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INSTRUKCJA  
OBSŁUGI NR 88

Czy znajdujemy się w stanie wojny? Nie jest to pytanie, na któ-
re możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Po zamachach 
11.09 na World Trade Center państwo polskie brało i właściwie 
bierze po dziś dzień udział w wojnie z terroryzmem islamskim. 
Nie jest to wojna, która toczy się na terenie polski, która wiąże 
lub szczególnie odbija się na cywilach, ale też nie można powie-
dzieć, żeby jej nie było, a jakaś jej część trwa do dziś. Jednak 
nie znajdujemy się w stanie zagrożenia wojennego w sensie 
ścisłym i nie lekceważąc pewnych zagrożeń, bardzo powinni-
śmy sobie to chwalić. W dziejach polskich nie jest to zjawisko 
częste, rzadko się trafia czas tak bezpieczny jak współcześnie 
i łatwo się zapomnieć. Nie dotyczy to zresztą wyłącznie Polski. 
Większość państw europejskich od czasu zakończenia II wojny 
światowej cieszy się pokojem. Zapominamy gremialnie o fun-
damentach politycznych, które są gwarantem pokoju, a każda 
polityka mutuje i z czasem coraz trudniej jest utrzymywać stały 
i bezpieczny kurs. A przecież system demokracji liberalnych, 
jak wykazywaliśmy parę numerów temu – trzeszczy w posa-
dach i być może jego czas będzie mijał, a na pewno będzie 
musiał ewoluować, żeby nadążyć za rzeczywistością. 

Często wciąż widzimy główną oś napięcia między Rosją 
a Stanami Zjednoczonymi i uważamy, że od tych państw uza-
leżniony jest światowy pokój. Świat zimnowojenny już nie 
istnieje, tymczasem wsłuchując się w polska debatę można 
czasami odnieść wrażenie, że trwają lata siedemdziesiąte. Nie 
dostrzegamy Chin, Indii, w ogóle Azji, stereotypowo patrzymy 
na potencjał państw afrykańskich, wierzymy w niemoc Nie-
miec, które po II wojnie światowej utraciły siły i nie są zdolne-
go bycia państwem prowadzącego niebezpieczną politykę. To 
było pięćdziesiąt lat temu, naprawdę, świat się od tego czasu 
zmienił, przestawmy zegarki. Narzędzia rozpoznań polity-
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ki zagranicznej także się zmieniły. Przykładowo: bardzo dużo 
w ostatnim czasie mówi się geopolityce. Część elit zdaje się ją 
odkrywać, część zaś odrzucać w całości. A jest to jedna z naj-
ciekawszych nauk pomocniczych politologii. I tak powinna 
być traktowana. Świat geopolityki i geostrategii: map kanałów 
komunikacyjnych, złóż surowców, potencjałów militarnych jest 
szalenie interesujący i warto go traktować poważanie. Nawet 
pomimo doktrynerstwa części grona eksperckiego, które tak 
szalenie irytuje innych uczestników debaty o bezpieczeństwie. 
Lepsze to narzędzia niż sentymenty i resentymenty, które 
wciąż zdają się mieć decydujący wpływ na polskie myślenie 
o sprawach międzynarodowych. 

A może jednak nie ma co się zamykać na konfrontacje mili-
tarne i przypomnieć sobie o wojnie, jako źródle postępu, jak 
chciał to widzieć generał Ulisses Grant, a po nim wielu innych? 
Może dla zblazowanej ludności Europy kilka sezonów w oko-
pach okazałoby się ożywcze i twórcze? Wiele 
jest przecież do wyliczenia zalet wynikają-
cych z wojen, z możliwością wyregulowa-
nia gospodarki na czele. Tyle tylko, że to 
też są składowe świata, który już nie istnieje. 
Nie będzie okopów, postęp i tak generowany jest 
przy użyciu technologii wojskowych i bez wojny, 
a stosunek kosztów operacji nieporównywalny do 
możliwych korzyści. Na razie nie jesteśmy gotowi 
prowadzić skutecznie wojny informacyjnej, w któ-
rej mamy łatwe zadanie – mówić prawdę, o czym się przecież 
często przekonujemy. Polsce potrzebny jest pokój i czas, który 
pozwoli zniwelować zapóźnienia, które narastały przez stule-
cia, bo polski szkielet nie ma tylko jednego – masy mięśniowej 
dającej bezpieczeństwo. 

Jerzy Kopański
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POLSKI 
TEATR 
WOJNY

Jacek Bartosiak
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Ty możesz nie chcieć wojny, ale wojna chce Ciebie 
    Lew Trocki

Rok 1920 pozostanie w dziejach co najmniej dwóch państw 
i narodów rokiem na długo pamiętnym. Na ogromnej arenie, 
pomiędzy brzegami Dniepru, Berezyny i Dźwiny a z drugiej 
strony Wisły, rozstrzygały się w walce wojennej losy nasze, 
Polski, i sąsiedniej z nami Sowieckiej Rosji. Rozstrzygnięcie 
walki rozstrzygnęło zarazem na czas pewien i losy milionów 
istot ludzkich, które reprezentowane były wtedy przez 
walczące na tej ogromnej przestrzeni wojsko i jego wodzów. 
  Józef Piłsudski, Przedmowa do Rok 1920

M I Ę D Z Y  O D R Ą  A  D N I E P R E M  I  D Ź W I N Ą

Każda wojna przynosi ze sobą mniej lub bardziej zasadnicze zmia-
ny w systemie walki i w środkach technicznych, jakimi się przeciw-
nicy posługują. Niezmienny natomiast pozostaje na ogół wpływ 
terenu na strategię, sztukę operacyjną i taktykę. Zarówno w odle-
głej przeszłości, jak i dzisiaj – wśród rewolucyjnych wydawałoby 
się zmian, to nadal teren, dystans i przestrzeń starcia zachowu-
ją swoje dominujące znaczenie dla planowania i wykonywania 
zadań, a w rezultacie dla wyniku wojny. W szczególności dotyczy 
to wojny lądowej, tradycyjnie rozstrzygającej los przestrzeni Euro-
py Środkowej i Wschodniej i pomostu bałtycko-czarnomorskiego.

Teoretycy wojskowi dzielą kulę ziemską na teatry wojen i teatry 
działań wojennych – są to dwa najszersze pojęcia opisujące podział 
świata w geografii wojskowej. Teatr wojny jest jednostką najszer-
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12 szą i bezpośrednio nawiązuje do strategii. Składa się zazwyczaj 
z kilku teatrów działań wojennych, a także często z obszarów 
znajdujących się poza teatrem działań wojennych, należących 
do stron konfliktu. Teatry wojny obejmują współcześnie wszyst-
kie wymiary (zwane też fachowo domenami) działań militar-
nych, tj. środowisko lądowe, morze, przestrzeń powietrzną, a po 
II wojnie światowej także przestrzeń orbitalną znajdującą się nad 
nimi. Dodatkowo w XXI wieku piątą domenę – cyberprzestrzeń, 
która pomimo swojego pozornego wyizolowania od fizyczności 
równie mocno wynika w istocie z uwarunkowań danego teatru 
wojny i wpływa na działania wojenne współcześnie na nim podej-
mowane. Teatry wojen mogą obejmować części kontynentów, 
a nawet całe kontynenty. Dlatego mieliśmy w II wojnie świato-
wej oddzielne teatry wojny w Europie i na Pacyfiku. Teatr wojny 
może się składać z jednego lub kilku teatrów działań wojennych 
i jest to zależne przede wszystkim od skali trwającego konfliktu.

Teatr działań wojennych może zajmować terytorium dwóch 
lub kilku państw razem z przyległymi do niego akwenami mor-
skimi i przestrzenią powietrzną. Granice teatru działań wojen-
nych określa się za pomocą dwóch zmiennych, są to: cele walki 
zbrojnej, a także warunki środowiska geograficznego. Obszar 
taki stanowi pewną całość geograficzną określaną ze względu na 
trudność prowadzenia działań zbrojnych. Granice jego stano-
wią zazwyczaj trudne do pokonania przeszkody terenowe, m.in. 
pasma górskie, rzeki, duże kompleksy bagienne czy brzegi mor-
skie. Na każdym teatrze działań wojennych znajdują się obiekty 
strategiczne trzech typów – militarne, polityczne i ekonomiczne, 
które wpływają na przebieg działań wojennych. Teatry wojny, jak 
i teatry działań wojennych nie pozostają w próżni politycznej. 
Określa się je analizując istniejącą sytuację militarno-polityczną 
w regionie. Jednak bez względu na okres historyczny i wiążącą się 
z nim sytuację polityczną w naszym regionie Europy występuje 
stałe „zjawisko” geograficzno-wojenne, jakim jest „kierunek stra-
tegiczny”, określany inaczej jako teatr działań wojennych, który 
w Polsce definiowano jako: „pas terenu wychodzący na obiekty 
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13strategiczne, umożliwiający prowadzenie działań dużych związ-
ków operacyjnych”.

Europę Środkowo-Wschodnią jako lądowy teatr wojny wyzna-
cza na południu, oddzielając od obszaru Bałkanów, linia Sawy 
i Dunaju. Od zachodu wyznacza ją Łaba, a na wschodzie Dniepr 
i Dźwina. W czasach dawniejszych obszar na południe od Kar-
pat pozostawał co do zasady w gestii myślenia geostrategiczne-
go Domu Habsburgów, podczas gdy na północ od Karpat aż po 
Bałtyk – w gestii elit Rzeczypospolitej, a po ich upadku – także 
oczywiście Niemiec i Rosji (Związku Sowieckiego). Przy czym 
główniejszym z nich był bez wątpienia obszar na północ od Kar-
pat, zwany polskim teatrem wojny.

Co warte odnotowania, Czechy położone od strony zachodniej 
względem tego teatru wojny, osłonięte górami i terenem trud-
nym do manewru, stanowiły dość osobliwą „cytadelę” obronną, 
z możliwością skutecznego wypadu zaczepnego, wcinającą się 
w terytorium niemieckie od Śląska i Saksonii i od południowe-
go zachodu przez Bawarię. W określonych okolicznościach potę-
gowało to znaczenie „cytadeli” czeskiej, co widać po przebiegu 
kampanii napoleońskich i końcowej fazie II wojny światowej. 
Podczas sowieckiej operacji berlińskiej Niemcy planowali ude-
rzenie odciążające stolicę Rzeszy Grupą Armii „Środek” z „cyta-
deli” czeskiej wzdłuż Sprewy między innymi na 2. Armię Wojska 
Polskiego, skończyło się to zresztą jej krwawą łaźnią pod Budzi-
szynem. Sowieci zdobyli Wiedeń i pobliskie Brno dopiero 2 maja 
1945 roku – oba miasta znajdujące się na południe od „cytadeli” 
czeskiej. W tym czasie od zachodu doliną Dunaju ostrożnie nad-
chodzili do „cytadeli” czeskiej Amerykanie, zatrzymując się na 
rubieży Lasu Czeskiego, na Muldzie i Łabie.

Tak zdefiniowany obszar wojenny Europy Środkowo-Wschod-
niej powiązany jest doliną Dunaju z Bawarią, z Włochami na osi 
Lublana–Wiedeń, z Bałkanami przez obszary rumuńskie na osi 
Konstantynopol–dolny Dunaj–Prut. Objęty był kolejnymi wiel-
kimi wojnami kontynentalnymi w każdym kolejnym stuleciu (cóż 
za przerażająca powtarzalność!), począwszy od wojny trzydziesto-
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14 letniej w wieku XVII, przez wiek XVIII i wojnę siedmioletnią oraz 
wojny napoleońskie w wieku XIX. Najpierw w 1805 roku kampa-
nia rozgrywała się na południe od Karpat i Sudetów, w dolinie 
Dunaju i w Czechach, by potem na głównym kierunku strategicz-
nym naruszyć interesy rosyjskie na północy. Manewr Napoleona 
przeciw Prusom przyniósł walną bitwę w Turyngii, zakończoną 
pościgiem i forsowaniem środkowej Łaby oraz dalszym marszem 
aż nad Bałtyk między Łabą a Odrą. Postulat likwidacji Prus wcią-
gnął cesarza na ziemie polskie na dobrze nam znanej osi Berlin– 
Warszawa, by ubiec nad Wisłą Rosjan, którzy w rezultacie poczuli 
się takim rozwojem sytuacji zagrożeni. Wojna 1806–1807 roku 
ujawniła właściwości tego teatru działań wojennych: łatwość 
operacji w korytarzu Berlin–Warszawa wystawia na zagrożenie 
kontruderzeniem na flankę z korytarzy pobocznych od Śląska 
i od morza. W ten sposób można łatwiej zrozumieć postępowa-
nie Niemców pod koniec II wojny światowej, zachowujących na 
Śląsku i Pomorzu silne jednostki w obliczu walca sowieckiego 
napierającego na środku polskiego teatru wojny. Napoleon pojął 
tę zależność ponad 130 lat wcześniej i plany francuskie na wypa-
dek prewencyjnego wystąpienia Rosji w 1811 roku przewidywa-
ły walki opóźniające i odwrót w korytarzu centralnym do czasu 
przygotowania masy manewrowej w pasie nadbałtyckim, ku środ-
kowej Odrze. Kampania roku 1813 potwierdziła prawa wojny na 
polskim teatrze na osi Warszawa–Berlin, choć decydujące w tej 
kampanii było wyjście armii austriackiej z „cytadeli” czeskiej mię-
dzy Łabą a Nysą Łużycką.

W XX wieku obie wojny światowe w swoim lądowym wymia-
rze widziały swój początek, przebieg i rozstrzygnięcie na polskim 
teatrze wojny prowadzącym zarówno do serca Niemiec, jak i do 
serca Rosji. W 1917 roku starcie zakończyło się pokonaniem Rosji, 
by w 1945 roku dla odmiany zakończyć się klęską Niemiec, niczym 
na wielkim „suwaku” geografii i historii rozpiętym na Nizinie 
Środkowoeuropejskiej. Niejako „przy okazji” depcząc po drodze 
przestrzeń całego pomostu bałtycko-czarnomorskiego, na któ-
rym dokonywała się walka na śmierć i życie pomiędzy potęgami.
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15Bez udziału Polski NATO powróciłoby w XXI wieku do roli 
morskiego sojuszu pod patronatem USA z przyczółkiem jedynie 
w Rimlandzie Europy. Sojusz Północnoatlantycki nie byłby potę-
gą kontynentalną ze zdolnością do przerzucania sił i środków 
na morskich liniach komunikacyjnych przez Atlantyk, przez 
Cieśniny Duńskie aż do wschodniego basenu jego marginalnego 
morza, jakim jest Bałtyk, a przede wszystkim przez masy lądo-
we w głąb Eurazji – od jej europejskiej strony. Jeśli spojrzymy 
na Polskę jako na potęgę zamkniętą w kontynencie, to stanowi 
ona krytyczny most lądowy pomiędzy państwami natowskimi 
nad Atlantykiem i nowymi państwami Sojuszu na wschodnim 
brzegu Bałtyku, jest również takim pomostem dla państw roz-
piętych między Morzem Czarnym a Zatoką Ryską w dawnej 
wschodniej przestrzeni buforowej Rzeczypospolitej. W związku 
z tym, razem z państwami bałtyckimi Polska stanowi dla Rosjan 
jedno zintegrowane wyzwanie strategiczno-operacyjne. Z punk-
tu widzenia NATO zaś stanowi jeden teatr działań wojennych 
połączony wąską groblą przesmyku suwalskiego.

Klimat i przyroda w czasach historycznych ulegały zmianom 
uchwytnym od średniowiecza nawet w źródłach pisanych, mając 
wpływ na planowanie i przebieg działań wojennych. Od schyłku 
XVIII wieku prowadzono coraz bardziej systematyczne noto-
wania meteorologiczne. Rozległość lasów niegdyś wpływała na 
złagodzenie różnic klimatycznych między zimą a latem oraz 
między dniem i nocą, a wilgotność wytwarzała w niektórych 
porach roku zastoiska chłodnego powietrza na duktach i pola-
nach leśnych, wydłużając ciągi pogodowe i czyniąc je bardziej 
przewidywalnymi. Zdecydowanie wyższy poziom wód (np. 
Gopła o 3 m) w stosunku do XX czy XXI wieku, oznaczał rów-
nież większą rozległość jezior, ułatwiając łączenie dorzeczy 
przede wszystkim przez przewłoki. Niemniej różnice stanów 
wody ogromnie oddziaływały na prowadzenie batalii na polskim 
teatrze wojny. Nad rzekami, brodami i przeprawami powstawa-
ły grody i punkty obronne, a w potrzebie wojennej przesiekami 
„jeżyły” się lasy na szlakach najazdu.
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16 Rzeki służyły wojskom do transportu  – czy to w wojnach 
inflanckich króla Stefana Batorego, jak Dźwina i Kaspla, czy 
to w potopie szwedzkim, kiedy San, Wisła oraz Narew służy-
ły najeźdźcom, przewożąc ciężkie armaty i biorąc na siebie gros 
logistyki, zaopatrzenia i zabezpieczenia materiałowego wojsk 
w polu. Posuchy letnie uniemożliwiały z kolei transport wod-
ny, jak chociażby podczas kampanii w sierpniu 1601 roku, kie-
dy sprzęt wyprawiony Wisłą z Malborka w górę Wisły i Narwi 
wypadało zawrócić i transportować na Litwę przez Zalew Wiślany 
i Królewiec na Kowno. Wiosenne i letnie powodzie przerywały 
przeprawy przez wielkie rzeki, co potrafili wykorzystać wybitni 
wodzowie – jak hetman Koniecpolski w Prusach w 1627 roku – 
przeciwko rozdzielonemu rzeką przeciwnikowi. Proces wysycha-
nia zmieniał sieci hydrograficzne, a szczególnie wielkie zmiany 
nastąpiły w delcie Wisły, gdzie prace melioracyjne rozpoczęto już 
w czasach krzyżackich. Oprócz dolin rzecznych również puszcze 
i kompleksy bagien czy lasów były poważnymi przeszkodami. 
Rozdzielały strefy drożne i same stanowiły schroniska dla ludzi 
przed działaniami wojennymi. W 1656 roku Puszcza Sandomier-
ska zatrzymała odwrót Karola Gustawa spod Jarosławia, a Pusz-
cza Radomska odsiecz Fryderyka Badeńskiego – w konsekwencji 
doprowadziło go to do klęski pod Warką w kwietniu 1656 roku. 
Ludność Puszczy Kurpiowskiej i Zielonej walczyła skutecznie ze 
Szwedami w roku 1656, a Puszcza Biała stanowiła bazę operacyj-
ną dla działań polskich w powstaniu listopadowym oraz w czasie 
powstania styczniowego. Warunki obrony w czasach nowożyt-
nych w porównaniu z wczesnym średniowieczem uległy wielkiej 
i niekorzystnej z punktu widzenia obrony zmianie. Na granicy 
zachodniej i północnej ubyło lasów, wód i bagien. Namnożyły się 
znane i wygodne dla najazdu przejścia i przeprawy. Na wscho-
dzie lasy nad Narwią i Bugiem dzieliły stos pacierzowy państwa 
nad Wisłą już nie od wrogiej, lecz od bratniej, połączonej unią 
polityczną Litwy. Dodatkowo Koronie przypadła współodpowie-
dzialność za olbrzymie obszary Wielkiego Księstwa, w tym za 
całe dorzecze Dniepru, gdzie słabo zaludnione ziemie białoru-
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17skie stykały się już z gęściej zaludnionym ośrodkiem wojowni-
czej i zdobywczej Moskwy. Dalej ku południowi Korona polska 
wzięła odpowiedzialność za wszystkie ziemie ukrainne, Dzikie 
Pola, stepy nadczarnomorskie – te wszelkie ziemie „niczyje” sta-
nowiące nie tyle osłonę dla ziem ruskich, ile – jak pisał malowni-
czo Marian Kukiel – „rojowisko Tatarów – synów stepu”. Stepy 
Besarabii i Budziaku przeszkodą bywały zawsze wojskom koron-
nym, ale już nie Tatarom. Podobnie lasy bukowińskie i mołdaw-
skie „złowieszczo szumiały rycerstwu polskiemu, a fortecą były 
Wołoszy”.

Szata roślina uległa na przestrzeni wieków również poważnej 
zmianie. Rozwój osadnictwa przed pożogą potopu w XVII wieku 
prowadził do wylesienia i rolniczego opanowywania terenów, 
które kiedyś w 75 proc. były lasami, podczas gdy już w XIX stu-
leciu zalesienie spadło grubo poniżej 25 proc. w wyniku przede 
wszystkim rabunkowej gospodarki w zaborze rosyjskim. Zmie-
niało to zasady manewru wojskiem na poziomie strategicznym, 
operacyjnym i taktycznym. Nie pomogła także potem polskim 
lasom wojna światowa i grabieżcza ich eksploatacja przez armię 
niemiecką. Ponowna akcja zalesiania przez cały wiek XX aż do dnia 
dzisiejszego poprawiła znacząco te statystyki, choć ciekawe jest 
to, że kiedyś było w lasach mniej sosny, a więcej jodły, świerku 
i modrzewia oraz drzew liściastych – dębu, buka i jawora.

Kraj nadający się niegdyś do organizowania obrony z powo-
du dużej ilości cieków i zbiorników wodnych, w czasie mroźnej 
zimy najmniej miał z tej „obronności naturalnej”. Nie można było 
też liczyć na stałość silnego mrozu, częste bowiem były odwilże 
nadchodzące najczęściej kilka razy w ciągu każdej zimy. Odwilże 
usuwały śnieg z pól, a wraz z kolejnym przyjściem mrozów na 
drogach zasychało pocięte wcześniej kołami wozów błoto two-
rząc grudę, która w czasach przedmotoryzacyjnych raniła nogi 
końskie i w wyjątkowo dokuczliwy sposób utrudniała marsz pie-
chocie. Szarugi jesienne i wiosenne ciągnęły się przez około sześć 
tygodni, podczas których siąpi i dżdży jednocześnie. Polska złota 
jesień we wrześniu tradycyjnie była nie tylko najpiękniejszą porą 
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18 roku, ale też była najdogodniejszą pod względem klimatycznym 
do prowadzenia wojny.

W wypadku wojny z państwami mającymi przewagę morską 
na Bałtyku na całej długości jego brzegu zagrażało niebezpie-
czeństwo desantu, o czym świadczą wojny szwedzkie. Wówczas 
to działania obejmowały pierwsze pasmo równoleżnikowe na 
głębokość do 50 kilometrów pobrzeża. Tym bardziej że z kolei 
następne pasmo garbów pojezierza izolowało je od reszty ziem 
polskich. Czynnikiem wiążącym pobrzeże z zapleczem polskim 
były porty południowego Bałtyku i to pomimo częstej niechęci 
do Rzeczypospolitej wśród tamtejszych elit miejskich. Obszar 
pomorski o szerokości 250 kilometrów, rozciągnięty nad brze-
giem Bałtyku między Wisłą a Odrą, od południa ograniczony był 
doliną, w której płynie Kanał Bydgoski. Jest wyjątkowo niedo-
godny do desantów – stanowią go wydmy na nizinnym terenie, 
leżące w smudze mokradeł i torfowisk, gdzie nie ma osłon dla 
konsolidacji działań desantu. Do tego morze jest płytkie jeszcze 
bardzo daleko od samego brzegu – izobata 10 metrów występu-
je do dwóch kilometrów od linii brzegowej. Kraj również z tego 
powodu zawsze był typowo rolniczy (bez zdolności do wykorzy-
stania stworzonych przez naturę naturalnych portów), z charak-
terystycznym przecięciem Borów Tucholskich. Przed ostatnią 
wojną i nowymi poczdamskimi granicami ewentualna niemiec-
ka akcja wojskowa z Pomorza zagrażała niebezpiecznie Wielko-
polsce i korytarzowi polskiemu prowadzącemu nad Bałtyk – do 
Gdyni, który był polską drogą do morza, nieodłącznie związaną 
z nurtem Wisły. Choć – jak żalił się Roman Umiastowski – brzeg 
morski w II Rzeczy pospolitej był „za szczupły dla piątego pań-
stwa Europy”.

Kręgosłupem kraju była wspominana często wcześniej dolina 
Wisły o szerokości 4–8 kilometrów, czasem z brzegami stromymi 
na kilkanaście metrów, a szerokość samej rzeki wahała się w prze-
dziale kilkuset metrów. Z wojskowego punktu widzenia Wisła 
nigdzie nie dała się przejść w bród. U ujścia rzeki straż sprawo-
wał Gdańsk – miasto powstałe w miejscu, w którym komunika-
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19cja rzeczna styka się z morską. Wzdłuż wysokiego na 60 metrów 
brzegu rzecznej doliny ciągnęły się zabudowania wspaniałego 
miasta – niegdyś władcy handlu na Bałtyku, a obecnie ważnego 
portu. Pomorze Gdańskie było krainą, która oddzielała przed 
1945 rokiem Niemcy od Prus Wschodnich, czyli od „europejskiej 
kolonii Niemiec”, położonej na wschód od Wisły, z powierzch-
nią 37 tys. kilometrów kwadratowych przed samą wojną. Pru-
sy rozciągnięte były między Wisłą a Niemnem dwoma pasami: 
nizinną smugą nabrzeżną oraz właściwym pojezierzem mazur-
sko-warmińskim biegnącym od nieforemnych wzgórz nad Drwęcą 
w kierunku na północny wschód ku Niemnowi, obejmując obec-
ny rosyjski obszar obwodu kaliningradzkiego. Również odizo-
lowaną od własnego obszaru rdzeniowego kolonię, tylko że po 
1945 roku sowiecką, a po 1991 roku rosyjską – znacznie też mniej-
szą od dawnych niemieckich Prus Wschodnich – bowiem jedynie 
z około 15 tys. kilometrów kwadratowych. Tak przed wojną, jak 
i teraz zaludnienie tego obszaru było mniejsze niż na Mazowszu, 
w Wielkopolsce czy Małopolsce. Występowało zjawisko nasilo-
nej emigracji na tereny niemieckie położone na zachód od Odry 
(podobnie do dzisiejszej z województwa warmińsko-mazurskie-
go do Londynu czy Dublina), a kraj cierpiał na ustawiczny brak 
rąk do pracy. Niemcy mieszkali przeważnie na smudze nizinnej 
i w stolicy – w Królewcu u ujścia Pregoły, względnie w dużych 
miastach: w Tylży czy Olsztynie. Polacy i Litwini stanowiący być 
może nawet łącznie do 30 proc. ludności Prus Wschodnich żyli 
raczej na pojezierzu, parając się na pagórkach między jeziorami 
rolnictwem i hodowlą koni. Kraj cierpiał na brak surowców, stąd 
słabo rozwinięty był tutaj przemysł i bardzo słabe były parame-
try zaludnienia. 

Za to Prusy Wschodnie w całej Europie znane były ze znako-
mitej hodowli koni, w tym dla wojska niemieckiego. W 1913 roku 
na przykład przypadało aż 210 koni na 1000 mieszkańców. Za to 
komunikacja drogowa i kolejowa imponująco została rozwinięta 
za czasów niemieckich, zupełnie ponad realne potrzeby gospo-
darcze regionu. Było to działanie celowe, by mieć doskonałe pozy-
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20 cje wypadowe na wypadek wojny z Rosją. Przed ostatnią wojną 
światową można było wyprowadzić uderzenie z Polski na Prusy 
bez konieczności forsowania garbów i trudnych przejść bezdroż-
nych lub słabo drożnych pojezierza. Ziemia chełmińska sięgała 
bowiem daleko na północ, a posiadanie jej pozwalało na prowa-
dzenie działań wojennych wzdłuż dolnej Wisły i przejścia od razu 
na Niziny Nadmorskie drogą na dzisiejsze Braniewo i w dorzecze 
Pregoły. Dokładnie tak samo jest obecnie, w XXI wieku, tylko że 
z drugiej strony – od Królewca w kierunku na dolinę Wisły, o czym 
będzie mowa dalej. Z kolei na Pomorzu Zachodnim naturalnym 
celem ewentualnej ofensywnej akcji polskiej w wypadku wojny 
z Niemcami mógłby być w tamtych czasach Szczecin – wzdłuż linii 
kolejowej z Poznania w dolinie między strefą pojezierzy a Odrą. 
Osiągnięcie frontu Sudety–Odra przez armię polską nie było-
by jednak w takim scenariuszu niepowetowaną klęską dla Nie-
miec, bowiem ta ich część stanowiła wraz z Prusami Wschodnimi 
najuboższą część Rzeszy. Utrata miałaby jednak fundamentalne 
znaczenie dla Prus Wschodnich, z którymi się one komunikowały. 
Może tak właśnie wyglądałaby wojna prewencyjna Piłsudskiego 
przeciw Niemcom proponowana przez Marszałka Francuzom 
w latach trzydziestych XX wieku.

Cele potencjalnego uderzenia niemieckiego też były jasne, 
co zresztą znalazło potwierdzenie w kampanii wrześniowej 
1939 roku – Polska utraci zdolności do walki, jeśli nieprzyjaciel 
dojdzie na całej długości do linii Wisły. Wówczas Rzeczpospolita 
traci dostęp do morza i połowę ludności wraz z utratą podstaw 
materialnych kraju25. Podobnie jak Niemcy nad Renem, tak i Pol-
ska na swoim froncie zachodnim miała niewiele miejsca do cofa-
nia się, gdyż blisko leżały jej najcenniejsze dzielnice. Od strony 
niemieckiej system kolejowy był do tego doskonale wykształcony 
i przygotowany dla intensywnego ruchu wojskowego na wschód, 
zasilając logistycznie machinę wojskową.

Z punktu widzenia Niemców obszar buforowy wobec stołecz-
nego Berlina od wschodu nie był nigdy wystarczająco rozległy, 
co wzbudzało obawę, że miasto i główny ośrodek polityczno-  
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21-dyspozycyjny jest nieustannie zagrożony z kierunku polskiego 
teatru wojny. Obecnie wraz z granicą na Odrze i Nysie Łużyckiej 
stało się to tym bardziej wyraźne, choć oczywiście czasy pokojowej 
współpracy w XXI wieku w ramach UE nie skłaniają do myślenia 
w tych kategoriach. Poza tym wielkim buforem dla Niemiec stała 
się po 1991 roku właściwie cała Polska w granicach popoczdam-
skich, chroniąca obszar rdzeniowy Niemiec od ewentualnych 
zagrożeń płynących z niestabilnego Wschodu. Granicę przedwo-
jennych Prus Wschodnich dzieliło od Warszawy zaledwie 110 kilo-
metrów. Obecne granice powodują, że sytuacja się odwróciła i to 
rosyjski Królewiec położony jest 50 kilometrów od polskiej granicy 
i wysuniętych pod samą niemal granicę oddziałów Sił Zbrojnych 
RP, a sama granica znajduje się dość daleko od Warszawy, bo około 
300 kilometrów. Tak więc jest to duża zmiana na korzyść, pomi-
mo niedogodności strategicznej wynikającej z samego istnienia 
rosyjskiej enklawy. Można sobie wyobrazić, jak zmieniłoby się na 
korzyść położenie strategiczne Polski, gdyby wraz z upadkiem 
Związku Sowieckiego w 1991 roku nie pozostawiono tej enklawy, 
a Polska graniczyłaby z Litwą nad Niemnem w Tylży. Z granicą 
wyznaczoną na moście, za którym droga prowadzi w kierun-
ku dawnych Inflant na Szawle i Rygę przez historyczne Taurogi 
Radziwiłłów, znane z „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Dalej na 
północ przechodząc niedaleko samej Rygi – przez dawną wieś 
Kircholm (obecnie Salaspilis) nad brzegiem Dźwiny – miejsce 
zwycięskiej chwały oręża Rzeczypospolitej w 1605 roku pod wodzą 
hetmana polnego Jana Karola Chodkiewicza.

Teren dawnych Prus Wschodnich jest dość trudny do manewru 
wojskowego. Dostęp na pobrzeże pomorskie jest ograniczony do 
kilku tylko kierunków: znad dolnego Niemna na północ od Kra-
iny Wielkich Jezior; lasy Puszczy Augustowskiej kanalizowały 
następny kierunek przekraczający Narew między Nowogrodem 
a Wizną; na wschód od Wielkich Jezior ruch można było pro-
wadzić przerwą między Orzyszem a Ełkiem; dalej na zachód za 
Puszczą Kurpiowską między Orzyszem a rzeką Wkrą prowadziły 
drogi na Warmię oddzielone bagnistą doliną Wkry; a Pojezierzem 
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22 Ostródzkim od ujścia Wisły prawym jej brzegiem. Ściśle lewego 
skraju dolnej Wisły trzymał się jeszcze jeden kierunek prowa-
dzący bezpośrednio na Gdańsk. Ostatnia ważna przeprawa na 
ziemie rdzennie polskie odbywała się pod Ujściem i dalej doliną 
Gwdy przebijała się na pobrzeże pomorskie i na Słupsk. Dalsze 
pasma miały zawsze charakter polski. I tak od południa poje-
zierza są ograniczone Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, którą 
płynie dolna Warta, Noteć, dolna Brda i dalej odcinek Wisły aż 
po ujście Bugu. Dolna Warta była przekraczana między ujściem 
Noteci (Santok, Gorzów) a Kostrzyniem nad Odrą, którędy szły 
drogi ku jej ujściu do Odry. Przedłużenie pradoliny na wschód 
tworzy dolina Narwi, Biebrzy, Niemna, Wilii i Dzisny. W odle-
głości 70–100 kilometrów na południe od tej pradoliny ciągnie 
się Pradolina Warszawsko-Berlińska, obejmująca Odrę od Krosna 
do Zielonej Góry, błota Obry, Wartę od Poznania i Konina, Ner 
i Bzurę. Na wschód od Warszawy dolina Bugu sięga zapadliska 
poleskiego, rozdzielającego polski teatr wojny na północny bia-
łoruski i południowy ukraiński, stanowiąc kluczowe rozróżnie-
nie polskiego teatru wojny decydujące wielokrotnie o klęsce lub 
zwycięstwie Rzeczypospolitej, o jej upadku bądź potędze, o czym 
będzie jeszcze mowa.

Od zachodu polski teatr wojny odgranicza odcinek około kil-
kuset kilometrów między Sudetami a Zalewem Szczecińskim. Ten 
odcinek miał tradycyjnie trzy strefy drożne – bramy oddzielone 
przeszkodami: garbem pojezierzy, Pradoliną Warszawsko- Ber-
lińską i Borami Dolnośląskimi. Najważniejsze znaczenie miała 
Brama Lubuska o szerokości 10 kilometrów na rzece Odrze. To 
na niej znajduje się wielkie pobojowisko Kunnersdorf z wojny 
europejskiej roku 1759. Drugą jest Brama Łużycka na Nysie Łużyc-
kiej – szeroka na 30 kilometrów, a trzecie przejście znajduje się 
na północy z garbów pojezierzy w okolicach Szczecina. Nie ma 
na tych trzech przejściach licznych czy trudnych przeszkód. Tyl-
ko na samej północy ciągnący się jak grobla wzdłuż brzegu mor-
skiego pas wyniosłości pojezierzy jest obszarem, który utrudnia 
bądź ułatwia działania (w zależności od tego, kto go kontroluje). 
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23Żywioł niemiecki parł wzdłuż Bałtyku, a wpływy polskie wzdłuż 
doliny Wisły go blokowały. Niemiecka „Droga na Morze” składa-
ła się z dwóch pograniczy: północnego z półwyspem pomorskim, 
przylegającego do obszaru rdzeniowego historycznych Niemiec, 
i wschodniopruskiej, izolowanej przez dawną Rzeczpospolitą, 
kolonii niemieckiej znajdującej się poza obszarem rdzeniowym 
Niemiec.

Wielkopolskę od losu jej ziem ościennych wpadających stop-
niowo pod panowanie niemieckie uratowały bagniska środkowej 
Odry i ujścia Warty. Na nich się rozdwoił napór niemiecki i poszedł 
w kierunkach słabszego oporu – odchylając się zarazem na północ 
i południe. Co ciekawe, bardzo podobnie było z polską ekspansją 
na Polesiu. W Wielkopolsce granica została naturalnie wyznaczo-
na pasem jezior, od których na zachód ciągnęły się obszary lesiste 
i zapiaszczone. Na północy dzielnica pierwszych Piastów grani-
czy z Pomorzem, na wschodzie z dorzeczem środkowej Wisły, 
a na południu ze Śląskiem, na zachodzie z ziemią lubuską, Odrą 
i dalej z Niemcami. Podobnie jak Mazowsze, przedstawia mało 
urozmaicony krajobraz. To miejscami lekko pofalowana równina 
z niskimi wzgórzami, gdzie rzeki płyną leniwie szerokimi dolina-
mi, bez nagłych zmian w wysokościach terenu. Północna granica 
idzie szeroką doliną Brdy i Noteci związaną Kanałem Bydgoskim. 
Warta płynie równolegle do niej doliną szeroką na 30 kilometrów 
aż do połączenia się z Notecią pod Santokiem. Dalej razem two-
rzyły błota Warty na długości 60 kilometrów, pasem na 15 kilome-
trów szerokim i pociętym rowami i kanałami. Dolina Noteci była 
bardzo trudna do przejścia, stąd stanowiła również przeszkodę 
dla polskiej ekspansji ku szerokiej w tym miejscu na 200–250 
metrów Odrze i ku jej ujściu. Od Śląska odgradza Wielkopolskę 
dolina Baryczy szeroka na 2–3 kilometry, błotnista, gdzie kilka 
koryt często rozlewa się w stawy i liczne wody stojące. W Wielko-
polsce występują liczne jeziora (ponad 500), zwłaszcza na wschód 
i północ od Gniezna i na Kujawach, a silne zalesienie wzrastało 
w kierunku na zachód. W przedwojennej Rzeczypospolitej granica 
z Niemcami dzieliła Wielkopolskę sznurem Jezior Zbąszyńskich. 
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24 Dzielnica była tradycyjnie doskonale wewnętrznie skomunikowa-
na ze scentralizowaniem komunikacji w węźle poznańskim, choć 
zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku szwankowały 
jednak połączenia z porosyjską Kongresówką i ogólnie z całym 
dawnym zaborem rosyjskim. Liczne były – jak na ogólny bardzo 
zły stan dróg Rzeczypospolitej – drogi bite. Ogólnie Wielkopol-
ska była dzielnicą najlepiej zagospodarowaną w całym państwie 
lat 1918–1939. Z wielkopolskiej podstawy operacyjnej Niemcy 
musieli się obawiać uderzenia bezpośrednio na Berlin. Z granicy 
przedwojennej do przepraw na Odrze we Frankfurcie były bowiem 
trzy dni marszowe piechoty polskiego wojska, prowadząc przez 
tzw. krainę Sternbergu, która jest odgrodzona rzekami i stanowi 
naturalną podstawę wyjściową dla działań wojskowych ku zacho-
dowi – na Berlin, oraz jednocześnie na wschód – na Poznań. Po 
1945 roku znajduje się całkowicie w państwie polskim.

