pomoc 
sił wyższych i Stowarzyszenia Chrześcijańskich Pracodawców, 
którego jest członkiem. Stawką jest 470 000 koron (250 000 pln) 
czyli suma w sprawie której może zainterweniować nawet Bóg.

Aresztowano trzydziestojednoletniego mężczyznę podejrzane-
go o podpalenie samochodu na parkingu w Korsor nad Wielkim 
Bełtem. Mężczyzna wybił szybę, nalał benzyny, cisnął zapałkę 
i stał w pobliżu oczekując, aż ogień się rozprzestrzeni. Eksplozja 
była tak silna, że policja błędnie dopatrywała się użycia materia-
łów wybuchowych. Na komendzie podpalacz wyjaśnił, że chciał 
się zemścić na znajomym z którym miał zatarg. Niestety, w pół-
mroku pomylił samochody, angażując w konflikt zupełnie przy-
padkową osobę. Nie wiadomo, czy ta pomyłka może posłużyć za 
okoliczność łagodzącą podczas zbliżającej się rozprawy sądowej.

Płomienie dotarły do spokojnej zazwyczaj Christianii. Podczas 
interwencji policji dwóch dealerów narkotyków zablokowało się 
na piętrze. Bronili się przy użyciu butelek z łatwopalnym płynem, 
które ciskali w kierunku nadciągających funkcjonariuszy. Nie-
wiele to pomogło. Aresztowani należą do straży obywatelskiej, 
pilnującej Zielonego Zaułka w Christianii. Tacy jak oni czuwają 
nad bezpieczeństwem dealerów i kupujących. Mamy więc do czy-
nienia z bardzo szczególnym starciem, w którym wzięli udział 
przedstawiciele zawodów zaufania publicznego. 

0 1 / 0 8 / 2 0 1 3

Policja w Gearum (Jutlandia) deliberuje nad losem pięćdziesię-
cioletniego mężczyzny. Zostanie w ciupie czy doczeka procesu na 
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wolności? Oskarżony zakradł się nocą pod jedną z willi i podpalił 
pobliski śmietnik. Budynek spłonął do szczętu. Motywem dzia-
łania była miłość. Dom zamieszkiwała była konkubina podpala-
cza wraz z nowym kochankiem. Podpalacz nie mógł wiedzieć, że 
niedawna kochanka wyniosła się już do swojego gacha, willa stała 
pusta i spłonęła na próżno.

Ogni rozjaśniających kruczoczarne, jutlandzkie noce znajdzie-
my więcej. Policja w Esbjerg poszukuje grupy 4-5 młodych ludzi, 
podejrzanych o próbę podpalenia kurnika. Interwencja sąsiadów 
zapobiegła temu strasznemu czynowi i ocaliła bezbronne ptac-
two. Jeśli wierzyć miejscowym policjantom, sprawa jest poważna. 
Młodzi są podejrzani o wzniecenie kilku innych pożarów w oko-
licy. Nie wiadomo, czy celowo koncentrują się na drobiu, czy też 
wybór takiego, a nie innego miejsca był przypadkowy.

Randers możemy uznać za jeden z najsilniej zurbanizowa-
nych rejonów Jutlandii. Znajduje się tam, między innymi, klub 
piłkarski, muzeum sztuki i pomnik Nielsa Ebbsena – partyzan-
ta, mordercy i duńskiego bohatera narodowego. W tym, przesy-
conym chwałą współczesną i minioną miejscu, pewien 26-latek 
udał się na imprezę. Bawił się szampańsko aż do świtu, kiedy to 
zaczął się nudzić. Wówczas podpalił miejsce, gdzie dogorywała 
zabawa. Piętro spłonęło do szczętu, a młody człowiek trafił do 
aresztu. Teraz pracowicie trzeźwieje, a uczciwi obywatele Radners 
pracują nad zarzutami.

1 5 / 0 8 / 2 0 1 3

Ogień, podłożony synchronicznie w dwudziestu miejscach przez 
nieznanych sprawców wybuchł z niszczycielską siłą. Kopenhaga 
spłonęła razem z królową, Strogetem i Frederiksbergiem. Wiatr 
unosił popiół z burek. Na czarnych ulicach, wśród ruin pozostały 
zwęglone ciała i stopione rowery. W czarnej wodzie, u brzegów 
pogorzeliska stoi osmalona Mała Syrenka. Pod siną chmurą kołu-
ją kruki. Jastrzębie rozszarpują mewy. Łabędzie się upiekły. My 
ocaleliśmy tylko dlatego, że wybraliśmy się do Roskilde, na spo-
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tkanie Grupy Wsparcia Terapii i Samorozwoju dla Emigrantów 
„Przyjaciele Wotana”.

Do tego, niestety, nie doszło. Za to pani Charlotte Kappel roz-
poczęła naukowe badania mające za zadanie stworzenie profilu 
psychologicznego duńskiego podpalacza. Jest w czym wybierać. 
Charlotte dysponuje aktami dotyczącymi 746 podpaleń, które 
miały miejsce między 2002 a 2010 rokiem. Pani profesor upora-
ła się już z Jutlandią (375 przypadków) i obecnie koncentruje się 
na Kopenhadze (371 teczek). Przyjęła kryterium geograficzne. Jej 
zdaniem, statystyczny piroman dokonuje średnio kilku podpa-
leń, nim zostanie złapany. Podjęty wysiłek naukowy, prócz uzy-
skania doktoratu, ma na celu zwiększenie skuteczności policji 
w tym zakresie. 

Zdaniem przyszłej pani doktor wystarczą dwa podpalenia, 
dokonane przez jednego sprawcę, aby go dopaść. Na metodę skła-
dają się trzy kroki. W pierwszym analizujemy przeciętny zasięg 
statystycznego podpalacza, czyli usiłujemy się dowiedzieć, jak 
długi może być spacer z zapałkami. Drugi skupia się na środo-
wisku zewnętrznym – geografii, architekturze i tym podobnych. 
Trzeci dotyczy osoby podpalającej, jego zwyczajów i zachowań. 
Na wyniki przyjdzie jeszcze poczekać. Chalotte Kappel zsumuje 
dane i wyciągnie wnioski nie wcześniej niż w 2016 roku. 

2 7 / 0 8 / 2 0 1 3

Służby porządkowe w Aalborg (Jutlandia) mają nie lada orzech 
do zgryzienia. W ciągu ostatniego półrocza doszło tam do ok. 
140 podpaleń. Płoną głównie śmietniki, kontenery i samochody, 
ale sfajczyła się również szkoła. Ogień wdarł się już do kieszeni 
obywateli – ubezpieczyciele podnoszą stawki, co pociąga za sobą 
wzrost czynszów. Komisarz policji, Lars Jorgensen Norskov nie 
chce zdradzać szczegółów śledztwa, zaznaczając jednocześnie, że, 
jego zdaniem, za pożary nie odpowiada zorganizowana grupa, 
lecz jednostki działające niezależnie od siebie. Oskarża media, 
jego zdaniem kreujące modę na podpalenia i apeluje do obywateli 
o pomoc. Póki co, ujęto dwóch sprawców płci męskiej. Czterdzie-
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stosiedmiolatek oczekuje na proces w areszcie. Czternastolatek 
już jest z rodzicami.

Nieco lepiej radzi sobie policja w Kalundborg. Może dlatego, że 
to niewielkie miasto mieści się poza Jutlandią? Dwudziestotrzy-
letni młodzieniec usłyszał wyrok za podpalenie miejscowego klu-
bu walki. Musi odsiedzieć rok i trzy miesiące. Sprawa była dość 
skomplikowana, gdyż mężczyzna próbował podpalić klub trzy-
krotnie w ciągu trzech kolejnych nocy. Dopiero ostatnia próba 
zakończyła się powodzeniem. Ma za sobą jeszcze jedno, inne 
podpalenie. Duńskie media milczą odnośnie motywów skazane-
go i nie wiemy, dlaczego zainteresował się właśnie klubem walki. 
Być może został źle wytrenowany. 

Mężczyzna, skazany za próbę podpalenia farmy w Tranum 
(północna Jutlandia) jest tylko o rok młodszy, niemniej posie-
dzi jedynie cztery tygodnie. Pożar bowiem się nie udał, choć 
było groźnie. Rodzina, zamieszkująca farmę odpowiednio wcze-
śnie dostrzegła podpalacza, niemniej nie mogła zadzwonić po 
pomoc. Przyczyną był brak telefonu. Z ratunkiem pospieszył 
sąsiad. Zatrzymany młodzieniec wyjaśnił policji, że z mieszkań-
cami farmy znajdował się w konflikcie od dłuższego czasu i posta-
nowił samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość. 

1 3 / 0 9 / 2 0 1 3

Dwudziestopięcioletni półnagi mężczyzna wyskoczył z czwar-
tego piętra budynku przy Amagerfaeledvej 8. Uciekał przed 
ogniem, który sam podłożył. Zdaniem policjantów, młodzieniec 
włamał się do budynku i podpalił wózek dziecięcy stojący na 
korytarzu. Efekt tego czynu najwyraźniej go przerósł. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że podpalacz pochodzi spoza Europy i na 
stałe rezyduje w Szwecji. Póki co, jest niezdolny do składania 
wyjaśnień, pozostając pod wpływem alkoholu i innych środków 
odurzających. Jego samochód znaleziono zaparkowany w pobli-
żu Christianii. 