Śląsk jest krainą rozłożoną przy bramach wejściowych w gór-
nym dorzeczu wielkich rzek Polski – Odry, Wisły i Warty, łączącą 
Sudety i Karpaty, a na wschodzie opierającą się na stromej krawę-
dzi grzbietu krakowsko-wieluńskiego na północy oraz na dolinie 
Baryczy na północy. Ma kształt mniej więcej liścia dębu, w któ-
rym Odra z licznymi dopływami przypomina jego unerwienie, 
z długością osi przekraczającą nawet 300 kilometrów. Na Śląsku 
jest kilka ważnych dla komunikacji miejsc. Znajdujący się obecnie 
w Czechach Bogumin jest położonym blisko granicy węzłem kole-
jowym, który łączy wszystkie strony świata na Bramie Moraw-
skiej. Wrocław z kolei to najważniejszy dogodny punkt przeprawy 
przez Odrę, a Katowice to młode przemysłowe miasto łączące 
Jurę ze Śląskiem, Śląsk z Zagłębiem, Kongresówkę z zaborem 
niemieckim oraz Małopolskę ze Śląskiem. To do Katowic prowa-
dziła w PRL-u sławna „gierkówka”, czyli w miarę nowoczesna jak 
na PRL szosa, łącząca Warszawę przez Częstochowę z głównym 
obszarem przemysłowym kraju, jakim był Śląsk. Obecnie rejon 
śląski daje Polsce głębię strategiczną od kierunku wschodniego 
i północno-wschodniego.
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25Niebezpieczeństwo dla Czech i Polski wynikało z pograniczne-
go usytuowania Śląska przy cieśninie lądowej, skąd nadchodziło 
zagrożenie dla położonego głębiej w obu państwach hinterlandu. 
Dla Niemiec z kolei wynikało z workowatego kształtu prowincji 
i jej względnie słabego (w porównaniu do innych części) związa-
nia z Niemcami, a dość wciąż silnego z obszarem rdzeniowym 
Polski. Drogi ze Śląska przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską 
do serca Polski od zachodu i południowego zachodu zamknął za 
Kazimierza Wielkiego rozbudowany łańcuch zamków i warow-
nych miast na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – zamki Wieluń, 
Bolesławiec czy Częstochowa. Jego czeski odpowiednik powstał 
po stronie śląskiej. Tak potężne umocnienia zablokowały rozwój 
dróg i komunikacji do serca Polski z kierunku śląskiego.

W dobie nowoczesnej, rozpoczętej, gdy Rzeczpospolita pozo-
stawała pod zaborami, przestrzeń zagrabionego dawnego państwa 
była naturalnie przedmiotem zainteresowania Rosji okupującej 
większość jego terytorium. Przed I wojną światową rosyjskie 
imperium nie miało armii o mobilizacji terytorialnej, zatem ludzie 
służący w danej jednostce nie pochodzili z obszaru jej stacjonowa-
nia, stąd znane były powszechnie braki w spoistości armii rosyj-
skiej uwidoczniane podczas kolejnych wojen. Mobilizacja trwała 
dłużej niż w innych państwach z powodu ogromnego terytorium 
i źle zorganizowanej administracji wojskowej. Jednostki składa-
jące się z elementów obcych wobec lokalnych struktur na podbi-
tych obszarach były siłą rzeczy nieufne w relacjach z ludnością 
miejscową i vice versa. Chroniczny był też w armii rosyjskiej brak 
adekwatnych środków technicznych: kolei, telegrafów, jak rów-
nież sprawnej administracji państwowej oraz systemu logistyki.

Jak pisał przed wielką wojną Józef Piłsudski, „przechylenie cię-
żaru wojskowego Rosji” na zachód dokonywało się na stopie pół-
wojennej, aby reakcja szybsza była wobec Niemców i Austriaków. 
Dochodził do tego system specjalnych fortec oraz odpowiadają-
ce im przygotowania strategiczne. Zgodnie z planami rosyjski-
mi z przełomu XIX i XX wieku w pierwszych tygodniach wojny 
Niemcy i Austro- Węgry miały mieć przewagę liczebną na najbar-
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26 dziej wysuniętych obszarach rosyjskiego imperium. Stąd Rosjanie 
planowali, by stanowczy opór postawić dopiero na linii Dniepru 
i Dźwiny, pozostawiając Kongresówkę i Litwę oraz wschodnią 
Galicję nieprzyjacielowi. W Rosji liczono się z tym, że przewaga 
nieprzyjaciela będzie topniała w miarę opanowywania terenu dla 
pilnowania zabezpieczenia tyłów komunikacji i logistyki.

Potem dla odmiany uwierzono w potęgę stopujących atak for-
tec jako punktów oparcia dla armii, więc podciągnięto posiłki 
z imperium i w tym celu „zalano” wojskiem część Kongresówki 
i Litwy. Przy tym pewnie musiano rachować się z zasadniczą rze-
czą, jaką był podział Królestwa Polskiego na dwie nierówne części 
przedzielone Wisłą. Z punktu widzenia Rosjan obrona lewego 
brzegu Kongresówki byłaby trudna, bo łatwo mogłaby zamienić 
porażkę w całkowitą klęskę przygwożdżonej do jej brzegu armii. 
Dlatego to właściwie jedynie na wschód od doliny Wisły czynio-
no niezbędne przygotowania wojenne, wskutek czego cały prawy 
brzeg stał się podstawą akcji wojennej, a lewy uznano za kłopo-
tliwy i utrudniający w praktyce prowadzenie wojny. Do tego biegi 
Wisły, Sanu i Bugu z Narwią układające się w charakterystyczny 
wzór „X” powodowały, że północny brzeg Wisły był w Niemczech, 
a południowy w Austrii. Wobec tego wojska tych obu mocarstw 
mogły przejść Wisłę u siebie – niejako „w domu” – i dopiero dalej 
rozwijać uderzenie na Rosję, nie kłopocząc się forsowaniem wiel-
kiej przeszkody, jaką jest Wisła. Stąd wystąpiła konieczność dla 
Rosjan do osłonięcia od Prus i Austrii także na wschodnim brzegu 
Wisły. W tym celu ufortyfikowano linię Narwi i południe lubel-
skich guberni. Również z tego powodu specjalnie pozostawiono 
te obszary bez należytej komunikacji i dróg. Żadna forteca nie 
powstała po lewej stronie Wisły, a Warszawa i Modlin miały sta-
nowić tylko elementy osłonowe operacji obronnej. Kolei żelaznej 
na lewym brzegu też było zdecydowanie mniej niż na prawym. 
Natomiast na prawym brzegu kolej budowano przy utrzymaniu 
zasady przepustowości jednego korpusu na linię kolejową. Na 
początku XX wieku na polskim teatrze wojny stacjonowało pra-
wie 260 tysięcy wojska rosyjskiego, w tym w samej Kongresówce 
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27216  ysięcy, z tego na prawym brzegu Wisły aż 170 tysięcy, podczas 
gdy na lewym jedynie 46 tysięcy – przede wszystkim kawaleria, 
służąca do rozpoznania kierunku uderzenia przeciwnika. W sytu-
acji, gdy na lewym brzegu Wisły gęstość zaludnienia miejscami 
była taka jak w Anglii i Belgii, a w rosnących ośrodkach miejskich 
istniał rozwinięty przemysł, prawy brzeg to były głównie wsie 
i obszary rolnicze.

Obszar między Bugiem a Wisłą i Sanem stanowi bramę wio-
dącą z południowego wschodu do środka Polski. Za bagnistą 
doliną Bugu zaczyna się niedostępne do działania na szerszą 
skalę Polesie. Wisła sama przez się jest poważną przeszkodą dla 
ruchów wojsk. Szerokie pasmo lessów przecina ten obszar półko-
lem od Puław po Hrubieszów, a dolina Wieprza dzieli go na dwa 
korytarze terenowe. Korytarz zachodni od południa miał dostęp 
utrudniony lasami, po podłożu piaszczystym wzdłuż doliny Tan-
wi, a głębiej kończył się dolnym Wieprzem. Nic natomiast nie 
zagradzało dostępu do korytarza wschodniego. Latem nie było 
na tym kierunku żadnych ważnych ograniczeń dla przekraczania 
przeszkód terenowych. Najdogodniejszą drogą jest trakt lubel-
sko-lwowski wiodący niemal działem wodnym Wieprza i Bugu, 
a następnie krawędzią Roztocza na Krasnystaw–Rawę Ruską, 
który w miarę rozwoju osadnictwa w XV wieku zaczął zastępo-
wać średniowieczny trakt prowadzący z Krasnegostawu przez 
Hrubieszów i Bełz. Przy tym nieuczęszczanym szlaku powsta-
ło osiedle Skokówka, wymieniane już w zapisach z roku 1450. 
W roku 1541 urodził się w nim Jan Zamoyski, przyszły kanclerz 
i hetman. Okolice Skokówki nie są ani jedyną, ani najważniejszą 
cieśniną komunikacyjną na drodze ze Lwowa do Lublina. Większe 
znaczenie ma położony 60 kilometrów na południe obszar Rawy 
Ruskiej, otwierający drogę szlakom tatarskim zarówno w koryta-
rzu na zachód, jak i na wschód od Wieprza. Znaczenie wojskowe 
tego przejścia obrazują kolejne najazdy tatarskie w latach 1491, 
1500, 1502, 1512, 1516, 1545, 1623 i 1672.

Wyniosłość nad Topornicą na terenie Zdanowa przemieniono 
w Zamość, położony przy trakcie lwowskim jako stacja komuni-
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28 kacyjna i dogodny nocleg jeden dzień drogi od Krasnegostawu. 
W 1579 roku z rozkazu Jana Zamoyskiego ruszyły przygotowania 
do budowy miasta. Ostatecznie wybrano miejsce naprzeciwko 
Skokówki, a lokacji miasta dokonano w roku 1580. Była to stacja 
na wielkiej drodze handlowej, choć wybrana – wydaje się – przy-
padkowo. Szybko pojawili się osadnicy chętni do zamieszkania 
przy uczęszczanym szlaku komunikacyjnym. Miasto powstało na 
szlaku tatarskim, więc należało je również obwarować, co skoń-
czyło się powstaniem twierdzy zamojskiej. Nie była to twierdza 
zaporowa – można było Zamość wyminąć, idąc do serca Rzeczypo-
spolitej. Niemniej był to istotny węzeł drogowy z przeprawą przez 
Łabuńkę, zapewniający możliwość obrony, a zarazem dogodne 
przerzuty wojsk, odmawiający tej dogodności wrogowi. Więc nie 
można było bezkarnie zostawić nieopanowanego Zamościa na 
tyłach własnej linii komunikacyjnej z południowego wschodu, 
bo łatwo można było mieć tę komunikację przeciętą. Już w woj-
nie z Kozakami Chmielnickiego w 1648 roku Zamość przeżywał 
pierwsze oblężenie. Potem sytuacja powtórzyła się podczas poto-
pu szwedzkiego i w powstaniu listopadowym, nie wspominając 
powtarzających się dość regularnie niepokojów tatarskich.

Istnienie silnych prawych dopływów Wisły ma doniosłe zna-
czenie strategiczne. Najważniejsze z nich to Wieprz, Bug i Narew. 
Wszystkie te rzeki są nizinne, płaskie i bagniste, z brzegami roz-
ciągniętymi w smugach mokradeł. Zaniedbane i zdziczałe po 
upadku państwa polskiego, wzbierając szybko podczas opadów, 
zmieniają nurt i dno, tym samym będąc poważną przeszkodą 
w razie forsowania, zwłaszcza dla ciężkiego sprzętu. Podobne 
cechy ma Wisła wiążąca strategicznie wnętrze Polski w jedną 
całość. Wisła wkracza w krainę wielkich dolin pod Dęblinem, 
płynąc do tego momentu w wysokich i zwartych brzegach. Od 
Dęblina zaś płynie szeroką już doliną w mało zwartym i ustalo-
nym korycie o szerokości do 1000 metrów przed samą Warszawą, 
po czym się zwęża. Dno Wisły jest piaszczyste i zmienne, pełne 
wirów, o charakterystycznej, nierównej głębokości. Z tego powo-
du dla walczących wojsk stanowi zawsze wielką trudność w for-
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29sowaniu. Brodów dla wojsk na Wiśle nie ma. Szerokość doliny 
Wisły jest dość pokaźna – nawet do 12 kilometrów, dodatkowo 
komplikując przekraczanie rzeki przez ciężki sprzęt. Co charakte-
rystyczne, pod Warszawą lewy brzeg dominuje nad prawym nawet 
do 25 metrów nad poziomem lustra wody, a od ujścia Bugu do 
Wisły sytuacja się odwraca i to brzeg prawy dominuje nad lewym, 
co stwarza Rosjanom tradycyjnie pokusę, by okrążać Warsza-
wę od północy. Bowiem rzekę łatwiej forsować ze wschodniego, 
wyższego jej brzegu, czego wyrazem były działania Paskiewicza 
w 1831 roku czy Tuchaczewskiego w roku 1920.

Warszawa jest głównym ośrodkiem dyspozycji politycznej Rze-
czypospolitej, wielkim węzłem komunikacyjnym zamkniętym 
w zwartym jądrze zabudowy z promienistą otoczką przedmieść, 
rozciągniętym raczej na osi północ-południe wzdłuż Wisły niż 
na osi wschód-zachód. Stolica państwa jest obecnie względnie 
centralnie położona wobec reszty kraju, z przesunięciem jednak 
nieco na wschód, nad jedną z większych rzek europejskich, sta-
nowiąc potężną przeszkodę w manewrze i kontrolując z lewego, 
wyższego brzegu mosty na rzece. Z początkiem XV wieku była 
jeszcze jedynie osadą rybacką założoną na najwyższym miej-
scu Niziny Mazowieckiej przy gorsecie Wisły płynącej wąskim 
korytem przez późniejsze wielomilionowe miasto. Rozwój swój 
zawdzięcza korzystnemu dla komunikacji handlowej położeniu 
i splotowi dróg lądowych i wodnych. Teren pod Warszawą co do 
zasady był otwarty. Od Warszawy po Radzymin ciągnął się pas łąk, 
wydm piaszczystych, trochę lasów, a krajobraz umożliwiał w prze-
szłości obserwację przedpola gołym okiem, ułatwiając obronę 
wschodniego przedmościa po praskiej stronie Wisły. Okalające 
mokradła hamowały ewentualny flankujący marsz przeciwnika. 
Pola ostrzału artylerii obrońcy przedmościa były całkiem dogod-
ne, bowiem drogi były wyraźne i odbijały się na tle krajobrazu. Do 
dzisiaj teren mało krępuje ruchy manewrującego, nie dając mu 
jednocześnie zasłony ani nie ułatwiając taktycznego zaskoczenia. 
Zdecydowany zatem i ruchliwy obrońca wschodniego przedmo-
ścia stolicy, z lewym skrzydłem opartym na Zegrzu, a prawym 
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30 na Wiśle, może śmiało się przeciwstawić silniejszemu przeciw-
nikowi z pozycji środkowej, po liniach wewnętrznych, ponieważ 
łatwiej się bronić przed atakiem ze wschodu niż bezpośrednio ze 
wschodu Warszawę atakować.

Aglomeracja miejska stolicy rozwijała się po obu brzegach rze-
ki. Na wysokim cokole zachodniego brzegu wznosiło się Sta-
re Miasto otoczone podwójnym pierścieniem średniowiecznych 
murów warownych, z bastionowymi obwodami pochodzącymi 
z XVII i XVIII wieku, a każdy z nich oparty na wąwozach lub na 
wysokiej skarpie Wisły. W czasie wojny 1794 roku pierścień wałów 
dawał głębokość strefy obronnej na 400–1500 metrów, choć nale-
ży pamiętać, że pierwsza rubież obrony stolicy zaczynała się już 
kilkadziesiąt kilometrów od niej wzdłuż Bugu od północy, od 
Liwca i Kostrzynia od wchodu, Pilicy od południa i dolnej Bzury 
z Rawką od zachodu. Ostatnią linię obrony z trzeciej i czwartej 
strony stanowiły bagniste doliny rozlewisk rzeki Jeziorki, Mrowy 
i Utraty. Tam bronił Kościuszko miasta w lipcu 1794 roku, gdy od 
zachodu nadchodzili Prusacy, choć w pamięci zachowano raczej 
późniejsze nadejście Suworowa na jesieni od wschodu i rzeź Pragi, 
która była finalnym akordem istnienia dawnej Rzeczypospolitej. 
Po nim, 16 listopada, nastąpiło rozprzęgnięcie się polskiego woj-
ska pod Radoszycami. W styczniu 1795 roku dopisano postscrip-
tum i rozpuszczono gwardię królewską – ostatni szczątek wojska 
Rzeczypospolitej.

W kolejnej wojnie – pod koniec 1806 roku – Napoleon wszedł 
do Warszawy, która stała się podstawą operacyjną działań armii 
francuskiej na północnym Mazowszu i w Prusach Wschodnich. 
Na przełomie lat 1806/1807 Napoleon rozkazał stworzyć trzy 
twierdze stanowiące jeden system umocnień od Modlina, gdzie 
Narew i Bug wpadają do Wisły, przez Serock nad Bugiem, aż do 
samych granic Pragi. Ten trójkąt strategiczny rozszerzał zasięg 
węzła warszawskiego i był podstawą operacyjną wojska Księ-
stwa Warszawskiego w zakończonej sukcesem wojnie z Austrią 
1809 roku. Albowiem to właśnie z trójkąta Serock–Modlin–Praga 
armia Księstwa Warszawskiego, po oddaniu lewobrzeżnej War-
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31szawy, wykonała kolejne uderzenia wzdłuż lewego brzegu Wisły, 
uniemożliwiając wojskom austriackim przeprawę przez Wisłę pod 
Grochowem, pod Górą Kalwarią i Toruniem. Trójkąt strategiczny 
wraz z Zamościem stanowił również podstawę w okresie przygo-
towań do wymarszu za Niemen na wielką wojnę z Rosją 1812 roku.

Wojna listopadowa lat 1830/1831 była świadkiem ataku Rosjan 
na Warszawę najpierw od wschodu. Wschodnie przedpole stolicy 
osłonięte było wówczas rozległymi podmokłymi łąkami, a obie 
główne szosy rozdzielone były międzyrzeczem Bugu i Narwi. Od 
południowego wschodu droga wiodła przez Siedlce od Brześcia, 
a od północy przez Ostrołękę od Grodna, Kowna i Petersburga. 
Dowódca rosyjski Iwan Dybicz, wbrew początkowym rachubom, 
że pomoże mu zima, szedł ze swoim wojskiem w odwilży, która 
uniemożliwiła mu skoncentrowany marsz drogami pośredni-
mi między obu głównymi szosami. Miał więc poważny problem 
z koncentracją wojsk na wypadek walnej bitwy z wojskami pol-
skimi i pozostawał bez stałej łączności między rozdzielonymi 
kolumnami, nie zachowując tym samym żelaznej zasady każdej 
wojny – czyli ekonomii sił. Polacy tym samym mieli sposobność 
niszczenia sił rosyjskich częściami z położenia wewnętrznego, 
co było możliwe dzięki położeniu przedmościa warszawskiego 
w relacji do biegu Bugu i Narwi. Nie doszło jednak do wielkiej 
operacji polskiej po liniach wewnętrznych, ale niestety tylko do 
obrony taktycznej na przedpolu fortyfikacji Pragi pod Olszynką 
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32 Grochowską oraz na Białołęce, w dwóch osobnych bitwach roz-
dzielonych od siebie o około 12 kilometrów.

Po fiasku zdobycia miasta od wschodu Rosjanie podjęli próbę 
obejścia Warszawy od zachodu i w tym celu przekroczyli Wisłę 
około 100 kilometrów w górę rzeki pod Maciejowicami, nieda-
leko miejsca, gdzie rzeka Radomka wpada do Wisły. Jednocze-
śnie Rosjanie osłaniali własne linie komunikacyjne korpusem 
rozłożonym wzdłuż szosy z Brześcia. Rozumiejąc nadarzającą 
się okazję, dowództwo polskie, wykorzystując oparcie na węźle 
warszawskim, skoncentrowało armie rozciągnięte wzdłuż Wisły 
i przedsięwzięło manewr ofensywny szosą na Brześć. Pomimo 
obiecującego pomysłu i wstępnych sukcesów nie doszło jednak 
do zniszczenia głównych sił Rosjan i zaprzepaszczono okazję na 
walną bitwę. Dybicz wycofał się z przepraw Wisły pod Maciejo-
wicami aż pod Siedlce. Trzecią i tym razem udaną próbę zdoby-
cia Warszawy podjął następca Dybicza – Iwan Paskiewicz, który 
forsował Wisłę poniżej Warszawy w oparciu o granicę pruską, by 
przez Wolę dotrzeć od zachodu do serca broniącego się miasta.

W czasie powstania styczniowego Warszawa zabezpieczona 
przez dwie potężne twierdze rosyjskie – warszawską Cytade-
lę i Modlin – nie była świadkiem walk. Niemniej była ważnym 
węzłem drogowym dla rosyjskiej komunikacji antyinsurekcyjnej, 
a już w 1880 roku stała się wielką twierdzą kluczową dla działań na 
polskim teatrze wojny, bowiem sprawującą kontrolę nad mosta-
mi na Wiśle, otoczoną podwójnym pierścieniem fortów. Z oba-
wy przed staniem się antyrosyjskim i antyrządowym ośrodkiem 
rewolucyjnym po wydarzeniach 1905 roku uległa z kolei rozbro-
jeniu, a koncentrację poważniejszych sił rosyjskich przeniesio-
no na linię Kowno–Grodno–Brześć. W roku 1915 los Warszawy 
został przesądzony daleko od miasta przez operacje w Karpatach 
i przełom pod Gorlicami, skutkujące złamaniem frontu rosyjskie-
go. Wcześniej jeszcze, zaraz na początku wojny w październi-
ku 1914 roku, zdobyć Warszawę próbowali Niemcy, ale Rosjanie 
zorganizowali skuteczną obronę na starej linii obronnej jeszcze 
z 1794 roku.
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33Wydarzenia z początku XX wieku ukazały charakterystycz-
ną prawidłowość strategiczną – wynikającą z kształtu X, jaki 
przybiera Wisła z głównymi dopływami – którą Józef Mackie-
wicz opisał szczegółowo w swojej powieści Lewa wolna. Otóż łuk 
Wisły z dopływami na północnym wschodzie – Bugu z Narwią, 
a na południowym wschodzie – Sanu – w schematycznym ujęciu 
tworzy rozwarty znak X. Niemcy w październiku 1914 roku ude-
rzyli w kierunku na Dęblin (podobnie jak analogicznie Sowieci 
na Warszawę w 1920 r.), a Austriacy zapuścili się z południowe-
go wierzchołka X w celu sforsowania Sanu w głębokim obejściu 
(podobnie jak w 1920 r. w kierunku północnego wierzchołka X 
zapuściły się armie sowieckie, by sforsować Wisłę w głębokim 
obejściu na Włocławek). Gros sił niemieckich uderzało na północ 
dolnego ramienia X, czyli Wisły, z zachodu na wschód – na Dęblin 
(analogicznie do tego, jak bolszewicy na południe od górnego 
ramienia Bugu i Narwi ze wschodu na zachód – na Warszawę). 
Wtedy, zorientowawszy się w zagrożeniu oskrzydleniem, Niemcy 
postanowili wyjść spod rosyjskiego uderzenia, mogącego nadejść 
spod Łowicza i z całego obszaru na zachodnim przedmościu War-
szawy, gdzie gromadziły się armie rosyjskie chcące oskrzydlić siły 
niemieckie i przeciąć linie komunikacyjne łączące je z podstawą 
operacyjną. Podobnie polskie wojsko w 1920 roku wykonało ude-
rzenie znad Wieprza, z tą różnicą, że bolszewicy nie zdołali wyjść 
spod polskiego uderzenia i zaznali klęski w Bitwie Warszawskiej. 
Różnic było naturalnie więcej: w masie wojsk w roku 1914 ope-
rowały całe korpusy, gdy w 1920 zaledwie niekompletne dywizje; 
armia rosyjska miała na początku wojny światowej wciąż pokaź-
ne zasoby, ale wykonywała uderzenie na najlepszą na świecie 
niemiecką armię lądową, zresztą znakomicie dowodzoną. Armia 
polska zaś uderzała w 1920 roku na fatalnie wyposażoną i rozcią-
gniętą oraz często niekompetentnie dowodzoną Armię Czerwoną.

W 1939 roku plany obronne Polski nie zawierały szczegółowe-
go planu obrony stolicy, a szybko powstały wyłom pod Często-
chową z kierunku śląskiego umożliwił Niemcom wprowadzenie 
broni na osi Piotrków–Warszawa i wywołał konieczność doraźnej 
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34 jedynie obrony ogołoconego z wojska miasta. W 1944 roku z kolei 
ważna okazała się rola mostów prowadzących do trwającej bitwy 
na przedmościu warszawskim, będącej zresztą sygnałem, który 
doprowadził do podjęcia decyzji o wybuchu powstania warszaw-
skiego. Warto odnotować, że działania w sierpniu 1944 roku na 
przedmościu warszawskim skutkowały zdobyciem przyczółka 
warecko-magnuszewskiego na południe od Warszawy, nieopodal 
wsi Studzianki, w dobrze znanym rosyjskim planistom dogodnym 
punkcie forsowania rzeki, niedaleko miejsca klęski Maciejowic-
kiej z 1794 roku. Natomiast w styczniu 1945 roku stolica zdobyta 
została bez walki w wyniku sforsowania Wisły poniżej i powyżej 
miasta, w początkowej fazie wielkiej ofensywy na linię Odry. 
Nieco dalej na południe od Studzianek i Maciejowic znajduje się 
Dęblin, dawniej twierdza położona przy ujściu Wieprza do Wisły. 
Zbudowana przez Rosjan z myślą o obronie od zachodu przecina 
również główny kierunek rosyjskiego natarcia wychodzący z rejo-
nu Hrubieszów–Zamość. Co więcej – ma także fundamentalne 
znaczenie dla pomyślności ewentualnego forsowania rzeki na 
południe od Warszawy z kierunku brzeskiego. Twierdza dęblińska 
stała bowiem na straży stolicy państwa od południa na wypadek, 
gdyby przeciwnik zająwszy Brześć nad Bugiem, próbował forso-
wać Wisłę w tym rejonie. Linia Wieprza w jego ujściu do Wisły ma 
także doniosłe znaczenie dla koncepcji obrony Warszawy również 
obecnie, o czym będzie mowa dalej.

Obszary operacyjne odgraniczone Niemnem i Bugiem ze 
wschodniej strony, a Wisłą z zachodniej tworzą przedpola pół-
nocnego i wschodniego przedmościa Warszawy, które zakreślić 
można wzdłuż linii przebiegającej przez Modlin, Zegrze, Radzy-
min, Okuniew i Karczew. Na przedpole to prowadzą dwa głów-
ne kierunki wypadowe z północnego wschodu i bezpośrednio ze 
wschodu. Pierwszy – ważniejszy – leży na terenie odgraniczonym 
rzeką Biebrzą i Kanałem Augustowskim od północy, Niemnem 
z kierunku białoruskiego Wołkowyska od wschodu, odcinkiem 
kolei Wołkowysk–Warszawa do Narwi i rzeką Narwią od południa 
i zachodu. Ten pas przejściowy wszędzie jest suchy, poza jedynie 
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35białostockimi lasami, i jest pozbawiony naturalnych przeszkód 
ruchowych. Zawiera szereg komunikacji prowadzących do Pol-
ski od północy, a jego „piastą w osi” jest Grodno. Brześć z kolei 
jest podstawą operacyjną bezpośredniego wschodniego natarcia 
na Warszawę. Kierunek ten „przy okazji” szachowany jest przez 
lubelski teatr operacyjny, będący wskutek swoich właściwości 
naturalnym rejonem koncentracyjnym armii gotujących się do 
flankowego uderzenia na wojska szturmujące przedmoście war-
szawskie, czego dowiodła wspomniana polska ofensywa znad 
Wieprza w sierpniu 1920 roku. Rejon koncentracji osłonięty Wie-
przem posiadał liczne drogi prowadzące wprost na północ przez 
Włodawę na Brześć, przez Parczew na Białą Podlaską i przez Mię-
dzyrzec lub przez Dęblin na Siedlce i dalej na Mińsk Mazowiecki, 
co czyniło manewr uderzeniowy od Wieprza znakomitym sposo-
bem przecięcia przeciwnikowi jego linii komunikacyjnych rozcią-
gniętych ku Warszawie. Teatr operacyjny północnego Mazowsza 
natomiast nadaje się do manewru skierowanego przeciw połącze-
niom centrum Polski z Gdańskiem i Gdynią.

Podlasie i Mazowsze, choć kiedyś były puszczami, dziś to już 
przeszłość – nie krępują ruchów wojskowych. W 1920 roku główna 
linia obrony ustalona została na linii rzek przedmościa, a następ-
nie przebiegała przez Warszawę, Wisłą do Dęblina i dalej wzdłuż 
linii rzek Wieprz, Seret i Strypa. Oparcie obrony na twierdzach 
i dużych przeszkodach wodnych miało stworzyć dogodny front 
działań podzielony na trzy odcinki: północny od granicy nie-
mieckiej w Prusach Wschodnich do Dęblina włącznie, środkowy 
od Dęblina do Brodów i południowy w Małopolsce Wschodniej. 
Zakładano, że przedmoście warszawskie i twierdza Dęblin oraz 
dwie trudne do pokonania przeszkody wodne: Wisła i Narew 
tworzą w strategicznej skali operacyjnej nieprzekraczalną linię 
obrony. Michaił Tuchaczewski chciał obejść Warszawę od pół-
nocy, wykonując głęboki manewr okrążający, podobny do ruchu 
Paskiewicza z 1831 roku, zamierzając sforsować Wisłę na północ 
od miasta. Niewykluczone, że chciał opanować pomorski obszar 
operacyjny, by odciąć Polskę od Bałtyku i tym sposobem zmusić 
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36 ją do kapitulacji. Stolica Rzeczypospolitej zajęta zostałaby wów-
czas niejako „przy okazji”.

Węzeł komunikacyjny i przedmoście warszawskie były przed-
miotem wielu analiz wojskowych, w tym znakomitego studium 
Ignacego Prądzyńskiego, wielkiego wodza z okresu powstania 
listopadowego i jednego z największych wodzów w dziejach Rze-
czypospolitej. Zachowały się cztery wersje memoriału Prądzyń-
skiego z lat 1814–1828 dotyczące wytycznych wojennych dla Rosji, 
przygotowanych na podstawie szczegółowej analizy wojen napo-
leońskich. W ewentualnej wojnie z Prusami przednią straż miały 
stanowić wojska wasalnego Królestwa Kongresowego. Prądzyń-
ski dla pierwszej fazy wojny przewidywał operacyjną obronę na 
przedpolu Warszawy, koncentrując tu główną siłę manewrową 
w korytarzu środkowym i przewidując następnie walki odwroto-
we na prawym brzegu Wisły z ewentualnym wykorzystaniem osi 
bagien poleskich, gdyby przeciwnik zapędził się za Bug. Niemen 
wystawiał linie komunikacyjne przeciwnika na flankujące ude-
rzenie. Z chwilą zmobilizowania wszystkich zasobów miałoby 
nastąpić kontruderzenie. Prądzyński przy tym przestrzegał przed 
uderzeniem na Berlin wzdłuż szybko komunikującej osi równoleż-
nikowej, zanim nie opanuje się Prus Wschodnich i Pomorza oraz 
Galicji na południu. Marsz na Wiedeń Habsburgów zalecał raczej 
nie przez Przełęcz Jabłonkowską, ale omijając kolano Wisły na 
osi Sanu – ku dolinie Cisy przez Nizinę Węgierską w górę Dunaju.

Ślady przemyśleń Prądzyńskiego, dotyczących prawidłowo-
ści polskiego teatru wojny, można odnaleźć w rosyjskim planie 
z czasu I wojny światowej, który – wbrew zdaniu francuskiego 
sojusznika, namawiającego, by uderzyć wprost na Berlin – zakła-
dał najpierw zabezpieczenie skrzydeł Prus Wschodnich wzdłuż 
Wisły, a także skrzydeł w Galicji i na Węgrzech, przy jednocze-
snym odpuszczeniu korytarza centralnego. Należy jednak pamię-
tać, że zamiar powyższych działań odśrodkowych zakończył się 
na obu kierunkach klęską – w Prusach w 1914 roku, a w Gali-
cji w kolejnym roku, 1915. Z kolei plany niemieckie na polskim 
teatrze wojny autorstwa Helmuta Moltkego zakładały dwustron-
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37ne uderzenie Niemiec i Austro-Węgier na prawym brzegu Wisły, 
które miało doprowadzić do zamknięcia wielkich kleszczy w oko-
licach Siedlec. Realizacja tego planu miała nastąpić w 1915 roku 
po uporaniu się z Francją na zachodzie kontynentu.

Rosyjski plan wojny zakładał skupienie głównego wysiłku mili-
tarnego na południe od bagien poleskich na froncie południowo-
-zachodnim. Przewidywał, że Niemcy skupią z kolei swoje wysiłki 
na kierunku przeciwfrancuskim. Natomiast siły C.K. Armii ponio-
są główny ciężar walk przeciw Rosji. Główne siły rosyjskie miały 
za zadanie rozbić siły austro-węgierskie w Galicji, a następnie opa-
nować przejścia górskie w Karpatach, prowadzące na Węgry. Plany 
wojenne opracowywane były w berlińskim sztabie od początku 
XX w. przez feldmarszałków Schlieffena i von Moltkego młod-
szego. Zakładały wariant wojny, w którym wysiłek wojenny jest 
kierowany przeciwko Francji. W wypadku działań wojennych na 
dwa fronty na odcinku wschodnim planowano prowadzić ogra-
niczone działania obronne. Front wschodni miał zostać zasilony 
oddziałami z zachodu po szybkim zajęciu Paryża, a następnie siły 
caratu miały zostać pokonane w błyskawicznej kampanii przy 
współpracy z Austro-Węgrami. Zdaniem Berlina celem działań 
przeciw Rosji nie było jej rozbicie, a zmuszenie jej środkami mili-
tarnymi do zmiany polityki.

Siły rosyjskie w sierpniu i wrześniu 1914 roku uderzyły na 
oddziały 8 Armii niemieckiej przekraczając granicę niemiecko-
-rosyjską na linii od Suwałk po Szaki. 17 sierpnia doszło do pierw-
szej bitwy pod przygranicznymi Stołupianami. Natomiast trzy dni 
później, 20 sierpnia, wojska obu stron starły się pod Gąbinem. 
Po zmianie dowództwa 8 Armii (odpowiedzialność przejęli Paul 
von Hindenburg i Erich Ludendorff) oddziały niemieckie zanie-
chały odwrotu i opanowały chaos w swoich szeregach. W dniach 
23–29 sierpnia rozegrała się bitwa pod Tannenbergiem, w której 
wyniku oddziały rosyjskiej II Armii zostały zmuszone do wyco-
fania się w kierunku Narwi. Po triumfie sztab niemiecki plano-
wał zupełne wyparcie wroga z terytorium Prus. Po wzmocnieniu 
8 Armii we wrześniu doszło do tygodniowej bitwy nad jeziorami 
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38 mazurskimi (8–15 września 1914 roku), w jej wyniku armia gen. 
Rennekampfa doznała porażki i utraciła całkowicie potencjał 
bojowy. Po ofensywie armii państw centralnych wiosną i latem 
1915 roku w Królestwie Polskim i przełamaniu frontu pod Gor-
licami siły niemieckie i austro-węgierskie zbliżyły się do twierdz 
na linii Niemna. Pierwszy szturm Niemcy wykonali na twierdzę 
Kowno. Stanowiła ona najbardziej na północ wysunięty obiekt 
forteczny w regionie, a także jako jedyna z twierdz na Niemnie 
mogła stanowić trwały punkt samodzielnego oporu. Oblęże-
nie umocnień wokół Kowna rozpoczęło się 20 lipca i trwało do 
23 sierpnia. Porównując walki o Kowno z obroną innych twierdz 
na Niemnie – Olity i Grodna, a także twierdzy brzeskiej, trwała 
ona najdłużej. Walki o Grodno trwały około 10 dni (od 25 sierp-
nia do 4 września). Brześć natomiast został zajęty w ciągu dwóch 
dni. Następnie oddziały niemieckie zajęły 18 września Wilno. 
W wyniku zajęcia Wilna Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania 
się na całym odcinku frontu. Od jesieni 1915 roku linia frontu nie-
miecko-rosyjskiego ustabilizowała się na następne dwa lata. Bie-
gła ona na północy od Zatoki Ryskiej wzdłuż Dźwiny, następnie 
w kierunku południowym przez Smorgonie, Baranowicze i Pińsk. 
Do końca I wojny światowej na linii frontu rosyjsko-niemieckie-
go nie prowadzono działań o skali strategicznej. W marcu 1916 
roku Rosjanie dokonali ostatniego uderzenia na tym kierunku, 
w którym klęskę poniosły siły rosyjskie.

W roku 1939 Niemcy, wbrew przewidywaniom dowództwa 
polskiego, nie szukali rozstrzygnięcia na lewym brzegu Wisły 
w koncentrycznych uderzeniach z Pomorza Zachodniego i Śląska 
w kierunku Warszawy. Skierowali uderzenie z Pomorza na prze-
bicie pomorskiego korytarza, by w dalszej kolejności zrealizo-
wać głębokie obejście przez Prusy Wschodnie prawym brzegiem 
Wisły, zamknięcie wielkich kleszczy nastąpiło 16 września. Nie 
doceniono też wystarczająco siły i potencjału drugiego podsta-
wowego kierunku uderzenia ze Śląska i Słowacji, choć prewencyj-
ne opanowanie Słowacji doradzał Polsce francuski gen. Maurice 
Gamelin już w lipcu 1936 roku, a w lipcu 1939 dołączył do tej opinii 
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39gen. Kazimierz Fabrycy – odpowiedzialny za obronę pogranicza 
szef Armii „Karpaty”.

Jak wiemy, nie doczekano się spodziewanego po 15 dniach 
obrony odciążenia od zachodu, czyli uderzenia Francji na linię 
Zygfryda. Przewidywany do ostatecznej obrony tzw. bastion 
„przedmościa rumuńskiego” na Dniestrze, oparty na dostawach 
sprzymierzonej Rumunii (z wykorzystaniem głębi strategicznej 
Rzeczypospolitej na tym kierunku przy jednoczesnym rozcią-
gnięciu niemieckich linii komunikacyjnych i logistycznych) mógł 
już tylko nieznacznie przedłużyć opór resztek wojska. Zwłaszcza 
w obliczu odizolowania Polski od „przedmościa rumuńskiego” 
przez wojska niemieckie zajmujące obszar wokół Lwowa, komu-
nikujący Podole z resztą kraju, i wskutek nowej sytuacji strate-
gicznej po wejściu wojsk sowieckich 17 września.

Po kampanii polskiej Niemcy uderzyli na północną Skandy-
nawię, by zabezpieczyć się przed północnym oskrzydleniem na 
kontynencie oraz by ubezpieczyć dostawy niezbędnej dla prze-
mysłu rudy żelaza ze Szwecji. Potem pokonana została Francja 
i pobite wojska brytyjskie na kontynencie, co skonsolidowało wła-
dzę nad Mitteleuropą w rękach Berlina, z wyjątkiem powstałego 
po 17 września 1939 roku sowieckiego „przyczółka” na wschod-
nim Mazowszu, sięgającego pod Ostrołękę. Przez pozostały 
okres wojny Europa Środkowa stanowiła wielkie zaplecze fron-
tu i transportu ludzi, sprzętu i zaopatrzenia, zwłaszcza wzdłuż 
równoleżnikowej linii komunikacyjnej odpowiadającej obecnej 
autostradzie A2 z wiodącą rolą węzła warszawskiego.

Wojna po początkowych sukcesach niemieckich z lat 1941–1942 
na Wschodzie wróciła na dobre na polski teatr wojny wiosną 1944 
roku – wraz z uderzeniem Armii Czerwonej na południe od Pole-
sia aż do biegu dolnego Dniestru u ujścia do Morza Czarnego, 
a nawet przekraczając Prut i Seret na kierunku Bramy Mołdaw-
skiej. Bardziej na północy – po Suczawę i Kołomyję – zbliżając się 
na 50 kilometrów do środkowego Bugu. Inaczej było na północ od 
bagien poleskich, gdyż na tym kierunku wojska sowieckie dotarły 
dopiero do Dniepru, a wciąż trwały ciężkie walki pod Pskowem 
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40 i w Estonii. „Wyrównanie” 250-kilometrowego uskoku wymaga-
ło operacji Bagration wykonanej z podstawy operacyjnej Bramy 
Smoleńskiej – a jej celem była rubież Grodno–Białystok–Lublin. 
Z ewentualnością rozszerzenia sukcesu na skrzydła – na Rygę na 
północy i na Radom na południu, a nawet być może – pokusze-
niem się o zdobycie Krakowa. Zakładano również próbę zdobycia 
Warszawy i dalszy ruch wojsk wzdłuż dolnej Wisły. W czerwcu 
rozpoczęła się operacja Bagration, której celem na Białorusi było 
zniszczenie niemieckiej Armii „Środek”. Wojska sowieckie, odno-
sząc imponujące sukcesy, już 26 lipca dotarły do środkowej Wisły 
i zdobyły dwa przyczółki na Wiśle – pod Magnuszewem i San-
domierzem – z planem obejścia Warszawy od południa. Warto 
dodać, że uchwycenie przyczółków na Narwi pod Pułtuskiem 
i Serockiem miało zablokować siłom niemieckim uderzenie połud-
nikowe z północy. Niemcy zdołali jednak zorganizować obronę na 
środkowej Wiśle i Narwi, chcąc przede wszystkim utrzymać klu-
czowy dla frontu wschodniego węzeł warszawski z całym wschod-
nim jego przedmościem. Wielka bitwa pancerna na warszawskim 
przedmościu wskutek energicznych działań dowództwa niemiec-
kiego zakończyła się 5 sierpnia sukcesem niemieckim.

Przedmoście warszawskie (niem. Brückenkopf Warschau) to 
linia fortyfikacji i umocnień ciągnąca się od Ryni nad Narwią, 
przez Strugę, Zielonkę, Starą Miłosną, Wiązownę i Józefów aż do 
Wisły. Pierwsze prace rozpoczęły się w 1915 roku – od tego czasu 
fortyfikacje były wielokrotnie przebudowywane, aż do roku 1944. 
Obecnie większość fortyfikacji jest zniszczona, niektóre częścio-
wo zasypane. Umocnienia wznoszone przez niemieckich saperów 
na przełomie lat 1915 i 1916 przebiegały na linii Ostrów–Benia-
minów–Struga–Zielonka–Rembertów–Stara Miłosna–Majdan–
Wiązowna–Józefów. Wiosną 1916 roku dokonano modyfikacji 
polegającej na wysunięciu prawego skrzydła umocnień do przodu 
od Majdanu przez Wiązownę i dalej wzdłuż rzek Mieni i Świdra 
do Wisły, ustalając tym samym ostateczny przebieg Brücken-
kopf Warschau. Po kampanii wrześniowej Adolf Hitler posta-
nowił ufortyfikować kierunek warszawski, gdyż znajdował się 
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41on w pobliżu granicy z Sowietami. Wiosną 1940 roku Inspekcja 
Umocnień Wschodnich dokonała pomiarów i na ich podstawie, 
oraz na podstawie danych z lat 1915–1916, pod koniec lata były 
gotowe dokładne plany budowy i rozmieszczenia fortyfikacji. 
Pozycja przebiegała od Wisły przez Ostrowiec, Łukowiec, wzgórze 
116, Pogorzel, Świerk, Wólkę Mlądzką, Wiązownę, Zakręt, Wesołą, 
Zielonkę, na zachód od Nadmy, Słupna, Sierakowa i Wólki Radzy-
mińskiej, przedpolem fortu w Beniaminowie i łukiem do Ryni. 
Na odcinku długości ok. 60 km planowano wzniesienie ponad 80 
schronów. Prace nad budową umocnień rozpoczęły się już jesie-
nią 1940 roku od przygotowania dróg dojazdowych do planowa-
nych obiektów, natomiast w marcu następnego roku rozpoczęto 
budowę schronów. W niektórych miejscach umocnienia pokry-
wały się z linią fortyfikacji z 1915 roku. W Wiązownie i Zakręcie 
w skład nowych pozycji włączono zachowane obiekty z czasów 
I wojny światowej. Niemcy wykorzystali także niektóre obiekty 
wybudowane w okresie międzywojennym na terenie poligonu 
między Zielonką a Wesołą. Prace fortyfikacyjne nie trwały długo, 
gdyż już 14 maja tego samego roku nadszedł rozkaz o ich wstrzy-
maniu w związku z planowanym atakiem na Związek Sowiecki. 
Sukcesy pierwszych miesięcy walk na froncie wschodnim i wiara 
w szybkie zwycięstwo spowodowały decyzję o rezygnacji z dalszej 
budowy umocnień Brückenkopf Warschau. Dokończone zosta-
ły jedynie najbardziej zaawansowane prace. Do końca 1942 roku 
wszystkie zgromadzone materiały do budowy umocnień zostały 
wysłane na budowę Wału Atlantyckiego. Do wznowienia prac 
przystąpiono dopiero w 1944 roku, kiedy oddziały niemieckie 
w pośpiechu zaczęły wycofywać się pod naporem armii sowiec-
kiej. Prace fortyfikacyjne wykonywali saperzy i żołnierze jedno-
stek wartowniczych obsadzających przyczółek z wykorzystaniem 
miejscowej ludności. Wykonano wówczas rowy przeciwczołgowe 
i transzeje oraz postawiono zapory przeciwczołgowe. Nie zdoła-
no jednak dokończyć wszystkich zaplanowanych prac. Między 
innymi nie zdążono wykorzystać przysłanych koleją przez Eri-
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42 cha Kocha kochbunkrów, które były zmagazynowane na stacji 
Warszawa Wschodnia.

W styczniu 1945 roku odgięcie prawego skrzydła niemieckich 
sił od Narwi i wejście w Prusy Wschodnie uczyniło sytuację Niem-
ców wokół Warszawy trudną, a potem zupełnie już niemożliwą 
do utrzymania z punktu widzenia sztuki wojennej – wraz z prze-
biciem się przeciwnika z przyczółka magnuszewskiego i sando-
mierskiego na Wrocław i Poznań oraz z wyjściem potencjalnym na 
Odrę i Łabę. Na północy z kolei II Front Białoruski miał zadanie 
uderzyć na Malbork, odciąć Prusy wzdłuż Wisły i sforsować rze-
kę między Toruniem a Grudziądzem, tak by iść dalej na Szczecin, 
osłaniając główny kierunek berliński od północy. Wisła forsowana 
była 15 stycznia po lodzie, a Warszawa lewobrzeżna została zdoby-
ta 17 stycznia po gwałtownej ewakuacji Niemców, gdy zarysowało 
się opisane wyżej dwustronne oskrzydlenie. Ofensywa styczniowa 
miała taki rozmach, że wojska sowieckie pokonywały przeciętnie 
70 kilometrów dziennie na polskim teatrze wojny, co doprowa-
dziło do sytuacji zajęcia już 31 stycznia przyczółka na Odrze pod 
Kostrzynem – 90 kilometrów od Berlina. To właśnie wtedy, zaraz 
po tak efektownym zwycięstwie, doszło do spotkania aliantów 
w Jałcie w dniach 4–11 lutego 1945 roku.

O ile Sowieci stanęli nad Odrą pod koniec stycznia na koryta-
rzu centralnym na osi Warszawa–Berlin, o tyle ewentualny ruch 
za Odrę był flankowany od północy, północnego zachodu i połu-
dnia przez spore pozostawione tam wciąż siły niemieckie. Stąd 
wynikała konieczność operacji pomorskiej i dolnośląskiej, nadal 
bowiem położona w głębi „cytadela” czeska wisiała nad lewym 
skrzydłem głównych sił sowieckich, a siły na Pomorzu groziły 
wschodniemu skrzydłu. Operacja berlińska kończąca wojnę kon-
tynentalną w Europie została przeprowadzona między Pradoliną 
Toruńsko-Eberswaldzką a borami łużyckimi. Niemcy planowali 
uporczywą obronę swojej stolicy i atak na odsłaniające się skrzy-
dła sowieckie, wyprowadzany z Pojezierza Meklemburskiego, 
a w wypadku Grupy Armii „Środek” – z „cytadeli” czeskiej wzdłuż 
Sprewy. Ostatecznie Berlin przy ciężkich stratach zwycięzców 
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43został zdobyty. Silni wciąż w „cytadeli” czeskiej Niemcy pozo-
stali niepokonani do końca, licząc na konflikt między aliantami 
zachodnimi a Sowietami. Rzeczywiście, w ostatnim okresie wojny 
rozdźwięk między aliantami narastał, choć zwłaszcza Ameryka-
nie postawili na porozumienie się z Sowietami, uniemożliwiając 
prowadzenie ewentualnych antysowieckich działań w rodzaju 
operacji Unthinkable.

Cały przebieg II wojny światowej potwierdza wagę polskiego 
teatru wojny dla wyniku zmagań na kontynencie: całość warto-
ściowych sił niemieckich została przeznaczona w 1939 roku do 
wojny z Polską; w 1941 roku front wschodni angażował 70 proc. 
sił niemieckich, a w połowie 1942 – aż 76 proc. Wszystkich sił. 
Dopiero dane po 1 lipca 1944 roku – po lądowaniu Anglosasów 
w Normandii – zmieniają ten stosunek. Wówczas 51 proc. sił 
niemieckich pozostawało na wschodnim froncie, reszta próbo-
wała powstrzymać normandzki desant Anglosasów w Rimlan-
dzie atlantyckiej Europy. Jeśli chodzi o Związek Sowiecki – to na 
dzień 2 stycznia 1945 roku na przesmyku polskim między Bałty-
kiem a Karpatami stacjonowało 3425 tys. wojska, czyli 78 proc. 
całości sowieckich sił zbrojnych w Europie. Między Karpatami 
a Drawą zaś jedynie 751 tys., czyli jedynie 22 proc. Na całym fron-
cie wschodnim aż 70 proc. sił niemieckich skierowanych przeciw 
Sowietom w latach 1944–1945 rozmieszczone było w Polsce – mię-
dzy Karpatami a Bałtykiem. Ω

Fragment książki Jacka Bartosiaka Rzeczpospolita między lądem a morzem.
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W historii świata mało jest jednostkowych wydarzeń, 
które wstrząsnęłyby światem tak bardzo, jak eksplozje 
obu militarnie użytych bomb atomowych. Ofiary 
obu wybuchów musiały zmierzyć się z życiem po 
wojnie i traumą, jaką współdzieliło również całe 
społeczeństwo. Remedium okazały się dwa najbardziej 
japońskie z gatunków sztuki: manga i anime

T E R A Z  STA Ł E M  S I Ę  Ś M I E R C I Ą , N I S Z C Z YC I E L E M  Ś W I ATÓW

Pierwsze dni sierpnia 1945 roku były ciepłe i słoneczne. Trwała wojna, 
ale mieszkańcy Hiroshimy i Nagasaki próbowali funkcjonować nor-
malnie, by dać przykład swoim dzieciom czy bliskim. Każdy korzy-
stał z czasu jaki im pozostał, wykonując swoje codzienne obowiązki 
z tą samą pieczołowitością, co zawsze. 6 sierpnia dla ok. 100 tysięcy 
mieszkańców Hiroszimy zakończył się o 8.16. Czas w Nagasaki zamarł 
9 sierpnia o godzinie 11.02. Wtedy z powierzchni Ziemi zmiecionych 
zostało 70 tysięcy istnień. Choroba popromienna trawiąca ocalałych 
przedłużyła ich cierpienia o kilka lat, powiększając całkowitą licz-
bę ofiar. Były to pierwsze i ostatnie pokazy destrukcyjnej siły bom-

JASNOŚĆ 
TYSIĄCA 
SŁOŃC

Paweł Gregorczyk

JAK ANIME POMOGŁO ROZLICZYĆ SIĘ 
JAPOŃCZYKOM Z TRAUMĄ WOJNY
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46 by atomowej. Niemniej obraz tej apokalipsy wypalił się w psychice 

Japończyków (i Amerykanów1), którzy za pośrednictwem dzieł kultury 
próbowali odreagować traumę, pogodzić się ze stratą lub dać upust 
swoim obawom. Nośnikami tych myśli były także manga i anime. 

Bomba atomowa i jej konsekwencje miały ogromny wpływ na 
tematy przedstawiane zarówno w japońskich animacjach jak i komik-
sach. Można zaryzykować stwierdzenie, że dzięki niej manga ewolu-
owała, dojrzała by stać się medium gotowym interpretować te wyda-
rzenia oczami artystów. 

Jerome Shapiro w książce Atomic Bomb Cinema wyjaśnia wagę tego 
motywu w japońskich filmach, których zadaniem było nie tylko pogo-
dzenie się z przegraną, ale też utrzymanie nadziei. Jak uważa, bez 
nadziei nie ma zmiany. Wielu badaczy literatury eschatologicznej, 
zauważa, że dzieła te mają pozytywny wydźwięk pomimo ich fatali-
stycznego charakteru. Opisano w nich bowiem fakt, że jeżeli przejdzie 
się wszelkie przeciwności i cierpienia, można odnaleźć szczęście czy 
sens życia. Na literaturze spoczywa odpowiedzialność, by przekonać 
ludzi do przetrwania i samorealizacji, bo dopiero wtedy może dojść 
do odbudowy całego społeczeństwa. W japońskiej tradycji świat może 
się skończyć, ale na jego miejscu powstanie nowy.

Poza nadzieją, w dziełach nawiązujących do bombardowań istotny 
jest także motyw zmiany, która objawia się wspomnianym wyłania-
niem nowych struktur na zgliszczach starego świata i resetem pier-
wotnych kategorii dobra i zła. Japońska tradycja działa w opozycji do 
zachodnich rozwiązań, gdzie apokalipsa zazwyczaj wykańcza całe 
zło, zachowując triumfujące dobro. Dlatego np. Godzilla czy inne 
Kaijū (jap. wielkie potwory; będące osobnym gatunkiem filmowym 
w Japonii) pokazują triumf napędzanej atomem bestii, będącej de fac-
to alegorią bomby atomowej. 

Anime i manga eksplorują motyw nadziei (powstawania po poraż-
ce) i zmiany (odbudowy) dogłębniej, dodatkowo koncentrując się na 
innych aspektach atomowego zagrożenia, tj. obsesji na punkcie tech-
nologii czy technologii wymykającej się spod kontroli. Następstwa 

1 W Stanach Zjednoczonych twórcy komiksów również odnieśli się do zgubnej siły bomby 
atomowej, konfrontując jej niszczycielską moc z mocami superbohaterów. Np. w „Action 
Comics” #101 z 1946 roku Superman uwiecznia na zdjęciu atomowego grzyba.
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47detonacji bomb – utrata niepodległości, miasta obrócone w pył, ofiary 
liczone w tysiącach, osierocone dzieci, choroby radiacyjne – odcisnę-
ły piętno na twórcach, którym dane było widzieć ogrom zniszczeń na 
własne oczy. Tak jak Osamu Tezuce. 

C H ŁO P I E C  O  N U K L E A R N Y M  S E R C U

Ojciec mangi, niekiedy nazywany – z pełnym uzasadnieniem – jej 
bogiem, Osamu Tezuka, był jednym z pierwszych artystów próbują-
cych rozliczyć się z burzliwą przeszłością. Tezuka cudem przeżył jeden 
z nalotów na Osakę z 1945 roku, kiedy amerykanie zrzucali z B-29 
bomby zapalające. W autobiograficznej mandze Kami no Toride wspo-
minał, że to doświadczenie wpłynęło na jego definicję wojny i pokoju 
i zakorzeniło w nim nieufność do rządu. Autor obawiał się, że nauka 
w niewłaściwych rękach może spowodować jeszcze więcej szkód. 
W 1961 roku, jednocześnie studiując i tworząc komiksy, mangaka 
obronił doktorat z medycyny.2 Nauka i doświadczenia z dzieciństwa 
umocniły jego szacunek do życia i zmobilizowały do twórczej ekspre-
sji. Jak sam przyznał tworzenie mangi dodawało mu energii i nadziei, 
którą zatracił będąc naocznym świadkiem wojny. 

Obsesją Tezuki była technologia. Dlatego jednym z najpopularniej-
szych bohaterów stworzonych przez mangakę był Astro Boy (w Japonii 
znany jako Mighty Atom3). Wielokrotnie na stronach komiksu autor 
przestrzegał, że nadużycie technologii może zaszkodzić nie tylko ludz-
kości, ale całej planecie. Jednak przygody mechanicznego chłopca 
stworzonego, by wypełnić pustkę po zmarłym synu, nie przejawiały 
na początku oznak superbohaterstwa. Naukowiec- ojciec porzucił go, 
gdy zdał sobie sprawę, że ten nigdy nie zastąpi jego zmarłego dziecka. 
Osierocony Astro Boy miał odzwierciedlać zmarginalizowane przez 
japońskie społeczeństwo powojenne sieroty. Tak jak one, bohater 

2 W czasie wojny liczba lekarzy była niewystarczająca, dlatego niedługo po zakończeniu 
wojny, Osamu rozpoczął studia medyczne. 

3 Tezuka nadał swojej mandze taki tytuł, gdyż wydawca poganiał go z decyzją. W latach 
50. coraz popularniejsze było wykorzystywanie energii atomowej w pokojowych celach. 
To zainspirowało autora, który dekadę później stworzył siostrę Astro Boya i nadał jej 
imię Uran. Chociaż niejednokrotnie sugerowano w animacji, że Astro Boy jest napę-
dzany energią jądrową, mangaka nigdy nie odniósł się do tego otwarcie w komiksie.
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48 mangi starał się odzyskać swoją tożsamość i zdobyć akceptację społe-

czeństwa (dokonując heroicznych czynów), Temat tzw. „historii ofiar” 
pojawi się jeszcze przy okazji twórczości Keijego Nakazawy czy Isao 
Takahaty. 

W pierwszym komiksie zatytułowanym Ambassador Atom, Astro 
staje się mediatorem pomiędzy ludźmi a przybyszami z innej plane-
ty. Ci tylko nieznacznie różnili się od ludzi (mieli większe uszy), czym 
Tezuka chciał skrytykować bezsens wojny – z początku przyjaźnie 
nastawieni Ziemianie obrócili się przeciwko gościom i zaczęli z nimi 
walczyć. Ostatecznie wojnę zakończył Astro Boy, który przekonał po 
połowie ziemskiej i obcej cywilizacji by dobrowolnie opuściła Ziemię 
i skolonizowała inną planetę. 

Mangaka już w pierwszej historii przedstawił dwa motywy, które 
będą centralnym punktem jego bibliografii: „zjednoczenie” ludz-
kości i jej „pojednanie”. W czasie, kiedy powojenne historie z udzia-
łem obcych czy potworów (Godzilla) stawiały nacisk na „przetrwanie” 
Japończyków, rekoncyliacja była czymś rzadko spotykanym. Przez 
cały szesnastoletni okres wydawania Astro Boya to zagadnienie ewo-
luowało4, pozostając jednak głównym trzonem narracji. Do dzisiaj 
Astro Boy uznawany jest za najbardziej wpływową mangę Osamu 
Tezuki w historii. 

Innym dziełami Tezuki krytykującymi wykorzystywanie ener-
gii nuklearnej był Nextworld, traktujący o dwóch wrogo do siebie 
nastawionych państwach Star Nation i Uranium Union (dość wyraźna 
analogia pomiędzy USA i ZSRR), które testując broń jądrową prowa-
dzą do końca świata (i mutacji zwierząt, które niczym Noe, odlatują 
w kosmos by poszukać pokoju w innej części galaktyki). 

B O S O  P R Z E Z  G R O B OW I E C  Ś W I E T L I KÓW

Dwa najpopularniejsze dramaty dotyczące Drugiej Wojny Światowej 
to Boso przez Hiroszimę (Hadashi no gen, 1983) Keiji Nakazawy I Mori 
Masakiego (reżyser anime) i Grobowiec świetlików (Hotaru no haka, 

4 Konflikty pomiędzy różnymi rasami były rzadko przedstawiane na łamach mangi. Jak 
przystało na tytuł skierowany dla najmłodszych, w Astro Boyu to dzieci sprzeciwiały 
się dorosłym, co stanowiło kolejny komentarz – działalność dorosłych kojarzona m.in. 
z polityką, różnicami kulturowymi, narodowymi i religijnymi była powodem wojny.
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491988) Takahaty Isao, na podstawie opowiadania Akiyukiego Nosaki. 
Oba za pomocą brutalnie dosadnych obrazów przedstawiają zarówno 
wojnę kolektywnie wypaloną w pamięci Japończyków. Przede wszyst-
kim jednak ukazują cierpienie widziane oczami dziecka. Zabieg uka-
zania wojny z perspektywy dzieci niejako tłumi jednoznaczny charak-
ter wojny i okrasza go pewnym infantylnym, niewinnym tonem, ale 
jest w pełni uzasadniony kulturowo. Japońska wersja IIWŚ jest często 
określana jako „historia ofiar”, gdzie Japończycy byli postrzegani jako 
bezbronne ofiary spisku swojego rządu i wojska. Historia ofiar była po 
części efektem amerykańskich i japońskich działań propagandowych, 
których celem było stworzenie obrazu powojennego państwa demo-
kratycznego, wolnego od wpływów militarystycznych i faszystowskich 
dotychczasowego rządu. Przerzucenie ciężaru odpowiedzialności 
za wybuch wojny na obie frakcje miało przysłużyć się odbudowaniu 
i „podniesieniu z kolan” społeczeństwa, a także zrównoważyć moral-
ny kompas, gdzie punktem wyjścia była umowna zgoda, że wybuch 
bomb w Hiroshimie i Nagasaki wymazał odpowiedzialność za Pearl 
Harbor czy okupację Chin. 

Grobowiec świetlików i Boso przez Hiroszimę wpisują się w „historię 
ofiar” na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim poprzez skoncentro-
wanie się na historii niewinnych dzieci, widzowie reagują jednoznacz-
ną, wolną od komplikacji światem dorosłych, sympatią. Realistyczna 
konwencja i jasna narracja dodatkowo pomagają identyfikować się 
z przerażającymi wydarzeniami animacji. Obie produkcje robią to jed-
nak z inną dynamiką: Grobowiec... skupia się na pokazaniu straszliwych 
konsekwencji pasywności i rozpaczy, natomiast Boso… prezentuje upór 
i potrzebę zmiany, pomimo koszmarnych wizji, którymi szokuje. 

Pierwsze sceny Grobowca świetlików wyznaczają ton całej historii: 
przygnębienia i bezsilności. Większość wydarzeń dzieje się pod koniec 
wojny, w Kobe, kiedy bombardowania przybierają na sile, a liczba ofiar 
rośnie. Przelatujące nad miastem samoloty stanowią powracający 
motyw w filmie – wrażenie, że nikt nigdy nie będzie bezpieczny, gdy 
z nieba bez końca będzie lać się ogień. Ruch bombowców i montaż 
spadających bomb mają symbolizować beznadzieję bohaterów. A są 
nimi Seita i jego młodsza siostra, Setsuko, którzy po stracie matki 
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50 muszą przenieść się do opryskliwej ciotki. Ich ojciec jest dowódcą 

w armii, ale nie powraca, by ich odebrać. Rodzeństwo w końcu ucieka 
od niej by stworzyć swój własny dom w opuszczonym bunkrze. Czas 
tam spędzony pozwala na rzadki przejaw dziecięcej radości, ale też 
obserwacje przemijania (w postaci tytułowych świetlików). Niemniej 
dzieci zdają sobie sprawę, że nie są w stanie przetrwać na własną rękę, 
ale uświadomienie sobie tego faktu jest spóźnione, a konsekwencje 
tragiczne. Setsuko umiera z niedożywienia, a Seita zostaje sam. 

W animacji nie pojawia się żadna wzmianka o powodach wybu-
chu wojny i w konsekwencji żadne wyjaśnienia dlaczego dzieci cier-
pią. Nie ma też miejsca na odrobinę nadziei ani perspektywy końca 
wojny. Zamiast tego, Grobowiec... wydaje się toczyć w błędnym kole, 
sugerując, że tę bolesną historię trzeba będzie odtwarzać i doświad-
czać bez końca. Dialogi są zdawkowe, co sugeruje zbędność słów: 
obrazy zniszczenia mają ostateczny głos i oznajmiają, że pozostała 
tylko bezsilność. 

Powyższy przekaz kontrastuje z tym zaprezentowanym w Boso 
przez Hiroszimę: buntem, reakcją i tymczasowością (zwłaszcza w przy-
padku bombardowaniem Hiroszimy a okresem zaraz po tym wyda-
rzeniu). Pomimo ciężaru, jaki niesie ze sobą animacja, a zwłaszcza 
straszliwe sceny eksplozji bomby, ton historii daleki jest od bezsilności 
i pasywności Grobowca. Dziełu Nakazawy bliżej do filmu antywojen-
nego o aktywizującym charakterze, objawiającym się przede wszyst-
kim w jednostkowym wydarzeniu spuszczenia bomby atomowej na 
Hiroszimę (w Grobowcu bombardowania były stałe i wzmacniały para-
liżującą niemoc). Status quo, który przyszedł po jej detonacji, pomimo 
katastrofalnych rozmiarów, zmuszał do jakiejkolwiek reakcji. 

Boso przez Hiroszimę przeplata momenty szczęścia i nadziei z rozpa-
czą i destrukcją. Film otwierają spokojne sceny, gdzie główny bohater 
Gen spędza czas ze swoim bratem i ojcem patrząc na rosnącą psze-
nicę i komentując jej upór. Pełne nadziei życie rodziny protagoni-
sty, pomimo przeciwności związanych z trwającą wojną, zachęca do 
radośniejszego patrzenia w przyszłość. Chłopcy starają się pomóc 
ciężarnej matce łowiąc karpia (symbol oporu), bawią z rówieśnikami, 
ich ojciec otwarcie krytykuje działania rządu (pokazując swoją nie-
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NADZIEJA 
I ZMIANA, 
DWA MOTYWY, 
KTÓRE 
TOWARZYSZĄ 
DZIEŁOM 
JAPOŃSKIEJ 
KULTURY 
OD ZAWSZE 
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52 ustępliwość) Ale po trzydziestu minutach filmu, na miasto zrzucona 

zostaje bomba. Wtedy realistyczne zobrazowana Hiroszima ustępuje 
miejsca surrealistycznie makabrycznej sekwencji ludzi, a zwłaszcza 
koleżanki Gena, której ciało w kilka sekund rozkłada się, oczy wyle-
wają się z oczodołów, a ręce zastygają w groteskowej pozie. Po tym 
w pył zmieniają się inni mieszkańcy, po czym siła uderzeniowa nisz-
czy całe miasto. 

Genowi udaje się przeżyć. Ale motyw przychodzącej po sobie 
nadziei i niemocy będzie kontynuowany przez cały film. Jego cię-
żarnej matce udało się przeżyć, ale jego ojciec i rodzeństwo są przy-
gnieceni przez gruzy domu, bez szansy na ratunek. Na polecenie ojca 
chłopiec odciąga matkę i oboje uciekają. Udaje mu się dostarczyć 
swoją młodszą siostrę i znajduje pracę by kupić dla niej mleko, ale 
jest za późno – niemowlę umiera z niedożywienia. Gdy w Grobowcu... 
ta scena stanowiła punkt zwrotny filmu, w Boso… jest ona po prostu 
kolejną tragedią, po której trzeba się otrząsnąć. W ostatnich scenach, 
Gen i jego nowy kolega Ryutaro, przypominający zmarłego brata, 
dostrzegają rosnącą pszenicę, symbolizującą niezłomność. Animacja 
kończy się względnie optymistycznym przesłaniem, jednak cierpienie 
jakiego doświadczyli bohaterowie nie pozwala w pełni tego odczuć, 
pozostawiając widza wycieńczonego emocjonalnie (podobnie zresztą 
jak Grobowiec świetlików). Boso przez Hiroszimę wypiera się ofiarności 
pokazując wartość uporu i wytrwałości, gdy Grobowiec świetlików jest 
tytułem próbującym stworzyć ideę ofiarności i straty charakterystycz-
ną dla narodowej tożsamości Japończyków. 

J E ST E M  T E TS U O

Dotychczas wymienione tytuły próbowały pokazać oblicze wojny 
w bezpośredni sposób, ale istnieją także dzieła, które operują escha-
tologicznymi wizjami, by nakreślić znaczenie bomby. Obrazy apoka-
lipsy nasilają się w obliczu społecznych zmian. Zrzucenie bomby na 
Hiroszimę i Nagasaki uznaje się za punkt zwrotny w kolektywnych 
wyobrażeniach na temat końca świata. Współczesne dzieła japoń-
skiej animacji nie zamykają się jedynie w obrębie tradycyjnych wizji 
bombardowań przypominających o cierpieniu, ale wykorzystują sze-
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53reg motywów i symboli próbując tym samym kompleksowo nakreślić 
znaczenie nuklearnej zagłady. Apokaliptyczną narrację można zna-
leźć chociażby w filmie Hayao Miyazakiego Nausicaä z Doliny Wia-
tru, czy w Neon Genesis Evangelion Hideakiego Anno. Najpopularniej-
szym przykładem jest jednak kultowa animacja Katsuhiro Otomo 
z 1988 roku, Akira. 

Film otwiera scena gigantycznej eksplozji poprzedzonej błyskiem 
jasnego światła i datą 18 sierpnia 1989 roku. Czarna kopuła rozrasta 
się w samym centrum miasta, które wraz z eksplozją, zamienia się pył. 
Błysk ma symbolizować czystość niepowstrzymanej nuklearnej siły. 
Akcja w filmie przenosi się do 2019 roku, 31 lat po Trzeciej Wojnie Świa-
towej, do Neo-Tokyo. Miasto jest ogarnięte chaosem i wewnętrznymi 
zamieszkami, a jego ulicami rządzą motocyklowe gangi nastoletnich. 
Do nich należą dwaj główni bohaterowie Tetsuo i Kaneda, sieroty. 

Motyw „ofiar” pojawia się także w Akirze i stanowi istotny wątek 
filmu. Tetsuo i Kaneda zostali porzuceni przez swoich rodziców i mają 
w zasadzie tylko siebie. Naśladuje to po części sytuację rodzeństwa 
z Grobowca świetlików i przedstawia kolejny charakterystyczny temat 
poruszany w powojennych animacjach – demaskulinizację (brak ojca; 
zarówno w Grobowcu... jak i Boso... ojciec nie wypełnia swojej narzuco-
nej roli). Wszechobecność tej narracji ma swoje historyczne podłoże 
bowiem wiele rodzin straciło ojców, którzy zginęli na froncie albo 
wskutek bombardowań. Był to również okres, w którym zatarł się 
kult cesarza symbolizującego dotychczas „ojca japońskiego narodu”. 

W Akirze za ojcowski autorytet można uznać postać pułkownika 
Shikishimy5, będącego głową tajnego wojskowego projektu testo-
wania telekinetycznych zdolności dzieci (jednym z nich był tytułowy 
Akira, który doprowadził do poprzedniego wybuchu). Shikishima jest 
skonfliktowanym bohaterem. Z jednej strony wysoko postawionym, 
bezwzględnym oficjelem, który widzi korupcję rządu staczającego 
się Neo-Tokyo i stara się zapobiec kolejnej apokalipsie, a z drugiej 

5 Podobną rolę odgrywa Ryu, który jest jednocześnie przywódcą komórki terrorystycz-
nej i opiekunem Kei, ale w przeciwieństwie do pułkownika, nie czuje potrzeby ochrony 
miasta – za to naraża je na niebezpieczeństwo. 
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54 jest opiekunem trójki dzieci z placówki, które posiadły nadnaturalne 

moce. W trakcie filmu można dostrzec kontrast pomiędzy słabnącą 
rolą pułkownika, a rosnącym w siłę Tetsuo, który na skutek ekspe-
rymentu zyskał parapsychiczne zdolności. Jego destrukcyjna furia 
reprezentuje nastoletni bunt przeciwko opresyjnym autorytetom 
starającym się utrzymać przy władzy za wszelką cenę. 

Problematyczne dorastanie bohaterów, a zwłaszcza Tetsuo, można 
porównywać do gospodarczej sytuacji Japonii, która z pozycji bez-
bronnego państwa (Tetsuo nagminnie ratowany z opresji przez Kane-
dę), jest w stanie podnieść się po klęsce i ponownie odnaleźć swoją 
tożsamość (Tetsuo przewyższający siłą Kanedę). Dorastanie nazna-
czone jest rozpaczą i poczuciem uwięzienia, natomiast, jak zauważyła 
Marie Morimoto w książce Anime from Akira to Howl’s Moving Castle, 
Japończycy uważają się za wyizolowanych i skrzywdzonych, lecz samo-
dzielnie próbujących przezwyciężyć nieprzychylny los. Tetsuo perso-
nifikuje zatem powojenne zmagania Japończyków, a jego groteskową 
przemianę6 można interpretować jako ambiwalencję japońskiego 
społeczeństwa, które w latach 80. jednocześnie szczyciło się statusem 
globalnego supermocarstwa i obawiało się go, bo mogło doprowadzić 
do zatracenia ich kulturowej tożsamości. 

Finałowa walka ma miejsce na tokijskim stadionie olimpijskim, 
w świecie filmu postawionym w epicentrum wybuchu rozpoczyna-
jącego Trzecią Wojnę Światową. W rzeczywistości zaś zbudowanym 
w latach 60. i tradycyjnie uznawanym za symbol nowego początku, 
odbudowy po wojnie i amerykańskiej okupacji oraz wzrostu znaczenia 
Japonii na arenie międzynarodowej. W Akirze, pod jego powierzchnią 
znajduje się dodatkowo tajna placówka, w której przetrzymywany jest 
tytułowy Akira. Zniszczenie stadionu oznacza dosłownie zerwanie 
z przeszłością i zachodnimi wpływami. 

Zakończenie filmu sugeruje, że Akira przeniósł Tetsuo do innego 
wymiaru, gdzie ten może swobodnie stworzyć własny świat. Słowa 
„Jestem Tetsuo” można zrozumieć jako ostateczne przejście z doras-

6  Potworna przemiana Tetsuo może także przypominać o zdeformowanych ciałach ludzi 
dotkniętych chorobą popromienną.
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55tania do dorosłości. To alegoryczny nowy początek, do którego dążą 
Japończycy, wolny od ciężaru wojny i przeszłości. 

N U K L E A R N E  TA B U

Współczesna kultura popularna nie opiera się już na romantycznych 
pobudkach powojennej fikcji. Każde użycie broni nuklearnej jest jed-
noznacznie potępiane, czy to przez ogół opinii publicznej, protagoni-
stów, czy ich własne sumienie. Niemniej zagrożenie jej posiadania, 
użycia lub późniejszych konsekwencji wciąż stanowi oś fabularną 
japońskich dzieł kultury popularnej. 

We wspomnianej Nausice Hayao Miyazakiego starożytni wojownicy 
są efektem nadużycia energii nuklearnej. W OVA Giant Robo gigan-
tyczny robot siejący zniszczenie sterowany przez protagonistę jest 
zasilany przez reaktor atomowy. Front ocalałych ludzi z Neon Genesis 
Evangelion korzystają z min N2, które mają moc porównywalną z bom-
bami atomowymi, ale nie generują radioaktywnego opadu. „Broń 
reaktywna” z anime Macross, wymagająca każdorazowej zgody naj-
wyższego dowódcy to w istocie broń atomowa (nawet jeżeli otwarcie 
o tym nie mówiono). Na przestrzeni wielu odsłon serii, wielokrotnie 
jej używano, W anime Hunter x Hunter bomba atomowa – nazwana 
Miniaturową Różą – była ostateczną bronią przeciwko zmutowanym 
Chimerom. Wreszcie w Terror in Resonance, anime dotyczącym ataków 
terrorystycznych w Tokyo, autorstwa Shinichirō Watanabe (Cowboy 
Bebop), dochodzi do kradzieży miniaturowej bomby atomowej wybu-
dowanej przez Japończyków, co stanowiło naruszenie Traktatu o Nie-
rozprzestrzenianiu Broni Jądrowej i interwencję amerykańskich służb.

Bomba atomowa dotkliwie wyryła się w psychice japońskiego spo-
łeczeństwa na wiele lat. Gdyby nie praca artystów, animatorów czy 
mangaków, trauma, wstyd i ból, które towarzyszyły im po wojnie 
mogłyby nigdy nie złagodnieć. Nadzieja i zmiana, dwa motywy, które 
towarzyszą dziełom japońskiej kultury od zawsze, silniej eksponowa-
ne w powojennych mangach i anime, pomogły Japończykom uporać 
się z przeszłością i nie pozwoliły by tragiczna historia przysłoniła im to 
co przyniosła przyszłość – drogę do odbudowy kraju, a przede wszyst-
kim własnej tożsamości. Ω



28 kwietnia 1943 roku w Waszyngtonie odbyła 
się premiera filmu Misji do Moskwy. Reżyserem 
był Michael Curtiz (właściwie Manó Kertész 
Kaminer, 1888–1962), który w 1944 roku został 
uhonorowany Oscarem za słynną Casablankę 

Film należy do najsłynniejszych i jednocześnie najbardziej zakłamanych 
amerykańskich obrazów propagandowych okresu II wojny światowej. 
Film przedstawił Związek Sowiecki jako państwo zmierzające w kierun-
ku demokracji modelu amerykańskiego, otwartego na współpracę mię-
dzynarodową. Taki bałamutny obraz na Kremlu mógł wzbudzić jedynie 
politowanie bądź salwy śmiechu. Film to najsłynniejsze dzieło opiewające 
Związek Radziecki i wybielające komunizm. 