Nieco poważniejsze kłopoty ma czterdziestotrzyletni Bo Mad-
sen. Sąd Najwyższy utrzymał wyrok trzech lat więzienia za oszu-
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stwa kredytowe, które Bo popełnił ze swoim byłym partnerem. 
Następnie przy pomocy ognia próbowali zatrzeć ślady. Bo twier-
dzi, że jest niewinny. Powołanie partnera na świadka okazuje się, 
niestety, niemożliwe, gdyż Bo pozbawił go życia, za co w innym 
procesie otrzymał czternaście lat więzienia. 

Zaskakujący finał zyskała uroczystość rodzinna w Esbjerg. 
Trzydziestoletni mężczyzna ukradł samochód swoich teściów 
i pojechał nim do domu. Po drodze zmienił zdanie, podpalił auto 
i poszedł na pociąg. Nie dotarł do celu za sprawą policji, ocze-
kującej go na dworcu. Nie potrafił wyjaśnić, co nim kierowało. 
Teściowie zrezygnowali z wniesienia oskarżenia. 

0 4 / 1 0 / 2 0 1 3

Zatrzymano trzydziestopięciolatka, podejrzanego o podpale-
nie szopy na terenie Bredebro, urokliwej mieściny położonej 
na Jutlandii w pobliżu morza. W wyniku pożaru nikt nie ucier-
piał, niemniej istnieją poszlaki wiążące podejrzanego z ośmioma 
innymi podpaleniami w tym regionie. Był nawet aresztowany, 
zwolniono go jednak z braku wystarczających dowodów. Zarząd 
szpitala psychiatrycznego gdzie obecnie rezyduje deliberują nad 
tym, czy ich nowy pacjent może stanąć przed sądem.

Równie sprawnie pochwycono mężczyznę podejrzanego o pod-
palenie apartamentu w miasteczku Stege, położonym na wyspie 
Moen. Ogień, który wybuchnął przed 21:00 doszczętnie stra-
wił nieruchomość, ludzi jednak oszczędził. Świadkowie wypa-
trzyli jednak mężczyznę kręcącego się wokół budynku. Wkrótce 
został aresztowany. Jego los rozstrzygnie się do 15 października. 
Populacja Stege nie przekracza 4 tysięcy głów, łącznie ze star-
cami, kobietami i dziećmi. Każdy zna każdego. Dziw bierze, że 
w tych okolicznościach podpalacz nie zadbał o jakiekolwiek środ-
ki kamuflujące. 

Zapuszkowanie 47-latka z Farnham wieńczy ten tydzień, pełen 
tryumfów duńskiej policji. Gliniarze 3, podpalacze 0. Nie zapomi-
najmy też o aktywnej postawie nękanego ogniem społeczeństwa!. 
Wzmiankowany wyżej mężczyzna spędził wieczór podpalając 
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samochody. Przyczyny jego, nomen omen, żywiołowego sprzeci-
wu wobec motoryzacji poznamy w najbliższej przyszłości.

0 7 / 1 1 / 2 0 1 3

Zapadł wyrok w sprawie konfliktu rodzinnego w spokojnym na 
co dzień Holbaek. Pięćdziesięciodwuletni mężczyzna nie potra-
fił dogadać się z teściową i przeszedł od słów do czynów. Znala-
złszy się w jej domu, oblał koc łatwopalną substancją i podpalił. 
Ogień nie zdołał się rozprzestrzenić ze względu na błyskawicz-
ną interwencję samej zainteresowanej. Sąd wlepił podpalaczowi 
wyrok pół roku więzienia, zaliczając cztery miesiące w areszcie 
na poczet kary. Nie wiadomo, czy osadzony zażyczy sobie kon-
taktów z rodziną. 

Dwóch piętnastolatków z Odense postanowiło wywrzeć zemstę 
na cieciu pilnującym szkoły do której uczęszczali. Pod osłoną nocy 
wdarli się do stróżówki, podpalili kanapę i umknęli. Niebawem 
zatrzymał ich patrol. Lokalny prokurator biedzi się teraz nad 
prawna kwalifikacją czynu: budka znajdowała się, siłą rzeczy, 
w pobliżu szkoły i trzeba ocenić czy istniało niebezpieczeństwo 
przeniesienia się ognia na ten budynek. Opinia ciecia odnośnie 
całego zdarzenia, póki co, nie przeniknęła do prasy. 

Szczęśliwe osadzenie nie musi oznaczać bezpieczeństwa od 
ognia, o czym przekonali się pracownicy i rezydenci zakładu psy-
chiatrycznego w Naestved. Dwudziestojednoletni pacjent wznie-
cił pożar w piwnicy. Podziemia spaliły się doszczętnie, ściany 
budynku są osmalone. Część pacjentów przeniesiono do innej 
placówki, część przebywa w szpitalu ze względu na zaczadze-
nie. Podczas rozprawy wstępnej sędzia orzekł, że podpalacz nie 
może przebywać w więzieniu i skierował go do innego szpitala 
psychiatrycznego.

1 4 / 1 1 / 2 0 1 3

Duńskie podpalenia tracą na lokalności. Ogień na północnym nie-
bie staje się międzynarodową zorzą. Sąd w Londynie przesłuchał 
zatrzymanego dwudziestoczterolatka narodowości duńskiej. Mło-
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dzieniec jest oskarżony o dwukrotne podpalenie nieruchomości 
usytuowanej przy ulicy Nyborgvej, numer domu 197 w Odense. 
Przybrał okrętną drogę tłumaczenia (zamęt ten może być, po 
części, wynikiem wad translatora którego używa Wasz ulubio-
ny Kronikarz). Najpierw powiedział, że jest niewinny, potem się 
przyznał i przypomniał, że to on, nikt inny wezwał na pomoc 
straż pożarną. W każdym razie, ktoś wdarł się do piwnic, rozlał 
olej do lamp i podpalił. Jakiś czas później powtórzył tę czynność. 
Podejrzany w chwilach, gdy uznaje swoją winę, tłumaczy się pro-
blemami osobistymi. 

Wpadł również podpalacz z Taastrup, o rok tylko starszy. Nie 
zdradził jeszcze motywów swojego postępowania, lecz z pewno-
ścią są one zawikłane. No bo co tłumaczy człowieka, który pod-
pala mieszkanie w taki sposób, że odcina sobie drogę wyjścia? 
Pozostał mu balkon, którym wyskoczył. Będzie sądzony w try-
bie doraźnym oraz zaocznym - przebywa w szpitalu na skutek 
zaczadzenia i poważnych obrażeń. Niezależnie od wyroku szkoda 
trochę. Wytłumaczenie tego akurat postępku powinno doczekać 
się upublicznienia. 

Nie wszystkie sprawy sądowe w Danii kończą się skazaniem. 
Właśnie uniewinniono czterech oskarżonych o podpalenie studia 
tatuażu w Herning na Jutlandii. Ktokolwiek to uczynił, poradził 
sobie znakomicie. Studio poszło z dymem, ogień zagroził sąsied-
nim budynkom. Straty szacuje się na 1,2 miliona dolarów, do 
czego należy doliczyć dodatkową, trudną do oszacowania utratę 
w postaci kota spalonego na węgielek. Niemniej, niczego nie udo-
wodniono. Prokuratura rozważa skierowanie sprawy do wyższej 
instancji. Media milczą odnośnie ewentualnych motywów podpa-
lenia. Pewien trop może podsunąć wizyta w dowolnym duńskim 
studiu tatuażu, ewentualnie spotkanie z Duńczykiem, który jak-
że nierozsądnie powierzył ojczyźnie swe wypielęgnowane ciało. 

2 6 / 1 1 / 2 0 1 3

Dwóch dobiegających trzydziestki mężczyzn włamało się do domu 
we wsi Torklilstrupvej. A maj był piękny. Rabusie wynieśli meble, 
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narzędzia, porcelanę i modele samochodów. Następnie podpali-
li to, czego nie zdołali zabrać ze sobą, czyniąc szkodę na sumę 
740 000 koron (ok. 400 000 pln). Niebawem policja zatrzymała 
podpalaczy. Okazało się, że wcześniej byli karani, zgaduj zgadula, 
za włamanie z podpaleniem. Cztery lata więzienia z pewnością 
pogłębią ich koleżeństwo i staną się okazją do stworzenia następ-
nego, jeszcze lepszego planu przestępczego. Jak mówi stare przy-
słowie duńskie: „kto wiosną rabuje, jesienią kibluje”.

Młodzież również nie daje za wygraną. Sąd w Glostrup wydał 
wyrok na osiemnastoletniego Mohsina Masauda. Małoletni jesz-
cze Mohsin podpalił klub młodzieżowy w miasteczku w którym 
mieszka. Ogień rozprzestrzenił się tak ładnie, że straty oszaco-
wano na siedem milionów dolców. W tym kontekście inne zarzu-
ty – napad, kradzież, mniej efektowne podpalenia – wydają się 
wisienką na torcie, lub jak kto woli, węgielkiem w zgliszczach. 
Mohsin ma i inne kłopoty. Spolegliwi zazwyczaj Duńczycy chcą 
go wypieprzyć na Bliski Wschód, skąd przyjechał. Istnieje szan-
sa, że jego śladem podążą koledzy – osiemnastolatek skazany 
za rozbój w supermarkecie i rok młodszy chłopak, osadzony za 
inne podpalenie. 

Za to upiekło się trzydziestopięcioletniemu mężczyźnie z Hou 
na Jutlandii. W marcu tego roku ktoś rozbił szybę w tamtejszej 
restauracji, wrzucił łatwopalną substancję i podpalił. Ogień zagro-
ził życiu sześcioosobowej rodziny zajmującej mieszkanie powy-
żej. Z tego względu sprawcy groziło dożywocie. Trop prowadził 
do wspomnianego wyżej mężczyzny. Ten został osadzony, nie 
przyznał się do winy i ze względu na brak dowodów znajduje się 
już na wolności. Obecnie policja zajmuje się innym podejrzanym. 
Restauracja nazywa się Syrenka.

1 1 / 1 2 / 2 0 1 3

Historię dwudziestosześciociolatka skazanego właśnie na 4 lata 
więzienia wypada uznać za tyle zabawną, co stereotypową. Ów 
młody, nadpobudliwy mężczyzna wywołał serię pożarów między 
lutym i czerwcem bieżącego roku. Ostatecznie udowodniono mu 
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pięć podpaleń. Straty oszacowano na 24 miliony koron. Skazany 
wykonywał ważny i potrzebny zawód strażaka. 

Sprawa podpalenia hali sportowej w mieście Svedenborg 
(Fonia) czekała na wyjaśnienie długich sześć lat. Dopiero teraz 
zatrzymano podejrzanego czterdziestodziewięciolatka. Podejrza-
ny natychmiast przyznał się do zarzucanego mu czynu. Oświad-
czył też, że podpalił plac budowy w rok później. Jego sytuację 
wyraźnie pogarsza inne przestępstwo – kradzież ze sklepu mię-
snego w 2009 roku. Regularność popełniania kolejnych prze-
stępstw (raz do roku) skłania do postawienia następujących 
pytań: czego jeszcze nie wiemy? Albo, co go zatrzymało?

Zakończył się kolejny, chyba już ostatni etap głośnego procesu 
o podpalenie Akademii Policyjnej w Kopenhadze i kilka mniej-
szych zaprószeń, w tym na terenie fermy zwierząt futerkowych. 
Po długiej debacie Sąd Najwyższy oddalił zarzut terroryzmu od 
pięciu młodych oskarżonych. Ci będą mieli sporo czasu na roz-
myślanie nad duńskim miłosierdziem. Wyroki Sądu Rejonowego 
(za zwykłe podpalenie) pozostały w mocy. Opiewają na okres od 
czterech do sześciu lat więzienia. 

1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 

Wydano wyroki w sprawie makabrycznej zbrodni w Greve. Pewna 
trzydziestolatka zabrała ze sobą dwóch nastoletnich wspólników. 
Razem wdarli się do mieszkania zajmowanego przez je dwudzie-
stosześcioletnią koleżankę. Ogłuszyli ją, przetrząsnęli wszystko 
w poszukiwaniu kosztowności, a następnie zaprószyli ogień celem 
zatarcia śladów. Ogłuszona zmarła w wyniku zaczadzenia. Spraw-
czynię sąd skazał na dożywotnie więzienie i wydalenie z Danii 
(nie wiadomo w jakiej kolejności). Dziewiętnastoletni wspólnik 
odsiedzi sobie dyszkę. Jest też krewnym głównej sprawczyni. 
Rodzina ogniem silna. 

Dźwięk syren strażackich wyrwał mieszkańców Store-Heddin-
ge ze spokojnego snu. Płonęło gospodarstwo. Ogień nie zdołał 
się rozprzestrzenić na inne budynki i został szybko ugaszony. 
Policjanci niezwłocznie przybyli na miejsce i rozpoczęli proces 
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wyniuchiwania sprawcy. Uwaga mundurowych skupiła się na 
czterdziestoczteroletnim mężczyźnie. Ten błyskawicznie przyznał 
się do winy, lecz nie umiał wyjaśnić motywów swojego postępowa-
nia – był bowiem kompletnie pijany. Przesłuchano go i zwolnio-
no do sprawy. Czterdziestoczterolatek natychmiast wystąpił do 
gminy o lokal zastępczy tłumacząc, poniekąd słusznie, że stracił 
dach nad głową.

Spółdzielnia mieszkaniowa w Alberton zdecydowała się na 
eksmisję dwóch rodzin zajmujących lokale komunalne. Powodem 
jest seria podpaleń, jakich dopuścili się trzej małoletni członko-
wie tych zacnych familii. Trwające w tej chwili protesty raczej 
nie zmienią tej decyzji. Dyrektor spółdzielni mówi jasno: nale-
ży uświadomić wszystkim, że zbrodnia jednego człowieka może 
mieć konsekwencje dla całej jego rodziny. A zatem wylecą. Tylko 
dokąd? Być może należy zbudować specjalne osiedle do którego 
przesiedli się sprawców podpaleń. Z drewna

3 1 / 0 1 / 2 0 1 4

Aresztowano pięćdziesięciopięcioletniego mężczyznę podejrza-
nego o podpalenie restauracji azjatyckiej w Skalelskoer. Pożar 
wybuchł przed północą. Szkody są poważne. Dziewięć osób straci-
ło dach nad głową, jedna wylądowała w szpitalu z objawami zacza-
dzenia. Duńskie media nie podają, póki co, motywów którymi 
kierował się oskarżony. Wasz Ulubiony Kronikarz zjadł raz obiad 
w tutejszej restauracji azjatyckiej, w konsekwencji czego empaty-
zuje z osadzonym i domaga się niskiego wyroku w zawieszeniu. 

Dom w Hojer spłonął doszczętnie, od fundamentów po dach 
kryty strzechą. Strażacy nawet nie próbowali go gasić, zajęci 
ratowaniem sąsiednich budynków. Ocalili również kobietę miesz-
kającą w spalonym domu, lat sześćdziesiąt dziewięć. Obecnie sta-
ruszka przebywa w szpitalu. Wiadomo jedynie, że ogień podłożyła 
celowo, a kierowały nią pobudki osobiste. Konkurs na najstarsze-
go duńskiego podpalacza wypada uznać za otwarty.

Znaleziono winnych pożaru w kamienicy na Starym Skolevej 
w Herning. Właściciel budynku powrócił wieczorem i zastał ogień 
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w sypialni. Gorący ozór lizał już firankę. Straż pożarna błyska-
wicznie poradziła sobie z tym problemem, a policjanci przybyli 
na miejsce od razu wytypowali podejrzanych. Mowa o trzech 
kociętach, które, igrając radośnie, wywróciły świeczkę na łóżko. 
Prawo duńskie na pewno zna konsekwencje dla takiej sytuacji. 
Tylko jakie? Azyl? Pusta miseczka? Przejażdżka do hycla?

0 6 / 0 2 / 2 0 1 4

Czterdziestosiedmioletni Ole z Silkeborg (Jutlandia, no bo co 
innego) jest podejrzany o przynajmniej dziesięć podpaleń. Zda-
niem prokuratury włamywał się do domów i garaży swoich sąsia-
dów, okradał i podkładał ogień celem zatarcia śladów. W podobny 
sposób potraktował swoje miejsce pracy, czyli komisariat. Ole 
wykonuje ważny i potrzebny zawód policjanta.

Sąd w Aarhus (Jutlandia raz jeszcze) przedłużył areszt młode-
go mężczyzny o cztery tygodnie. Dwudziestolatek został aresz-
towany w zeszłą środę. Jeśli wierzyć oskarżeniu, włamał się do 
pizzerii, zabrał butelkę wody gazowanej, telefon komórkowy, 
następnie wzniecił pożar i uszedł. Na wolności przebywał trzy 
i pół godziny. Rozprawa wstępna dokonała się za zamkniętymi 
drzwiami i niewiele możemy powiedzieć o motywacji osadzone-
go. Jest bezdomny. Biorąc pod uwagę temperatury na Jutlandii 
należy przypuszczać, że miesiąc w areszcie przywitał ochoczo.

Jeszcze mniej wiadomo o sprawie dwóch chłopaków w wieku 
18 i 19 lat. Pochodzili z przedmieść Kopenhagi. Ich zatrzymanie 
poprzedziła kilkutygodniowa obserwacja, wiążąca sporą część sił 
stołecznej policji oraz co aktywniejszych przedstawicieli lokal-
nej społeczności. Młodzieńcy, prócz podpalenia, oskarżeni są 
o wymuszenia oraz tzw. sianie zgorszenia. W jaki sposób można 
zgorszyć Duńczyków, liberalnych i zdemoralizowanych? Musimy 
poczekać do sprawy. 

1 3 / 0 2 / 2 0 1 4

Trzydziestodwuletni mężczyzna zamieszkały w Sandby wczesnym 
wieczorem wdarł się do garażu sąsiada. Zastał tam kupkę gazet, 
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które uznał za słuszne podpalić. Ponieważ to mu nie wystarczyło, 
podłożył ogień pod samochód i opony letnie, próżno wyglądające 
słońca. Niedługo później został zatrzymany. Znaleziono przy nim 
kilka gramów marihuany. Policjanci prowadzący tę sprawę są zda-
nia, że podejrzany odpowiada również za kilka innych podpaleń 
opon w okolicy. Sam zainteresowany, po wstępnym przesłucha-
niu, został skierowany do szpitala psychiatrycznego.

Ogień i motoryzacja spotkały się również w miasteczku Fre-
derica na Jutlandii. Doszło tam do podpalenia motocyklu. Ogień 
wybuchł tuż po piątej rano. Dzięki błyskawicznej akcji policji uda-
ło się zatrzymać jednego z dwóch sprawców. Dziewiętnastolatek 
przebywa obecnie w areszcie. Poszukiwania wspólnika trwają. 
Gdy zostanie zatrzymany, poznamy powody niechęci tej dwójki 
względem pojazdów jednośladowych. 

Pożar samochodu w Aabybro (znów Jutlandia) obrodził, nie-
wątpliwie, najpoważniejszymi konsekwencjami. Pewien młody 
człowiek podpaliła auto zaparkowane nieopodal drewnianego 
domu. Budynku nie udało się ugasić. Ogień wyrządził straty sza-
cowane na 70 000 funtów brytyjskich. Sprawca został już ujęty 
i skazany. Najbliższe pół roku spędzi w więzieniu. Najprawdo-
podobniej, sędzia wydając wyrok wziął pod uwagę młody wiek 
przestępcy. Ma on 15 lat.