Film Misja do Moskwy (1943) pojawił się na ekranach nieprzypadko-
wo. Dla Amerykanów był to trzeci rok wojny, nadal trudnej, lecz jej szala 
powoli przechylała się na rzecz Aliantów. Hollywood przyłączyło się do 
niej skwapliwie od momentu napadu Japończyków na Pearl Harbour. 
Wielu uważało, że chce w ten sposób przykryć swoje milczenie o Hitle-
rze i jego zbrodniach nim Ameryka znalazła się w stanie wojny z Niem-
cami. Tajemnicą poliszynela pozostawały też interesy hollywoodzkich 
magnatów filmowych z wytwórnią UFA i innymi instytucjami faktycznie 
i prawnie podległymi narodowosocjalistycznemu aparatowi propagan-
dowemu. Trwały one w najlepsze a wiele z nich nie zostało domkniętych 
aż do 1941 roku.

Aby przedstawić genezę filmu trzeba przedstawić postać Josepha 
E. Daviesa (1876–1958)1. Został on, z woli Franklina Delano Roosevelta, 

1 B. Grzeloński, Niedobrani sojusznicy. Ambasadorowie Roosevelta w ZSRR, Warszawa 2013, 
s. 89–132.

Michał 
Kozłowski, 

Łukasz Jasina

MISSION TO 
MOSCOW JAKO 
PRZYKŁAD WOJENNEJ 
PROPAGANDY
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57drugim ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Moskwie (USA nawią-
zały stosunki dyplomatyczne z ZSRR dopiero w 1933 roku). Objęcie pla-
cówki w stolicy Kraju Rad wynikało ze spłaty długu Roosevelta dla swo-
jego człowieka, który był bardzo zaangażowany w reelekcję prezydenta. 
Ogłoszenie 23 listopada 1936 roku objęcia stanowiska ambasadora było 
sporym zaskoczeniem dla prasy amerykańskiej. Davies nie miał żadnego 
doświadczenia dyplomatycznego. Jego wiedza o Sowietach była wręcz 
dyskwalifikująca. Pojawił się też w szczególnym okresie w czasie tzw. 
wielkiej czystki. 21 stycznia 1937 objął placówkę. Jego misja okazała się 
niezwykle pożyteczna dla dyrygentów polityki sowieckiej. Trzy wielkie 
pokazowe procesy moskiewskie ambasador uznał za zasadne, twierdził, 
że oskarżeni zasłużyli na wyroki. NKWD jawiło mu się jako radziecki 
odpowiednik FBI. Wielki terror nie wzbudził w nim nic nadzwyczajnego. 
Bardziej ambasadora interesowały osiągnięcia radzieckiej gospodarki. 
Pozytywnie patrzył na kolektywizację, uznając ją za całkowicie udany 
eksperyment. Jego misja zakończyła się 18 czerwca 1938 roku. Całko-
wicie omamiony przez propagandę komunistyczną wrócił do kraju. Do 
22 czerwca 1941 roku nie miał nic specjalnego do powiedzenia jeśli chodzi 
o Związek Radziecki. Dowiedziawszy się o ataku III Rzeszy na państwo 
Stalina stwierdził: „Armia Czerwona zadziwi i zaskoczy świat”2.

Joseph Davies miał nieskrępowany dostęp do prezydenta Roosevelta. 
Zostało to w dużej mierze wykorzystane przez niego do przewartościo-
wania obrazu Sowietów w prasie amerykańskiej. Do tej pory, 
pomimo pewnych wpływów komunistycznych, amerykańskie 
media nie patyczkowały się z sowieckim reżimem. Spowo-
dowane to było m.in. agresywną polityka włodarzy Kremla 
w latach 1939–1941. Obecnie, kiedy ZSRR stał się najbliższym 
sojusznikiem Wielkiej Brytanii w walce z państwami Osi, 
potrzebne było znalezienie jakiegoś modus vivendi do przy-
szłej współpracy z Sowietami. W tym celu Davies opublikował 
pamiętniki pod znamiennym tytułem Mission to Moscow3. Książka stała 
się wręcz hitem wydawniczym. Kiedy w grudniu 1941 roku USA nalazła 
się w stanie wojny z Japonią i Niemcami, zaszła potrzeba propagando-
wego uzasadnienia sojuszu. 

2 Tamże, s. 132. 
3 J.E. Davies, Mission to Moscow, New York 1941.

jego misja zakończyła 
się 18 czerwca 1938 roku. 
całkowicie omamiony 
przez propagandę 
komunistyczną 
wrócił do kraju 
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58 Po wybuchu wojny Hollywood stanęło przed kolejnym dużym proble-

mem. Kręcąc filmy o wojennym bohaterstwie, nie należało zapominać 
o sojusznikach Ameryki. O ile kręcenie filmów o Wielkiej Brytanii niko-
mu nie przeszkadzało i miało już w kinie hollywoodzkim utarte kody 
kulturowe, o tyle w polityce co raz większego znaczenia nabierał inny 
sojusznik – Związek Sowiecki. Przed 1941 rokiem pojawiał się on w ame-
rykańskiej kulturze z rzadka i na niezbyt pozytywnych orbitach. Bronili 
go zazwyczaj fascynaci i lewicowcy, ale i ci milkli gdy podejmowali pracę 
w Hollywood, któremu zazwyczaj na poparciu Sowietów nie zależało. Gdy 
zimą 1941 roku Sowieci stali się nagle sojusznikami Ameryki, dotychczas 
skryci chwalcy nabrali odwagi i „wiatru w żagle”. Do produkcji kierowano 
scenariusze, jakie nigdy wcześniej nie miały szansy na realizację. Mówiąc 
szczerze: nie miały jej również i później – po roku 1945.

Zbiorowym bohaterem tego tekstu jest film Michaela Curtiza Misja 
do Moskwy, ale nim do niego przejdziemy, warto omówić choćby dzieło, 
które go chronologicznie wyprzedziło (jeśli chodzi o realizację ale nie 
premierę) i pokazało, jak szeroką falą wdzierać się może sowiecka pro-
paganda do Hollywood w imię wspólnej walki z hitleryzmem. Chodzi 
o Gwiazdę północną (1942) w reżyserii Lewisa Milestone’a. Ten zasłużony 
weteran Hollywood stworzył, za pieniądze Samuela Goldwyna i na pod-
stawie opowiadania już przed wojną związanej z ruchami lewicowymi 
Lilian Hellman, kuriozalny film. Pokazywał on idealne życie szczęśliwego, 
ukraińskiego kołchozu przerwane przez niemiecką agresję. Zbrodniarze 
niemieccy na czele z demonicznym lekarzem granym przez Ericha von 
Stroheima pozbawieni są cech ludzkich, a Rosjanie są za to obdarzeni 
nimi w sposób idealistyczny. Oczywiście o żadnym Hołodomorze nie ma 

tam mowy. ZSRR był krajem mlekiem i miodem płynącym, 
a do tego racja była po jego stronie. Po latach twórcy wsty-
dzili się tego filmu.

Ekranizacja wspomnień Daviesa w 1942 roku wydawała się 
wręcz pożądana. Kontrolę nad przedsięwzięciem zachował 
sam były ambasador, on sam zresztą wystąpił w prologu do 
filmu. Podczas realizacji Davies spotykał się z prezydentem 

i relacjonował mu postępy w produkcji. Warto zauważyć, że Franklin 
Delano Roosevelt był bardzo zainteresowany filmem. Producentem filmu 

bronili go zazwyczaj 
fascynaci i lewicowcy 

ale i ci milkli gdy 
podejmowali pracę 

w hollywood 
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59stała się wytwórnia braci Warner, podobno na osobistą prośbę prezyden-
ta USA. Roosevelt uważał Warner Brothers za: „dobrą, demokratyczną 
wytwórnię”. Jack Warner twierdził po latach, że prezydent chciał nakrę-
cenia filmu, bo „przez wiele lat prasa donosząc [o ZSRR] kierowała się 
uprzedzeniami i dlatego był źle rozumiany”4. Scenarzystą został Howard 
Koch. Jedynym jego warunkiem było prawo wyboru doradcy technicz-
nego. Został nim Jack Leyda, członek Komunistycznej Partii USA, który 
lata 1933–1936 spędził w ZSRR. W 1942 roku Leyda zaproponował Kocho-
wi wiele zmian w scenariuszu, w następstwie których stał się on wręcz 
filmowym odpowiednikiem „Krótkiego kursu historii WKP (b)” (1938). 
Jesienią scenariusz filmu był gotowy. Scenarzysta Howard Koch dopuścił 
się w swoim dziele wielu manipulacji. Przedstawił procesy moskiewskie 
jako całkowicie uczciwe. Oskarżonych uznano winnych zarzucanych im 
absurdalnych zbrodni. Jednym z argumentów było przedstawienie ska-
zanych później na śmierć jako agentów Lwa Trockiego. Potencjał filmu 
dostrzegł natychmiast Office of War Information. Film miał być może być 
środkiem do zacieśnienia sojuszu pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą. 
Obraz filmowy ZSRR czasu wojny z Niemcami miał być więc przyjazny. 
Jeszcze w 1995 roku Koch określał scenariusz filmu jako jeden z najlep-
szych jaki napisał w życiu. 

Misja w Moskwie była filmem dużego kalibru. Nie zostały tam przed-
stawione dzieje gromady wyidealizowanych prostaczków, ale samo jądro 
polityki amerykańskiej i sowieckiej. Bohater filmu i jego główny narrator 
(otwiera go wypowiedź jego samego, dopiero potem pojawia się grający 
go aktor, Walter Houston, który zagrał zresztą i w Gwieździe północnej) to 
Joseph Davies – doradca Wilsona i innych polityków Partii Demokratycz-
nej. W chwili realizacji filmu zajmuje ważne stanowisko w administracji 
Roosevelta. Film opowiada o kilkunastomiesięcznym okresie zajmowania 
przez niego stanowiska ambasadora w ZSRR (listopad 1936 – lipiec 1938). 
Davies był znaczącym współtwórcą amerykańskiej polityki sowieckiej 
również po realizacji filmu. Do dziś nie jest wyjaśniony jego wpływ na 
na działalność delegacji amerykańskiej w Poczdamie, do której należał.

4 M. Biskupski, Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939–1945, przeł. K. Nowacki, 
Warszawa 2011, s. 230. 
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60 Scenariusz filmu, jak już wspomniano, został oparty na wydanych po 

powrocie z Moskwy, wspomnieniach (wydane w przededniu niemieckiej 
inwazji na byłego sojusznika – zostały w samych Stanach Zjednoczo-
nych sprzedane w siedmiuset tysiącach egzemplarzy). Jego autor – stary 
fachowiec Howard Koch osadził oś narracyjną na zestawieniu roku 1943 
i okresu urzędowania Daviesa. Scenariusz odzwierciedla wątki zawarte 
w książce niemalże w skali 1:1. Narrator czytający oficjalne opinie Davie-
sa, będące cytatami z niej, przewija sie przez cały czas. Wspomniane już 
przemówienie otwierające prawdziwego ambasadora wprost nawiązuje 
do walki Sowietów. Sowieci walczą według Daviesa za słuszna sprawę, 
a film ma nam ich pokazać takimi, jakimi są. 

Właściwym otwarciem części fabularnej jest rozmowa Daviesa (już 
granego przez Houstona) z prezydentem Rooseveltem przed wyjazdem 
do ZSRR. Prezentuje ona pokojowe nastawienie USA do ZSRR. Było to 
zresztą faktem w wypadku administracji FDR. To on, jako pierwszy ame-
rykański przywódca, uznaje ZSRR i deleguje tam poprzednika Daviesa – 
ambasadora Bullita. 

Kolejnym etapem filmowej narracji jest podróż ambasadora i jego 
rodziny z Waszyngtonu do Moskwy. Bohaterowie po kolei mijają wystra-
szone kraje i zbrodniczą III Rzeszę (dość karykaturalnie jest w filmie poka-
zany Ribbentropp, który zresztą nie był wtedy ministrem, jak to film 
sugeruje), aby na końcu trafić do Rosji. Od tej pory film rozbija się na 
dwa przenikające się, ale w dużej mierze utożsamione ze sobą, wątki: 
ambasadora Daviesa i jego obserwacji politycznych oraz obserwacji oby-
czajowych dokonywanych przez jego żonę i rodzinę.

Te pierwsze są dość jasne i przejrzyste. Rozmowy Daviesa z Kalininem, 
Mołotowem czy Stalinem są doskonale zrealizowanymi propagitkami. 
Stalin jest tu dobrotliwym i przenikliwym liderem, Kalinin monarchicz-
nym w stylu autorytetem, a Mołotow idealnym urzędnikiem. Najwięcej 
w filmie polityka najmocniej idealizowanego na Zachodzie: Maksyma 
Litwinowa. Sam Litwinow był wykorzystany na odcinku amerykańskim 
już po odwołaniu ze stanowiska komisarza ludowego spraw zagranicz-
nych – jako ambasador ZSRR. Premiery filmu już nie doczekał, odwoła-
no go do kraju. 

Najbardziej z naszego punktu widzenia przerażającymi są jednak 
sekwencje procesów pokazowych. Davies przebywał w Moskwie podczas 
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61ostatniego z nich, przeprowadzonego w roku 1938. Wtedy sądzono Jago-
dę, Bucharina, Rykowa, Rakowskiego czy Krestinskiego. Davies, a za nim 
filmowcy, bez zastrzeżeń akceptują sowiecką wizję procesów, dodając też 
co nie co od siebie – powiązanie oskarżonych z Niemcami. 

Narracja poboczna, historia rodziny ambasadora, przypomina opo-
wiastkę o dzielnych ludziach z Zachodu poznających uroczych dzikusów. 
Tutaj również wad Moskwy nie zobaczymy. Jest to miasto czyste, w którym 
praktycznie nikt nie umiera, odniesiono liczne sukcesy inżynierii społecz-
nej, a wszystko spina piękne metro. Daviesowie pod koniec filmu ufają 
Stalinowi i Związkowi Sowieckiemu. Biorąc pod uwagę sugestywność 
dzieła – być może uwierzyło w to i wielu widzów.

Film był nie tylko dziełem pana Daviesa, reżysera Curtiza (który wła-
śnie skończył Casablankę) czy wytwórni Warner Brothers, ale także ame-
rykańskiego państwa. Realizacja filmu była efektem decyzji politycznej 
samego prezydenta Roosevelta, który zresztą spotykał się z Daviesem 
i producentami w trakcie jego realizacji. Podjęto zresztą decy-
zje o realizacji kolejnych filmów tego typu. Obok realizowanej 
równolegle i wspomnianej już Gwiazdy północnej powstają 
także: Pieśń o Rosji czy Chłopiec ze Stalingradu. Ludzie na te fil-
my chodzą, a Akademia Filmowa przyznaje im nominacje do 
Oscarów. Recepcja tych dzieł zostaje powstrzymana dopiero 
w czasach senatora McCarthy’ego.

Rzeczą interesującą jest to, że dla uwiarygodnienia filmu 
korzystano przy produkcji z szerokiej palety typów aktorskich 
z Europy Środkowej i Wschodniej. Michaiła Kalinina zagrał 
aktor Konstantego Stanisławskiego – Władimir Sokołow. Sokołow był 
rosyjskim patriotą i uciekł z kraju po Rewolucji Październikowej. Ciekawe 
co czuł, gdy grał Kalinina? Trudno jest oczekiwać, że był bezkrytycznym 
chwalcą stalinowskich zbrodniarzy.

Reżyser Michael Curtiz także był emigrantem (węgierskim Żydem) 
i rzecz jasna znakomitym fachowcem. Z kolei Walter Houston (grający 
Daviesa) to protoplasta aktorskiej dynastii. Za kilka lat za rolę w filmie 
swojego syna Johna Skarb Sierra Madre otrzyma Oscara. Jego syn John 
to jeden z najsłynniejszych reżyserów amerykańskich a wnuczka Ange-
lika – to znana aktorka. Spośród aktorów grających w Misji do Moskwy 

daviesowie pod 
koniec filmu ufają 
stalinowi i związkowi 
sowieckiemu. 
biorąc pod uwagę 
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być może uwierzyło 
w to i wielu widzów 
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62 warto jeszcze wspomnieć Oskara Homolkę – tego austriackiego aktora, 

grającego tu Mołotowa, angażowano potem do wielu ról klasycznych.
16 kwietnia 1943 roku miała miejsce premiera filmu. Amerykańscy kry-

tycy chwalili film. Przykładowo New York Times głosił, że obraz przyczyni 
się do lepszego poznania Rosji. Daily Worker oznajmił, iż krytycy filmu 
są „zdominowani przez nazistowską piątką kolumnę”. W maju 1943 roku 
Joseph E. Davies pojechał do Moskwy. Przywiózł kopię filmu specjalnie, 
żeby zobaczył ją Józef Stalin. Jednocześnie dawny ambasador przywiózł 
list prezydenta USA, który nalegał na wspólne spotkanie. Jak wiadomo 
pomimo wielu wspólnych konferencji Roosevelta i Churchilla nigdy na 
nich nie pojawił się Stalin. Negocjowanie z pozycji słabszego nie odpowia-
dało władcy Kremla. W listopadzie 1943 roku radziecki dyktator pojawi 
się już na spotkaniu wielkiej trójki jako przyszły zwycięzca wojny. Spe-
cjalny pokaz Misji do Moskwy zapewne przypadł do gustu „wujkowi Joe”, 
czyli Stalinowi. Niebawem przygotowano rosyjskojęzyczną kopię do dys-
trybucji w kinach imperium sowieckiego. Film amerykański był bardziej 
wiarygodny od kłamliwej propagandy radzieckiej. Misja do Moskwy nie 
odniosła komercyjnego sukcesu. Odnotowała pół miliona dolarów straty. 
Jako ciekawostkę można podać, iż była dziełem trzy razy droższym niż 
pochodząca z tego samego roku Casablanka. 

W okresie zimnej wojny kopie Misji do Moskwy, podobnie jak innych 
prosowieckich filmów, były wycofywane z dystrybucji. ZSRR nie był już 
sojusznikiem, a zażartym wrogiem. Było kwestią czasu, by sprawą gene-
zy propagandowego filmu zainteresowała się antysowiecko nastawiona 
opinia publiczna. 20 października 1947 roku Jack Warner został wezwany 
przed Komisję do spraw działalności antyamerykańskiej. Warty zacyto-
wania jest dialog między producentem a śledczym komisji Robertem 
Striplingiem.

Stripling: Czy kiedy powstał film Mission to Moscow, był pan świa-
dom, że pewne wydarzenia historyczne zostały w nim błędnie 
przedstawione?
Warner: Mówiłem panu, nie wiem, czy wszystko było tam poprawne…
Stripling: Mamy tu jednak film, który przedstawiał Rosję i rosyjski rząd 
w sposób zupełnie odmienny od rzeczywistości?



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
8 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

18
 

63Warner: Nie wiem, czy może pan to udowodnić albo czy ja mogę udo-
wodnić, że był…
Stripling: Czy uważa pan, panie Warner, że Misja do Moskwy była zgod-
na z prawdą i że taką ją pan nakręcił?
Warner: Nie pamiętam.
Stripling: Czy uznałby ją pan za film propagandowy?
Warner: Film propagandowy?
Striplig: Tak.
Warner: W jakim sensie?
Stripling: W sensie, że pokazywał Rosję i komunizm w sposób odmien-
ny od rzeczywistości?
Warner: Mówiłem przynajmniej ze czterdzieści razy, że nigdy nie 
byłem w Rosji. Nie wiem, jaka była Rosja w 1937, 1944 czy 1947 roku, 
więc skąd mogę wiedzieć, czy obraz był prawdziwy?
Stripling: Czy nie uważa pan, że wszedł pan na grząski grunt 
w 1942 roku, kiedy go nakręciliśmy. Trwała wojna. Stawką był świat…
Warner: Moim zdaniem nie wiem, jak mógłby na kogokolwiek 
wpłynąć5.

Jak widać Jack Warner nie był zainteresowany ideologiczną treścią fil-
mu. Trudno w to jednak uwierzyć, bowiem dokumenty potwierdzają , iż 
osobiście starannie nadzorował produkcję. Zresztą później, aby odkupić 
swoje winy, proponował nawet odesłanie za swoje prywatne pieniądze 
komunistów do ZSRR. 

Film budził kontrowersje w czasie II wojny światowej i budzi je nadal. 
Wizerunek Związku Radzieckiego w filmie współgrał z propagandą 
sowiecką. Warto podkreślić, iż data premiery filmu miała miejsce w chwili 
ujawnienia przez Niemców sprawy katyńskiej. Kilka dni później nastąpiło 
zerwanie stosunków polsko-sowieckich. Film, a zwłaszcza jego końców-
ka, ukazywał, iż polityka zagraniczna Stalina była zawsze demokratyczna 
i antyfaszystowska. Nic więc dziwnego, iż w 1943 roku był to jeden z naj-
popularniejszych filmów w Kraju Rad. Ω

5 M. Biskupski, Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939–1945, przeł. K. Nowacki, 
Warszawa 2011, s. 368–369. 
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Umiarkowana, to znaczy jaka? Taka, 
która nie będzie bronić złych rzeczy, 
jakie za sprawą krucjat się wydarzyły, ale 
jednocześnie nie zamierza przyjmować 
prawosławnego, islamskiego i liberalnego 
punktu widzenia, który powie, że krucjaty 
to po prostu przykład okrucieństwa 
łacinników i chrześcijańskiej przemocy 

Rok 1204 i zdobycie Konstantynopola przez IV krucja-
tę położyło się cieniem na historii wszystkich tych misji 
zbrojnych mających na celu w pierwszej kolejności 
doprowadzenie do oswobodzenia Ziemi Świętej na tyle, 
by chrześcijanie mogli choć względnie bezpiecznie piel-
grzymować do Jerozolimy. 

Nieumiarkowani krytycy odpowiedzą zaraz, że krucja-
tami kierowała przede wszystkim żądza władzy, majątku 
i interesy zachodnich potęg. To, że miały one swój udział 
w tej sprawie trudno zaprzeczyć. Jednak udział interesów 
w polityce jest czymś normalnym. Nie mieliśmy w średnio-
wieczu do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony 
stali paskudni łacinnicy a z drugiej baranki z Bizancjum 
i sił islamskich. Jednocześnie bez wątpienia idea krucjat 
wiązała się z chęcią obrony tych obszarów, które geogra-

Tomasz Rowiński

UMIARKOWANA 
OBRONA 
WYPRAW 
KRZYŻOWYCH
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65ficznie są dla chrześcijan najcenniejsze. Ich wartość dla 
muzułmanów jest - w porównaniu do tego jakie znaczenie 
mają one dla Żydów i chrześcijan - wtórna. Zatem kiedy 
mówi się o krucjatach jako europejskim kolonializmie 
w średniowieczu wykazuje się znaczny poziom niezro-
zumienia dynamiki kierującej zachodnioeuropejskim 
rycerstwem. Oczywiście, można wskazać punkty wspól-
ne z kolonizacją, które pojawiły się np. w konsekwencji 
utworzenia Królestwa Jerozolimskiego. Przede wszyst-
kim, krucjaty okazały się szansą na awans społeczny dla 
synów, którzy nie mieli nadziei by otrzymać dziedzictwo 
swoich ojców na Zachodzie. Królestwo Jerozolimskie to 
także obszar wyższej pozycji społecznej kobiet. Jednak 
tego typu zjawiska pojawiają się zawsze, gdy następuje 
jakiś rodzaj politycznej ekspansji wymagającej nowych 
kadr. Naznaczenie jednak, przynajmniej pierwszych kru-
cjat, znamieniem kolonializmu służy przede wszystkim 
nadaniu im pejoratywnej oceny. Podobnie jak porówny-
wanie ich do terroryzmu islamskiego.

Spójrzmy jednak na temat z innej strony. Opat Le Bar-
roux Dom Gerard Calvet OSB pisał w swojej książeczce 
Jutro chrześcijaństwa: „Jakże można twierdzić, że nie istnieje 
konieczność ochrony, czasem nawet zbrojnej, doczesnych 
losów narodu czy Chrześcijaństwa? I czyż trudno zauważyć 
zawziętość, z jaką piekło chce zniszczyć, od wewnątrz i od 
zewnątrz, to, co jest nośnikiem owych wzniosłych war-
tości, a co nazywamy cywilizacją chrześcijańską? Dlate-
go też mądrość przywódców zawsze nakazywała strzec 
powierzonego im skarbca i podkreślać sakralną wartość 
walki zbrojnej.” Dodajmy jeszcze uwagę jaką poczynił Jean 
Guitton, filozof, którego z pewnością nie trzeba posądzać 
o katolicki tradycjonalizm: „Nie ma takiej wartości, choćby 
najświętszej, która w chwilach kryzysu nie musiałaby być 
chroniona przy użyciu siły. [...] Bez Cezara nadal bylibyśmy 
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66 Galami. Bez Karola Młota islam dotarłby aż po sam Ren. 

Bez Joanny d’Arc Francja stałaby się, jak Indie, angielską 
kolonią. Wszystko, co cenne i wyjątkowe, narażone jest 
na zagładę i nieuchronnie zginie, jeśli wojownik, którego 
obowiązkiem jest chronić i bronić, stanie się pacyfistą”.

Opat Barroux dodaje: „Czym były krucjaty? Wielu 
współczesnych historyków zgodnie określa krucjatę jako 
czyn braterskiego miłosierdzia, niosący zbrojną pomoc 
w obronie prześladowanej wiary. W XII i XIII wieku krucja-
ty były aktem miłosierdzia politycznego, reakcją na agresję 
islamu. Chrześcijański świat musiał chronić pielgrzymów, 
kupców, misjonarzy, kościoły; walka zbrojna była ostatnią 
deską ratunku. Choć, jak wszystko to co ludzkie, krucjaty 
ucierpiały z powodu grzeszności ludzi, z samego założenia 
były dobre i konieczne.” Zapewne dla wielu czytelników 
taka opinia będzie oburzająca jednak przywołajmy fakty. 
Od VII wieku nie ustaje zagrożenie dla cywilizacji chrześci-
jańskiej, islam wchłania i niszczy kulturę chrześcijańskiej 
Afryki Północnej, ziemi św. Augustyna, od 716 roku pań-
stwa islamskie poprzez Półwysep Iberyjskich wdzierają 
się na kontynent europejski i stan zbrojnego zagrożenia 
trwa przynajmniej aż do upadku Grenady w XV wieku. Czy 
jednak i Polska nie miała nic do powiedzenia w tej sprawie, 
skoro toczyła wojny z napierającym Imperium Osmań-
skim, a Sobieski zatrzymał w XVIII wieku siły tureckie pod 
Wiedniem? Zatem krucjaty nie są wyjętym z kontekstu 
wątkiem dziejów i nie powinny też tak być rozpatrywa-
ne. A jednak tak właśnie się je postrzega, czyniąc z nich 
jeden z najmroczniejszych grzechów średniowiecznego 
chrześcijaństwa. Porównywalny do terroru fundamenta-
listów islamskich.

Co zrobić jednak, gdy Kościół dziś sam nie broni wła-
snych racji i społecznego realizmu, jaki prezentowała jego 
doktryna społeczna także w kwestiach trudnych, jak woj-
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67na czy kara śmierci. Skoro podnoszą się głosy, by odrzucić 
pojęcie wojny sprawiedliwej - do której należy przecież 
także wojna obronna - w jaki sposób Kościół chce stać przy 
tych, którzy postanowili bronić swoich rodzin i dziedzictwa 
świata własnej kultury przed rozmaitymi oprawcami? I to 
niezależnie, w którym miejscu świata ta kultura i to życie 
się usadowiło. Na szczęście kwestia wojny sprawiedli-
wej jeszcze nie została zmieniona w nauczaniu Kościoła. 
W innych sprawach jednak panuje milczenie, chrześcijań-
stwo nie broni swoich racji, także swojego oporu wobec 
ekspansji islamskiej, która miała miejsce w średniowieczu. 
W chwili, gdy piszę ten tekst, Facebook przypomniał mi 
mój krótki komentarz z roku 2015, w którym protestuję 
przeciw porównywaniu islamistycznych zamachów terro-
rystycznych w Europie do krucjat i umniejszaniu znacze-
nia islamskiej motywacji dla tej przemocy. W 2015 roku 
w listopadzie doszło do zamachu na Club Bataclan w Pary-
żu, a nieznany z imienia pianista dzień później grał tuż 
obok piosenkę Imagine Johna Lennona nie zdając sobie 
sprawy z tego, że świat bez państw i prawdziwej religii 
wyglądałby właśnie, co do zasady, jak wieczór, w którym 
dokonano zamachu.

Pisałem wtedy: „Porównywanie tego, co się dzieje, do 
krucjat jest szczególnym znakiem nieznajomości historii. 
Krucjaty były wojnami obronnym na tereny zajęte brutal-
ną ekspansją wojen islamskich. Paryż nigdy nie był mia-
stem muzułmańskim, podobnie jak Nowy Jork. Szuka-
nie «przemocy chrześcijańskiej» jako jakiejś równowagi 
dla zamachów, pokazuje, że jednak chodzi o islam [jako 
motywację do dokonania zamachu], tylko się tego głośno 
nie mówi, albo próbuje zawstydzać zaniepokojonych”. Ω 
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12 X 1492 roku Krzysztof Kolumb w imieniu 
korony hiszpańskiej postawił swoją europejską 
stopę na amerykańskiej ziemi zajmując ją 
tym samym dla Boga, Króla i Hiszpanii 

Traktujemy to wydarzenie jako przełomowe w historii świata 
i postrzegamy je jako rozgraniczenie między średniowieczem 
i nowożytnością. Odkrycie Ameryki stanowiło istotny przełom 
w sposobie prowadzenia polityki przez europejskie mocarstwa 
a dla Kościoła było okazją do głoszenia Ewangelii za siedmioma 
morzami. Do Europy zaczęły spływać nieznane wcześniej rośli-
ny i zwierzęta, a na drugą stronę Atlantyku wyruszyły rzesze 
misjonarzy, którzy niosąc światło na oświecenie pogan, zakładali 
miasta, i docierając wraz z konkwistadorami w najmroczniejsze 
zakamarki dżungli, czynili Hiszpanom ziemię poddaną. Jednak 
kiedy się bliżej przyjrzymy, ujrzymy, że historia kolonizacji jest 
o wiele dłuższa. Mimo tego, że na przestrzeni wieków zmienia-
ły się przyczyny, dla których ludzie opuszczali swoje rodzinne 
strony, możemy powiedzieć, że jest jedna rzecz, która z natu-
rą człowieka jest w zasadzie nierozerwalna. Ciekawość. Udział 

Szymon 
Doliwa

W OBRONIE 
KOLONIALIZMU
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w wyprawie dla przestępcy był szansą na uniknięcie stryczka, 
dla kupca okazją do zbicia majątku, a ubogiemu rycerzowi wła-
śnie nadarzała się okazja do unieśmiertelnienia imienia swojego 
Domu. Kolonizacja miała różne wymiary: polityczny, etniczny, 
kulturalny i ten najbardziej się nam z nią kojarzący – terytorial-
ny. Doba politycznej poprawności i politycznego przepraszalstwa 
w oczywisty sposób nie ominęła także tego zjawiska. Kolonializm 
stał się wygodną wymówką dla zacofania krajów Trzeciego Świata. 
Rządzący nimi lokalni politycy w nim znaleźli wygodny kamuflaż 
dla własnych nadużyć, przyczyniając się w ten sposób 
do nędzy swoich narodów. W modzie jest być ofiarą.

Dla osiągnięcia większej precyzji muszę na począt-
ku nakreślić granicę między zakresami pojęć „kolonia-
lizm” i „kolonizacja”. Kolonizacja jest pojęciem o wiele 
bardziej uniwersalnym niż kolonializm. Zdefiniować 
ją można jako zorganizowane osadzanie mieszkań-
ców na niezagospodarowanych terenach. Taki wymiar 
miała kolonizacja grecka i fenicka. Uciekający przed 
represjami demagodzy, handlarze kierujący się nadzieją 
szybkiego zysku na handlu z przeludnioną metropo-

doba politycznej 
poprawności 
i politycznego 
przepraszalstwa 
w oczywisty sposób 
nie ominęła także tego 
zjawiska. kolonializm 
stał się wygodną 
wymówką dla zacofania 
krajów trzeciego świata
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70 lią, awanturnicy albo rolnicy szukający ziemi pod uprawę. Ten 

tygiel niejednokrotnie stawał się podstawą nowych, sprawnie 
funkcjonujących społeczności. Starożytne kolonie, mimo tego, że 
pozostawały zazwyczaj pod luźną, matczyną opieką metropolii, 
potrafiły prowadzić bardzo udane życie intelektualne i polityczne. 
Najsłynniejszą kolonią fenicką była Kartagina, która była bardzo 
bliska zmiecenia miasta uważanego za podwalinę naszej cywili-
zacji. Pochodzący z Jonii myśliciele uznani zostali za pierwszy 
filozofów. Kolonie stanowiły ogromne bogactwo świata greckiego, 
wydawały wielu mężów stanu, filozofów i naukowców.

Kolonializmem nazwiemy sposób prowadzenia polityki przez 
państwa gospodarczo rozwinięte, polegający na utrzymywaniu 
w zależności politycznej i ekonomicznej i korzystaniu z bazy ludz-
kiej i surowcowej terenów podporządkowanych. Za armią i poli-
tyka szła ekspansja kulturowa i religijna. Zgodnie z zachodnią 
tradycją epokę kolonializmu rozpoczyna czas wielkich odkryć 
geograficznych. Mimo tej samej nazwy, dla osiągnięcia większej 
precyzji, musimy rozróżnić politykę kolonialną prowadzoną od 
XV do XVIII wieku, od tej, która prowadzona była od XIX wieku 
do II wojny światowej. Mimo tego, że w roli aktorów występowały 
zazwyczaj te same mocarstwa, to zmieniały się okoliczności poli-
tyczne, uwarunkowania ekonomiczne – jednym słowem – cel, dla 
którego zakładano kolonie.

Kamień węgielny w gmach europejskiego kolonializmu wbu-
dował infant portugalski Henryk Żeglarz. Założenie przez nie-
go Szkoły Morskiej w niewielkim Sagres było ewenementem na 
skalę światową. Uczniowie kończący Szkołę otrzymywali rzetelne 
przygotowanie z zakresu kartografii i astronomii, niezbędnych 
w długich podróżach morskich. Dzieło Henryka Żeglarza otwo-
rzyło nowy rozdział w historii marynarki, która dzięki temu prze-
stała być tylko wojenną czy handlową. Opus magnum, polegające 
na próbie zbadania i opisania ogromnego świata. Portugalczycy 
dość szybko zaczęli wykorzystywać zdobyte w umiejętności, i tak 
w 1418 roku skolonizowali bezludną Maderę, a w 1432 roku nie-
zamieszkałe Azory. Tego typu „biała kolonizacja” (terenów nie-
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71zamieszkanych) znana była już przecież starożytnym Grekom. 
Za panowania Manuela Szczęśliwego niewielka Portugalia miała 
około 20% udział w zyskach światowego handlu.

Omawiając pierwszą wielką fazę europejskiego kolonializmu, 
nie sposób pominąć znaczenia i specyfiki ogromnego Hiszpań-
skiego Imperium Kolonialnego. Kolonizacja hiszpańska była 
o tyle przełomowa, że dotknęła głównie terenów, które już były 
zamieszkane. Jukatan nie był pustą skalistą wysepką w rodzaju 
Madery, a gęsto zaludnionym, lesistym półwyspem. Ekspansja 
hiszpańska trafiła na mające wielowiekową historię zorganizo-
wane królestwa Majów, Inków i Azteków. Jak powszechnie wia-
domo społeczności te mimo tego, że w niektórych dziedzinach 
nauki były prymitywne (nie znały koła), to w innych prezen-
towały poziom porównywalny, jeśli nie wyższy niż europejski. 
Powierzchownie oceniany stosunek konkwistadorów do Indian 
jest podawany jako jeden z koronnych przykładów kolonializmu 
jako epoki, której Europa powinna się wstydzić. Rzeczywistość 
faktycznie nie była kolorowa. Majowie czy Aztekowie jako lud-
ność podbita w oczywisty sposób straciła na panowaniu Hiszpa-
nów. Może warto postawić sobie pytanie: czy tego typu 
zjawiska historyczne, można jednoznacznie zaklasy-
fikować jako czarne lub białe? Co komu szkodziłoby, 
gdyby Indianie pożyli sobie w dżungli te kilkaset lat 
dłużej aż sami wytworzyliby terytorialną organizację 
państwową? Czy koło i konie to wystarczająca cena 
za śmierć 20 milionów ludzi i zniszczenia wiekowych 
kultur? Z obydwu stron zdają się padać irracjonalne 
argumenty. Bezrefleksyjni krytycy kolonializmu będą 
starali się w tym bagatelizować godny potępienia i bez 
wątpienia barbarzyński ustrój azteckich i majańskich 
plemion. Cenny opis azteckich praktyk religijnych zostawił hisz-
pański konkwistador biorący udział we wszystkich większych 
awanturach w Nowej Hiszpanii – Bernal Diaz de Castillo - „Ude-
rzeniem krzemiennego noża otwierali pierś nieszczęsnego India-
nina i pośpiesznie wyrywali bijące serce, które razem z krwią 

powierzchownie 
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72 ofiarowywali bożkowi, w którego imię sprawowali tę ofiarę. Odci-

nali ramiona, uda i głowę, zjadając uda i ramiona na obrzędowych 
ucztach. Głowę zawieszali na belce, a ciało ofiary nie było zjadane, 
ale oddawano je na pastwę zwierzętom.”. Szacuje się, że w samym 
centralnym Meksyku rocznie składano w ofierze ok. 20 000 ludzi. 
1 000 000 na 50 lat. Oczywiście nawet chęć stłumienia tak krwa-
wych praktyk nie może być usprawiedliwiona przez inne krwawe 
praktyki. Z listu biskupa Bartłomieja de Las Casas o masakrze 
w Chollolan: „Po upływie dwóch czy trzech dni wyszło stamtąd 
wielu żywych Indian całych zakrwawionych (pochowali się oni 
i schronili pod ciałami zabitych, których było tak wielu; z płaczem 
szli oni do Hiszpanów, prosząc o zmiłowanie i darowanie życia. 
Nie okazano im współczucia ani miłosierdzia, ale w miarę jak 
wychodzili ćwiartowano ich.”. Z tego obrazu wyłania się smutna 
prawda o samych Indianach, co pozwala część winy za ekster-
minację własnego narodu przerzucić na nich (brzydko mówiąc). 
Cortez wylądował w Vera Cruz 21 IV 1519 roku. Siły Hiszpanów 

nie były zbyt imponujące: 16 jeźdźców, 32 kuszników, 
13 arkebuzerów, 10 dużych armat, 4 falkonety i około 
500 pieszych żołnierzy. W sierpniu 1521 roku zdoby-
wają jedno z największych miast ówczesnego świata – 
Tenochtitlan, w którym mieszkało ok, 200 000 ludzi. 
Nie zrobiliby tego bez wsparcia niechętnych Aztekom 
indiańskich sojuszników, którzy pomogli konkwistado-
rom zrównać z ziemią pływające miasto i wyrżnąć jego 
mieszkańców. W tej postawie uwydatnia się typowy dla 
relacji kolonialnych typ człowieka, który Rafał Ziemkie-

wicz kiedyś nazwał „syndromem czarnego sierżanta”. Tubylcy 
korzystający z nobilitującego dla nich kontaktu z kolonizatorami 
często stawali się większymi ciemiężycielami dla współplemień-
ców niż sami kolonizatorzy. Karty zostały rzucone na stół. Hisz-
panie podporządkowali sobie prawie 20 mln. km² obu Ameryk. 
Pas ziemi ciągnący się od Kalifornii do Patagonii, Kontynen-
ty podzielone na dwa Wicekrólestwa – Nowej Hiszpanii i Peru. 
Początkowo burzliwy i krwawy okres ich panowania w dalszym 

tubylcy korzystający 
z nobilitującego 

dla nich kontaktu 
z kolonizatorami często 

stawali się większymi 
ciemiężycielami dla 

współplemieńców niż 
sami kolonizatorzy
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73ciągu wyglądał dosyć spokojnie. Rozpoczął się długotrwały proces 
napływu mieszkańców Starego Kontynentu, którzy w rozległej 
pampie i gęstej dżungli szukali swojego miejsca na ziemi. Zakła-
dano misje, miasta, szkoły, budowano drogi, na dużą skalę eks-
ploatowano złoża metali szlachetnych, do Europy sprowadzano 
egzotyczne rośliny. To truizm. Fakt faktem, że w koloniach hisz-
pańskich nigdy nie rozwinęła się na większą skalę samorządowa 
forma sprawowania władzy, co prowadziło do napięć na linii lokal-
na arystokracja metyska – metropolia. Korona hiszpańska utrzy-
mywała swoje kolonie w gospodarczej zależności. Nie był to żaden 
wyjątek w tamtym okresie. Oświeceniowej próby nie przetrwała 
żadna większa kolonia w Nowym Świecie. Prawie równo 300 lat 
od zdobycia Tenochtitlan przez Cortresa niepodległość wywalczył 
sobie Meksyk, w tym samym roku upadło Wicekrólestwo Peru.