2 0 / 0 2 / 2 0 1 4

Miasteczko Bredbro w południowej Jutlandii zmieniło się w are-
nę zemsty. Piątka młodych ludzi (18-20 lat) podpaliła samochód 
należący do człowieka, który im coś zawinił. Nie niepokojeni 
oddalili się z miejsca zdarzenia, a jednak zostali ujęci jeszcze tej 
samej nocy. Zatrzymano ich na pogotowiu. Jeden ze sprawców 
zgłosił się tam po pomoc. Dokuczały mu poparzenia na twarzy 
(pierwszy i drugi stopień) i rękach (trzeci stopień). Pielęgniar-
ka przekazała tę informację dalej, jakiś wyjątkowo inteligentny 
policjant skojarzył fakty i doszło do zatrzymania. Podejrzany 
tłumaczył, że obrażenia odniósł paląc wyjątkowo okazałe ogni-
sko. Następnie, helikopterem, został przewieziony do szpitala. 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
1 

/ 
LA

TO
 2

0
19

 
17

5

Schwytanie mężczyzny, podejrzanego o podpalenie śmietnika 
przy kościele w Durup, znów na Jutlandii. Trafiono go z kamer-
ki przemysłowej. Trzydziestolatek został zatrzymany. Aktual-
nie trwają badania nad jego zdrowiem psychicznym, budzącym 
poważne wątpliwości. Jednocześnie, zmobilizowane siły policyjne 
usiłują połączyć to podpalenie z innymi płonącymi śmietnikami 
na terenie gminy. 

Duńskie służby mundurowe odnoszą nie tylko sukcesy. Zna-
ją również cierpki smak klęski. Właściciel hotelu w Sondeborg 
(Jutlandia, no bo gdzie?) i podejrzany o puszczenie go z dymem 
został oczyszczony z zarzutów. Prokuratura podejrzewała, że pod-
łożył ogień kierując się palącą potrzebą wyłudzenia ubezpiecze-
nia. Okazało się to nieprawdą. Hotelarz, uwolniony od zarzutów, 
dochodzi sprawiedliwości i utyskuje na niski poziom ekspertów 
od podpaleń. Jego zdaniem, by zostać fachowcem w tej akurat 
dziedzinie wystarczą trzy tygodnie stosownego kursu. Policjanci 
odpierają zarzuty. Rzecznik policji oświadczył, że trzy tygodnie 
wystarczą pod warunkiem, że kursant wykazuje talent oraz zapał. 

0 6 / 0 3 / 2 0 1 4

Dania żyje sprawą Nielsa Jessena, niesłusznie oskarżonego o pod-
palenie własnego hotelu celem wyłudzenia ubezpieczenia. Okaza-
ło się, że nie wyłudzał, lecz się należało. Dowody – ze wskazaniem 
na film z kamery przemysłowej – miały być niezbite, okazały się 
jednak wątpliwymi. Teraz, los Nielsa i jemu podobnych zaprząta 
głowy przedstawicieli władzy. Rzecznik Partii Liberalnej zmartwił 
się tym, że w więzieniach przebywają niewinni ludzie osadzeni 
za podpalenie. Rzeczniczka socjaldemokratów wystąpiła do sądu 
o zezwolenie na przeglądnięcie starych spraw. Bohaterowie niniej-
szej, trzeci już rok prowadzonej kroniki, przebierają nóżkami.

Kopenhaski warsztat samochodowy stanął w ogniu. Policyjne 
dochodzenie wykazało, że źródłem pożaru był samochód pozo-
stawiony na podnośniku. W jego bezpośredniej bliskości umiesz-
czono przynajmniej cztery źródła ognia. Straż pożarna szybko 
opanowała zdarzenie, nie dopuszczając do kataklizmu. Na miej-
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scu, zatrzymano czterdziestosiedmioletniego właściciela tego 
interesu. Twierdzi, że jest niewinny, ale dowody poszlakowe prze-
mawiają przeciw niemu. Przyskrzyniany, śmierdział benzyną.

Aresztowano mężczyznę z Tunderup na wyspie Fionia. Lat 34. 
Początkowo zarzucano mu tylko podpalenie domu wolno stoją-
cego. Pracowici funkcjonariusze zdołali powiązać podejrzanego 
z dziesięcioma innymi podpaleniami na terenie miasta, wliczając 
w to oranżerię. Śledztwo zostało jednak spowolnione nie tylko 
przez działania parlamentu, ale i prozaiczny weekend. Sędzia 
zdołał przyjrzeć się aktom dopiero we wtorek. Najważniejsze, że 
mieszkańcy Fionii mogą, póki co, spać spokojnie.

2 8 / 0 3 / 2 0 1 4

Trzydziestosześcioletni mieszkaniec gminy Helsinge (północna 
Jutlandia) od dłuższego czasu toczył spór z sąsiadami. Wresz-
cie postanowił działać. Podłożył ogień we własnym mieszkaniu, 
zamknął je na klucz i poszedł sobie. Po drodze ostrzegł sąsiadów, 
ale tylko tych, których lubił. Na mieście zaatakował pracownicę 
stacji benzynowej i obrzucił owocami klientów supermarketu. 
Wykrzykiwał przy tym, że właśnie coś podpalił, czym przyspie-
szył własne aresztowanie. Zdaniem policji, był pod wpływem 
narkotyków. Obecnie, szczęśliwie osadzony, odzyskuje zmysły.

W areszcie przebywa również młoda mieszkanka miasta Fre-
dericia (wschodnia Jutlandia, dla odmiany). Najprawdopodob-
niej to właśnie ona podpaliła dwa pomieszczenia na poddaszu 
kamienicy przy ulicy Kongesgade, nr 105. Pomieszczenia służyły 
za graciarnie, więc ogień rozprzestrzenił się szybko. Mieszkańców 
ewakuowano, babkę zapuszkowano, a policja nabrała wody w usta 
i nie udziela żadnych informacji odnośnie szczegółów śledztwa, 
zatrzymania, zarzutów. 

Duńska prasa poświęca sporo miejsca małżeństwu, skazanemu 
pięć lat temu za podpalenie. Ofiarą ognia padł sklep odzieżowy, 
należący do tej pary. Zdaniem ekspertów, ogień wybuchł w kilku 
różnych miejscach, co wyklucza przypadek. Małżonkowie polecieli 
do pudła, teraz dochodzą swoich praw, wskazując uszkodzenia 
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w sieci elektrycznej. To kolejna sprawa, podważająca kompeten-
cje duńskich biegłych. Wszystko szłoby szybciej, gdyby nie nie-
dawny osadzony, teraz rzecznik własnej niewinności, który nie 
potrafi przytoczyć swoich wcześniejszych zeznań, zasłaniając się 
kłopotami z pamięcią. 

0 3 / 0 4 / 2 0 1 4

Na komendzie w Holstebro (tak, tak, Jutlandia!) przebywa kobie-
ta lat czterdzieści pięć. Jeszcze trochę tam zostanie. Przyznała 
się do podpalenia budynku mieszkalnego w 2008 roku. Sześć 
lat temu wdarła się na klatkę schodową, ułożyła stos butów na 
wycieraczce przed jednym z mieszkań, oblała łatwopalną sub-
stancją i podłożyła ogień. 15 osób trafiło do szpitala. Sprawcy nie 
wykryto, aż kobieta sama wydała się władzom. Aktualnie, zespół 
psychiatrów próbuje dociec, czy kierowało nią sumienie, czy jest 
chora psychicznie.

Dźwięki syren zmąciły spokój mieszkańców jutlandzkiego 
Ebsjerg. Płonęła biblioteka. Zraszacze zrobiły swoje i dzielni stra-
żacy nie musieli nawet rozwijać swych okazałych węży. Oględzi-
ny wykazały, że ktoś wybił okno, rozlał rozpuszczalnik i rzucił 
zapałkę. Tożsamość nieprzyjaciela książek, tak jak i jego moty-
wacja, pozostają nieznane, niemniej rzecznik policji utrzymuje, 
że mamy do czynienia z czymś dużo poważniejszym, niż szcze-
niackim wygłupem. 

Jutlandczycy zawsze górą, lecz mieszkańcy Zelandii również 
czynią kroki, a raczej wrzutki, celem rozpalenia łuny na północ-
nym niebie. Pięćdziesięcioletni mieszkaniec Korsor wybrał się na 
spacer po mieście, zabierając ze sobą siatkę pełną rolek papieru 
toaletowego. Rolki te podpalał i wrzucał ludziom do mieszkań 
przez okna. Został ujęty dzięki błyskawicznej akcji policji. Trwają 
oględziny, liczenie strat. Papier toaletowy zabezpieczono. 

1 0 / 0 4 / 2 0 1 4

Groza w Odense. Popalono śmietnik. Duży, metalowy kontener 
stanął w ogniu. Strażacy zjawili się błyskawicznie, nie dopuszcza-
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jąc do rozprzestrzenienia się pożaru na pobliski płotek, drzewo 
świeżo zazielenione oraz młodą trawę. Póki co, policja pozosta-
je bezradna jeśli idzie o wskazanie sprawcy. Zmobilizowane siły 
śledcze nie ustają w wysiłkach. 

Mundurowi z Odense odnoszą jednak inne sukcesy. 37 letni 
mieszkaniec tego miłego miasteczka został zatrzymany i dopro-
wadzony przed oblicze sądu z nieubłaganą skutecznością. Wysłu-
chał aktu oskarżenia zasobnego w fakty – osiem włamań oraz 
podpalenie willi celem zatarcia śladów. Wszystkich tych wyczy-
nów dokonał od początku bieżącego roku. Jak to mówią, „męż-
czyzna jest znany policji”. 

Zatrzymano również szesnastoletnią dziewczynę z Jutlandii, 
zamieszkałą w miasteczku Frederica, doskonale znanym wszyst-
kim sympatykom płomienia. Podejrzewa się ją o podłożenie ognia 
w budynku mieszkalnym przy Kongesgade. Z pięćdziesięciu ewa-
kuowanych lokatorów żaden poważnie nie ucierpiał. Rozpra-
wa odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Sama zainteresowana 
odmawia rozmów z prasą lokalną. Wypowiada się nie słowem 
lecz czynem. 

2 2 / 0 5 2 0 1 4

Młody mieszkaniec Odense została skazany na osiem miesięcy 
więzienia za podpalenie kontenera położonego w bezpośredniej 
bliskości sklepu spożywczo-przemysłowego. Ogień się rozprze-
strzenił. Wnikliwość śledczych, sędziego i prokuratora pozwoliła 
odtworzyć przebieg wypadków. Skazany palił jointa razem z przy-
jaciółmi. Gdy już się nasycili, niedopałek wylądował w kontene-
rze pełnym kartonów. Ogień pojawił się błyskawicznie, lecz ani 
skazany, ani jego towarzysze nie podjęli próby ugaszenia go, nie 
wezwali również straży pożarnej. W zamian oddalili się do pizze-
rii. Na odwołanie się od wyroku ma 14 dni. 

Długie i zaawansowane śledztwo doprowadziło do zatrzymania 
dwóch mężczyzn: dwudziestoośmioletniego Turka z Kopenhagi 
i dwudziestoletniego Duńczyka rezydującego w Brondby. Ustalo-
no, że w grudniu 2012 roku, w godzinach nocnych obaj mężczyźni 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
1 

/ 
LA

TO
 2

0
19

 
17

9

podłożyli ogień pod pizzerię „Plaza Pizza” w Greve. W budynku 
spały przynajmniej cztery osoby, co stanowi dodatkową okolicz-
ność obciążającą. Chodziło o wyłudzenie pieniędzy od ubezpie-
czyciela. „Plaza pizza” należała do Turka, jednego z podpalaczy.

Afera dotycząca kompetencji technicznych biegłych, wystawia-
jących ekspertyzy w sprawie podpaleń jakby spuchła. W związ-
ku z powtarzającymi się oskarżeniami o ich niskie kompetencje, 
minister sprawiedliwości zwróciła się do policji i prokuratury 
o ponowne zbadanie wszystkich spraw o podpalenie, które mia-
ły miejsce w latach 2010–2013. Istnieje więc szansa, że wszyscy 
bohaterowie naszej kroniki wyjdą na wolność. Ω



Andrzej Gniadkowski

CZYLI ZŁOWROGI CIEŃ 
IDEALNEGO PAŃSTWA

TOTALITARYZM 
BEZ WYPACZEŃ



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
1 

/ 
LA

TO
 2

0
19

 
18

1

Niewydolne gospodarczo i prowadzące do ofiar. 
Taką uproszczoną krytykę systemów totalitarnych 
stosujemy w publicznych debatach nader często 

Problem w tym, że możemy sobie wyobrazić, albo nawet podać 
przykłady systemów totalitarnych na tyle wydolnych, że są w sta-
nie skutecznie rywalizować ekonomicznie z państwami kapitali-
stycznymi. Możemy sobie też wyobrazić systemy totalitarne bez 
ofiar i nie byłyby one ani trochę mniej straszne od nazistowskich 
Niemiec i komunistycznej Rosji lub Chin. A może straszniejsze, 
bo jeśli nie zaprojektuje ich i nie będzie nimi rządził człowiek, 
tylko sztuczna inteligencja, to może nie będą skazane na upadek. 

Anne Applebaum w swojej książce o sowieckich obozach kon-
centracyjnych Gułag napisała Książka ta nie powstała po to, „by 
nie doszło do tego ponownie”. Napisałam ją dlatego, że niemal z całą 
pewnością ponownie do tego dojść musi. Nikt uczciwy i choćby w naj-
mniejszym stopniu odpowiedzialny za swoje słowa nie napisał-
by takich słów, gdyby rzeczywiście nie był o tym przekonany. 
Dosyć oczywistą konkluzją z tego zdania Applebaum jest wnio-
sek, że w jej opinii symptomy nadchodzącego totalitaryzmu będą 
niezwykle trudne do wychwycenia. Zapewne większość ich nie 
zauważy. Nikt, lub prawie nikt, ich nie opisze. Gdyby było ina-
czej to najprawdopodobniej udałoby się totalitaryzm zatrzymać. 
Tymczasem uważa ona, że niemal z całą pewnością ponownie do 
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tego dojść musi. Zresztą Applebaum nie była przecież pierwszą 
filozofką, która uważała, że jakieś formy systemów totalitarnych 
się powtórzą. Już Hanna Arendt pisała w Eichmannie w Jerozoli-
mie, że istnieje dość nieprzyjemna i trudna do odrzucenia możliwość, 
iż w przyszłości zostaną popełnione podobne zbrodnie. Ponadto jej 
zdaniem wystąpienie zbrodni po raz pierwszy bardzo znacząco 
zwiększa prawdopodobieństwo, że wystąpi ona w jakimś innym 
momencie przyszłości. W Eichmannie… przypomina ona apele 
Karla Jaspersa, który chciał utrzymania przy życiu Adolfa Eich-
manna nawet po wydaniu wyroku śmierci. I nie chodziło mu 
o współczucie wobec zbrodniarza. Chciał utrzymania go przy 
życiu tylko po to, żeby można było cały czas pytać ludzkość „co 
z nim zrobić?”. Jego zdaniem tylko to mogło nam pomóc zapobiec 
by masakra Żydów nie stała się wzorem przyszłych zbrodni, drobnym 
i może wielce niedoskonałym przykładem ludobójstwa, do jakiego doj-
dzie w przyszłości. Arendt i Jaspers mówią o perspektywie zbrodni, 
a nie totalitaryzmu, ale Arendt słusznie nazywa tę zbrodnię nie 
„ludobójstwem” tylko „masakrą administracyjną”. Taka zbrodnia 
możliwa jest zaś tylko we wszechwładnym państwie, w którym 
z pozoru niewinne „postępowania administracyjne” mogą prowa-
dzić do najgorszych zbrodni. Jeśli więc Arendt mówi o możliwości 
powtórzenia się mordów w postaci „masakry administracyjnej” 
to jest to niewątpliwie możliwe tylko w systemie totalitarnym.

G LO B A L N E  Z A P O M N I E N I E

W książce Applebaum można znaleźć prawdopodobne powody 
jej pesymizmu. Każda z wielkich tragedii XX wieku była zjawiskiem 
niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju – Gułag, Holocaust, 

masakry Ormian, masakra w Nankinie, Rewolucja Kultu-
ralna (…). Niestety Symbole jednych zbrodni budzą w nas 
przerażenie, symbole innych tylko śmiech, a czapka z czer-
woną gwiazdą kupiona na stoisku na Moście Karola 
w Pradze to fajny gadżet z którym warto sobie, będąc 
turystą, zrobić zdjęcie. Jeszcze lepiej ujął to recenzent 
jej książki z New York Times’a, który zacytowany jest 

chciał utrzymania 
przy życiu adolfa 

eichmanna tylko po to, 
żeby można było cały 

czas pytać ludzkość 
„co z nim zrobić?”
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we wstępie do polskiego wydania Gułagu. Stalin był odpowiedzialny 
za śmierć większej liczby Ukraińców niż Hitler Żydów. Ile osób dziś 
o tym pamięta? W końcu umieranie to było tak bardzo nudne, tak 
zupełnie pozbawione jakiegokolwiek dramatyzmu. 

Ta wybiórcza pamięć, śmiech, lekceważenie co najmniej poło-
wy zbrodni, ignorowanie korzeni totalitaryzmu i drogi do owego 
zniewolenia… Koniec końców my – ludzie zachodu – przestaniemy 
rozumieć własną przeszłość. I nie tylko. Jeśli nadal będziemy ignoro-
wać połowię historii Europy, wypaczeniu ulegnie to, co wiemy o samej 
istocie gatunku ludzkiego – pisze Applebaum. 

Trudno się z tym nie zgodzić. Ale i o nazizmie wiemy na ogół 
niewiele, a nasza pamięć jest równie wybiórcza. Sprowadzenie 
tego systemu do zbrodni, a czasem wręcz tylko do Holokaustu 
zupełnie ignoruje podstawy tego systemu, a przede wszystkim 
pozbawia go atrakcyjności. Napisałem „atrakcyjność”, bo jeśli nie 
przyznamy, że ideologie – i to zarówno komunistyczna, jak i naro-
dowo-socjalistyczna – były na swój sposób atrakcyjne, 
to zupełnie miniemy się z prawdą. Ich wyznawcami nie 
były nieliczne grupki fanatyków. Co więcej, idee te były 
przyciągające głównie dla ludzi dobrze wykształconych, 
inteligentnych i o otwartych umysłach. Ostatecznie 
Hitler doszedł do władzy wykorzystując mechanizmy 
demokratyczne, opierając się na naukowcach, studen-
tach, przemysłowcach, świecie finansjery…

A gdyby ktoś miał wątpliwości to przecież generalnie 
ucywilizowanie Niemiec przedwojennych to nie mit. 
W czasie gdy co trzeci obywatel II Rzeczypospolitej, 
Włoch czy Węgier, nie wspominając o Hiszpanii, był 
analfabetą, w Niemczech już na początku XX wieku problem ten 
nie istniał. Poziom niemieckich uczelni i szkół należał do naj-
wyższych w Europie, wysoka była również liczba studiujących. 