Wojny o niepodległość w Ameryce Łacińskiej są klasycznym 
przykładem utopistycznej rewolucji przeciwko niewydolnemu. 
co prawda, ale jednak stabilnemu porządkowi. Francisco de 
Miranda – El Precursor – jako pierwszy chwycił za broń. Pocho-
dził z bogatej kreolskiej rodziny, w młodym wieku wyjechał do 
Hiszpanii, gdzie kupił tytuł oficerski i tam dosłużył się stopnia 
pułkownika. Przemierzył całą Europę, był typowym człowiekiem 
oświecenia. Gdzie się nie znalazł, tam agitował na rzecz wspar-
cia niepodległości kolonii hiszpańskich. Podatny grunt znalazł 
w Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał obietnicę pomocy od premie-
ra Williama Pitta. W 1806 roku razem z grupą 600 najemników 
wylądował w Wenezueli. Autochtoni nie podchwycili niepodległo-
ściowych haseł, które de Miranda drukował w swoich ulotkach. 
Udało mu się zdobyć port Coro, z którego musiał wycofać się po 
10 dniach. Tak skończyła się pierwsza faza walki o niepodległość 
kolonii hiszpańskich. Niepodległość, która mało kogo jak widać 
obchodziła. Niepowodzenie rewolucji de Mirandy ma to samo 
źródło co nieudolność republik, które powstały po udanej już 
rewolucji Bolivara. Brak zorganizowanego społeczeństwa, brak 
własnej kultury. Próba budowania ładu, która polegała na oświe-
ceniowym racjonalizmie – budowa państwa i społeczeństwa od 
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74 góry. A co byłoby, gdyby de Mirandzie się udało? Powstać miała 

Kolumbia – czyli cesarstwo z ustrojem na wzór monarchii angiel-
skiej, rządzone przez przedstawiciela inkaskiej rodziny królew-
skiej. Państwo miało rozciągać się od rzeki Missisipi do przylądka 
Horn. Realizm polityczny do kwadratu…

W 1806 roku się nie udało. Dlaczego udało się rok później? 
Bynajmniej nie dlatego, że społeczeństwo składające się z małe-
go odsetka arystokracji plantatorskiej, Indian i kolorowych nie-
wolników nagle zaczęło odczuwać patriotyczny zew. W 1807 roku 
Napoleon najechał Półwysep Iberyjski, gdzie rok później na tronie 
hiszpańskim osadził swojego brata – Józefa. Kolonie zareago-
wały gwałtownie. Od Meksyku do La Platy zaczęły formować się 
junty wojskowe, które ogłaszały wierność… Ferdynandowi VII, 
prawowitemu królowi Hiszpanii. Dobre intencje przerodziły się 
w zachłyśnięcie niezależnością. Wierność wprawdzie deklarowa-
no, ale z nadzieją, że Ferdynand tronu nigdy nie odzyska. Stan 
niepewności i zawieruchy spowodowany przez uzurpatorskie 
panowanie Józefa Bonapartego został wykorzystany przez wene-
zuelskich rewolucjonistów. W 1811 roku ogłoszono powstanie 

Konfederacji Stanów Wenezueli. Natychmiast powstała 
reakcja na nią składająca się z hiszpańskich rojalistów, 
żołnierzy garnizonowych i kleru. W 1812 roku kontrre-
wolucjoniści ruszyli na Caracas. Kiedy przystąpili do 
oblężenia, zatrzęsła się ziemia i w ciągu kilku minut 
stolica obróciła się w gruzy. Życie straciło ok. 20 000 
ludzi. Rewolucja upadła po raz drugi. De Miranda zosta-
je aresztowany i cztery lata później umiera w odosob-
nieniu. Na scenę wchodzi El Libertador. Simón Bolívar 
jest do dzisiaj czczony jako caudillo niepodległości 
w wielu Ameryki Łacińskiej. Po nieudanej rewolucji de 
Mirandy, Bolivar jest zmuszony do ucieczki na Karaiby, 

tam powstaje słynny list z Jamajki. Po zebraniu kolejnego rzu-
tu ochotników Bolivar znów rusza na wojnę z matką Hiszpanią. 
Na skutek trwającej 3 lata kampanii powstaje Wielka Kolumbia, 
której prezydentem zostaje nasz bohater. Bolivarowi udaje się 

taki jest właśnie błąd 
oświecenia: wiara 

w to, że korzystając ze 
sprzyjającej sytuacji 

politycznej albo 
społecznej, można 

wielowiekową budowlę 
obrócić do dołu sufitem 

i dalej z powodzeniem 
w niej mieszkać
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75wyzwolić jeszcze Peru i Ekwador, które pragnie włączyć do nowo-
powstałej federacji kolumbijskiej. Wyparcie Hiszpanów nie było 
trudne. Zwycięstwo na tak ogromnym obszarze, i to w sytuacji, 
w której metropolia pogrążała się w postnapoleońskiej anarchii, 
było wręcz proste. W listach napisanych na wygnaniu zawarł 
swoją koncepcję nowego ładu dla kontynentu, o niepodległość 
którego stoczył wojnę. Poziom odrealnienia jego planów, podob-
nie jak planu panamerykańskiego cesarstwa de Mirandy zwery-
fikowała historia. Bolivar szybko zorientował się, że utrzymanie 
w całości Wielkiej Kolumbii będzie wymagało rządów silnej ręki. 
Społeczeństwo, które było ze sobą słabo skomunikowane, nie dys-
ponowało żadnym większym poczuciem przynależności, a sama 
wizja abstrakcyjnej panamerykańskiej republiki nie wystarczyła 
do powstania samoświadomego narodu. Bolivar na stołku pre-
zydenta usiedział 11 lat, z czego prawie połowę w atmosferze 
wojny domowej. W 1830 roku został zmuszony do ustąpienia, 
okrzyknięty wrogiem Wenezueli (Wielka Kolumbia rozpadła się 
na Ekwador, Kolumbię i Wenezuelę) i wygnany. Taki jest właśnie 
błąd oświecenia: wiara w to, że korzystając ze sprzyjającej sytuacji 
politycznej albo społecznej, można wielowiekową budowlę obrócić 
do dołu sufitem i dalej z powodzeniem w niej mieszkać. Wynika 
stąd konkluzja, która okaże się regułą w wojnach o niepodległość 
kolonii. Po pierwsze – wybuch wojny o niepodległość nie świad-
czy o nieludzkiej tyranii kolonizatora, a najczęściej jest wynikiem 
jego słabości, z której skwapliwie korzystają lokalni zbawiciele 
ludzkości. Po drugie – zwycięstwo w takiej wojnie wcale nie musi 
oznaczać, że grupa, która tę wojnę wygrała, jest zdolna do obrony 
niepodległości. Niekoniecznie chodzi o obronę przed wrogiem 
zewnętrznym. Rewolucje możemy podzielić na dobre i złe, uza-
sadnione i nieuzasadnione. Pod rozwagę czytelnika zostawiam 
odpowiedź na pytanie, czy naród, który nie jest w stanie obronić 
niepodległości przed sobą samym, na nią zasługuje. Ω



Remigiusz Włast-Matuszak

KONWEN
CJONALNA 
WOJENKA, 
A PRZY
NAJMNIEJ 
MOBILIZA
CJA POW
SZECHNA
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Czy można negować mądrość polityczną 
Tytusa Liwiusza? Si vis pacem, para bellum – po 
wielokroć potwierdzonej „prawdy objawionej”, 
w dodatku zdefiniowanej za panowania boskiego 
Oktawiana Augusta, w czasach gdy każdy 
woźnica czy kobieta upadła mówili płynnie po 
łacinie, byli religijni i karnie płacili podatki

Oczywiście są wyjątki „negacjonistyczne” , np. na UJ czynnie działa Zakład 
Badań nad Etyką Zawodową, a gwiazdą jest tam dr Tomasz Żuradzki, 
metaetyk od moralności konfliktów zbrojnych, zajmujący się etyką woj-
ny. Jako student debiutował na łamach „Gazety Wyborczej” potępieniem 
wielkiej defilady wojskowej w 2007 r. „Patriotyzm jest jak rasizm” piszczał 
z przerażenia, i ostrzegał: „W środę pod moim oknem przedefilowały 
setki ludzi wyszkolonych do zabijania innych ludzi” i płacząc ze strachu 
czekał kiedy nocą, do jego drzwi załomocą faszyści i zamachowcy stanu. 
Nie załomotali, bo prezydent Lech Kaczyński nie wysłał siepaczy, i „libe-
ralny moralista” nie został męczennikiem, a jedynie głośnym 
akademikiem na UJ – cokolwiek by to znaczyło. 

Czy wojna jest etyczna? Czy boks ma etykę? A wrestling? 
Mają reguły i przyjęte prawidła, konwencję, ale nie można 
mówić tu o etyce. Silniejszy zwycięża i tyle. A gry hazardowe? 
Najstarszy zawód świata? – i tym prostym pytaniem w tak 

„w środę pod moim 
oknem przedefilowały 
setki ludzi 
wyszkolonych do 
zabijania innych ludzi” 
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78 miałkiej kwestii negliżujemy bezradność i śmieszność dokonań Pana 
Meta Etyka. 

Mija 75 lat od wyjścia Polski z ostatniej wojny, w której braliśmy czynny 
udział i prawie 80 lat od ogłoszenia ostatniej MOBILIZACJI POWSZECH-
NEJ. Minęły cztery pokolenia. W międzyczasie ulegając europejskiej 
demencji Platforma Obywatelska i jej uosobienie, doktor psychiatrii 
klinicznej będący szefem MON, zlikwidowali powszechną służbę woj-
skową i tym samym pobór do wojska. W ten sposób dziesięć ostatnich 
roczników młodych Polaków od 19 do 29 roku życia nie przeszło jakiego-
kolwiek przeszkolenia wojskowego. Nie trzymało karabinu w rękach. Zna 
wojsko z gier komputerowych. Tej luki już się nie domknie i nie wyrówna 
terytorialsami itd. Dzięki tzw. „Platformie Obywatelskiej” Polska stała 
się krajem w dużej mierze bezbronnym. Mobilizacja Powszechna jest 
dzisiaj w praktyce niewykonalna, raz że około 1–2 mln hipotetycznych 
poborowych wyjechało do Anglii, Niemiec itd., skąd nie wrócą, a dwa, 
połowa hipotetycznych poborowych w Polsce prawdopodobnie odmó-
wiłaby stawienia się do poboru. Takie są skutki propagandy środowiska 
„Agory”. Taka jest smutna prawda i wie o tym kierownictwo MON, jak 
i wszystkie wrogie nam wywiady wojskowe.

A jak to był z Mobilizacją Powszechną w 1939 r. w zmilitaryzowanej, 
bogoojczyźnianej II RP? Gdy Wojsko Polskie było powszechnie czczone 
i uwielbiane.

Klęska totalna, bałagan i rozgardiasz. Zmobilizowana zaledwie 70% 
stanów osobowych, nie dowieziono amunicji, a losy Polski były przesą-
dzone już 3 września 1939 r.

Odpowiednikiem ministra z PO, Bogdana Klicha, był gen. dywizji Tade-
usz Kasprzycki minister Spraw Wojskowych od 12 maja 1935 r. Typowa 
sierota po Marszałku. W latach 1938/39 dodatkowo przeżywał drugą mło-
dość uganiając za o 21 lat od niego młodszą Miss Polonią, ponętną akto-
reczką Zofią Kajzerówną. Wiosną 1939 r. pani generałowa z okna miesz-

kania na Wilczej, zajmowanego przez ową famme fatale rzuciła 
się na bruk z piątego piętra. Świadkami była Kajzerówna i jej 
pokojówka Marysia Kopacz. Gdy 30 sierpnia 1939 r. (o pięć dni 
za późno) ogłoszono mobilizację powszechną, Marysia – poko-
jówka uderzyła w taki ryk i płacz (bo 1 września miała wyzna-

mobilizacja 
powszechna jest 

dzisiaj w praktyce 
niewykonalna 
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79czony ślub kościelny ze swoim strażakiem), że Zofia Kajzerówna metodą 
łez i obietnic wymusiła na ministrze odwołanie (Sic!) mobilizacji. Policja 
i wojsko zrywały po nocy plakaty mobilizacyjne. Awantura zrobiła się 
w Sztabie Generalnym (Głównym) okropna i Śmigły-Rydz z Mościckim 
podpisali jednak akt Mobilizacji Powszechnej na dzień 31 sierpnia.

Z głównych składów amunicyjnych w Modlinie rozdysponowano led-
wie 15–18% zasobów amunicji (resztę przejęli Niemcy, bo nikt nie wydał 
rozkazu by pozostałość wysadzić w powietrze). Oddział II Sztabu Gene-
ralnego, czyli nasz legendarny wywiad wojskowy (Dwójka), nawet nie 
uprzedził o dacie wkroczenia Niemców, a uciekając z Warszawy nie spalił 
swoich archiwów w Forcie Legionów!!! Słowem bałagan w kwatermistrzo-
stwie, administracji i służbach osiągnął wręcz niewiarygodne rozmia-
ry. Zupełnie jak we władzach miasta i instytucjach Wrocławia w czasie 
gigantycznej powodzi 1997 r.!

Przyjmijmy, że rząd III RP dowiaduje się, iż Gra Wojenna „Zapad” 
z udziałem pół miliona żołnierzy Federacji Rosyjskiej nagle przekroczyła 
granicę RP i w pełnym biegu 40 km/h zmierza na Warszawę? (193 km) – 
i w dodatku jest piątek przed kolejnym Wielkim Weekendem! Nawet nie 
chcę tu rozdzierać szatek – nasi znają prawdę i obcy też.

W latach 1989/91 środowiska „Gazety Wyborczej”, te całe „elity” 
wykształceńców i „internacjonałów” w trzecim pokoleniu, głosiły cał-
kiem na poważnie, iż „mamy KONIEC HISTORII” – a pokój zapanował na 
wieki i wydatki na wojsko są zupełnie nieuprawnione, że „kapitał (pienią-
dze) nie mają narodowości” – okazało się, że mają i to bardzo konkretną, 
(a w skali mikro) że polskość to nienormalność, a patriotyzm to faszyzm. 
Rodzina, Kościół katolicki i Dekalog „nie zdały egzaminu” (ostatnio coś 
podobnego plotła Pani Prezydentowa Czaskoska). Naród i społeczeń-
stwo zostały rozbrojone moralnie – „Sorry Polsko” nie będziemy za ciebie 
umierać, a nawet nie żądaj od nas kropli (miesięcznej) krwi! (coś w tym 
stylu śpiewała Marysia Kurwiszon).

Niestety wbrew gadaniu lewaków z Parlamentu Europejskiego sytu-
acja międzynarodowa robi się smutna. A nawet bardzo poważna. Ćwicze-
nia wojskowe, poligon, oddziały rotacyjne NATO to zbyt mało. Nadszedł 
czas przeprowadzenia Mobilizacji Powszechnej z wszystkim tego faktu 
konsekwencjami: gospodarczymi, zdrowotnymi, propagandowymi! Tyl-
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80 ko taka Mobilizacja Powszechna trwająca tyle ile potrzeba: 3–4 dni na 
mobilizację – powołanie pod broń, ześrodkowanie w koszarach i wyzna-
czonych obiektach, „ostrzelanie” poborowych i „oficerów magistrów”, 
podsumowanie mobilizacji, a w końcu rozwiązanie zmobilizowanych 
oddziałów – w sumie 14 dni? 21 dni? – odsłoni prawdę.

W wyniku Mobilizacji Powszechnej rząd i politycy zdobyli by pełną 
autentyzmu wiedzę o wszystkich mankamentach i brakach planów MOB. 
Wstrząs byłby ozdrowieńczy, nie tylko dla Państwa ale i dla społeczeń-
stwa. Jak zachowałyby się środowiska LGBT+?! ( 500 tys. mężczyzn z tego 
200 tys. w wieku poborowym???) Ile byłoby dezerterów? 20 000? 40 000? 
Jak zachowały by się poszczególne grupy społeczne?

Kompleksowy wynik takiej mobilizacji i ewent. wojny konwencjonal-
nej ukazałby stan faktyczny polskiego wojska, społeczeństwa, młodzieży, 
rolników i administracji samorządowej. Wnioski i doświadczenia byłyby 
bezcenne i długotrwałe.

Ale skoro już mielibyśmy zmobilizowane te 1.600 tys. silnych i spraw-
nych Polaków zdolnych do noszenia broni, to byłby doskonały moment do 
sprawdzenia ich siły militarnej na polu walki. Wojna z Białorusią – o nie, 
odradzam, dostalibyśmy w d… w ciągu paru dni, a Federacja Rosyjska tyl-
ko na to czeka. Stalibyśmy się drugim Krymem, a UE i Bruksela nawet by 
palcem nie kiwnęły. Atak na Litwę – nie wypada. Ostatnio litewscy maszy-
niści kolejowi doprowadzili mnie do autentycznych łez grając Mazurka 
Dąbrowskiego na swoich świstawkach lokomotyw. Czechy – po 1968 r. 
robić im znowu takie świństwo, czy braciom spod Dębu – (Lech, Czech) 
można robić przykrości? Zdecydowanie nie. 

Ale jest Saksonia! Freistaad Sachsen, Wolny Kraj Saksonia. Mamy 
moralne prawo do odzyskania wszystkiego co ukradł August Mocny i jego 
synalek August III, nie mówiąc o ich ministrach: Heinrichu von Brühlu 
i innych wielkich łapówkarzach i złodziejach. Wszelkich Saskich Pier-
dołach! W dodatku Bundesrepublik niemiłosiernie gnębi mniejszość 
Serbołużycką, prowadząc perfidną politykę zatrudnieniową (młodym 
Łużyczanom daję prace na drugim końcu Niemiec) i udzielając im kre-
dytów, banki niemieckie dbają, by dostali kredyt, ale w Nadrenii albo 
Hanowerze. Nie mam żadnych oporów by wyzwolić Budziszyn, Miśnię, 
Kamień, czy z Elstery w Lipsku wyłowić pałasz Księcia Pepi.
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81Oto Saksonia wyzwolona przez Polską Armię od okupacji i terroru 
poprawności politycznej, oraz podatków rabowanych przez Rząd Fede-
ralny – Saksończycy i Serbołużyczanie szaleją z radości. W plebiscycie 
(całkowicie wolnym i obiektywnym) 98,08% opowiada się za tymczaso-
wym protektoratem Polski, przywróceniem monarchii, własną konsty-
tucją i przekształceniem Saksonii w wielki i bogaty region ekologiczno- 
-turystyczny. USA jako pierwsze uznają Saksonię (tak jak Kosowo) 
i Saksonia nawiązuje stosunki dyplomatyczne z wszystkimi krajami świa-
ta. Dziesięć tysięcy Saksończyków i Serbołużyczan wyjeżdża na placówki 
dyplomatyczne i przedstawicielstwa turystyczne, następne dziesięć tysię-
cy obejmuje zaszczytne funkcje na dworze królewskim i w administracji 
centralnej. Wspaniałe mundury, wstęgi orderowe i czapki wzbudzają 
podziw turystów, a goście z całego świata za przystępne kwoty mogą 
nabyć arystokratyczne tytuły, stopnie naukowe, jak i wysma-
kowane w formie ordery i odznaczenia. Karnawał Saksoński 
trwa od zakończenia Wielkiego Postu, aż do jego rozpoczęcia. 
Tajemnica bankowa i immunitet podatkowy jest wielokrotnie 
ściślejszy niż w Luksemburgu czy na Cyprze.

Armia Polska wyzwalając Saksonię, ćwiczy i testuje w prak-
tyce powszechną mobilizację i wojnę konwencjonalną. Ich 
przebieg przynosi twarde dane o faktycznym stanie polskiej 
armii. Naprawa błędów pozwala osiągnąć polskiemu wojsku 
i całej RP niedościgły w Europie poziom wyszkolenia i gotowości obron-
nej. Bundesrepublik i jej niemrawa, niedoinwestowana Bundeswehra 
po pierwszym szoku śle do Polski podziękowania za jej dowartościowa-
nie i docenienie przez Bundestag. Potem Europa Środkowa żyje długo 
i szczęśliwie, albowiem Wiara czyni Cuda. Ω

PS Przepraszam za brak banałów na temat teorii Thomasa Malthusa, 
i wojny jako motoru wszelkiego postępu ludzkości.

goście z całego 
świata za 
przystępne kwoty 
mogą nabyć 
arystokratyczne 
tytuły, stopnie 
naukowe 



Meine Damen und Herrn! Ostateczne rozwiązanie 
kwestii niemieckiej jest niemożliwe. Proponuję 
Państwu chaos: kilka scen stawiających Niemcy 
w niekoniecznym świetle. Chaos muss sein. Niczego 
lepszego na tym najlepszym ze światów nie 
wymyślono. Weźmy choćby wojnę i pokój. Ani wojna, 
ani pokój nie są przemyślane. Tylko zapisują się 
w historii. Obrazy nie składają się w jedno; najczęściej 
przed sobą uciekają; człowiek człowiekowi czymś. 
Konkluzje są dwie: coś się zdarza i chce się żyć. 
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84 E R ST E . S E R C E . 9  S I E R P N I A  1 9 8 8 
Ja, Polak mały, w sierpniu 1988 roku udałem się małym fiatem 
w kolorze gównianym do Berlina Złego. Dobry, Wschodni, skła-
dający się z antyfaszystów, był za murem. Moja Lebensraum, 
przestrzeń życiowa, pastwiła się nade mną. Ciasny samochodzik, 
potem ciasne mieszkanka. Najpierw u Czecha; później u Niemca, 
który zapomniał być Polakiem; wreszcie u Polaka, który zapo-
mniał być Niemcem. 

Kiedy po trzech miesiącach samochodzik zaczął przy ruszaniu 
sprawiać kłopoty i prosiłem Niemców, młodych, rosłych, goto-
wych, by łaskawie popchnęli, ci czynili to z sercem. Oto mogą 
małemu Polakowi wynagrodzić wojnę i zamordowanego stryjecz-
nego dziadka, filozofa i teologa. Oto mogą popchnąć. A pchajcież 
sobie mnie i Polskę moją w najlepsze – myślałem „po Gombro-
wiczowsku” i „po transatlantycku”. Pchajcież mnie i Polskę moją 
zwycięską, wy, Niemcy, wy, przegrani! Pchajcież mój gówniany (to 
znaczy w kolorze orzechowym) samochód marki Polski Fiat 126 p, 
pojemność silnika 650 cm sześciennych, przyspieszenie 0–100 
km/h nieważne, zużycie paliwa minimalne. Pchajcież, wrogowie 
moi mili, Polskę moją miłą! Wzdłuż muru poproszę, wzdłuż rany, 
wzdłuż serca. Czy mogę zatknąć biało-czerwoną? Brama Bran-
denburska po drugiej stronie? Szkoda. 

Z W E I T E . N A D D U M A . 1 9  K W I E T N I A  1 9 4 5 

„W obliczu ostatnich wypadków, kiedy to, można powiedzieć, 
jeszcze raz, może po raz ostatni, wszystkie siły nienawiści ude-
rzają na nasz front od zachodu, wschodu, południowego wscho-
du i południa, występuję przed niemieckim narodem, tak jak to 
zawsze czyniłem od 1933 roku w przeddzień 20 kwietnia. 

Mogę tylko powiedzieć, że osoba Fuehrera jest jedynym god-
nym reprezentantem tych niepewnych, pełnych bolesnej wiel-
kości czasów. Jeśli Niemcy jeszcze dziś żyją, jeśli Europa, a wraz 
z nią cały Zachód ze swą kulturą i cywilizacją nie zostały jeszcze 
całkowicie wciągnięte w przepaść, która się przed nami rozwiera, 
to zawdzięczają to tylko jemu.
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85Ale jeśli jest rzeczą męską i niemiecką, żeby taki przywód-
ca wielkiego i dzielnego narodu, całkowicie zdanego na siebie, 
wytrwał w tej walce, w wierze w swoje siły oraz pomoc Bożą w sta-
wieniu czoła mającemu przewagę wrogowi, a nie skapitulował, to 
jest równie po męsku i po niemiecku, aby naród poszedł za takim 
przywódcą, bezwarunkowo i wiernie, bez wybiegów i ograniczeń, 
pozbywszy się wszelkich uczuć słabości i chwiejności, za to wie-
rząc w dobrą gwiazdę. Ta przyświeca i jemu, i nam także, chociaż 
w tym momencie chwilowo przesłonięta jest ciemnymi chmura-
mi. Nie można w nieszczęściu być tchórzem, trzeba uparcie trwać 
na posterunku. Zamiast oczekiwanego przez wroga wywieszenia 
flagi kapitulacyjnej, należy wywiesić stary sztandar ze swastyką 
oznaczający fanatyczny opór, a Bogu dziękować nieustannie za 
to, że dał nam w tych wielkich czasach prawdziwego przywódcę.

Wojna zbliża się ku końcowi. Szaleństwo, które sprowadziły 
wrogie mocarstwa na ludzkość, przeszło samo siebie. Los strza-
skał głowę wrogiego sprzysiężenia. Był to ten sam los, który 
zachował bez ran Fuehrera w dniu 20 lipca 1944 roku, pośród 
zabitych, ciężko rannych i gruzów, po to, aby dokończył swego 
dzieła, wprawdzie wśród cierpień i doświadczeń, ale jednak tak, 
jak to było w zamyśle Opatrzności. Naród niemiecki go urodził, 
wyniósł ponad wszystkich, wybrał w wolnych wyborach na przy-
wódcę. Fuehrer zna sprawy pokoju, a teraz jest gotów doprowa-
dzić do pomyślnego końca narzucone mu dzieło wojny. 

Któż inny potrafiłby wskazać wyjście z tego światowego kry-
zysu, jeśli nie Fuehrer! Jego dziełem jest zaprowadzenie porząd-
ku! Wrogowie mogą mu przeciwstawić tylko szatańską anarchię, 
wymordowanie ludzi i zagładę całych narodów. Jeśli więc świat 
jeszcze żyje, nie tylko nasz, ale i pozostały, to komu ma to do 
zawdzięczenia, jeśli nie Fuehrerowi! Świat może go dziś lżyć, 
zniesławiać i ścigać swoją poniżającą nienawiścią; będzie jednak 
musiał zrewidować swój punkt widzenia i gorzko pożałuje tych 
obelg.

On jest jądrem oporu przeciwko upadkowi świata. On jest naj-
dzielniejszym sercem i najżarliwszą wolą naszego narodu. Mogę 
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86 sobie pozwolić na wyrażenie swego zdania, i to właśnie dziś trzeba 
je powiedzieć: jeśli naród jeszcze oddycha, jeśli istnieje przed nim 
jeszcze szansa zwycięstwa, jeśli jest jeszcze wyjście ze śmiertelnie 
niebezpiecznej sytuacji – zawdzięczamy je jemu. Spoglądamy na 
niego pełni nadziei, w głębokiej, niewzruszonej wierze. Uparci 
i gotowi do walki stajemy za nim: żołnierz i cywil, mężczyzna, 
kobieta i dziecko, naród zdecydowany na wszystko, ponieważ 
chodzi o jego życie i honor.

Stoimy przy nim, tak jak on stoi przy nas, w germańskiej wier-
ności i posłuszeństwie, przysięgliśmy bowiem i chcemy tej przy-
sięgi dochować. Nie wołamy tego głośno, ponieważ on i tak to wie 
i musi wiedzieć: Fuehrer nakazał, my idziemy za nim! Czujemy 
go w sobie i wokół nas. Niech Bóg da mu siłę i zdrowie i niech 
go chroni przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Reszta należy 
do nas. 

Niemcy są stale jeszcze krajem wierności. W niebezpieczeń-
stwie ma ona odnieść swój najpiękniejszy triumf. Nigdy historia 
tych czasów nie będzie mogła powiedzieć, że naród opuścił swe-
go wodza albo że wódz opuścił swój naród. I to jest zwycięstwo! 
To, o co tak często prosiliśmy Fuehrera, stało się dziś dla nas 
wszystkich, w bólu i niebezpieczeństwie, znacznie głębszą, pły-
nącą z głębi serc prośbą: niech pozostanie dla nas tym, czym jest 
i był zawsze: naszym Hitlerem!”

To było ostatnie przemówienie Goebbelsa wygłoszone w przed-
dzień urodzin Hitlera w berlińskim radiu. Goebbels, mistrz 
suspensu mówił coś obok historii. Nie chcę pisać „obok rzeczy-
wistości”, ale od razu ostatecznie: „obok historii”. 

Propaganda prześlizguje się po niej i udaje, że jej nie ma. Pro-
paganda prześlizguje się po ludziach, ich życiu, ich miłościach 
i śmierciach, i znika.

Tak, język jest od ducha. Człowiek jako taki, bez mówienia, 
dramatycznie traci na wadze. Tylko człowiek mówiący może wpra-
wić w ruch koło historii. Podobnie czyny – bez opisu jakby ich 
nie było. Słowa są nieodzowne. Język ma ludzi porwać; ubra-
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87ny w intonację, pozę i gest łatwiej wypełnia się treścią. Dlatego 
dobrze, jak jest żywy. 

Najpilniej w świecie słuchają Niemcy. Najwięcej przy tym sobie 
wyobrażają. Zdolni do nadludzkiego wysiłku w lot chwytają swój 
nadformat, swoją nadtroskę o nadświat. Ich nadmiłość napawa 
ich naddumą. 

D R I T T E . K A D E W E . 1 4  K W I E T N I A  1 9 8 9

Władysław, tata mojej żony, pochodzący z Zamościa, przyjechał 
na parę dni do Berlina Zachodniego. Było słonecznie. Wybrałem 
się z nim do centrum. Usiedliśmy gdzieś na ławce w pobliżu Euro-
pa-Center i kościoła z okaleczoną wieżą.

– I oni przegrali wojnę – powiedział z rezygnacją.
Nie mógł uwierzyć w całe to bogactwo, które kłuło w oczy. 
– To może do KaDeWe się przejdziemy? Tam jest niesamowite 

piętro z zabawkami, chyba czwarte, no i szóste, z jedzeniem, ryby 
pływają, raki, ośmiornice, cuda…

Starałem się zachęcić.
– Wracajmy do domu, Krzysiu. 

Tata nie mógł zapomnieć wojny. 
Zygmunt Klukowski, szczebrzeszyński lekarz, społecznik, 

regionalista i bibliofil, przed wojną dyrektor szpitala, od 1939 
roku członek AK, autor dzienników, stanowiących materiał dowo-
dowy w procesie norymberskim funkcjonariuszy Głównego Urzę-
du Rasy i Osadnictwa SS w 1947 roku – pod datą 11 grudnia 1943 
roku zanotował:

„Wczoraj, wczesnym rankiem, Niemcy przyjechawszy do Źre-
biec kazali wszystkich mieszkańców zebrać na placu koło kuźni 
i na ich oczach rozstrzelali dwudziestu przywiezionych ze sobą 
z Zamościa Polaków. Wyprowadzono ich z samochodu trójkami, 
związanych razem za pomocą drutu. Skazańcy byli tylko w bie-
liźnie. Ze Źrebiec przez Szczebrzeszyn pojechali do Topólczy i tu 
rozstrzelali pozostałych mężczyzn, przywiezionych z Zamościa. 
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88 Wśród rozstrzelanych byli i bardzo młodzi chłopcy, i ludzie zupeł-
nie starzy”.

V I E RT E . P E J Z A Ż . 2  L I STO PA D A  1 8 1 9 

„Dwaj mężczyźni spoglądający na księżyc” to jeden z najbar-
dziej znanych obrazów Caspara Davida Friedricha. Za prof. Ali-
ną Kowalczykową, autorką „Pejzażu romantycznego” powiemy: 
„Zapatrzeni, stanęli nad zwalonym drzewem, starszy, wspie-
rając się na kosturze, wskazuje coś młodszemu, który w swo-
bodnej pozie opiera się o jego ramię. Wydawałoby się – typowy, 
symboliczny pejzaż, sytuujący człowieka na tle wszechświata. 
Intencje Friedricha – według opinii krytyków – były jednak inne, 
narzucały dziełu sens nader konkretny, patriotyczny, związa-
ny z ówczesną sytuacją Niemiec (powstał w 1819 roku). Pelery-
na starszego mężczyzny okazuje się częścią narodowego stroju, 
niezniszczalność skał ma być tym razem odczytana jako znak 
trwałości ideałów wolnościowych (…), symbolika całości zosta-
je jednoznacznie wyjaśniona jako alegoria problemów Niemiec 
w okresie Restauracji”. 

Całe malarstwo Friedricha zanurzone jest w mroku, we mgle, 
w niedopowiedzeniu, w tajemnicy. Ludzie, odwróceni do nas 
plecami, wtopieni w pejzaż, są elementem natury. Ale natury 
nie oszalałej w bogactwie. Raczej, powiedziałbym, oszczędnej, 
mówiącej szeptem, „duchem”, jakby dokądś odchodzącej, mija-
jącej, na pewno przesyconej mistycyzmem; tą sferą znaczeń, któ-
ra nie musi, aczkolwiek może, mówić. Krytycy tamtych czasów 
dopatrywali się, a Friedrich nie oponował, swoistego opisu sytu-
acji świata – jednego, który się kończy, i drugiego, który nadcho-
dzi – świata przełomów, pytań i nadziei. 

Warto sięgnąć przy tym do innej książki Aliny Kowalczykowej, 
„Świadectwa autoportretu”. Autorka zastanawia się w niej m. in. 
nad sztuką zagadkowo zstępującą ku śmierci. Tymi autoportre-
tami, powstającymi na przestrzeni dziejów, a nie uciekającymi 
choćby od starości. Czytamy: „Pojęcie metafizyczności wiąże się 
w sztuce z jej charakterem transcendentnym, ze zdolnością prze-
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89kraczania granic natury i realności. Istnieją, pisał Levinas, „szcze-
gólne metafizyczne treści, jakie sztuka jest w stanie objawić czy 
wyrazić. Ich źródłem jest przede wszystkim doświadczenie istnie-
nia, (…), wszechstronne przeżywanie egzystencji. Doniosłe zna-
czenie ma tu także doświadczenie Absolutu i przeżycie sacrum”. 

Alina Kowalczykowa wspomina również austriackiego malarza 
Egona Schiele (1890–1918), którego autoportrety przesycone są 
śmiercią. „Cała postać wyraża z niezwykłą ekspresją gwałtowną 
walkę między dążeniem do uwolnienia a mocą ciała (…). Wszyst-
ko wydaje się wzajem wobec siebie wrogie: każdy element oddala 
się od innych, jak ta ręka, stanowiąca centralny punkt rysunku, 
wyolbrzymiona, nienaturalnie stercząca”. 

Malarstwo Schielego w swych „okropnościach” wyprzedza – co 
zauważa autorka – „grozę doświadczania śmierci w autoportre-
tach niemieckich ekspresjonistów z wojennych lat”. Wyczuwa się 
swoistą mękę, w której dokonuje się doświadczenie przemijania 
i śmierci. Ciało, rozbite, jest obnażone. Jesteśmy, zdaje się, wobec 
sztuki Schielego i oczywistości czającej się śmierci też rozbici. 
Cierpienie unicestwia. 

F U E N F T E . J U E N G E R . 5  S I E R P N I A  1 9 4 4 

„Istnieje kilka wielkich i niezmiennych miar, które pokazują zna-
czenie człowieka. Do tych miar należy ból; jest on najmocniejszą 
próbą w łańcuchu prób, który zwykliśmy nazywać życiem” – pisał 
w 1934 roku w eseju „O bólu” Ernst Juenger. 

Jego życie, język i słowo wyłaniają się z mroku, gdzie języka 
i słowa… brak. Jak postaci z obrazów Friedricha zdaje się Juen-
ger od nas odwracać. Albo spogląda dalej, albo stara się tam spoj-
rzeć. Jest „księciem piechoty”, który w 1913 roku zaciągnął się do 
Legii Cudzoziemskiej, by znaleźć się w Afryce. Co prawda ojciec 
stamtąd go wydostał, ale zaraz spadła na Europę I wojna i Juen-
ger poszedł na nią – jak większość Niemców – z entuzjazmem. 

Niemcy mieli dość porządku europejskiego, który nie był ich 
porządkiem. Bo brał się z francuskich idei oświeceniowych, które 
nie szły w parze z zapatrywaniami krajów niemieckich. Można by 
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90 tu przypominać okres porywającego niemieckiego preromanty-
zmu, Sturm und Drang, burzy i naporu, lat 70. i 80. XVIII wieku, 
z pierwszymi dziełami Goethego i Schillera. I z Herderem, ducho-
wym przywódcą tamtych czasów, propagującym kulturę ludową, 
tradycję źródeł, przedkładających uczucia nad rozum. 

Wielość niemieckich państewek, wielość koncepcji zmiany 
zdawała się długie lata nie przylegać do wyobrażeń niemieckiej 
arystokracji i szlachty, które tworzyły w XIX wieku elitę. Obok 
sztuki, muzyki, literatury, obfitującej w indywidualistyczne rysy; 
obok głośnych samobójstw, jak choćby romantycznego poety 
Heinricha von Kleista i jego narzeczonej 21 listopada 1811 roku, 
rodziło się i rozwijało życie biedermeierowskie, małe, tęsknią-
ce za porządkiem i skłonne do uległości. Nad naturą niemiecką 
można by pochylać się zapewne w nieskończoność i snuć różno-
rakie wnioski, jest jednak coś, co próbowałbym uchwycić w jakimś 
wewnętrznym skłóceniu duszy. Z jednej strony jest niewątpliwa 
i swoiście irracjonalna (czy przynajmniej tajemna) wola pano-
wania nad czymś więcej (nad kimś więcej) niż się może, a z dru-
giej strony – racjonalna chęć poskramiania w sobie tak pojętych 
ambicji. Jest też w Niemcach jakaś, może zagadkowa, umiejęt-
ność podporządkowania się – raz w imię zdobycia owego cze-
goś więcej, a raz w imię pohamowania się. Ta głęboka potrzeba 
przyporządkowania się czemuś; odwieczna próba zdefiniowa-
nia państwowego bytu w obawie przed utratą czegoś wyższego; 
porządkująca doczesność; może zbyt daleko posunięte przekona-
nie o odpowiedzialności za przyszłość – to wszystko jest zmorą 
Niemców. Oczywiście wszelkie bunty i mody, począwszy od wer-
terowskich fraczków i spodni, a skończywszy na współczesnych 
paradach, można trywialnie rozumieć jako wyraz tłumionych 
szerszych zapędów, ale też można dostrzegać w tym ujście dla 
jakichś pokus zachowań wręcz teatralnych, w swej grozie zniko-
mych i udawanych. Trudno jednak przy tym nie pominąć dążeń 
dla dziejów świata poważniejszych i znaczonych niemieckością do 
bólu – czego nie tłumaczyłoby ogólnikowe i martwiejące powoli 
sformułowanie o dwóch dwudziestowiecznych totalitaryzmach. 
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91Stało się tak, że czego by Niemcy nie czynili, Hitlera (Austriaka) 
ze swej historii, gorzej: pamięci, nie wykluczą. Nie wymażą faktu 
porwania dusz, łatwego uwiedzenia i w rezultacie krwawej stra-
ty. I nie wymażą w sobie dość w skutkach porażającej, może dzi-
wacznej, może osobliwej ucieczki od biedermeieru, od ładu, od 
hierarchii, od pewnego, hm, złudnego bo złudnego, panowania 
nad życiem, przy tym umiarkowania, a często, fakt, przeciętności 
i kiczu. Jasne, najtrudniej jest być średnim; trwać bez niepoko-
ju, jakby bez ducha. Łatwiej jest być mniejszym, nie roszczącym 
sobie pretensji do dawnej świetności (jak Holandia, Szwecja), 
albo większym (jak Rosja). 

Może to muzyka Wagnera odwróciła bieg; może ona potrąci-
ła nie tę (tę) strunę – i Niemcy, zjednoczone przez Prusy, spięte 
przez Prusy, jak konie dotąd idące stępa, nagle wpadły w kłus 
i galop. Oto zwycięstwo nad Francją w 1871 roku, tak podziwia-
ną i potężną, sprawiło, że Niemcy pod wodzą Bismarcka zaczę-
ły błyskawicznie nadrabiać co najmniej wiekowe, wobec Francji 
i Anglii, zaległości. Nagle to, co zdawało się dla Niemców nie aż 
tak ważne (bo czy rzeczywiście tak istotne jest, w jak potężnym 
kraju się żyje?), stało się, stawało się, pierwszorzędne. Oto kraj, 
oto idea. Oto nowe! 

Tymczasem przełom XIX i XX wieku przynosił pochwałę 
rozumu i postępu. Paryska wystawa światowa z 1900 roku mia-
ła cieszyć i uspokajać ludzkość w wymiarze szerszym niż dotąd, 
powszechnym i codziennym. Wojen miało stanowczo nie być. 
Oczywiście wzbierały ruchy społeczne, robotnicze, studenckie, 
mało kto jednak mógł sądzić, że będą one zmieniać przyszłe życie. 
Takich rzeczy nigdy się nie czuje. Historia zawsze dzieje się obok. 
Nie w nas. 

W tymże 1900 roku zmarł Nietzsche, ale jego słowa o tym, co 
„nad”, żyły. 

Powstawała też w tamtych latach w Niemczech literatura, 
przypominająca chlubne zwycięstwo nad Francją. „Volk wider 
volk” („Naród przeciw narodowi”) Waltera Bloema z 1912 roku 
dostrzega w wojnie wielkość i chwałę, usprawiedliwienie okru-
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92 cieństwa, często wręcz jego konieczność. Tożsamość narodu 
wypiera tożsamość człowieka. W pewnym miejscu przeczytamy: 
„Tu nie walczyły już jednostki przeciw jednostkom, regimen-
ty i dywizje przeciw regimentom i dywizjom, tutaj występował 
naród przeciw narodowi, ojczyzna przeciw ojczyźnie – aby w zma-
ganiach tych najwybitniejszych jednostek, jakie po tę godzinę 
wydała z siebie ludzkość, rozwinęła się w piękny kwiat najwyższa 
cnota całej ludzkości. Po jednej… i po drugiej stronie”. Jak mie-
szają się na polu bitwy żywi ze zmarłymi, tak miesza się heroizm 
z barbarzyństwem. 

Pierwsza wojna światowa była już szokiem. „Na Zachodzie 
bez zmian” Remarque’a nie ratowało jej twarzy. Ale u Juengera 
w powieści „W stalowych burzach” wojna zdaje się samym życiem, 
czymś esencjonalnym, podłym i zarazem wzniosłym. W swoistym 
dzienniku z pierwszej wojny światowej tenże relatywizm szuka, 
może i po omacku, ale wcale nie bezradny, jakiejś przynależno-
ści. Przynależności do człowieczeństwa w ogóle, choćby niskiego. 
Wojna i człowiek mają krew, barwę, totem, symbol. Dźwiga nas 
Juenger, najpierw żołnierz, potem oficer, przez pola usłane tru-
pami, przerażony, obyty, śmiejący się, rozpaczający, zadumany, 
obojętny. Kto? Są czasem kwiaty, trawy, mgły i nastroje, nade 
wszystko jest jednak błoto, okopy, fetor, zgnilizna, nic. Język 
jest nic. Język jest taki, jakby go miało nie być. Jakby język chciał 
zapomnieć o własnym istnieniu. Jakby mowa wśród zbrodni, 
wśród heroicznej zbrodni, patetycznej, wybitnej, była niepotrzeb-
na; jakby przeszkadzała; jakby cokolwiek, co miałoby być prze-
jawem kultury (a język jest jej świadectwem sine qua non), było 
u Juengera nie na miejscu. Jeśli chciał napisać książkę, nie uży-
wając języka, to mu się udało. Jego język zabija zwięzłością, jest 
suchy i głuchy – jak trzask lecącego gdzieś w dal pocisku lub zaraz 
odbijającego się od kamienia, lub rozwalającego głowę koledze. 

Książka „W stalowych burzach” nie jest roztrzaskanym życiem. 
Wojna też chce mieć swój porządek. Juenger, oficer średniej ran-
gi, całe cztery lata na froncie, w pierwszej linii, tenże porządek 
w szeregach swych żołnierzy wciąż na nowo musi zaprowadzać. 
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93Ten obowiązek jest jego dumą, ale też… wolnością, autonomią, 
oddechem. Tak, w zmasakrowanym świecie, w którym tylu obok 
zginęło, Juenger stara się jednak odnaleźć. W końcu, mimo że był 
ranny czternaście razy, śmierć go ominęła. Może jest w tym coś 
z Vonnegutowskiej „Rzeźni numer pięć”, gdzie autor, wysłany do 
burzonego przez aliantów w czasie II wojny Drezna, coraz to pod-
kreśla, że właśnie zginął ten i ten, także tamten i tamten – „ale nie 
ja”. To „ale nie ja”, „ale nie mnie„ jest wojennym refrenem ame-
rykańskiego pisarza w ruinach pięknego, niemieckiego miasta.

Ernst Juenger przeżył wojnę. Cała w tym dwuznaczność – bo 
fizyczne ocalenie nie było ocaleniem ducha. Widzi radykalność 
świata. To, jak on obchodzi się z Niemcami w traktacie wersal-
skim, ale i to, jak gwałtownie się zmienia; jak w industrialnym 
świecie człowiek uzależnia się od techniki. Juenger nie umiał się 
z tego od razu otrząsnąć. Już w czasie wojny zauważył dominującą 
nad człowiekiem technikę, próbującą odebrać mu samoistność, 
rycerskość i cokolwiek innego, co byłoby jeszcze w krwawej walce 
ludzkie. Traktat Juengera „Robotnik” z początku lat 30. wskazuje, 
pełen obaw, jak doniosłą rolę zaczyna odgrywać w życiu maszy-
na i praca – i jak na nic więcej nie ma już miejsca; jak przychodzi 
nowa, uprzedmiotowiająca człowieka epoka. 

Powoli Juenger wychodzi z wojennych okopów, które opisy-
wał często z perspektywy myszy, szczura, pospolitych, jak on, 
towarzyszy pola walki, pola życia. Żył ułamkiem materii świata, 
żywił się chaosem. 

„Gdy zszarzał poranek, przed zdumionym spojrzeniem stop-
niowo zaczął wyłaniać się obcy krajobraz.

Jar jawił się już tylko jako szereg ogromnych lejów wypeł-
nionych strzępami uniformów, bronią i trupami; cała okolica, 
dokąd tylko sięgał wzrok, była całkowicie przeorana granatami. 
Poszukujące spojrzenie nie odnajdywało nawet jednego nędznego 
źdźbła trawy. Straszliwe było to rozryte pole walki. Wśród żywych 
obrońców leżeli martwi. Kopiąc dziury osłonowe spostrzegliśmy, 
że leżeli nad sobą warstwami. Ogień huraganowy kosił jedną po 
drugiej kompanie stłoczone i trwające na stanowisku, następnie 
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94 masy ziemi wyrzucane w powietrze zasypywały zwłoki, a oddzia-
ły luzujące przybywały na miejsce, gdzie byli polegli. No i teraz 
przyszła kolej na nas. 

Jar i obszar z tyłu pokryty był Niemcami, teren z przodu Angli-
kami. Z nasypów sterczały ręce, nogi i głowy; przed naszymi dziu-
rami leżały pourywane członki i trupy, które, aby uniknąć widoku 
zniekształconych twarzy, częściowo osłanialiśmy, narzucając na 
nie płaszcze lub płachty namiotowe. Mimo upału nikt nie myślał, 
aby ciała pokryć ziemią”.

Albo:
„Wezwałem ochotników (…). Ludzie zerkali trwożliwie po 

sobie; tylko jakiś nieporadny Polak, którego zawsze uznawałem 
za matoła, wygramolił się z okopu i poczłapał ociężale w stro-
nę blokhauzu. Niestety, zapomniałem nazwiska tego prostego 
człowieka, który mnie pouczył, że ludzi można poznać tylko 
w niebezpieczeństwie”.

Albo:
„Akurat susem pokonywałem nieco staranniej wydrążony rów, 

gdy strąciło mnie na ziemię, jak łownego ptaka, przenikające ude-
rzenie w pierś (…). W końcu mnie jednak dopadło. Odebrałem 
zmysłami trafienie, gdy pocisk wtargnął w ciało. Już na drodze 
pod Mory poczułem rękę śmierci – tym razem zacisnęła się moc-
niej i dotkliwiej. Gdy ciężko uderzyłem o dno rowu, byłem prze-
konany, że już nieodwołalnie przyszedł kres. Osobliwe jednak, że 
jest to jedna z bardzo niewielu chwil, o których mogę powiedzieć, 
że były naprawdę szczęśliwe”.

Wychodzenie Juengera z okopów trwało latami. Jak latami 
będzie wracał do „W stalowych burzach” i je poprawiał, z wolna 
odchodząc od nieludzkich perspektyw i szukając szerszych pól. 
Jeszcze w 1924 roku, niejako w odpowiedzi na Tomasza Man-
na „Rozważania człowieka apolitycznego” z 1918 roku, gdzie 
przed literaturą postawi się cel zmieniania rzeczywistości, Jun-
ger napisze:

„Jednak nad czasem i miejscem trwa duch. Nie chcemy skre-
ślać tej wojny z pamięci, jesteśmy z niej dumni. Wiąże nas nie-
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95rozerwalnie krew i wspomnienie. A już wyrasta w lukach, jakie 
pozostawiliśmy, nowa dzielniejsza młodzież. Potrzeba nam dla 
czasów, które nadchodzą, żelaznego, bezwzględnego pokolenia. 
Znów zamienimy pióro na miecz, atrament na krew, słowo na 
czyn, wrażliwość na ofiarę – musimy to uczynić, w przeciwnym 
razie inni wdepczą nas w błoto. Rewolucja nauczyła nas, że każ-
dy ruch bez wielkiej, bezinteresownej idei posiada tak niewie-
le wewnętrznej mocy przekonania, że nikt za nim nie pójdzie 
w ogień. […] Jeszcze nie wszystkich odważnych zasypały ruiny, 
pod którymi pogrzebane są Niemcy. Wnieśmy do naszych zadań 
dawne, nawykłe do żelaza tempo!”

Cytuję za prof. Wojciechem Kunickim, znawcą twórczości 
Juengera. Tenże chętnie przywołuje fakt zainteresowania nie-
mieckiego pisarza tzw. rewolucją konserwatywną, która miała 
w przyszłości wywołać nową wojnę i zlikwidować skutki trakta-
tu wersalskiego. „Wielka, bezinteresowna idea” miałaby według 
Juengera mieć moc przeciwstawienia się ideom rewolucji francu-
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96 skiej z 1789 roku: liberalizmowi, większościowej demokracji parla-
mentarnej. Tę ideę można by oprzeć o czystą ideę narodu, który 
do boju o inny świat będzie poprowadzony przez elity rozumiejące 
choćby sens i tragedię pierwszej wojny jako wojny materiałowej. 
Nie bezładne masy, a ludzie formatu oficera frontowego, winny 
budować nowe jakościowo społeczeństwo niemieckie. 

To nie mogło się podobać światu, który zdawał uspokajać po 
okrutnej wojnie. Trzecie wydanie „W stalowych burzach”, a po 
nim krytyka Juengerowskiej apoteozy wojny sprawiły, że na pisa-
rza padł cień czarnej legendy. W posłowiu do czytelnikowskiego 
wydania „W stalowych burzach” z roku 1999 Kunicki uważnie śle-
dzi zmiany, które nanosił w kolejnych edycjach tekstu Juenger, 
porzucając z biegiem czasu akcenty nacjonalistyczne i dochodząc 
do przekonań całkiem wspólnotowych. W 1979 roku Juenger 
zostanie zaproszony na uroczystości pod Verdun. W tamtych 
latach zdobył szacunek m. in. francuskiego prezydenta Mitterran-
da. W „Mowie pod Verdun” poza podkreśleniem wagi wspólnoty 
ofiary wróci Juenger do tych przerażeń, którym będzie wierny 
zawsze:

„We wspomnieniu fronty się stapiają – przeciwnicy zdają się 
być otoczeni wspólnymi zagrożeniami, które silniejsze są od woli 
naczelnych dowódców i dzielności jednostek. Materiał staje się 
przemożny, sama ziemia wulkaniczna, a ogień zagraża zniszcze-
niem nie poszczególnych jednostek, lecz wrogów i przyjaciół. 
Wówczas, gdy wciskaliśmy się w leje, żywiliśmy złudzenie, że 
człowiek jest silniejszy od materiału. Okazało się to pomyłką”. 

Droga do tych słów wiodła przez wiele dzieł i myśli Juengera, 
z których niepodobna pominąć paryskich i kaukaskich dzien-
ników z czasów drugiej wojny światowej, znanych pod tytułem 
„Promieniowania”. Wydostanie się z okopów niemieckiego ofice-
ra, starszego o dwadzieścia lat, jest tu oczywiste. Ale też uderza 
dystans do wojny i polityki, prowokacyjnie wnikliwe przyglądanie 
się kwiatom i chrząszczom (Juenger był entomologiem). Wojna 
zdaje się go omijać. 
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97Przypomnijmy kilka fragmentów:

„ Paryż, 6 czerwca 1942
w pierwszej wojnie światowej kwestia, którą musieliśmy roz-

wiązać, brzmiała: czy człowiek jest silniejszy, czy maszyna.
Z biegiem czasu sprawy zaszły dalej; dzisiaj chodzi o to, czy 

panowanie nad Ziemią ma przypaść ludziom, czy automatom. 
Takie postawienie kwestii pociąga za sobą inne pęknięcia aniżeli 
te wielkie, wskutek których świat wydaje się podzielony na naro-
dy i grupy narodów. Tutaj każdy uczestniczy w walce na swojej 
pozycji. Toteż zdarza się, że duchowo nie możemy w pełni zgodzić 
się z żadnym z partnerów; jest tylko większe i mniejsze zbliżenie. 
Przede wszystkim musimy zwalczać we własnej piersi to, co chce 
się tam usztywnić, stwardnieć, skamienieć”.

„Paryż, 25 września 1942 
Lektura dokumentów i współczesnych relacji o wydarzeniach 

rewolucji francuskiej. Los rodziny królewskiej nastraja tak smut-
no, odsłania tak przygnębiająco hańbę rodzaju ludzkiego, jak gdy-
by widziało się gromady szczurów okrążające bezbronne ofiary 
i w końcu rzucające się na nie”.

„Paryż, 22 kwietnia 1943
Celine (…) zamierza właśnie odwiedzić masowy grób w Katy-

niu, który teraz wykorzystuje się propagandowo. To oczywiste, 
że takie miejsca go pociągają”. 

„Paryż, 30 lipca 1944
Wskutek osobliwego mechanizmu historii plamy na skórze 

Niemca stają się widoczne w takim samym stopniu, w jakim koło 
przeznaczenia opada dla niego w dół. Jego udziałem staje się teraz 
doświadczenie Żyda: bycie przedmiotem publicznego zgorszenia. 
Valeriu Marcu, kiedy rozmowa schodziła na ten temat, zwykł był 
mawiać, że pokonany jest zadżumiony”.
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98 „Paryż, 5 sierpnia 1944
Amerykanie są pod Rennes (…) i odcinają Bretanię. Wizy-

ty pożegnalne, choćby dziś u Salmanoffa. Również mój fryzjer, 
który strzyże mnie od lat, wydaje się mieć uczucie, że dzisiaj 
po raz ostatni pełni swoją powinność. Jego pożegnalne sło-
wa odpowiadały mentalności jego stanu i sympatii do mnie: 
„Mam nadzieję, że sprawy jakoś się ułożą”. 

Słowa Juengera mogą paraliżować. Epatują brakiem. Jakby 
w braku tkwił najgłębszy sens. W braku komentarza, w braku 
słów do słów. Ich chłód chce powstrzymać zbędne doznania. 
Ostatecznie świat Juengera, świat właśnie ostateczny, jest mi 
obcy. Moje wojskowe namiastki są żałosne. Dlatego próbowanie 
się z niektórymi konstatacjami może być nie na miejscu. Przymie-
rzanie się człowieka zza biurka do tego ze zgniłych okopów bywa 
cudaczne. To jest obłędna rozpiętość światów przedstawionych. 
Nigdy nie zdołam spojrzeć na to oczami Juengera – to jasne. Ale 
równie jasne, i równie mocne, jest to, że ja wiem (spodziewam się, 
że wiem), iż Juenger przeżywszy pierwszą wojnę, w tym stratę 
na wojnie syna, będzie pisał z tamtymi obrazami przed oczami. 
Pole walki o życie będzie jego polem widzenia życia. I nie zdejmie 
tego z oczu Juengera upływ czasu. Piszę o tym z pewnego rodzaju 
zrozumieniem nie tyle głębokości czy innego wymiaru Juengero-
wego świata (bo on inny nie jest); piszę raczej o ciężarze ręki, kre-
ślącej każde słowo; o tym, że Juenger przez to, co przeżył, został 
pozbawiony pewnej literackiej swobody, która się dzieje w wolnej 
głowie. Juenger ma głowę zniewoloną. I jego pisanie, jego ośmio-
krotne poprawianie „W stalowych burzach” jest – przypuszczam – 
jak czołg, który zapadł się w jakimś zapomnianym korycie rzeki 
i ugrzązł tam na amen. I nic, i nikt go nie podźwignie. Jak nic 
i nikt nie może podźwignąć Juengera. Niechby i żył 113 lat, 123 
lata (a żył 103) – pozostanie w literaturze żołnierzem i oficerem 
z okopów, pozostanie czternastokrotnie ranny, pozostanie dla 
życia i wolnego pisania w jakimś sensie stracony. 
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99To taka gra: między światem przedstawionym, tym pisarzo-
wi danym, a nim samym, Ernstem Juengerem, który tego świa-
ta – przez ponurość doświadczeń – nie jest zdolny przekroczyć; 
więcej: nie zamierza przekroczyć. Tak, to taka gra… Śmiertelna, 
ciągnąca w dół. 

Juenger widział wszystko. Inni – tylko mniej.

Powojnie zapowiadało się nijako. Jednak pisarze, choćby oni, 
próbowali znajdować swoje miary, oceny i nadzieje. Gustaw Her-
ling-Grudziński przypomina w londyńskich „Wiadomościach” 
z 1948 roku, że tuż po wojnie we Włoszech ukazała się broszura 
„Odszczepieństwo duchowe Niemiec od Europy”, a w 1947 roku 
Tomasz Mann został zaproszony ze Szwajcarii do Włoch i ominął 
swą ojczyznę, by „nie dotknąć stopą ziemi niemieckiej”. 

Nikt nie czekał na policzenie niemieckich zbrodni wojennych. 
Bo nade wszystko chodziło o milczące przyzwolenie narodu nie-
mieckiego na wszelkie zło. O jego potężną wiarę w bezkarność. 
O wiarę ocierającą się o mistycyzm. O rzekome panowanie nad 
losem. 

Ewa Bieńkowska w „Portrecie kondotiera na tle pejzażu” 
zauważa, że „nienawiść Juengera do demokracji, do współczesne-
go kształtu społeczeństwa, pozostaje jednak intrygująca. Nie da 
się wyczerpać prostym wyjaśnieniem. Podczas gdy jego współcze-
śni (ci świadomi, pragnący ocalić wartości) z doświadczenia obu 
wojen wynieśli przekonanie, że tylko forma demokratyczna może 
nas uratować przed formą samozniszczenia, Juenger, uczestnik 
tych samych wydarzeń, spadkobierca tych samych wartości, w niej 
widzi zapowiedź degradacji, zmierzch Zachodu”. 

Z kolei Andrzej Kopacki w tekście „Ernst Juenger a szaleństwo 
racjonalności” przywołuje te myśli z „Promieniowań”, które pozo-
stają na wskroś krytyczne wobec Oświecenia, na przykład taką: 
„Oto Oświecenie oślepiło człowieka, tak że nie potrafił on już 
rozpoznać potęgi Ciemności. Stary świat uległ zniszczeniu (…). 
Wszystko staje się bezsensowne, automatyczne, destrukcyjne, 
pozbawione głębszych związków. Tkwiły one w monarsze, w jego 
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obdarowaniu Łaską Bożą, z czego tak bezprzytomnie naśmiewali 
się nasi liberalni ojcowie i dziadowie. Ale też w końcu albo ktoś 
cieszy się Łaską Bożą, albo jest podejrzany”. 

S E C H ST E . J U E N G I E R E K . 1 8  L I STO PA D A  2 0 1 8

Wyobrażam sobie tych małych kilku– i kilkunastoletnich Ernstów 
Juengierków, spacerujących z mamami po osowiałych parkach, 
wśród opadłych liści, w dni pochmurne i dżdżyste. Wyobrażam 
sobie te dzieci, które póki co w zachwycie przyjmują wszelkie 
wirtualne obrazy. Złaknione nierzeczywistości chcą z powrotem 
znaleźć się jak najszybciej w domu, by zasiąść przed ekranem, 
matką i ojcem prawd podstawowych, ekranem smartfona, tabletu 
lub laptopa, i przeżyć dwie, trzy, cztery śmierci (w zależności od 
rozmachu gry). Wyobrażam sobie ich póki co rozpływający się po 
kościach brak oporu, brak wzburzenia, jakiś rodzaj osłody tych 
jesiennych dni. Nawet więcej: tych jesiennych lat, które przed 
nimi. Aż do czasu, kiedy zauważą, że fałsz tego świata, próżność, 
banalność zaszły tak daleko, że trzeba coś z tym zrobić. Tylko że 
nie bardzo będzie wiadomo, co. 

Jeśli ci mali, niedzielni chłopcy przypomną sobie (a raczej 
ktoś im powie), że na świecie bywali ludzie niegrzeczni, myślący 
na opak, przestrzegający przed zatraceniem się w technice, nie 
podzielający powszechnych zachwytów nad postępem; gdzieś 
zaglądający w wigilię Bożego Narodzenia na grób poległego w pra-
starej wojnie syna; gdzieś nawracający się na wiarę w Boga, jak 
ten duży Ernst Juenger – to nie uwierzą. 

Nie uwierzą w dziwactwo jako takie; trzymanie się ziemi i nie-
ba, hm, cóż to jest? Nie uwierzą też w te zmienności losu dużego 
Juengera i legendy o nim, w to zamiłowanie innych do chętnego 
i nazbyt wizerunkowego przedstawiania człowieka w końcu nie 
dość pewnego własnego istnienia. I w tym sensie powątpiewają-
cego w słuszność świata – jeśli o jakiejkolwiek słuszności świata 
przy okazji dużego Juengera można mówić. 

Nie wiem, czy nie trzeba będzie małym Juengerom opowia-
dać na koniec, że dużemu Juengerowi przyszło cieszyć się – jak 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
8 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

18
 

10
1

w prawdziwej baśni – długim życiem człowieka o sercu i awantur-
niczym, i spokojnym. Że być może ubierany przez innych w szaty 
klasyka, sam przed sobą paradował w romantycznej pelerynie jak 
mężczyźni Caspara Davida Friedricha spoglądający na księżyc.

S I E B T E , U L E G ŁO Ś Ć . 2 1  S I E R P N I A  1 7 7 8 

Okrucieństwa się nie zmierzy i mówienie, że najokrutniejsi na 
świecie są Niemcy, nie ma sensu. Skala bywa ogromna, zamysł nie-
ludzki, podobnie organizacja metodycznego zabijania, ale… ryciny 
Goi „Okropności wojny” nie opowiadają o Niemcach. Umówmy 
się więc, że okropności były, są i będą i „Niemcy nie są tutaj nie-
dościgłym wzorem”. 

Jeśli jednak wolno mi tak chaotycznie rzucać jakieś szczególne 
oświetlenie raz na to, raz na tamto, a wszystko „się czepia” nie-
mieckiego ducha i dalekosiężnego pytania, skąd się wzięła druga 
wojna światowa, to nie darowałbym sobie i takiego spostrzeżenia, 
że z uległości. Że są narody skłonniejsze i mniej skłonne do ule-
gania czarowi władcy i że akurat Niemcy (a mnie chodzi bardziej 
o to, że w ogóle narody niemieckie) należą do tych pierwszych. Że 
lubią, nawet bezrefleksyjnie (o czym pisałem wyżej jako o „naj-
pilniejszym słuchaniu”) i „wybitnie” komuś lub czemuś ulec. I że 
brało się to z pewnego, doprowadzonego do absurdu choćby na 
dworze austriackim, kanonu zachowań wobec możnowładcy. Że 
szczeble w hierarchii, jak gdzieś indziej mogły być drewniane lub 
przerdzewiałe, tak w krajach niemieckich musiały być żelazne. 
Część z nich na osłodę była pozłacana, ale znaczyło to to samo: 
żadnego ruchu w górę, żadnego ruchu w dół. 

Norbert Elias analizując niemiecki charakter w książce „Rozwa-
żania o Niemcach” przypomina podanie Leopolda Mozarta, ojca 
Wolfganga Amadeusza do arcybiskupa z prośbą o awans na sta-
nowisko kapelmistrza (poprzedni zmarł) na dworze w Salzburgu:

„Jego Książęca Wielmożność!
Najjaśniejszy Książę Świętego Cesarstwa Rzymskiego!
Najłaskawiej nam Panujący Panie Panie!
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Padam najuniżeniej do nóg Jego Książęcej Wielmożności, jako 
że kapelmistrz odszedł był do wieczności, a ów Lolli nie miał 
jakowych inszych poborów niźli wicekapelmistrzowie, jako że 
JKW raczy wiedzieć, że już od 38 lat jestem w służbie Najwyższe-
go Arcybiskupstwa i od 1763 nienagannie wypełniam większość 
i prawie wszystkie posługi przez owych lat 15: polecam się w Jego 
Łaskawości zatem w największej pokorze i pozostaję dozgonnie 
w najgłębszym uniżeniu

Jego Książęcej Wielmożności
Najłaskawiej mi Panującego Księcia
i Pana Pana
najuniżeńszy i najposłuszniejszy
Leopold Mozart”

Mogą nas bawić sformułowania typu „Panie Panie” i gorset 
językowy pełen nieprawdopodobnej uniżoności, ale rzecz uzmy-
sławia łańcuch, splot zależności nieobcy ani tamtym czasom, ani 
innym niż niemieckie krajom (starczy wspomnieć Rosję). Jednak 
Norbert Elias podkreśla, że nigdzie indziej nie było tak daleko 
posuniętej dyscypliny w sformalizowaniu stosunków; nigdzie 
indziej nie było to tak bezdyskusyjne, tak głęboko tkwiące w świa-
domości ludzi jako oczywiste, jako naturalne. 

Zależności owszem porządkują byt, można by sądzić, ale 
zależności też temu bytowi uwłaczają – jeśli człowiek coraz to, 
wystosowując pismo do kogoś sytuowanego wyżej, musi „paść 
do nóg”; musi swą niskość wobec kogoś podkreślić, a i samemu 
sobie ją uświadomić. Żyjąc w swoistej konieczności bycia kimś 
niżej, żyje się mniej; żyje się podlej. Z takiego rodzaju podłości 
może człowieka wydobyć jedynie radykalna zmiana – oby tylko 
w tym samym czasie i na tym samym kawałku ziemi skusiła też 
innych pokrzywdzonych. Ech, wojna… Wojna wynosi, nie poniża.

A C H T E . M I A STO. 6  PA Ź D Z I E R N I K A  1 9 9 7 

„Doświadczenie niebywałego narodowego poniżenia, które 
w ostatnich latach wojny było udziałem milionów ludzi, nigdy 
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naprawdę nie zostało ujęte w słowa, a bezpośrednio dotknięci 
nie dzielili się nim między sobą i nie przekazali go późniejszemu 
pokoleniu. Wciąż podnoszona skarga, że do dziś nie mamy wiel-
kiej niemieckiej epopei wojennej i powojennej, ma coś wspólnego 
z tym, że zawiedliśmy (co pod pewnym względem jest zupełnie 
zrozumiałe) w obliczu potęgi absolutnej przygodności, wylęgłej 
z naszych opętanych porządkiem głów. Mimo usilnych starań 
o tak zwane przezwyciężenie przeszłości wydaje mi się, że my, 
Niemcy, jesteśmy narodem wybitnie ślepym na historię i pozba-
wionym tradycji. Obce nam jest namiętne zainteresowanie daw-
niejszymi formami życia i osobliwościami własnej cywilizacji, 
jakie na każdym kroku wyczuwa się na przykład w kulturze 
Wielkiej Brytanii. A jeśli w ogóle spoglądamy wstecz, zwłasz-
cza na lata 1930–1950, to przypatrujemy się i zarazem odwra-
camy wzrok”. 

To słowa Winfrieda Georga Sebalda, przedwcześnie zmarłego 
(zginął w wypadku samochodowym w 2001 roku) pisarza nie-
mieckiego, który w latach 60. zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Był 
bezwzględnym krytykiem hitleryzmu; podpisywał się inicjałami, 
uznając swe imiona za nazistowskie. Książka „Wojna powietrzna 
i literatura” spisuje jego wykłady wygłoszone w 1997 roku w Zury-
chu. Przypomina niemal nieobecny we współczesnej niemieckiej 
historii dramat wielu miast, zburzonych przez aliantów podczas 
drugiej wojny światowej. 

Ale książka przynosi jeszcze portret pisarza Alfreda Ander-
scha – o tyle ciekawy, że pokazujący, jak pisarz, który zdecydo-
wał się pozostać w Niemczech w czasach III Rzeszy, a w okresie 
największych triumfów Hitlera starał się przystosować do 
wszechogarniającej rzeczywistości, po roku 1945 zmuszony był 
dyskretnie wygładzić życiorys, o pewnych sprawach z przeszło-
ści zapominając. Nie w tym jednak Sebald widzi zło, a w tym, że 
wielu pisarzy, całkiem, jak Andersch, bystrych, przez stosow-
ne autobiograficzne przemilczenia i obawy, nie było zdolnych 
opisać tego, co naprawdę podczas wojny widzieli. Sebald nad 
tym boleje, uważając, że szanse pełnego opisu II wojny minęły 
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bezpowrotnie – jakby Niemcy nieodwracalnie utraciły właściwą 
(pożądaną) pamięć. 

Wracając do wykładów zuryskich, w jednym z nich odsyła do 
sylwetki Heinricha Boella i jego słów, że współczesne Niemcy (być 
może to celna uwaga) wyrosły „z doświadczeń zbiorowego wyko-
rzenienia”; że dla RFN charakterystyczna jest mania podróżowa-
nia; że wzięło się to z ciągłych ucieczek przed bombardowaniami 
i powrotów; że swoisty przymus ruchu, który ukształtował się 
w następujących po wojnie dekadach, stał się cnotą kardynalną 
Niemców. 

O burzeniu niemieckich miast – przypomina Sebald – pisali 
u schyłku wojny jedynie Hermann Kasack, Hans Erich Nossack 
i Peter de Mendelssohn. Najwyższe uznanie zdobyło wówczas 
„Miasto za rzeką” Kasacka, obrazujące życie pozbawione życia 
w zrujnowanym mieście w latach 1943–1947.

Ale też Sebald przyznaje, że „jeśli cokolwiek zapoczątkowało 
bezmierne cierpienia, jakie za sprawą Niemców dotknęły świat, 
to było to gadanie, dyktowane ignorancją i resentymentem. Więk-
szość Niemców wie dziś – miejmy nadzieję – że wręcz sprowo-
kowaliśmy zburzenie miast, w których kiedyś toczyło się nasze 
życie. Nikt bodaj nie będzie dziś wątpił, że marszałek Goering 
wymazałby z mapy Londyn, gdyby tylko pozwoliły mu na to zaso-
by techniczne. Speer pisze, jak Hitler w 1940 roku przy kolacji 
w kancelarii Rzeszy fantazjował o zburzeniu stolicy brytyjskiego 
imperium: „Czy widział pan kiedyś plan Londynu? Jest on tak cia-
sno zabudowany, że wystarczyłoby tylko jedno ognisko pożaru, by 
zniszczyć całe miasto, podobnie jak to miało już raz miejsce przed 
ponad dwustu laty. Zrzucając olbrzymią ilość naszych nowych 
bomb zapalających, Goering zamierza wzniecić pożary w różnych 
dzielnicach Londynu. Wszędzie pożary. Tysiące. Następnie złączą 
się one, tworząc jedno potężne morze ognia. (…)”

Upiorne wizje zniszczenia nie dziwią, skoro faktyczne pio-
nierskie sukcesy w wojnie bombardowań – Guernica, Warszawa, 
Belgrad, Rotterdam – odnieśli Niemcy”. 
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Jak po zjednoczeniu Niemiec w 1989 Berlin stał się, pamiętamy, 
jednym wielkim placem budowy, tak wcześniej stało się z całym 
krajem po wojnie. Jakby w odbudowie znalazły ujście wszystkie 
niewygasłe pokłady niemieckiej dumy. Niech świat patrzy, jak 
my zburzeni szybko się odradzamy. Niech świat patrzy, jak naród 
niemiecki jest niezłomny. 

Jakby chcieli odwrócić słynne słowa generała Carla von Clause-
witza, pruskiego teoretyka wojny sprzed ponad stu lat: „Budowa 
jest przedłużeniem wojny prowadzonej innymi środkami”. 

A przecież tamte prawdziwe sformułowania tak urzekały: „Woj-
na jest przedłużeniem polityki prowadzonej innymi środkami”. 
Albo: „Pokój to zawieszenie broni między dwiema wojnami”. 
Boże, w słowie „przedłużenie” jest tyle pociągającej niewinno-
ści… A może żartu? Bo przecież na pewno nie okrucieństwa.

N E U N T E . Ś W I N I A . 8  M A J A  1 9 5 4 

Nie wiem, co z nim począć. Przed wojną członek Hitlerjugend 
i zawodowy żołnierz Reichswehry, uczestnik działań przeciw Pol-
sce, Francji i ZSRR, po drugiej wojnie światowej gorący przeciw-
nik jakichkolwiek niemieckich zbrojeń. Pisarz znany, tłumaczony 
na kilkadziesiąt języków. Chyba jest łatwy, za łatwy, przez co 
opisywana przez niego druga wojna może wydać się zręcznym 
sztafażem, wokół którego pisarz buduje wartką akcję, żywe dia-
logi, czytelne obrazy. Kirst. Jego pisanie jest jasne, bez pęknięć, 
bez męki. Niedobrze. Bo przecież chodzi o ból wojny, szare nie-
bo, błoto, marność, mrok, wieloznaczność. Za dużo u Kirsta – 
można sądzić – mówienia o tym, a za mało obrazu jako takiego. 
Za dużo pomieszczeń, za mało przestrzeni. Bo przecież chce się 
pustki, samej natury, w której człowiek (człowieczeństwo) ginie. 
Tu, u Kirsta, człowiek (człowieczeństwo) nie ginie. Jest i mówi. 
Ale właśnie o to bycie i mówienie Kirstowi chodzi. Bohaterowie 
lubią wykładać swoje racje; zasadniczo trzy, na wskroś niemieckie. 
Wojna toczy się bowiem nie na płaszczyźnie Niemiec – wróg, lecz 
na płaszczyźnie ściśle niemieckiej, wewnętrznej. Pierwsza racja 
idealizuje czyn wojenny. Honor lub brak honoru determinują 
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wszelkie postawy. Druga racja przeciwstawia się pierwszej. Na 
żaden honor nie ma miejsca. Dominuje odczłowieczający dryl, 
dyscyplina, rozkaz, a wszystko nurza się w absurdzie. Trzecia 
racja szuka chłodnej kalkulacji. Życie i natura są najważniejsze. 
Wszelkie działania wojenne powinny mieć swą logikę i wpisywać 
się w szersze konteksty polityczne. Kirst nie stroni od bohaterów 
krytycznych wobec Hitlera. Przed złożeniem broni powstrzymuje 
ich narodowa przynależność. Przekonanie o niemieckiej potędze 
jest głębokie. 

Sławę przyniosła Kirstowi zwłaszcza trylogia „08/15”, do któ-
rej dopisał „08/15. Dzisiaj” oraz „08/15 w partii”. Co znaczą te 
cyfry? To wzór ciężkiego karabinu maszynowego, unowocze-
śniany dwukrotnie w początkach XX wieku. Służył w niemieckiej 
armii wiele lat i określenie „zero-osiem-piętnaście” przeszło do 
języka potocznego, a oznaczało „znowu to samo” lub „według sta-
rego schematu”. Hansowi Hellmutowi Kirstowi zapewne chodziło 
o pokazanie trwałości tradycji wilhelmińskich, które III Rzesza 
kontynuowała i rozwijała. 