Mimo tego wszystkiego zdarza się, że totalitaryzm przedstawia 
się – stosując najprawdopodobniej podświadomie kalkę z teorii 
oświeceniowych – jako efekt braku edukacji i świadomości. Risa 
Łosańska, ocalała z Holokaustu, opowiadała w Nazistach Lauren-

ostatecznie hitler 
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przemysłowcach, 
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ce’owi Reesowi Pięćdziesiąt lat minęło, a ja wciąż się zastanawiam, 
jak ludzie mogli robić takie rzeczy. Zawsze poważałam inteligencję. 
Kocham i szanuję inteligentnych ludzi. Ale wtedy zobaczyłam jak 
zabijają. Nikt nie potrafi wyjaśnić, dlaczego Niemcy to robili. Są kul-
turalnym narodem, mają taką wspaniałą literaturę: Goethe, Schiller, 
Heinrich Heine… Chociaż to litewscy żołnierze wystrzelali Żydów 
w Butrymonisach, skąd pochodziła Risa, to odpowiedzialnością 
za tę zbrodnię Łosańska obciąża Niemców. To oni byli przyczyną 
naszego nieszczęścia. Litwini nie krzywdzili nas przed przyjściem 
Niemców. Nie ma żadnych wątpliwości, że poziom wykształcenia, 
czy w ogóle poziom cywilizacyjny nie miał tu żadnego znacze-
nia. A jeśli już, to był raczej elementem napędzającym fanatyzm. 
To niemieckie uczelnie, studenci, elity i ludzie wykształceni byli 
najwierniejszymi zwolennikami narodowego socjalizmu. Nawet 
jeśli nazizm stał się ruchem masowym, a jego partyjna nazwa 
Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników wprost 
odwoływała się do „klasy robotniczej” to przecież bez wsparcia 
ludzi wybitnie inteligentnych i „uczonych” nie udałoby się jej 
nic osiągnąć. Podkreśla to Robert Conquest w Uwagach o spu-
stoszonym stuleciu pisząc, że Sama inteligencja jest zatem dalece 
niewystarczająca jako osłona przeciwko zarazie. Zwłaszcza studenci 
tradycyjnie pełnili funkcję rezerwuaru infekcji. Naziści przeciągnęli 
studentów na swoją stronę wcześniej, niż im się do udało z ogółem 
wyborców. Podobnie rzecz się miała z komunizmem, który trafił 
do ruchu robotniczego, dzięki ogromnej pracy intelektualnych 
elit. Można pokusić się o stwierdzenie, że dwudziestowieczny 
totalitaryzm był raczej efektem zachłyśnięcia się sukcesami ludz-
kiego intelektu niż wynikiem jego braku. Wystarczy przypomnieć 
historię eugeniki, która w Stanach Zjednoczonych była wspierana 
przez nadających ton debacie naukowców, wynalazców, przed-
siębiorców, prawników i sędziów – co zaowocowało programami 
przymusowej sterylizacji i późniejszą wymianą „naukową” z nazi-
stowskimi Niemcami. Jeżeli chcemy więc dzisiaj poszukiwać idei, 
które będą tworzyć lub już tworzą totalitarne państwa, to musi-
my ich szukać wśród obecnie atrakcyjnych, intelektualnych mód. 
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Jakby to nie było nieprzyjemne, sam poziom wykształcenia nie 
gwarantuje ochrony przed ideami totalitarnymi.

U N I K N Ą Ć  U P R O S Z C Z E Ń

To prawda, że uważam obecnie, iż zło nigdy nie jest »radykalne«, 
a tylko skrajne i że nie posiada ono żadnej głębi, ani jakiegokolwiek 
demonicznego wymiaru. (…) Jedynie dobro posiada głębie i może być 
radykalne napisała Hanna Arendt w liście do Gershoma Scholema 
24 lutego 1963 roku. To właściwie dopiero ta rozmowa utrwaliła 
pojęcie „banalności zła” jako jednej z podstaw totalitaryzmu. Kim 
był przykładowy XX-wieczny morderca? To zwykły, może nawet 
porządny człowiek, daleki od fanatyzmu, ale sumiennie wykonu-
jący swoje obowiązki. Przeciętny obywatel często nieświadomie 
wspierający budowanie lub zarządzenie imperium zła. Jeżeli, 
mimo wielu niedoskonałości, proces Adolfa Eichmanna (zakoń-
czony w 1962 roku wykonaną karą śmierci) dał coś ludz-
kości, to wykreował obraz współczesnego zbrodniarza. 
Był on daleki od tego co początkowo chcieli udowod-
nić oskarżyciele. Eichmann nie był krwiożerczym bar-
barzyńcą. Wszyscy zobaczyli, że to przeciętny, mocno 
ograniczony intelektualnie, daleki od fanatyzmu, pró-
bujący udawać intelektualistę, mały człowiek, który 
chciał zrobić karierę, mógł to zrobić tylko dzięki partii 
(„przerażająco normalny” – napisała Arendt). Jak napi-
sał Götz Aly w Unser Kampf 1968 Procesy nazistowskich 
zbrodniarzy, które w latach 1967–1977 toczyły się przed federalnymi 
sądami niemal codziennie, dawały młodym ludziom jeden przekaz. 
Oskarżonymi byli z reguły mężczyźni, którzy wcześniej nie byli karani, 
wykonywali zwyczajne zawody, wywodzili się ze wszystkich warstw 
społecznych i tym samym w niepokojący sposób przypominali naj-
bliższych sąsiadów: aptekarza z naprzeciwka, lekarza domowego, 
szanowanego nauczyciela, a nawet ojca. Gdyby Eichmann to był, 
chociaż ktoś taki jak Petras Zielonka, jeden litewskich morderców 
Żydów ze wsi Butrymonisy (Rees, Naziści), który zaraz po wyj-
ściu z więzienia (był skazany na 20 lat ciężkich robót) odpowia-
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dał Rees’owi na sugestie, że mógł przecież odmówić mordowania 
Żydów: Można było strzelać i można było nie strzelać. Ale po prostu 
naciskało się spust i strzelało. Tak to było, żadna sztuka – opowia-
dał spokojnym głosem człowiek, który zabił zapewne więcej osób niż 
każdy seryjny morderca na świecie. Ale nie. Eichmann osobiście nie 
zabił najprawdopodobniej nikogo i nie byłby pewnie w stanie. 
Obserwując rozstrzeliwania dokonywane przez Einsatzgruppen, 
podczas jednej z wizytacji dostał torsji i przez kilka tygodni nie 
mógł dojść do siebie.

To chyba jest w tym wszystkim najstraszniejsze. Że imperium 
zła, gdziekolwiek ono nie powstaje, budują je i zarządzają nim 
zwykli ludzie. A nawet gorzej. Bo w konstrukcję takich imperiów 
byli zaprzęgnięci także wrażliwi intelektualiści, pełni dobrej woli 
idealiści, działacze społeczni. Friedrich von Hayek w Drodze do 
zniewolenia pisał w Niemczech przeważnie ludzie dobrej woli, podzi-
wiani i stawiani za wzór w krajach demokratycznych, utorowali, jeśli 
zgoła nie zbudowali, drogę siłom, które teraz są symbolem wszystkie-
go czego nienawidzą. 

S A M A  D E M O K R A C J A  N A S  N I E  O B R O N I

Pewnie wszyscy znają słowa przypisywane Winstonowi Churchil-
lowi o tym, że demokracja to najgorszy system rządów, nie licząc 
wszystkich innych, jakie ludzie testowali. Wielu ludzi ulega poku-
sie by potraktować je powierzchownie jako pochwałę demokracji. 
W rzeczywistości jest to jednak także bardzo wyraźne zwrócenie 
uwagi na jej wady. Zauważali te wady bardzo wyraźnie już staro-

żytni, wprowadzając różne ograniczniki powstrzymują-
ce demokrację przed zmianami w systemy oligarchiczne 
i tyranię (jak wiemy z historii, były one nieskuteczne). 
Co więcej, samo powstanie państwa totalitarnego, jak 
się dziś dość powszechnie uważa, nie byłoby w ogó-
le możliwe bez postępujących w XIX wieku procesów 
demokratyzacji. Jak pisze Arkadiusz Górnisiewicz 
w pracy, która stanowi przegląd poglądów na temat 
zależności demokracji i totalizmu (Demokracja i tota-