Przeczytajmy kilka fragmentów:

„– O czym myślisz? – zapytała Elżbieta, patrząc na niego. – 
Z czego się cieszysz? 

– Z dzieci – odpowiedział. – Z tego, że nie będą musiały nosić 
mundurów.

Elżbieta spojrzała na niego z powątpiewaniem. 
– Naprawdę tak myślisz?
Herbert Asch włożył do ust źdźbło trawy.
– To pewne. Albo będziemy mieli cały świat w kieszeni i wtedy 

Wehrmacht będzie nam niepotrzebny, albo cały świat wpakuje nas 
do kieszeni i wtedy dopiero Wehrmacht stanie się niepotrzebny.

Elżbieta wyciągnęła się na trawie i potrząsnęła głową.
– Nie wiem – powiedziała po namyśle. – Dokładnie to samo, 

co powiedziałeś, mówił podobno kiedyś ojciec w roku tysiąc dzie-
więćset trzynastym, gdy był jeszcze bardzo młody”.
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„-Żołnierka – powiedział Freitag – staje się naprawdę zła dopie-
ro przez złą sprawę, o którą się bije. Przypuśćmy, że ten Hitler 
rozpęta wojnę z całą premedytacją. Najlepsi żołnierze staną się 
wtedy automatycznie członkami bandy morderców. Ale moim 
zdaniem sama żołnierka to rzecz zupełnie inna. 

– I dlatego – zawołał Herbert Asch z oburzeniem – człowiek 
musi dać się nurzać w błocie, musi przyjmować bez słowa prote-
stu, jak jakiś boski wyrok, każdy rozkaz opętanego manią wielko-
ści malarzyny, musi się dać moralnie wykańczać, musi wyłączyć 
swój mózg”.

„Wartownik na stanowisku ogniowym został zluzowany. Nowy 
wartownik wyglądał tak samo jak poprzedni, poruszał się tak 
samo jak tamten, myślał to samo.

– Może spadnie śnieg – rozważał. – A może i nie. Najważniej-
sze, że nie ma deszczu. Deszcz to woda na młyn wojny. Wojna 
ożywia się wtedy, staje na nogi. 

Wartownik spojrzał poprzez parowy na przeciwległe wzgórza, 
na których okopał się przeciwnik.

Myślał sobie: te świnie, te nieszczęsne świnie. I ty także jesteś 
biedną świnią! Jak dużo jest na świecie takich biednych świń”.

„Owej nocy, w której wojna, czując zmęczenie w lędźwiach 
i mózgu, dogorywała bezwładnie, jak gdyby wyczerpana gwał-
towną rozkoszą miłosną, owej nocy niebo uczyniło bezpłodnym 
siew niszczenia. Ale ludzie tego nie zauważyli.

Ogarnęło ich jakieś szaleństwo, któremu poddawali się bezwol-
nie wszyscy: zwycięzcy i zwyciężeni, mściciele i ofiary, krzykacze 
i ci, którzy utracili mowę, pohańbieni i hańbiący, zdziecinniali 
starcy i zestarzałe dzieci. Pełni byli wszyscy wrzącego tryumfu 
i dławiącego strachu. Tchórzliwość rozrywała ich na strzępy, żądza 
pozbawiała rozumu. Ręce ich były lepkie od krwi, alkoholu i potu. 
Wrzeszczeli, jęczeli i łkali, pluli i rechotali ze śmiechu owej nocy 
i przechodziło to bez echa. 
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Owej nocy załamały się Niemcy.
Jakiś gauleiter o zszarzałej twarzy, dygocąc na całym ciele, 

przebierał się w cywilne ubranie. Za jakąś stodołą jakiś generał 
SS wpakował sobie do rasowo czystego germańskiego mózgu kulę 
rewolwerową. Jakiś żołnierz spłodził dziecko z jakąś dziewczy-
ną, której nigdy przedtem nie widział na oczy. Matki modliły się, 
bohaterowie chlali. Jakiś generał szlochał, inny przeklinał, trzeci 
ciągle jeszcze pracował. Wszystkich opadła beznadziejność. Była 
to noc bez snu, spali tylko głupcy, pijani albo wyczerpani do cna. 
Najtęższe mózgi ogarnął największy niepokój, im więcej kto czuł, 
tym mocniej cierpiał. Rozpasanie święciło orgie. A wojna, która 
ludzi wprawiła w to szaleństwo, była bliska zgonu”.

Z E H N T E . M U R . 9  L I STO PA D A  1 9 8 9 

Zastanawiam się, czy to dobrze. Czy to dobrze, że współcześni 
pisarze patrzą na niemieckie sprawy, przepraszam, na niemiec-
ką sprawę, przez pryzmat co najwyżej zburzenia muru i zjedno-
czenia w 1989 roku. Nie, nie oczekuję od nich ciężaru dawnych 
lat, obnażeń, sumień, goryczy, żalu – to i tak nieskończoność. 
Myślę natomiast, czy Niemcy (i to też nie chodzi o to, czy mają 
do tego prawo – bo naturalnie mają) mogą bezlitośnie się z siebie 
śmiać – i słusznie czynią, tak prześmiewając choćby zburzenie 
muru. Byłem tego naocznym świadkiem; widziałem radości pod-
szyte wieloletnimi tragediami rozłąki, widziałem łzy. Nie chciało 
mi się ich żałować, ale… ich żałowałem. Mimo że nie należę do 
ludzi poważnych, to na pewno nie przepadam za pomniejsza-
niem w granicach Niemiec niemieckiej sprawy. Ani nie życzę im 
słabości, ani trzystu księstw, ani wojny, na której zginie choćby 
jeden człowiek. Ani kolejnych murów, ani kolejnych zburzeń, ani 
kolejnych… śmiechów. Można prześmiać (lekarze nawet to zale-
cają) w jakimś filmie czy serialu Hitlera, można inne najpoważ-
niej śmiertelne, nieśmiertelne kwestie. Lecz zburzenie muru jest 
w sam raz do tego… by się nie śmiać.

Z jakimś uznaniem, nie wiem, respektem wymieszanym z oba-
wą, podchodzę do Niemców jako bezsprzecznie najpotężniejszego 
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narodu europejskiego. I jednego z najpotężniejszych w świecie. 
Ja, Polak mały, nie zasypiam co prawda z myślą o ich gładkich, 
szerokich autostradach czy gładkich, szerokich Beethovenach czy 
Kantach, nie. Raczej zasypiam z wolną myślą o sobie. I z tym, by 
Niemcy – jeśli już o nich mam coś powiedzieć – umieli być wolni 
od myśli o wolności. Którą naturalnie mają – jak niewiele naro-
dów w świecie.

I chyba w tym kontekście, w kontekście wolności abso-
lutnej, danej im przed wiekami z góry, można rozpatry-
wać paru współczesnych pisarzy niemieckich. Choćby 
takiego Thomasa Brussiga, który w powieści „Mężni jak my” pisze: 

„Historia upadku muru jest historią mojej fujary, ale jak umie-
ścić to stwierdzenie w książce, która jest pomyślana jako god-
ne Nagrody Nobla skrzyżowanie Davida Copperfielda z dziełem 
Henryka Manna o „zwiedzaniu epoki”? Przez dwa lata bezowoc-
nie łamałem sobie nad tym głowę – a teraz pan mnie wytropił. 
Rozumie pan, że zjawia się pan nawet w porę? Jeśli już nie potra-
fię o swoim kutasie pisać, to teraz o nim opowiem. A nie będą 
to sztubackie przechwałki, lecz kamienie mozaiki historycznej 
prawdy i jeśli pan nie chce, aby pozostały jeszcze jakieś nieroz-
strzygnięta kwestie, musi pan przystać na to, że w moich opisach 
będzie sporo o kutasie. (…)

Cóż za perspektywa: ja, który położyłem kres historii, na stro-
nie tytułowej „New York Timesa”, tuby liberalnego sumienia świa-
ta. (…)

Moja matka nie chciała, żebym przebywał gdzieś, gdzie moż-
na przyciąć sobie palce, bądź też – „Wiem przecież, jakie warunki 
panują na żaglówkach” – wbić drzazgę. Byłem w pełni świadomy, 
że skaleczenia drzazgami prowadzą do zakażenia krwi, amputacji 
i śmierci. (…) Kiedy matka chciała zrobić dla mnie coś dobrego, 
pogrążała się w głębokiej trosce. Mój ojciec, autorytatywny i pra-
womyślny, nie interesował się błahostkami; prawie nigdy nie roz-
mawiał ze mną, a jeżeli nawet, to tylko o najważniejszym. „Wsadź 
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koszulę w spodnie!” albo „Bądź cicho!”, albo „Chodź tutaj!”. Poza 
tym był facetem, który w spodniach od dresu, z nogami w misce 
z zimną wodą, przesiadywał wieczorami przed telewizorem. (…)

Pan Kuefer nie bardzo wiedział, co z nami począć,więc puszczał 
od końca filmy edukacyjne o światowym kryzysie gospodarczym 
i o wojnie domowej w Hiszpanii. Były to niezapomniane obrazy, 
na przykład, gdy kupa gruzów przeistaczała się nagle w chmurę 
pyłu, a potem – czarodziejskim sposobem – w dom, albo kiedy 
samoloty, niczym za pomocą magnesu, zbierały bomby, które, 
wirując, zbliżały się do nich z dołu.” 

Nieco inaczej pisze Thorsten Becker. „Piękne Niemcy” zaczy-
nają się tak:

„Wkrótce po podziale Europy między Brazylię i Chiny, doko-
nanym na mocy Kongresu Szanghajskiego z roku 2015, powstał 
u nas, w Meksyku, romantyczny prąd, który skupiał się głównie 
na apoteozie narodów Starego Kontynentu. Oczywiście, i tym 
razem główną rolę musieli odegrać nieuchronnie Niemcy; nie bez 
powodu najbardziej krytykowany był ten paragraf Układu Szang-
hajskiego, zgodnie z którym granica między Chinami i Brazylią 
miała biec przez obszary zamieszkałe głównie przez Niemców.”

I Brussig, i Becker, pierwszy z NRD, drugi z RFN, zajmują się 
na sposób lekki, dowcipny Niemcami tuż po zjednoczeniu; Niem-
cami, które mają z tym zjednoczeniem niejaki, i zaskakujący, 
kłopot. W obu powieściach wydaje się on nie do końca poważny. 
Ale czy naprawdę?

Niemcy na przestrzeni dziejów częściej bywały rozpierzchłe niż 
jedne i to wszystko, co się zaczęło w drugiej połowie XIX wieku, 
kogoś, spoglądającego na nasze czasy szeroko, może wręcz dzi-
wić. Przecież Niemcy były ostatnimi czasy jednością od 1871 roku 
do 1945. Czy to aż tak długo? Potem przecież znów (na 44 lata) 
je podzielono. 
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W książkach te podziały bawią. Szczególnie w drugiej, dziejącej 
się w dużej mierze w berlińskim środowisku teatralnym, wyda-
je się ważne, czy jest się Wessi czy Ossi. Ale tak czy siak zostaje 
upuszczone wiele powietrza z napięć wcześniejszych, dotykają-
cych niemieckiego losu, często pisanego wielkimi literami. 

L E T Z T E . C H U L I G A N. 1 8  L I STO PA D A  2 0 1 8

Nie ma ponad Niemcy kraju, któremu tak by było źle. Tak cho-
dzić przez ciasny świat ze swoją Lebensraum… Tak chodzić przez 
świat ze swoim pragnieniem niemożliwego… 

Podczas gdy kwintesencją świata jest ciasnota. Ciasne oko-
py, leje, wyrwy, jamy, załomy Juergena, Kirsta, Sebalda i wielu 
innych. Ciasne ulice Berlina, z których nie ma dokąd uciec przed 
Rosjanami w 1945. Ciasne niebo, na którym nie zmieściły się nie-
mieckie samoloty dla obrony niemieckich miast w 1944–1945. Cia-
sne morza i oceany, na których nie mieściły się niemieckie statki 
z uciekinierami z Królewca i w ogóle znad Bałtyku, i musiały się 
topić. Świat jest chytry. A Niemcy mają krzywdę.

Pewnie, że lepiej by było, gdyby cały świat był niemiecki, w tym 
niebo i oceany. Ale ktoś się zgapił i wlepił światu jeszcze Rosjan, 
Brytyjczyków, Francuzów, a w ostatnich wiekach Amerykanów. 
O Chińczykach, Hindusach, Japończykach nie mówię, bo to dalecy 
i dziwni ludzie – którzy ciasnotę świata wyssali z mlekiem matki. 
Mówię o narodach wiercących się, niespokojnych, chuligańskich. 
Czy nie omyłkowych? Czy w swych marzeniach nie nieszczęśli-
wych? Czy ich bogi, honory, ojczyzny są im równie niezbędne, 
co Czechom piwo? Może tak. Świat nie może się składać tylko 
z Czechów. Ludzie umarliby z nudów, ze śmiechu lub od innych 
dziwadeł. Świat żąda krwi. Jeśli ta krew ubrana jest w słowa, idee, 
przewroty, to świat z ochotą jeszcze nie raz, nie dwa zabierze się 
za człowieka i nuż go hodować, nuż go przemycać, nuż go zabi-
jać. Inżynieria dusz pociąga. Projekt Człowiek żyje. Niemcy nie 
śpią. Ktoś jeszcze? Ω



Taki film powinni zrobić Amerykanie, a jed-
ną z głównych ról powinien zagrać ktoś po-
kroju Toma Hanksa. Czy ten sposób my-
ślenia nie oddaje jednak pewnego rodzaju 
pesymizmu i braku wiary w polskich twór-
ców? A może takie myślenie wynika z krajo-
brazu po bitwach, jakie serwuje nam czę-
sto polskie kino? Rozrzedzający się dym po 
hucznych zapowiedziach najczęściej odsła-
nia widok dość mizerny. Czy kino wojen-
ne współcześnie ma szanse powodzenia 

w polskich realiach?

Z polskim kinem his-
torycznym bywa tak, jak 
z ekranizacjami polskich 
lektur. Ważne żeby było, 
bo jeśli młodzież nie się-
gnie do książek to przynaj-
mniej pozna podstawy za 

pomocą obrazu. Ten sposób myślenia cza-
sem sprawia, że nie zastanawiamy się „jak” 

takie kino ma być tworzone, bardzo mocno 
zawężając także zakres widzów i ambicje 
twórcze.

Czasem twórcy i krytycy zdają się narze-
kać na poruszanie się wokół tych samych 
tematów i do tworzenia fabuł historycz-
nych podchodzą z pewna dozą nieufności. 
Z drugiej strony przypadek ministerialne-
go konkursu na scenariusz filmu histo-
rycznego pokazał duże zainteresowanie 
tematem, ilość powracających co roku fil-
mów rozgrywających się chociażby w re-
aliach XX w. także nie potwierdza tej za-
sady. A niezależnie od ocen spory sukces 
odniósł także serial Czas honoru. Co stanowi 
więc problem? Niektórzy twórcy jak Robert 
Gliński wskazują, że problemem są niskie 
budżety i na tle kina światowego przegry-
wamy filmowa bitwę o pamięć przez pie-
niądze. Jednak czy czasem nie jest to jed-
nak pewna wymówka?

KLĘSKA KINA 
WOJENNEGO

Piotr Krajski

Przy okazji jednego ze spotkań poświęconych historii prof. Eisler 
stwierdził, w jaki sposób polska historia może odnieść sukces w kinie 

rozrzedzający 
się dym po 
hucznych 

zapowiedziach 
najczęściej 

odsłania widok 
dość mizerny 
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Izraelski film z 2009 r. Liban, udowodnił, 
że o wojnie, nawet odnosząc się do działań 
zbrojnych, można opowiedzieć przy sto-
sunkowo niewielkich nakładach. Samu-
el Maoz miał przede wszystkim pomysł 
i odwagę żeby o konflikcie libańsko-izra-
elskim z lat 80, opowiedzieć z perspekty-
wy strzelca czołgu i razem z nim zamknąć 
także widza w metalowej pułapce. Inny do-
bry przykład stanowi Pogrzebany i chociaż 
nie jest to film stricte wojenny dotyczy on 
jednak konfliktu irackiego, ukazując losy 
amerykańskiego kierowcy zaopatrzenia, 
który budzi się... w trumnie. Film staje się 
przede wszystkim głosem w sprawie losów 
jednostki oddając ponury obraz konflik-
tu, ale w skrajny sposób pokazuje także jak 
niewiele czasem potrzeba by opowiedzieć 
o wojnie. Co do argumentu o ograniczo-
nych budżetach, można więc stwierdzić, 
że w wielu przypadkach da się sobie pora-
dzić z tym problemem, jeśli za zaintereso-
waniem historycznym wydarzeniem stoi 
także dobry scenariusz i reżyserska wizja. 

Niektórzy zauważą, że własną wizję 
miał przecież Komasa przy kręceniu Mia-
sta 44. Tajemnica Westerplatte z kolei zda-
wała się dobrze odpowiadać na problem 
budżetu odwołując się do małego, choć 
symbolicznego, wycinku z wojny obron-
nej. Historia Roja przez pierwsze zwiastuny 
zdawała się ukazywać połączenie historii 
z klimatem niemal westernowym, z napa-
dami na pociąg czy odbijaniem żołnierzy 

z więzień. Bitwa Warszawska miała wpro-
wadzać świeżość przez otwarcie się na 3d. 
Skoro zapowiadało się tak dobrze, to cze-
mu było tak źle?

Przy wszystkich wymienionych filmach 
nie potrzeba złożonej analizy, żeby odpo-
wiedzieć na to pytanie. Choć dwa z nich 
miały spore zawirowania finansowe, Mia-
sto 44 nie należało jednak do powyższych, 
osiągając budżet wysoki jak na polskie wa-
runki: prawie 25 mln zł. W przypadku fil-
mu Komasy warta odnotowania była tak-
że forma kampanii reklamowej. Na długo 
przed premierą w sieci pojawiały się licz-
ne „makingofy” z planu, wypowiadały się 
kolejne piony produkcji, odkrywano tajni-
ki powstawania filmu. Seria ujęć z planu 
i dokładne informowanie widza o przebie-
gu zdjęć budowały poczucie profesjona-
lizmu i szerokiego zakresu działań. I choć 
niewątpliwie Miasto 44 pod względem 
technicznym stoi na wysokim poziomie to 
jego mankamenty znajdują się gdzie in-
dziej. O ile często narzekamy na sztywność 
i nieprzystępność historii dla młodych od-
biorców, Komasa poszedł w druga stronę. 
Jego film można określić jako mieszankę 
stylistyki teledyskowej, odwołań do gier 
komputerowych, kompletnego pomiesza-
nia stylów muzycznych (oprócz Niemena 
pojawia się np. dubstep), czy serii odnie-
sień do współczesnych zachodnich pro-
dukcji (choć reżyser nie mógł zdecydować 
czy bliżej mu do Tarantino czy Spielberga). 
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Problem w tym, że wszystkiego jest tu po 
trochu i ginie w tym wspólna przewodnia 
myśl. Zdaje się, że Komasa dostał na tyle 
wolną rękę w realizowaniu własnej wizji, 
że postanowił poeksperymentować, ale 
przez takie podejście do tematu zniknęli 
bohaterowie, fabuła, został uproszczony 
scenariusz. Można tu mówić także o pew-
nej infantylizacji historii, która oddala nas 
od wydarzenia historycznego, a ma na celu 
jedynie stanowić dla widza rodzaje emocjo-
nalnej przejażdżki rodem z wesołego mia-
steczka. Wśród wybuchów, przelatujących 
w spowolnieniu kul, schematycznych moty-
wów zemsty i romansu, ucieka sam temat 
jakim było w końcu Powstanie Warszawskie 
i trudno tutaj tłumaczyć, że bohaterem było 
przecież tytułowe miasto, a ludzkie postaci 
tworzyły wspólnie zbiorowy obraz. 

Tajemnica Westerplatte to przypadek nie-
co odmienny. Film w reżyserii Pawła Cho-
chlewa przeszedł wszystkie możliwe zawi-
rowania: wycofanie pieniędzy przez część 
producentów, opóźnienia realizacji, zmia-
ny obsady w trakcie trwania filmu (począt-
kowo rolę mjr. Sucharskiego miał zagrać 
Bogusław Linda), strajk ekipy. Premierę 
filmu początkowo planowano w 2009 r., 
na 70 rocznicę wybuchu wojny. W wyniku 
wyżej wymienionych problemów Tajem-
nica Westerplatte zawitała do kin dopiero 
w 2013 r. Problemy odbiły się w oczywisty 
sposób na samej jakości dzieła. Choć przy 
budżecie, który osiągnął ostatecznie kilka-

naście milionów trudno zrozumieć pewne 
mankamenty. Jeden z nich stanowi bardzo 
mała ilość statystów i sposób kręcenia scen 
batalistycznych. Sceny ataku niemieckich 
żołnierzy z plaży czy ataku w lesie to jedne 
z największych bolączek Tajemnicy Wester-
platte. Bardzo rozproszone grupki niewielu 
żołnierzy tworzą wrażenie chaotycznego 
nieskoordynowanego ataku niewielkiego 
oddziału, przez co osoba nieoznajmiona 
z tematem mogłaby się zastanawiać dla-
czego Westerplatte broniło się „tylko” 7 dni. 
Kolejnym minusem filmu jest obsada. Gra-
jący kapitana Dąbrowskiego aktor spłyca tę 
postać czyniąc konflikt między nim, a ma-
jorem Sucharskim mocno uproszczonym. 
Drugi plan w postaci takich aktorów, jak 
Piotr Adamczyk czy Jakub Wesołowski, 
plus źle napisany scenariusz sprawiają że 
trudno mówić o bardziej złożonych charak-
terach wśród żołnierzy. Całości dzieła znisz-
czenia dokonują niezwykle słabe efekty 
komputerowe oraz dziwne mieszanie ga-
tunków ( sekwencje koszmarów majora Su-
charskiego wprowadzają na chwilę widza 
w klimat horroru). Na tym tle o wiele le-
piej wypada Westerplatte Stanisława Róże-
wicza z 1967 r. I aby oddać sprawiedliwość 
tam sceny realizowane były przy udziale 
wojska, w porównaniu z filmem Chochlew-
skiego zaskakująco lepiej wypadają nawet 
efekty pirotechniczne ( zwłaszcza po cyfro-
wej rekonstrukcji filmu) . A przez scena-
riusz i dobrą grę aktorską historia okazują 
się po prostu bardziej wiarygodna. 
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Historia Roja włącza się w problem fi-
nansowania, choć tu bardziej niż trud-
ności producencko-organizacyjne miały 
znaczenie problemy natury politycznej. 
Początkowo finansująca film TVP po zmia-
nie w swoich władzach wycofała część 
pieniędzy. Od tego momentu bardziej 
niż o koncepcji na film, debatowano wo-
kół pozaartystycznych kwestii. Film Jerze-
go Zalewskiego zamiast w 2011 r. zawitał 
do kin dopiero w 2016 r. To rozwleczenie 
w czasie, oraz ciągłe zmiany montażowe 
wpłynęły niewątpliwie na jego poziom, 
ale mimo wszystkich trudności i tak trud-
no zrozumieć scenariuszowy chaos. Film 
w sekwencjach walk swoim poziomem od-
stawał także od współczesnych produkcji, 
a budzące nadzieje zwiastunowe zapo-
wiedzi nie okazały się spełnione. W Histo-
rii Roja brakowało przede wszystkim upo-
rządkowanej historii, a widz otrzymywał 
blisko 150 minutowy zbiór często luźno 
powiązanych ze sobą scenek, choć wyda-
wało się, że po zrealizowanym dokumencie 
na podstawie historii Mieczysława Dzie-
mieszkiewicza Zalewski miał wystarcza-
jąco bogaty materiał do stworzenia wcią-
gającej fabuły. Wspomniany współczesny 
polityczny kontekst wyczuwalny był nawet 
w niektórych fragmentach filmu. Między 
innymi w scenie, w której żołnierze pod-
czas jednego ze spotkań krzyczą „tu jest 
Polska”, co niezwykle żywo przypominało 
hasła z niektórych bieżących demonstracji . 
Przypadek Historii Roja pokazuje jednak coś 

więcej. Część prawej strony miała prawo 
mieć, przez trudności jakie przeszedł film, 
poczucie krzywdy, ale oczekiwania i potrze-
ba stworzenia filmu-symbolu przesłoni-
ło zdolność do oceny artystycznej filmu. 
Widoczne było to na specjalnym pokazie . 
Przedpremierowy pokaz składał się z wielu 
symboli: premiera filmu o żołnierzach NZS 
w Pałacu Kultury i Nauki, rekonstruktorzy 
w strojach z epoki, udział głowy państwa, 
hasła o przywracaniu pamięci. Zdawało się 
z ważne, że film po prostu jest, ale jaki już 
jest nie miało znacze-
nia. Emocje i poczucie 
słusznej symbolicz-
nej walki przemiesza-
ne z aktualnym poli-
tycznym kontekstem 
przesłoniły zdolność 
do realnej oceny filmu 
bardzo niespójnego 
i przeciętnego. Nieste-
ty, ten sposób myślenia 
zdarza się dziś często. 
Ważne żeby film był, 
by mówiono o boha-
terach, a ich krytyka to 
„lewacka propaganda” 
. Jednak kiedy na chwile ucichną politycz-
ne spory, z wielkich haseł o tworzeniu do-
brego kina historycznego często niewiele 
pozostaje.

1920. Bitwa warszawska to już przypa-
dek bliższy Miastu 44. Z czwartym najwyż-

wspomniany 
współczesny 
polityczny 
kontekst 
wyczuwalny 
był nawet 
w niektórych 
fragmentach 
filmu. między 
innymi w scenie, 
w której żołnierze 
podczas jednego 
ze spotkań krzyczą 
„tu jest polska”
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szym budżetem w kinie polskim po 1989 r. 
sięgnął dodatkowo po technologie 3D. To 
właśnie ten element miał przyciągnąć do 
projektu samego Sławomira Idziaka, od-
powiedzialnego chociażby za zdjęcia do 
Helikoptera w Ogniu. Jerzy Hoffman, który 
ostatni raz stanął za kamerą w 2004 r. re-
alizując nisko ocenianą Starą Baśń, mimo 
wszystko także mógł wpływać na oczeki-
wania niektórych widzów. W dokumencie 
poświęconym powstawaniu filmu Hof-
fman porównał sięganie po temat bitwy 
warszawskiej do bardzo drogiego brylan-
tu, którego nikt nie chce obrobić, bo każ-
dy boi się go zniszczyć. Bitwę Warszawską 
zniszczyły nie decyzje techniczne, braki 
budżetowe, a znowu decyzje obsadowe 
i scenariuszowe. Bezbarwne główne po-
staci, w które wcielili się Borys Szyc i Nata-
sza Urbańska, przerysowana postać Piłsud-
skiego w wykonaniu Olbrychskiego, brak 
bardziej złożonej historii poza szerokim 
bitewnym plenerem. Znów dziwne prze-
mieszania gatunkowe z scenami taneczno-
-kabaretowymi z Nataszą Urbańską w roli 
głównej. Zdaje się, że tak jak w przypad-
ku Miasta 44 zapomniano o tym, że same 
aspekty techniczne nie wystarczą. 

 Dywizjon 303 pokazuje podobny przy-
padek i właściwie nie warto analizować go 
specjalnie głębiej. Jednak by oddać spra-
wiedliwość warto wspomnieć jeszcze o Kar-
bali z 2015 r., która dość sprawnie opisała 
historię udanej obrony ratusza z tytuło-

wego miasta przez polskich i bułgarskich 
żołnierzy w 2004 r. Po Demonach wojny we-
dług Goi, był do drugi film opowiadający 
o udziale polskich żołnierzy we współcze-
snym konflikcie. 

Spoglądając na polskie kino wojenne 
nawet nie po 1989 a 2000 r., trudno nie 
odnieść jednak wrażenia, że kino star-
sze trzyma się o wiele lepiej od produk-
cji z ostatnich lat. Potwierdza to nie tylko 
porównanie Westerplatte z 1967 r. z wersją 
z 2013 r. Orzeł z 1958 r. opowiadający o lo-
sach okrętu ORP Orzeł ukazuje także po ja-
kie tematy mogą sięgać współcześni twór-
cy: stosunkowo mniejsze wycinki z historii, 
niepozbawione tajemnicy , mogące stać 
się szerszą opowieścią o danym momencie 
historycznym. Myśląc o II Wojnie Świato-
wej czy Powstaniu Warszawskim nie mu-
simy jednak sięgać do tak dawnych przy-
kładów, bo to w jaki sposób można kręcić 
takie kino pokazali także Ewa i Czesław Pe-
telscy w filmie z 1980 r: Urodziny Młodego 
Warszawiaka. Ich film przede wszystkim 
opiera się na ciekawym pomyśle. Jako wi-
dzowie śledzimy kolejne urodziny Jerze-
go, są to kolejno 24 września: w 1938, 1939, 
1943 i 1944 r. Film Petelskich staje się opo-
wieścią o dojrzewaniu młodego chłopaka 
będąc jednocześnie specyficzną kroniką 
wydarzeń z kolejnych lat wojny. Choć film 
naznaczony jest ponuro -cyniczną atmos-
ferą nie można go określić jako film jed-
noznaczny. Postaci nie okazują się także 
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jednowymiarowe, a losy głównego boha-
tera, marzącego o szczęśliwym życiu, zde-
rzając się z wojenną rzeczywistością stają 
się zapisem losu wielu, zachowując jedno-
cześnie indywidualny charakter. Porównu-
jąc go do Miasta 44 Urodziny Młodego War-
szawiaka dowodzą, jak w świeży sposób 
można opowiadać o tym dobrze znanym 
momencie dziejów. By nie zakończyć na 
jednym przykładzie warto wspomnieć tak-
że o Męskich Sprawach z 1988 r. w reżyserii 
Jana Kidawy-Błońskiego, które opowiadały 
o Powstaniu Wielkopolskim w dużej mie-
rze oczami małej dziewczynki.

Jak widać nie zostaje nam tylko odno-
szenie się do kina Andrzeja Wajdy, by przy-
pomnieć polskim twórcom, że można robić 
oryginalne kino wojenne, nawet wtedy gdy 
nie dorównujemy budżetom amerykań-
skim. Oba powyższe przykłady udowadnia-
ją także wspominaną już prawdę: wszystko 
zaczyna się od scenariusza i pomysłu na 
oryginalny sposób opowiedzenia danego 
wydarzenia. Kwestia dotyczy także wybo-
ru wycinka historii. Myśląc o trudnościach 
finansowych można sięgać mniej po szero-
kie plenery i wielkie pola bitew, a bardziej 
po przestrzenie bliższe Libanowi. Takie 
szanse daje chociażby historia ORP Orzeł, 
przez samą zamkniętą przestrzeń dobrze 
oddającą nieznośną sytuacje załogi. Jeże-
li już pozwolić sobie nieco na puszczenie 
wodzy fantazji... dlaczego nie pomyśleć by 
o zekranizowaniu losów oficera Romana 

Czerniawskiego, które idealnie nadają się 
na rasowy film szpiegowski i zachęcają do 
międzynarodowej koprodukcji, bo w koń-
cu jego losy poza Polską ściśle wiązały go 
z Francją i Wielką Brytanią? Powstanie 
Warszawskie nadal nie jest także wyczer-
panym tematem, bo jego losy można by 
pokazać chociażby od strony kapelanów 
powstania, a także z punktu widzenia... 
niemieckiego snajpera, skupiając się nie 
tylko na sytuacji strzelca, ale i losach cy-
wilów. Myśląc nie tylko o kinie wojennym, 
a szerzej historycznym, dlaczego nie odwa-
żyć się na inspiracje serialem Peaky Blinders, 
i na jego wzór opowiedzieć o losach przed-
wojennej Pragi? Takich pomysłów można 
by mnożyć wiele.

Powyższe pomysły i filmowe faktyczne 
realizacje pokazują, że historia często ko-
jarzy nam się głównie z wydarzeniami roz-
grywającymi się w XX w., 
choć historia ma o wiele 
więcej do zaoferowania. 
Z drugiej jednak strony 
zrozumiałe jest zainte-
resowanie historią naj-
nowszą, warto jednak 
podkreślić, że i o wcze-
śniejszych epokach można by tworzyć wo-
jenne kino przy zachowaniu sensownych 
proporcji, choć nadal zapewne pokutuje tu 
obraz porażek jakie ciągną się za polskimi 
próbami realizacji takich filmów: od Krzy-
żaków począwszy, na Starej Baśni kończąc.

dlaczego nie 
pomyśleć by 
o zekranizowaniu 
losów oficera 
romana 
czerniawskiego 
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Warto spojrzeć jednak jeszcze na obec-
ną sytuację i dostrzec, że próby zmiany 
myślenia o kinie wojennym mają czasem 
miejsce. Nie zawsze jednak dochodzą do 
skutku. Takim przypadkiem był projekt 
Hardkor 44 Tomasza Bagińskiego . Pełno-
metrażowa animacja miała być opowie-
ścią na wskroś odmienną, bliską poetyce 
komiksu tworząc z Powstania Warszaw-
skiego bardziej metaforyczne pole walki 
sił dobra i zła. Niemiecką machinę zagłady 
i przewagę Niemców miały symbolizować 
maszyny rodem z sci-fi. Można się zasta-
nawiać, na ile ten wybór mógł za bardzo 
prowadzić do infantylizacji historycznego 
wydarzenia, ale ukazywał on zmianę spo-
sobu myślenia wśród niektórych twórców. 
Myślenia o formie i o widzu zagranicznym. 
Warto jednak odnotować, że na jednym ze 
spotkań Bagiński zapytany o powody za-
wieszenia pomysłu, przyznał że pomimo 
formalnej atrakcyjności pomysłu nadal 
historia ta nie była zrozumiała dla amery-
kańskich producentów. Trudno zrozumieć 

to o tyle, że w 2008 r. Ame-
rykanie nakręcili całkiem 
klasyczny Opór opowiadają-
cy o losach partyzantki do-
wodzonej przez braci Biel-

skich. Pomijając kontrowersje związane 
z oskarżeniami ich o zbrodnie na ludności 
cywilnej , uderza także fakt, że ten konkret-
ny przypadek wydaje się trudny do wyja-
śnienia przeciętnemu amerykańskiemu 
widzowi: Żydowscy partyzanci na białoru-

skiej ziemi współpracujący z sowietami, 
którzy w dodatku unikali walki z Niemca-
mi, gdzieś w tle polska ludność. Trochę spo-
ro komplikacji jak na „przystępną historię”. 
Niestety, tym razem znów wracają kwestie 
polityczne choć sięgające już nie tylko pol-
skiego podwórka.

Hardkor 44 to nie jedyny przykład mie-
rzenia się z historią w nowy sposób. Po-
wstała w 2014 r. krótka seria dokumen-
talna Portrety Wojenne ukazała bogactwo 
polskich historii do opowiedzenia, jakie 
wciąż drzemią w II Wojnie Światowej. Przy-
pomniały także, że warto myśleć o formal-
nych rozwiązaniach. Dwudziestominutowe 
odcinki odnosiły się do poetyki komiksu, 
przypominając od strony wizualnej ekrani-
zację komiksu Sin City. O skuteczności serii 
może dowodzić fakt, że serial zakupił Net-
flix, a w przygotowaniu jest kolejny sezon. 
Miniserial stanowi przykład tego jak z za-
chowaniem historycznych realiów można 
atrakcyjnie opowiadać o przeszłości nie tyl-
ko w dokumencie.

Pozostając w mocnym związku z za-
bawową popkulturową konwencją, trud-
no nie skojarzyć kina wojennego także 
z przemysłem gier komputerowych. Gra 
This War of Mine polskiego studia 11bit stu-
dios zdobyła światowy rozgłos, choć w tym 
przypadku nie odnoszono się do polskich 
realiów. Gracz miał za zadanie pokierować 
grupką ocalałych w zniszczonym mieście 

wojna. wojna 
nigdy się nie 

zmienia 
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podczas trwającego konfliktu wojennego 
przywodzącego na myśl wojnę w byłej Ju-
gosławii. Odnosząc się do modnego survi-
valu, twórcy wskazywali jednocześnie na 
sytuację cywilów podczas konfliktów uka-
zując trudne wybory moralne, jakie mogą 
spotkać każdego, kto zderzy się z wojenną 
rzeczywistością. Gra ukazuje także od ja-
kiej strony można pokazywać różne kon-
flikty zbrojne. 

Warto także przytoczyć przypadek se-
rialu Wojna i miłość. Choć tytuł nieco odstra-
sza przywodząc na myśl 1920. Bitwę War-
szawską, serial w reż. Macieja Migasa był 
całkiem sprawnie zrealizowanym obrazem 
rozgrywającym się w okresie zbliżonym 
do filmu Jerzego Hoffmana. Serial przede 
wszystkim dowodził, w jaki sposób moż-
na radzić sobie z ograniczeniami budżetu. 
Twórcy skupiali się na małych potyczkach 
żołnierzy: w walce o daną przeprawę czy 
odcinek okopu. W ten sposób nie tracono 
na realizmie, a oprócz scen obyczajowych 
było obecnych wiele scen walk, które miały 
także swoje uzasadnienie w toku rozwoju 
historii.

W jednym z wywiadów dotyczących re-
alizacji Kamerdynera Filip Bajon podkreślił, 
że jego film należy określać nie jako film 

historyczny, a „epicki”, jak gdyby określe-
nie „historyczne” stanowiło dla polskiego 
filmu groźną łatkę. Łącząc tę wypowiedź 
z zdaniem prof. Elsnera wychodzi na to, 
że kino historyczne to pole minowe, któ-
re lepiej, żeby eksploatowały inne kraje. 
Wspominane współczesne polskie filmy, 
które tak szybko rozwiały zbudowane wo-
kół siebie nadzieje, nie poległy z powodu 
gatunkowych trudności czy budżetowych 
braków. Wszystkie łączy problem słabych 
scenariuszy, obsadowe wpadki i brak spój-
nej formalnej wizji . Właściwie wszystko to, 
co stanowi o sukcesie każdego filmu nieza-
leżnie od poruszanej epoki. Problem zdaje 
się więc tkwić w sposobie myślenia w Pol-
sce o kinie wojennym, czy szerzej historycz-
nym, jakby twórcy , producenci, scenarzyści 
odczuwali jakiś rodzaj presji tworzenia je-
dynie kina batalistycznego, epickiego, kina 
które przyćmi inne gatunki. Wojna, czego 
dowiódł chociażby Liban, Urodziny Młode-
go Warszawiaka, Męskie sprawy, czy nawet 
tak kameralny film jak Pogrzebany, może 
mieć bardzo różne oblicza, dając naprawdę 
duże pole do popisu dla wyobraźni twór-
ców (z zachowaniem należytego szacunku 
do historycznych faktów). Jak mawia klasyk 
„Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia”. Ω



Wojna kojarzyła mi się niegdyś przede wszystkim 
z patosem i heroizmem, co miało kilka źródeł

Wychowany na mitach Greków i Rzymian, szybko poznałem kla-
syczne frazy: „Gniew Achilla, bogini, głoś, obfity w szkody, / Który 
ściągnął klęsk tyle na greckie narody, / Mnóstwo dusz mężnych 
wcześnie wtrącił do Erebu, / A na pastwę dał sępom i psom bez 
pogrzebu / Walające się trupy rycerskie wśród pola / Tak Zeusa 
wielkiego spełniała się wola / Odtąd, gdy się zjątrzyli sporem nie-
bezpiecznym / Agamemnon, król mężów, z Achillem walecznym”. 
To początek Iliady Homera. Wojna była sprawą bohaterów, kocha-
nych i nienawidzonych przez olimpijskich bogów. I nawet obraz 
psów i sępów na polu bitwy pod Troją, nawet gniew przemieniony 
w zapalczywość i bestialstwo nie psuł heroicznego wymiaru tych 
agonów. Dzieje i kultura obrały śmierć starożytnych Greków z ich 
okrutnych namiętności i brzydoty gnijącego mięsa. 