 samo powstanie 
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lizm: w stronę niejednoznaczności w: Doświadczenie dwóch totalita-
ryzmów. Interpretacje): Nowożytność można odbierać w kategoriach 
nieustannego rozrostu władzy – jej zakresu, funkcji, roszczeń. Literac-
ko ujął to Paweł Jasienica w eseju na temat Rewolucji Francuskiej 
Rozważania o wojnie domowej: Najbardziej liberalna republika dzi-
siejsza wydałaby się ludziom ówczesnym domem niewoli; stary porzą-
dek był po prostu naszpikowanymi niepojętymi dla nas wolnościami. 
W podobny sposób podchodził do genezy totalitaryzmu Hayek 
w Drodze do zniewolenia udowadniając, że zasady państwa nazi-
stowskiego zostały zbudowane przed dojściem do władzy Hitlera 
i mimo retoryki rewolucyjnej nie musiał on dokonywać zasadni-
czych zmian w funkcjonowaniu państwa. Jeszcze dalej w ostrze-
żeniach poszedł Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus pisząc 
o możliwym „zakamuflowanym totalitaryzmie”. W sytuacji gdy 
nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dzia-
łalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentali-
zację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia 
uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub 
zakamuflowany totalitaryzm – pisał. Georg Weigel, wychodząc od 
słów Jana Pawła II, dodawał w Czym jest Katolicyzm?: Monarchia 
absolutna, jeśli ma być dobrze i sprawiedliwie rządzona, wymaga tyl-
ko sprawiedliwego i dobrego króla. Aby w demokracji panowała spra-
wiedliwość, aby szanowane były prawa moje i prawa innych, potrzeba 
odpowiedniej liczby ludzi posiadających takie cnoty. Warunkiem 
istnienia demokracji jest więc odpowiednia liczba ludzi wyzna-
jących te same pojęcia dobra i sprawiedliwości i chcących im słu-
żyć. A to wydaje się bardzo trudne, pomijając już fakt, że obecnie 
coraz częściej kwestionuje się nie tylko dane poglądy na prawdę, 
dobro czy sprawiedliwość, ale w ogóle same pojęcia prawdy czy 
dobra przed czym właśnie ostrzega Jan Paweł II. W jaki sposób 
demokracja wykluczająca normy moralne z życia publicznego może 
czerpać siłę pochodzącą z cnót obywatelskich? – pyta więc Weigel. 
Podaje on jednocześnie możliwości demokracji, która nie tylko 
nie wyklucza takich norm, ale na nich polega. Np. ruch równo-
uprawnienia czarnych obywateli USA. Weigel przypomina, że był 
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on inspirowany i przewodzony przez ludzi związanych z kościo-
łami chrześcijańskimi. U jego podstaw leży wynikające wprost 
z monoteizmu przekonanie, że każdy człowiek jest stworzony 
przez jednego Boga i przez Boga jest traktowany tak samo. Nikt 
nie powinien być więc dyskryminowany przez człowieka ze wzglę-
du na miejsce urodzenia lub kolor skóry. 

Co więcej, o tym, jak kogoś oceniamy, miały decydować tylko 
jego indywidualne czyny. Czy bez odniesienia do tej ostatecz-
nej prawdy sukces ruchu byłby możliwy? Jego zdaniem nie. Co 
więcej w sytuacji gdy nie ma możliwości odwołania się do osta-
tecznych prawd moralnych i nie ma możliwości osiągnięcia kon-
sensusu w większości spraw pozostaje tylko rządzenie za pomocą 
przemocy. 

C Z Y N N I K  S A M O KO RYG U J Ą C Y

Nadzieją, że Europa jednak obroni się przed totalitaryzmem 
jest, jak to nazwał Paul Johnson w Odzyskaniu wolności, „ele-
ment samokorygujący cywilizację europejską”. Wywodzi się on 

wprost z podstaw wiary chrześcijańskiej tzn. monote-
izmu oraz wiary w Sąd Ostateczny. Z wiary w jednego 
Boga, który stworzył wszystkich ludzi wynika, że wszy-
scy jesteśmy w jego oczach równi. Niezależnie, czy uro-
dziliśmy się w Afryce, Indiach czy Europie Bóg kocha 
nas tak samo – uważają ludzie wyznający monoteizm. 
Wynikają z tego bardzo daleko sięgające konsekwencje 
moralne. Oznacza to, że nie może być mowy o jakiejś 
formie społeczności, grupy, narodu uprzywilejowane-
go, czy wybranego. W innym przypadku przekonania 

te mogą prowadzić do pogardzania innym człowiekiem oraz do 
nienawiści wobec ras czy narodów. Ale, co ważniejsze, prowadzą 
one do idei kolektywistycznych, które są podstawą każdego tota-
litaryzmu. Bo skoro jakiś naród jest wyjątkowy, to znaczy, że spo-
łeczność go reprezentująca ma specjalne cechy, że przyznaje się 
prymat tej społeczności nie tylko nad innymi społecznościami, 
ale też nad jednostkami. Ponieważ, zgodnie z tą teorią, to dopiero 
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naród jest podmiotem specjalnej miłości, a nie konkretny czło-
wiek. Konsekwentny monoteizm, odrzucający powyższe rozu-
mowanie, był niejednokrotnie powszechnie podważany, nawet 
w społeczeństwach teoretycznie monoteistycznych (Bóg jest po 
naszej stronie, Bóg nas wybrał – twierdzono i twierdzi się cza-
sem). Jego ciągłe odradzanie się prowadzi do samonaprawiania 
się podstaw etycznych naszej cywilizacji. 

Drugim elementem samokorygującym jest koncepcja Sądu 
Ostatecznego. Polega ona na tym, że każdy z nas osobiście, indy-
widualnie stanie przed Bogiem i odpowie za swoje własne czyny. 
Z tego też wynikają bardzo daleko idące konsekwencje moralne. 
Przede wszystkim, znów jest to nie do pogodzenia z wszelkimi 
ideami kolektywistycznymi, które mówią np. że to nie pojedyn-
czy człowiek jest winny, ale całe społeczeństwo i tylko 
ono, może stać się podmiotem oceny moralnej. Jeżeli 
na poważnie traktujemy Sąd Ostateczny, to odrzuca-
my w ten sposób wszelką odpowiedzialność zbiorową 
i wszelkie jej konsekwencje. Ponieważ zakłada on odpo-
wiedzialność skrajnie indywidualną. Teologowie nazy-
wają to katolicką nauką o uczynkach, które są podstawą 
zbawienia każdego człowieka.

Oba te elementy wywodzą się wprawdzie z wiary chrześcijań-
skiej, ale są także podstawą etyki w cywilizacji europejskiej, nie-
zależnie od jej częściowego zeświecczenia. W każdym razie to, 
że ktoś jest niewierzący nie oznacza, że automatycznie podważa 
te proste zasady moralne. Równe traktowanie ludzi bez względu 
na pochodzenie oraz indywidualna odpowiedzialność za czyny 
to podstawy naszej cywilizacji.

Zasady te zostały bardzo mocno utrwalone w kulturze, w tym 
we współczesnej popkulturze. Ważnym motywem artystycznym 
w naszej cywilizacji jest sytuacja konfliktu interesów pomiędzy 
grupą, społeczeństwem, cywilizacją, a jednostką. I tym, co jest 
niezwykle wrażliwym elementem naszej moralności jest fakt, że 
zazwyczaj w takiej sytuacji nasza sympatia stoi po stronie jed-
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nostki. I współczesna sztuka nie potrzebuje się tu odnosić do 
wiary w Boga i Sądu Ostatecznego.

Oczywiście, w innych kulturach znacznie częstszą odpowiedzią 
w przypadku konfliktu jednostka–społeczność może być wybór 
„dobra społecznego”, a i w naszej cywilizacji nikt nigdy nie roz-
strzygnie tego raz na zawsze. Istnieją także kultury (np. chińska), 
w których kłopotliwe może być samo postawienie takiego pytania. 

Z tego wywodu płynie jeden niezwykle ważny wniosek. Tota-
litaryzm – czyli system, który odbiera wolność jednostce i upo-
ważnia państwo do ingerowania we wszystkie sfery życia – jest 
godny potępienia nawet, gdyby tak działającemu państwu udało 
się rzeczywiście działać dla dobra większości. 

KO M U N I Z M  N I E , W Y PA C Z E N I A  TO  R AT U N E K

Po tych optymistycznych akcentach warto wrócić do założenia 
tekstu czyli do przekonania, że To (czyli totalitaryzm) się jednak 
powtórzy. Arendt uważała, że każde kolejne państwo totalitar-
ne prędzej czy później jednak upadnie. Jej zdaniem nic, co ludz-
kie, nie jest doskonałe, także państwo totalne. W końcu zacznie 
się ono sypać i upadnie. W teorii politycznej masowe lub mniej 
masowe mordy oraz prześladowania ludności dokonywane przez 
różne systemy totalitarne (Chiny, ZSRS i inne) nazywano „wypa-
czeniami” w okresie przejściowym do doskonałego społeczeństwa 
w idealnym totalitarnym państwie.

Współczesny świat rodzi poważne obawy co do pierwiastków 
samonaprawiających się naszej cywilizacji i każe postawić pyta-
nie, czy rzeczywiście zachodzi niemożliwość zbudowania syste-
mu w pełni totalitarnego? Coraz poważniejszym staje się wojna 
cywilizacji europejskiej z azjatycką (chińską). To starcie toczy się 
już na poziomie politycznym, ekonomicznym oraz moralnym. 
Wspomniano już o kolektywistycznych charakterach cywilizacji 
wschodnich. Nasze starcie z nimi zapewne spowoduje także jakąś 
formę upodabniania się do siebie (jak wynika ze sprawdzającej 
się w praktyce teorii konwergencji i „wojny cywilizacji” Samuela 
Huntingtona). 
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Prawdopodobnie tylko w naszym kręgu kulturowym totalita-
ryzm, niezależnie od jego przejawów, stopnia wynaturzeń itd. 
będzie przez większość ludzi uznany za zło. Niestety, krytyka 
totalitaryzmu jest dziś niemal wyłącznie skupiona na zbrodniach. 
Nawet Instytut im. Pileckiego powołany m.in. „do refleksji nad 
kluczowymi zagadnieniami tego okresu: dwoma totalitaryzma-
mi – niemieckim i sowieckim” skupia się głównie na zagadnieniu 
ludobójstwa (patrz np. konferencja „Świadek wieku ludobójstwa. 
Rafał Lemkin i konwencja z 1948 r.”, która odbyła się na początku 
grudnia 2018 roku w Warszawie). Są to oczywiście istotne, ale, 
moim zdaniem, nie najważniejsze tematy badawcze. 

Do rzadkości należy też krytyka totalitaryzmu jako systemu 
prowadzącego do załamania etyki. Prawie nigdy nie podkreśla się 
natomiast, jednego z najważniejszych powodów załamania etyki. 
Mowa tu o aprioryczności prawa, która występuje w systemach 
totalitarnych z zasady. W normalnym, demokratycznym pań-
stwie prawo wysnuwane jest z doświadczenia i dostosowuje się do 
pojęć etycznych. Jak pisze Feliks Koneczny w Cywilizacji 
żydowskiej, prawo aprioryczne udziela sankcji nie stosun-
kom istniejącym lub tworzącym się w sposób naturalny, lecz 
wyimaginowanym, wymyślonym, a więc nie stosunkom, 
lecz pomysłom, mającym urządzać stosunki według planu 
z góry powziętego. Bez tego niemożliwe jest powstanie 
państwa totalitarnego w warunkach cywilizacji euro-
pejskiej. Jej indywidualizm nigdy nie doprowadziłby do 
zniewolenia jednostek na zasadzie powolnego zapisy-
wania prawa, jako poglądów etycznych ludzi. Musiałby powstać 
plan nowych stosunków międzyludzkich, który zostałby nałożony 
siłą poprzez zmianę istniejącego prawa. To jednak zakładałoby 
zniszczenie etyki. Koneczny pisze, że etyka nie może być zawisła 
od prawa, jakie w danych okolicznościach obowiązuje, albo jest prawa 
przodowniczką, albo całkiem jej nie ma. Zwraca na to uwagę rów-
nież Hanna Arendt w Eichmannie…, gdy opisuje pokrętny sposób 
tłumaczenia przez zbrodniarza swojego postępowania, poprzez 
imperatyw moralny Kanta. Jeden z najkrótszych opisów impe-

eichmann chciałby 
nam wmówić, że 
jeżeli wokół łamane 
są wszelkie zasady 
moralności, jedyną 
podstawą działania 
pozostaje prawo 
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ratywu kategorycznego tego filozofa, brzmi: należy „postępować 
zawsze wedle takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby stały 
się podstawą prawa powszechnie obowiązującego”. Eichmann 
tłumaczył swoje postępowanie Kantem mówiąc, że imperatyw 
oznacza „postępuj tak, jakby zasada twojego działania była iden-
tyczna jak zasada prawodawcy, bądź prawa obowiązującego w tym 
kraju”. Chciał on wmówić, że jeżeli wokół łamane są wszelkie 
zasady moralności, jedyną podstawą działania pozostaje prawo. 
Ale to nieprawda. Nawet jeśli aprioryczne prawo niszczy etykę, 
to pozostaje jeszcze ostateczne linia obrony człowieka w posta-
ci „imperatywu moralnego”. Oczywiście nie w rozumieniu, jakie 
przedstawiał Eichmann. 

Bardzo rzadko spotkamy się z podobną krytyką totalitaryzmu. 
Dużo częściej twierdzi się, że te systemy są zazwyczaj… niewydol-
ne ekonomicznie! Podkreśla się ogromne zadłużenie nazistow-
skich Niemiec i katastrofy ekonomiczne właściwie wszystkich 
systemów socjalistycznych poza Chinami. 

Wspomniane Chiny są tu ciekawym przykładem. 
Podkreśla się bowiem często wyraźny zwrot Państwa 
Środka w kierunku gospodarki rynkowej, który nie 
tylko zdejmuje z tego kraju odium niewydolności, ale 
i właściwie powoduje, że wybaczone są mu niemal 
wszystkie winy. Dla Chin i Związku Sowieckiego sto-
suje się nawet pojęcie detotalitaryzacji, co miało ozna-
czać stopniowe odchodzenie tych państw od systemu 
totalitarnego. Znacznie prościej byłoby przyznać, że 
systemy te wypracowały po prostu lepsze sposoby na 

radzenie sobie z opozycją, które nie wymagają masowego terro-
ru i ludobójstwa. 

 Chociaż to nie przemoc i przymus są istotą totalitaryzmu, to 
dzisiejsze Chiny nie są już narażone na światowy ostracyzm. Kapi-
tulacja ideowa świata cywilizacji łacińskiej powoduje, że właściwie 
jedynym powodem krytyki azjatyckiego tygrysa jest wskazywanie 
jego ofiar (dysydentów, obozy pracy, reedukacji), co jest jednak 
coraz trudniejsze do udowodnienia (w świecie „postprawdy”). 

w tych idealnych 
państwach żadnych 

przeciwników systemu 
właściwie nie ma. 

propaganda jest tak 
silna, że nie można 

nawet wyobrazić sobie 
bycia przeciwnikiem 
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Pojawienie się ofiar nie jest przecież wyznacznikiem systemu 
totalitarnego. Przykładowo: można podać liczbę cywilnych, bez-
bronnych ofiar zrzucenia bomb atomowych na Japonię przez 
Stany Zjednoczone. Czy to, że USA dokonało takiej zbrodni czyni 
ten kraj podobnym do nazistowskich Niemiec czy komunistycz-
nej Rosji? Oczywiście nie, choć ocena moralna takiego działania 
musi być jednoznacznie krytyczna. 

Możemy pójść dalej i uznać za zbrodnie trwałe unieszkodliwia-
nie za pomocą drona podejrzanych o terroryzm. Działania takie 
wykonywane są przez drony lub agentów. Kładąc tak duży nacisk 
na zbrodnie i ofiary pomija się jednak bardzo ważną rzecz. Sys-
tem totalitarny możemy sobie wyobrazić w ogóle bez masowych 
zbrodni, a może i w ogóle bez ofiar. Podstawowym celem wielu 
systemów dyktatorskich jest likwidacja „obiektywnego wroga” – 
pisała Hanna Arendt. Ale czy ten wróg musi być wyeliminowany 
fizycznie? 
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Przecież w najlepiej opisujących systemy totalitarne antyu-
topiach XX wieku, takich jak Rok 1984 George’a Orwella, Nowy 
Wspaniały Świat Aldousa Huxleya, czy My Jewgienija Zamiati-
na nie ma mowy o masowych eksterminacjach. Są to systemy 
doskonałe, z których perspektywy mordowanie wrogów byłoby 
rzeczywiście jakimś niewyobrażalnym wypaczeniem. Morder-
stwa realnych lub wyimaginowanych przeciwników politycznych 
są ewentualnie elementem teatru lub ćwiczeń zajmujących sys-
tem bezpieczeństwa państwa. Problem polega bowiem na tym, 
że w tych idealnych państwach nie ma jakiejkolwiek opozycji. 
Propaganda jest tak silna, że nie można nawet wyobrazić sobie 
bycia przeciw. Do tego dochodzi „nowomowa”, która (w spółce 
z promowanym dwójmyśleniem) ma dosłownie ograniczyć moż-
liwość rozumowania w sposób niezgodny z założeniami systemu.

W świecie Roku 1984 ludziom wmawia się, że toczona jest woj-
na, która jednak jest tylko wytworem propagandy. Służy raczej 
testowaniu przez system skuteczności indoktrynacji. Wrogów 
kreują od czasu do czasu sami przedstawiciele władz bezpieczeń-
stwa. Najpierw podsuwają wybranym „figurantom” elementy 
niezgodne z propagandowym obrazem i zasiewają ziarno nie-
pewności co do absolutnej skuteczności systemu. Pomagają im 
dotrzeć do zakazanych lektur, które, jak się potem dowiadujemy, 
są napisane przez samych reprezentantów służb systemu, by 
na koniec znów przywrócić nieszczęśnika na odpowiednie tory 
poprzez „pranie mózgu”. Nie wiadomo nawet czy ostatecznie ci 
wykreowani przez „bezpiekę” rewolucjoniści, przygotowani do 
powrotu na łono społeczeństwa są jeszcze mordowani czy nie. 

Warto także wspomnieć – w nawiązaniu do części arty-
kułu o inteligencji, jako pozornej obronie przed totalita-
ryzmem – że najbardziej służalczy aparatczycy systemu 
to ludzie najbardziej inteligentni i obeznani w świecie. 

Możemy sobie więc przynajmniej wyobrazić twory 
totalitarne bez masowych ofiar i nie byłyby to systemy 
ani trochę mniej straszne od nazistowskich Niemiec, 
czy komunistycznej Rosji, albo Chin. 

człowiek nie jest 
wstanie zbudować 
idealnego systemu 

twierdzi arendt. 
i pewnie ma rację. 

ale co ze sztuczną 
inteligencją? 
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Ale jest jeszcze jedna straszna myśl, która związana jest z sys-
temami totalitarnymi. Choć badacze historii są przekonani, że 
to, co wydarzyło się w wieku XX powtórzy się prędzej czy póź-
niej, to mają jednak nadzieję, że kolejne wcielenia totalitaryzmu 
rozpadną się podobnie jak poprzednie, w wyniku niedoskonało-
ści ludzi. Człowiek nie jest wstanie zbudować idealnego systemu 
twierdzi Arendt. I pewnie ma rację. Ale co ze sztuczną inteligen-
cją? Czy naszą przyszłością nie jest idealne państwo zarządzane 
przez komputery, które zostaną zaprojektowane tak, by zawsze 
dbać o dobro ogółu? W świecie, w którym nie będzie żadnych 
przeciwników systemu, wszyscy będą przecież zadowoleni... 
Nieprawdaż? Ω
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