MAŁA, BRZYDKA 
WOJNA. 
NIECAŁĄ DOBĘ 
OD NAS

Krzysztof Wołodźko
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Drugi powód dobrze wyjaśnia inny cytat: „Dla Boga, panie 
Wołodyjowski! Larum grają! Wojna! Nieprzyjaciel w granicach! 
A ty się nie zrywasz! Szabli nie chwytasz? Na koń nie siadasz? Co 
się stało z tobą, żołnierzu? Zaliś swej dawnej przypomniał cnoty, 
że nas samych w żalu jeno i trwodze zostawiasz?”. To z Pana Woło-
dyjowskiego Henryka Sienkiewicza. Wojenne rzemiosło to i patos, 
i cnota rycerska, przeniesiona ze średniowiecza jeszcze w później-
sze wieki. To wojna sprawiedliwa, w ojczyzny obronie – wkrótce 
przemieni się ona dla Polaków w romantyczne uzasadnienie insu-
rekcyjnego zrywu. I tak zetrą się dwie logiki: dla państw zabor-
czych będziemy burzycielami uświęconego porządku, w oczach 
własnych i ujarzmionych ludów – będziemy toczyć sprawiedliwe 
bitwy w imieniu niesprawiedliwie pogrzebanego państwa i znie-
wolonych narodów.

I wreszcie trzeci trop, który sprawiał, że niegdyś widziałem 
wojnę jako patetyczną i heroiczną. To filmy radzieckie oglądane 
w dzieciństwie, w latach 80. XX wieku. Nie pamiętam już dziś 
ich tytułów, ale śmierć żołnierzy sowieckich, zwanych 
wówczas radzieckimi, im bardziej tragiczna, tym była 
świętszą, a oni sami niemal zawsze byli moralnie nie-
skazitelni, albo krwią odkupywali swe winy wobec 
„ojczyzny chłopa i robotnika”. Byli nieskazitelni gdy 
zdobywali Berlin, umierali u jego wrót, opłakiwali naj-
droższych towarzyszy broni. Nigdy nie ciemiężyli lokal-
nej ludności, dzielnie walczyli z pokusami frontowego 
żywota. Byli pięknym kłamstwem sowieckiego kina, 
nierzadko wyrafinowanego estetycznie, ale nieprawdzi-
wego. Byli dowodem uwodzicielskiej siły totalitarnego 
artyzmu, który w XX wieku na dobre złamał zasadę klasycznej 
triady piękno-dobro-prawda. Później obejrzałem Idź i patrz Ele-
ma Klimowa, Ładunek 200 Aleksieja Bałabanowa i We mgle Sier-
gieja Łoźnicy. I te obrazoburcze filmy, nakręcone właśnie przed 
artystów, którzy znali ZSRR jak zły szeląg, na dobre zniszczyły 
we mnie obrazy starego sowieckiego kina.

widzimy 
zdegenerowaną 
przestrzeń społeczną 
i polityczną, 
osuwającą się 
w hobbesowski stan 
naturalny, stan 
wojny wszystkich 
ze wszystkimi 
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Dziś najmocniej „siedzi” we mnie najnowszy film fabular-
ny Siergieja Łoźnicy, czyli Donbas. Jego akcja rozgrywa się we 
wschodnim regionie Ukrainy, kontrolowanym przez zbrojnych 
watażków, popieranych przez Kreml. Wojna hybrydowa pomię-
dzy ukraińską armią zasilaną ochotnikami a bojówkami separaty-
stycznymi wspieranymi przez rosyjskie oddziały przynosi rozpad 
temu rejonowi. Zniszczenia materialne to jedno, widzimy coś 
więcej: zdegenerowaną przestrzeń społeczną i polityczną, osu-
wającą się w hobbesowski stan naturalny, stan wojny wszystkich 
ze wszystkimi. To świat iluzoryczny, z szybko montowanym na 
potrzeby propagandy stronniczym przekazem. Jego groza bierze 
się stąd, że fake newsy spływają ludzką krwią; za dezinformacją 
kryje się fizyczne i duchowe cierpienie, niepewność jutra, wojenne 
zasadzki na efemerycznych granicach między Ukrainą a „ludową 
republiką” Noworosji.

Z jednej strony to obraz na granicy reportażu z miejsca ogar-
niętego militarnym konfliktem. Z drugiej: kolejna opowieść 
o człowieczeństwie, uginającym się pod ciężarem zbrojnej siły. 
Wojna u Łoźnicy to nie jest „hurrra!” wołane z okopu przez żoł-
nierza uskrzydlonego świętą ojczyźnianą walką. To proza życia 
opartego na kłamstwach i przemocy, lekko tylko zakamuflowa-
nych fasadowymi instytucjami. Gdy oglądam „Donbas”, zasta-
nawiam się nad Polską w latach 1944–1945, gdy szły przez nią 
sowieckie armie i powstawały nowe, „ludowe” instytucje, pilnie 
strzeżone przez stalinowski aparat represji. Czy nie wyglądało to 
podobnie? Czy zanim Polska Ludowa nie okrzepła w swojej histo-
rycznej formie, nie przypominała przez moment nieco Noworosji 
pokazanej przez Łoźnicę, „ludowej republiki” strzeżonej przez 
sołdatów i uzbrojonych watażków zamienionych w funkcjona-
riuszy zalegalizowanego przemocą aparatu represji. 

Z przekazów rodzinnych wiem, że powojenna sytuacja na Zie-
miach Odzyskanych znacznie bliższa była historii opowiedzianej 
przez Wojciecha Smarzowskiego w Róży, niźli opowieści ukazanej 
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w głośnym niegdyś filmie Prawo i pięść (1964 rok), dziś pamię-
tanego przede wszystkim z songu Nim wstanie dzień Edmunda 
Fettinga. Świat na granicy wojny i pokoju jest chyba zawsze naj-
mniej oczywisty – krzywdy, które wówczas się dzieją, zwycięzcy 
liczą w poczet koniecznych ofiar, a ludzie, którzy potrafią mocno 
pracować łokciami spychają niżej tych, których połamała wojna. 
Wciąż łatwo można skończyć w rowie, bez życia lub dobytku, ale 
nie jest już się ofiarą wroga, lecz nierzadko tych, którzy stali się 
stróżami nowego porządku.

Wróćmy na Ukrainę, w okolice, gdzie wojna hybrydowa znaj-
duje pożywkę także w słabości lokalnego społeczeństwa. Łoźni-
ca opowiada: „Donbas to region przemysłowy. Jego dynamiczny 
rozwój w pierwszej połowie XX wieku możliwy był głównie za 
sprawą więźniów gułagu, stanowiących darmową siłę roboczą. 
Ich potomkowie osiedlili się w regionie, tworząc oso-
bliwą społeczność skupioną wokół fabryk i obozowych 
baraków. W ostatnich latach, zwłaszcza za kadencji 
pochodzącego z Donbasu prezydenta Wiktora Janu-
kowycza, w regionie wyraźnie wzrosła przestępczość. 
To dlatego w następstwie rewolucji Euromajdanu gru-
py paramilitarne, wspierane przez wschodniego sąsiada, zdoła-
ły podzielić między sobą tereny objęte konfliktem i uzurpować 
władzę w regionie. Wojna trwa, bo Rosja wciąż udziela ruchowi 
separatystycznemu wsparcia finansowego i militarnego. Jej cel 
prosty – nie dopuścić do tego, by Ukraina zyskała suwerenność”. 

Donbas nie pokazuje bitewnych potyczek. Ukazuje przede 
wszystkim losy kilkudziesięcioletniej nieledwie społeczności, 
stworzonej z ludzi wykorzenionych. Tragizm krótkiego trwania, 
najostrzejsze przeciwieństwo długiego trwania, które gwaran-
tuje powolny, harmonijny, spokojny rozwój nie tylko lokalnym 
społecznościom i małym ojczyznom, ale całym społeczeństwom, 
narodowym państwom i imperiom. Dlatego każda opowieść poka-
zana w filmie Łoźnicy, z konieczności krótka, ale nigdy nie komik-

tragizm krótkiego 
trwania, najostrzejsze 
przeciwieństwo 
długiego trwania 
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sowa, jest jak zdzieranie maski z twarzy bestii. Uznany reżyser 
jest jednym z naprawdę nielicznych, którzy pokazują mało chyba 
zainteresowanemu światu prawdę o małej, brudnej, toczącej się 
gdzieś na rogatkach Europy wojnie. 

Pozwolę sobie na spoiler. Scena linczu na złapanym ukraińskim 
ochotniku. To, że tłuką go, nagrywają telefonami i chcą zabić 
dwudziestoparolatkowie, to da się przyjąć jak gorzką rzeczywi-
stość. Ale gdy bije go stara kobieta, bije jako wroga ojczyzny, jako 
faszystę, rzecz staje się o wiele trudniejsza. Bo młodzi bywają zde-
moralizowanymi gówniarzami, dla których obezwładniony męż-
czyzna w sile wieku jest żywym workiem treningowym, okazją do 
bezkarnej przemocy. Ale stara kobieta kojarzy się nam zwykle 
z troską o ognisko domowe, z błogosławieństwem na wojenną 
drogę, z cierpieniem tych, co opłakują poległych. I gdy widzimy 
starą kobietę, judzoną przez tłum, zadającą razy człowiekowi, 
którego twarz ubierana jest w cierniową koronę, tracimy jasność 
osądu, rzeczywistość zachodzi mgłą. Stara kobieta nie ociera twa-
rzy z krwi bitego. Ona bije – w imię niejasnej ojczyzny, w imię 
nieoczywistej wspólnoty, która właśnie nazywa się Noworosja.

Donbas składa się z podobnych trzynastu opowieści. Łoźni-
ca oparł je na autentycznych historiach, które miały miejsce na 
terenach „ludowych republik” na wschodzie Ukrainy między 
2014 a 2015 rokiem. Nie wszystkie wiążą się z fizyczną przemo-
cą. Niektóre to groteskowe scenki rodzajowe z życia pomiędzy 
bombami, pełne gorączkowych prób cieszenia się życiem, iluzji 
jego stabilności. To świat pozornego państwa, w którym urzęd-
nicy są mniej ważni niż bandyci przebrani za wojskową władzę, 
a wszelkie formalności i procedury służą często do okradania 
i osaczania ludzi. Jest w tym zresztą jakaś przygnębiająca wska-
zówka, dotycząca możliwych powodów wschodnioeuropejskiej 
nieufności wobec instytucji i niezdolności do ich długotrwałego 
i efektywnego budowania. Wszystko, co cywilizowane, wisi w tych 
stronach na włosku. Społeczeństwo pokazane w Donbasie jest 
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społeczeństwem wojennym – zasobem wykorzystywanym dla 
różnorakich celów militarnych i propagandowych. Nawet staty-
stom wykorzystywanym dla potrzeb wojennej propagandy grozi 
śmierć. I to nie od zabłąkanej kuli.

Wbijam w Google Maps trasę Warszawa-Donbas. Czas podróży: 
dziewiętnaście godzin, pięćdziesiąt osiem minut. Tysiąc pięćset 
sześć kilometrów. Niecała dobra podróży samochodem dzieli nas 
od małego, lokalnego piekła, sportretowanego przez Łoźnicę. Jest 
nierzeczywiste, bo wojny długo nie miało być w tych rejonach 
Europy, bo kraje postkomunistyczne miały stopniowo ewoluować 
w efektywne liberalne demokracje, integrować się metapolitycz-
nie, kulturowo, gospodarczo i instytucjonalnie jeśli nie z Unią 
Europejską jako taką, to ze Starym Kontynentem. Jest nierze-
czywiste, bo żyjemy jednak całkiem dobrze w niepozbawionej 
przecież kantów Polsce.

Niecała doba dzieli nas od świata, który przenosi się w niepo-
kojące, dobrze znane z naszych dziejów rejony historii: jedena-
stego listopada, gdy obchodziliśmy w Polsce święto odzyskania 
Niepodległości, na kontrolowanych przez prorosyjskich separa-
tystów regionach południowo-wschodniej Ukrainy, czyli w tzw. 
Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej, 
odbyły się wybory ich przywódców oraz „rad ludowych”, czyli par-
lamentów. Ukraina, Polska, kraje zachodnie uznały głosowanie 
za nielegalne i sprzeczne z porozumieniami mińskimi w sprawie 
uregulowania konfliktu w Donbasie. Moskwa była przeciwnego 
zdania. Małe cierpienia, małe zmarnowane życia, małe lokal-
ne polityczne ustawki pod okiem sołdatów – nad nimi wielka 
polityka, twarze z pierwszych stron gazet, solidnie już podsta-
rzałe, nigdy okrutne, raczej skupione, przesuwające pionki na 
szachownicy.

Film pokazuje tylko ułamek rzeczywistości, jaką stwarza szar-
pana wojna. Gdzieś w tle jest potężne zmęczenie – nie tylko na 
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terytoriach wojennych, ale też w wielu nieoczywistych miejscach. 
Konflikt dzieli na przeróżne sposoby, generuje napięcia także 
tam gdzie nie słychać armat. Dobrze to pokazał Wojciech Mucha 
w książce Krew i ziemia. O ukraińskiej rewolucji. W trakcie pobytu 
w Czerniowicach, mieście w południowo-zachodniej części Ukra-
iny w Bukowinie północnej nad Prutem, dziennikarz przegadał 
wiele godzin z ludźmi stamtąd. „W czasie, gdy rozmawialiśmy, 
trwała mobilizacja związana z wojną na wschodzie. Bukowina 
i obwód czerniowiecki były na szarym końcu Ukrainy, jeśli cho-
dzi o liczbę zarejestrowanych poborowych. Mieszkańcy blokowali 
drogi w sprzeciwie wobec powołań, a przed komisjami stawiło 
się jedynie trzydzieści procent zobowiązanych. (…) Wtedy po raz 
pierwszy słyszę o tym, że jest problem z uchodźcami, którzy z tzw. 
republik ludowych na wschodzie przybywają w głąb kraju. Jak się 
okazało, oprócz kobiet i dzieci są wśród nich zdolni do walki męż-
czyźni. Taka sytuacja oburza mieszkańców zachodnich i południo-
wych rejonów Ukrainy. »Nie chcą bronić swojej ziemi, a naszych 
chłopców się posyła na śmierć« – słyszałem później wielokrot-
nie”. Wojna dzieli mocno, szczególnie w państwie pogrążonym 
w kryzysie, w społeczeństwie o niskiej stabilności historycznej. 

Jeśli w wojnach jest wciąż jakiś patos czy heroizm, to i tak 
towarzyszy im gorzki, znijaczający życie banał przemocy, który 
pokazał Łoźnica. Wszak usankcjonowana podłość instytucji, życie 
pod muszką karabinowej lufy, podporządkowanie życia celom 
wojennym, pozór normalności, której w mordę dać może każdy 
żołdak – to specyfika nie tylko wojen hybrydowych, ale każdego 
społeczeństwa w epicentrum wojny. Możemy potraktować tę myśl 
jako jeszcze jedną z wielu, która trafia się przy okazji niedzielnej 
lektury przy filiżance kawy. Ale Donbas, ten niezapośredniczony 
przez fabułę, jest naprawdę tylko o dobę od nas. Ω



B I S K U P  I  A R C Y B I S K U P
Po sześciu latach na stanowisku prowincjała ojciec Bergoglio 
został mianowany rektorem seminarium filozoficznego i teolo-
gicznego, które – jak już wspomniano – przez czas, kiedy stał na 
czele prowincji, zapełniło się studentami: ich liczba się podwo-
iła. Niemniej radykałowie nienawidzili go, częściowo dlatego, 
że pamiętali o jego dokonaniach jako prowincjała, a częściowo 
za jego religijny styl, który miał podkreślać znaczenie religijno-
ści „ludowej” i zachęcać do praktyk pobożnościowych takich jak 
oddawanie czci obrazom, co marksiści intelektualiści traktowali 
z pogardą. W roku 1986 w Argentynie został mianowany nowy 
prowincjał, z którego winy nastąpił powrót do sytuacji z wcze-
snych lat siedemdziesiątych, kiedy stanowisko to zajmował ojciec 
O’Farrell; liczba powołań ponownie spadła, a co do ojca Bergoglio, 
dni jego zwierzchnictwa były policzone. Został wysłany do Nie-
miec, rzekomo by pisać doktorat na temat katolickiego filozofa 
Romana Guardiniego, ale rozprawa nigdy nie została ukończona. 
Pod koniec roku Bergoglio wrócił do Argentyny, nie zatroszczyw-
szy się, by uzyskać na to zgodę – z tego powodu generał zakonu 
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miał go później oskarżyć o nieposłuszeństwo. Przez krótki czas 
uczył teologii w Buenos Aires, ale był w niełasce u osób kierują-
cych prowincją argentyńską. W roku 1990 pozbyto się go, wysy-
łając na nic nieznaczące stanowisko w małej mieścinie. 

W doczesnych kategoriach kariera ojca Bergoglio wydawała się 
skończona, a on sam przez dwa lata był przygnębiony brakiem 
perspektyw, ale ani Towarzystwo Jezusowe, ani jego lewicowa 
frakcja nie stanowiły przecież całego Kościoła. Bergoglio został 
ocalony ze swojego zesłania przez nowego arcybiskupa Buenos 
Aires, kardynała Quarracino, duchownego należącego do zupełnie 
innej szkoły. Podobnie jak Bergoglio, był on człowiekiem nasta-
wionym na ludzi i jako zwolennik Jana Pawła II bez wątpienia 
solidaryzował się z posunięciem papieża z roku 1981, kiedy ten – 
co było bezprecedensową interwencją – pozbawił ojca Arrupe 
stanowiska generała jezuitów, starając się skierować Towarzy-
stwo Jezusowe na mniej destruktywną drogę. Nowym generałem, 
wybranym w roku 1983, został ojciec Peter Kolvenbach, który 
w rzeczywistości dokonał niewielkich zmian w polityce zgroma-
dzenia. W roku 1991 kardynał Quarracino zaproponował, by ojciec 
Bergoglio został biskupem pomocniczym Buenos Aires, i powinni-
śmy zdawać sobie sprawę z tego, jak niezwykła była ta propozycja. 
Tradycyjnie jezuitom nie wolno przyjmować nominacji biskupich, 
a poza diecezjami misyjnymi praktycznie nigdy dotąd w historii 
hierarchii Ameryki Łacińskiej nie słyszano o jezuickim biskupie. 
Jednak dzięki temu awansowi Bergoglio uwolniłby się od jezuic-
kiej struktury dowodzenia i znalazłby się w miejscu, gdzie jego 
populistyczna teologia mogłaby być lepiej przyjęta. 

Ponieważ ojciec Bergoglio jako jezuita potrzebował dyspensy, 
by móc zostać biskupem, konieczne było uzyskanie z jego zgro-
madzenia raportu, o który kardynał Quarracino poprosił w roku 
1991. Został on dostarczony przez generała jezuitów i stanowi 
najbardziej obciążające studium osobowości Jorge Bergoglia, 
jakie zostało sporządzone, zanim został on wybrany na papieża. 
Treść raportu nigdy nie została opublikowana, ale pewien ksiądz, 
który miał do niego dostęp, zanim dokument zniknął z archiwum 
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jezuitów, przekazał następującą relację: ojciec Kolvenbach przypi-
sywał Bergogliowi cały wachlarz przywar – od stałego używania 
wulgaryzmów po przebiegłość oraz nieposłuszeństwo ukryte pod 
maską pokory, a także brak równowagi psychicznej. W odnie-
sieniu do tego, czy Bergoglio nadawał się na biskupa, w raporcie 
podkreślono, że jako prowincjał stwarzał podziały we własnym 
zgromadzeniu. 

Nic dziwnego, że kiedy został wybrany na papieża, zrobił 
wszystko, by przechwycić istniejące kopie dokumentu, a orygi-
nał – złożony w oficjalnym archiwum jezuitów w Rzymie – znik-
nął. Jeśli chodzi o obiektywność raportu, należy uwzględnić 
wrogość względem niego przejawianą przez jezuitów, którzy 
zarządzali w tym czasie w Argentynie, ale w rzeczywistości Ber-
goglio wyolbrzymiał niechęć swojego zakonu wobec niego, aby 
uczynić z siebie męczennika w oczach kardynała Quarracina (to 
właśnie mógł mieć na myśli ojciec Kolvenbach, gdy wspomniał 
o nieposłuszeństwie pod maską pokory). Ale choćby patrzeć na to 
wszystko z pewnym dystansem, raportu Kolvenbacha nie można 
odebrać jako charakterystyki wzorowego zakonnika sporządzonej 
przez jego przełożonego.

Kardynał Quarracino był jednak zdeterminowany, by Bergo-
glio został biskupem, a chociaż wymagało to specjalnej audiencji 
u papieża Jana Pawła II, dopiął swego. Zgodnie z jego oczeki-
waniami w roku 1992 ojciec Bergoglio został mianowany jed-
nym z kilku biskupów pomocniczych w Buenos Aires. Pełniąc 
ten urząd, przyjmował kierunek wyznaczany przez arcybiskupa, 
uważanego za reprezentanta prawicy Kościoła w populistycz-
nym stylu Jana Pawła II. Nie trzeba było długo czekać na rozkwit 
nowej kariery w hierarchii Kościoła, którą umożliwiła Bergogliowi 
interwencja Quarracina. W roku 1997 biskup Bergoglio otrzymał 
prawo do sukcesji, a rok później, po śmierci kardynała Quarra-
cina, został mianowany arcybiskupem Buenos Aires; jego nomi-
nacja została wówczas dobrze przyjęta wśród konserwatystów. 
W lutym 2001 roku Bergoglio otrzymał kapelusz kardynalski z rąk 
papieża Jana Pawła II. 
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W ten sposób kardynał Bergoglio stał się najwyżej postawio-
nym człowiekiem Kościoła w Argentynie i nie brak świadectw na 
temat tego, jak był postrzegany wewnątrz i na zewnątrz Kościo-
ła. Prawdopodobnie najbardziej wnikliwym studium osobowości 
Bergoglia jest dzieło Omara Bello zatytułowane El verdadero Fran-
cisco („Prawdziwy Franciszek”) opublikowane kilka miesięcy po 
tym, jak został wybrany na papieża. Warto zauważyć, że książka 
zniknęła z księgarń z niewytłumaczalną prędkością i jest dziś nie 
do zdobycia. Podzieliła w ten sposób los innych publikacji, które 
nie były przychylne papieżowi Franciszkowi. Będąc dyrektorem 
odpowiedzialnym za PR, Omar Bello był w roku 2005 zaangażo-
wany w inaugurację nowego kościelnego kanału telewizyjnego, 
który prezydent Menem podarował archidiecezji w Buenos Aires. 
Przez ponad osiem lat pracował dla arcybiskupa i mógł go dobrze 
poznać. Jako profesjonalista w tej dziedzinie szybko rozpoznał 
w kardynale Bergoglio znakomitego propagatora siebie same-
go, kryjącego się za pozorami prostoty i surowości. Obracając 
się w kręgach pracowników archidiecezji, Bello miał możliwość 
usłyszenia licznych historyjek, jakie krążyły tam na temat ich 
enigmatycznego zwierzchnika. 

Prawdopodobnie najbardziej znaną z nich jest historia Féliksa 
Bottazziego, pracownika, którego arcybiskup Bergoglio postano-
wił pewnego dnia wyrzucić, ale w taki sposób, żeby zataić swój 
udział8. Po tym, jak został zwolniony, pan Bottazzi poprosił o spo-
tkanie z kardynałem Bergoglio, który przyjął go, mówiąc z przyja-
cielskim zakłopotaniem: „Ja o niczym nie wiedziałem, mój synu. 
Zaskakujesz mnie… Czemu cię wyrzucono? Kto to zrobił?”. Botta-
zzi nie wrócił do pracy, ale otrzymał od Bergoglia nowy samochód. 
Odszedł przekonany, że kardynał jest osobą świętą, popychaną 
jednak przez siły, nad którymi nie jest w stanie zapanować, i zdo-
minowaną przez krąg nikczemnych podwładnych. 

Z opisu Bella wynika, że tego typu sposób obchodzenia się 
Bergoglia z ludźmi może wynikać zarówno z temperamentu, jak 
i z polityki, jaką przyjął. Bello cytuje relację księdza, który pra-
cował dla Bergoglia i uważał go za swojego przyjaciela: „Mani-
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pulował mną przez całe lata […]. Ten facet manipuluje twoimi 
uczuciami. Myślisz, że jest twoim tatusiem, a on wodzi cię za nos”. 

Znana jest także historia psychiatry z Buenos Aires, który 
specjalizuje się w leczeniu duchownych. Wśród jego pacjentów 
było kilku księży z grona współpracowników arcybiskupa, któ-
rzy przyszli do niego wyczerpani z powodu szalonej huśtawki 
zapewnianej im przez przełożonego. Po wysłuchaniu opowieści 
o ich bolączkach psychiatra powiedział do jednego z nich: „Nie 
mogę cię leczyć. By zaradzić twoim problemom, musiałbym zacząć 
leczyć twojego arcybiskupa”. 

Następną osobą, której pisemne relacje rzucają światło na oma-
wiany temat, jest profesor Lucrecia Rego de Planas, która przez 
długie lata znała osobiście kardynała Bergoglio. W dniu 23 wrze-
śnia 2013 roku opublikowała List do papieża Franciszka. Opisuje 
w nim ze zdziwieniem zwyczaj Bergoglia, który pozornie zgadza 
się ze wszystkimi stronami w sporze: „Jednego dnia dyskutuje 
energicznie z biskupami Duartem i Aguerem (znanymi konser-
watystami) na temat obrony życia i liturgii, po czym tego samego 
dnia podczas kolacji z takim samym rozmawia z biskupami Yser-
nem i Rosa Chávezem o wspólnotach podstawowych (grupach 
w stylu sowieckim propagowanych przez teologię wyzwolenia) 
oraz strasznych barierach, jakie stwarza »nauczanie dogmatycz-
ne« Kościoła. Jednego dnia jest przyjacielem kardynała Cipria-
niego Thornego (arcybiskupa Limy z Opus Dei) oraz kardynała 
Rodrígueza Maradiagi (z Hondurasu), z którymi debatuje na 
temat etyki biznesu i walki z ideologiami New Age, a zaraz po 
tym staje się przyjacielem Casaldáligi i Boffa (sławnych przedsta-
wicieli teologii wyzwolenia), z którymi rozprawia o »walce klas«”. 

Przyczyną zdziwienia profesor Rego de Planas było to, że jest 
Meksykanką. Gdyby była Argentynką, znałaby wcześniej zupeł-
nie podobny sposób podchodzenia do rzeczy charakterystyczny 
dla klasycznego peronizmu. Krąży opowieść, że pewnego razu 
w okresie swej świetności Perón zaproponował młodemu krew-
nemu, że wprowadzi go w arkana polityki. Najpierw zabrał go 
ze sobą na spotkanie z delegacją komunistów; po wysłuchaniu 
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ich wniosków powiedział do nich: „Macie rację”. Dzień później 
przyjął przedstawicieli faszystów i tak samo odpowiedział na ich 
argumenty: „Macie całkowitą rację”. Następnie zapytał swojego 
krewnego, co o tym wszystkim myśli, a ten odrzekł: „Rozmawia-
łeś z dwiema grupami o diametralnie przeciwstawnych zapatry-
waniach i powiedziałeś obydwu, że się z nimi zgadzasz. To jest 
absolutnie nie do przyjęcia”.

„Ty również masz rację” – odpowiedział Perón. Anegdota ta 
jest wyjaśnieniem, dlaczego nikt nie może oczekiwać, że będzie 
umiał ocenić papieża Franciszka, jeśli nie rozumie tradycji poli-
tyki argentyńskiej, będącej zjawiskiem nieznanym reszcie świata. 
Franciszek jest zagadką dla Kościoła, bo nie ma on klucza umożli-
wiającego zrozumienie go: Franciszek jest kościelną wersją Juana 
Peróna. Ci, którzy usiłują interpretować go w jakikolwiek inny 
sposób, pomijają jedyne istotne kryterium. 

Omar Bello, mimo że zwykle jest oględny, opisuje również 
tych, którzy byli znani jako „»wdowy po Bergogliu« – ludzi, którzy 
porzucili swoje posady i rozsiedli się w fotelach podstawionych im 
przez kardynała, ale w końcu zostali »ukarani« za to, że postępo-
wali zbyt swobodnie”. Może to mieć związek z jeszcze inną cechą 
Bergoglia – jego nieufnością w stosunku do ludzi. Wobec swoich 
współpracowników był – jak to określił jeden z nich – „podejrzliwy 
jak jednooka krowa”, szczególnie w kwestiach finansowych. Wła-
śnie dlatego przyjął praktykę otaczania się miernotami, które był 
w stanie zdominować, co widać było zarówno wśród jego współ-
pracowników w archidiecezji w Buenos Aires, jak i w hierarchii 
kościelnej w Argentynie, której nominacjami zawiadywał. Bello 
dodaje: „Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie znam ludzi, 
którzy mają w sobie głęboki lęk przed nim i którzy poruszają się 
przy nim z najwyższą ostrożnością. Kiedy przeniósł się do Rzy-
mu, sytuacja się pogorszyła – przestał dzwonić do wielu z tych, 
którzy myśleli, że są jego przyjaciółmi”. 

Bergoglio nigdy nie czuł się dobrze w towarzystwie osób, które 
mogłyby przyćmić go pod względem psychologicznym, intelek-
tualnym czy społecznym. Wywodzi się z niższej warstwy spo-
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łecznej niż wielu z jego współbraci z Towarzystwa Jezusowego, 
a w społeczeństwie świadomym podziałów klasowych, które są 
dziedzictwem oligarchicznej przeszłości Argentyny, zawsze sta-
nowiło to wyraźne utrudnienie. Radził sobie z tym, obnosząc 
się przed innymi ze swoim przesadnym prostactwem (co pro-
wadziło do skarg na jego grubiański język, o czym wspomniał 
Kolvenbach w swoim raporcie), a także wyraźnie ignorując ważne 
osobistości podczas wielkich zgromadzeń, za to przyjaźnie rozma-
wiając ze sprzątaczami i robotnikami. Podobne reakcje obronne 
można dostrzec w przyjętej przez niego postawie osoby prostej 
i zamkniętej w sobie, co w rzeczywistości jest jednak przykrywką 
dla ścisłej kontroli psychologicznej. 

B E R G O G L I O  S K R Ę C A  W  L E WO

Zainteresowanie polityką, które zawsze wyróżniało Bergoglia, 
stało się jego cechą dominującą po tym, jak został mianowa-
ny na stanowisko arcybiskupa Buenos Aires. Pełniąc tę funkcję, 
miał do czynienia z lewicowym i antyklerykalnym rządem Nésto-
ra Kirchnera, a później wdowy po nim, Cristiny, która w roku 
2007 zastąpiła go w roli prezydenta. Strategia Bergoglia polegała 
na atakowaniu rządu z lewicowych pozycji: kiedy Kirchnerowie 
zaatakowali Kościół w sprawach takich jak legalizacja małżeństw 
homoseksualnych, kardynał odpowiedział, że rząd zaniedbuje 
prawdziwe problemy narodu. Dbał o swoje wpływy w argentyń-
skich związkach zawodowych, a jego rywalizacja z rządem tak 
bardzo się nasiliła, że Kirchner zaczął postrzegać go jako fak-
tycznego przywódcę opozycji. Można przeczytać bezkrytyczny 
komentarz Austena Ivereigha na ten temat: „Taki jest prawdziwy 
paradoks Bergoglia. Ascetyczny, nieprzekupny mistyk wojujący 
z duchową światowością, biskup – pasterz pachnący owcami. To 
on właśnie jest najbardziej przenikliwym politykiem argentyń-
skim od czasów Peróna”. Kwestia polityczna jest do zaakceptowa-
nia, ale prowokuje pytanie o to, w jakim stopniu woń owiec jest 
nałożonymi perfumami i w jakim stopniu mistycyzm był częścią 
programowego manifestu. Około 2010 roku stanowisko poli-



M
A

Rc
A

N
tO

N
IO

 c
O

LO
N

N
A

 /
 P

A
PI

Eż
 D

Yk
tA

tO
R

 
13

6

tyczne kardynała Bergoglio do tego stopnia zaostrzyło stosunki 
pomiędzy państwem a Kościołem, że niektóre środowiska kościel-
ne zastanawiały się, jak można by zastąpić go w roli arcybiskupa 
Buenos Aires, proponując mu w zamian nominację na prefekta 
Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego w Rzymie. 

Do czasu, kiedy w 1998 roku został arcybiskupem Buenos Aires, 
a nawet przez jakiś czas po tym, Bergoglio był znany ludziom 
jako prawa ręka „reakcjonisty” kardynała Quarracina i jako wróg 
marksistów z Towarzystwa Jezusowego, a być może nawet cichy 
współpracownik reżimu wojskowego z lat siedemdziesiątych 
(choć najostrzejsza krytyka w tym względzie nie pojawiła się 
przed rokiem 2005). Bergoglio był bliski kościelnym ugrupowa-
niom konserwatywnym takim jak Opus Dei i dwóm wpływowym 
w Argentynie ruchom włoskim – Comunione e Liberazione oraz 
Focolari. Wielką zagadką, z jaką musimy się zmierzyć, jest jego 
przeobrażenie się w człowieka, którego liberalna część Kościoła, 
a zwłaszcza grupa z St. Gallen, obrała na swojego figuranta. Dla 
wielu ta przemiana jest największą tajemnicą kariery Bergoglia. 

Tu także jednak możemy zapędzić się w ślepy zaułek, jeśli nie 
będziemy rozumieli peronistycznych podstaw ideowych. Perón 
jako prezydent nie wahałby się ani przez chwilę, by przesunąć się 
z prawicy aż do krańcowej lewicy, jeśli przysłużyłoby się to zdo-
byciu przez niego władzy, a na początku dwudziestego pierwsze-
go wieku istniały w Kościele okoliczności, które wskazywały, że 
tego rodzaju zmiana ukierunkowania może okazać się sprytnym 
posunięciem. Papież Jan Paweł II tracił siły, a według szeroko roz-
powszechnionego przypuszczenia kolejnym papieżem miał być 
liberał. Kwestia, czy w 2001 roku, po wyniesieniu go do godności 
kardynalskiej, Bergoglio myślał, że faktycznie mógłby być następ-
cą Jana Pawła II, stanowi przedmiot zbyt odległy dla dociekania; 
papież z Ameryki Łacińskiej – być może to wciąż wydawało się 
mało prawdopodobne. Niemniej nie przyniosłoby mu to żadnej 
szkody – rozważając rzecz hipotetycznie – gdyby zwyciężył. 

Na forum międzynarodowym kardynał Bergoglio pojawił 
się przez przypadek, jaki stworzyła historia. W październiku 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
8 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

18
 

13
7

2001 roku wziął udział w synodzie biskupów 
w Rzymie, zwołanym w celu przedyskuto-
wania zagadnienia roli biskupów w Kościele. 
Bergoglio był asystentem kardynała Egana 
z Nowego Jorku, który pod koniec tygo-
dniowego spotkania miał przedstawić 
relatio, czyli podsumowanie. Jednak-
że Egan został wezwany do udziału 
w nabożeństwie żałobnym upamięt-
niającym ofiary ataku terrorystycz-
nego dokonanego kilka tygodni 
wcześniej – 11 września. Zadanie 
to nieoczekiwanie przypadło więc 
w udziale kardynałowi Bergoglio. 
Jego przemówienie zrobiło duże 
wrażenie na biskupach. Austen 
Ivereigh podkreśla jego zna-
czenie dla budowania reputacji 
Bergoglia: „Stworzył dokument 
zwięzły i elegancki. Zewsząd 
zebrał pochwały […]. Bergoglio 
otrzymał gromkie brawa. Pod-
kreślano, że w niezwykle umie-
jętny sposób oddał wspólne troski 
biskupów, nie doprowadzając do 
rozłamu. »Ludzie podziwiali go naj-
bardziej za to, jak wydobył z dys-
kusji synodalnej to, co najlepsze, 
mimo ograniczeń strukturalnych 
i metodycznych«  – wspomina 
wieloletni rzymski przyjaciel 
Bergoglia, profesor Guzmán 
Carriquiry”. Nie wyszło jednak 
na jaw, że przemówienie kar-
dynała Bergoglio od począt-
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ku do końca napisał dla niego argentyński biskup Daniel Emilio 
Estivill, członek Sekretariatu Synodu. Ci, którzy znają biskupa 
Estivilla, opowiadają, że od tamtego czasu żyje w stanie napięcia 
nerwowego, obawiając się odwetu, jaki może go spotkać z powodu 
tego niewygodnego sekretu. 

Synod biskupów pomógł kardynałowi Bergoglio stać się roz-
poznawalnym dla wielu przywódców Kościoła, w tym kardynała 
Martiniego, z którym pierwszy raz spotkał się podczas Kongre-
gacji Generalnej Jezuitów w roku 1973. Martini, kardynał i arcy-
biskup Mediolanu, był budzącym szacunek reprezentantem 
liberalnego skrzydła w Kościele, mającym niemałe szanse, by stać 
się kolejnym papieżem – przeciw niemu przemawiał jednak jego 
wiek. Określenie siebie sprzymierzeńcem tej frakcji było strate-
gią, która nic Bergoglia nie kosztowała. Mógł jedynie skorzystać 
z tego, że dzięki „teologii wyzwolenia” przypisywano Kościołowi 
w Ameryce Łacińskiej pełen blasku liberalizm, choć on sam nie 
był jej zwolennikiem. 

Na konklawe z roku 2005 nieomal został wybrany na papieża 
jako kandydat liberałów i alternatywa dla kardynała Ratzingera, 
po czym wrócił do Argentyny ze sławą „prawie papieża” z Amery-
ki Łacińskiej. Rzeczywiście odnosiło się wrażenie, że Bergogliowi 
nie udało się sięgnąć po urząd papieża z powodu ujawnionych 
wcześniej, w roku 2005, informacji dotyczących przypisywanej 
mu zdrady kapłanów, których oddał w ręce wojskowej dyktatu-
ry. Kardynałom rozdano dokumenty dotyczące tej sprawy. Z tego 
punktu widzenia – według komentarza Omara Bello – Bergoglio 
miał szczęście, że jego oskarżycielem był Horacio Verbitsky, zde-
klarowany marksista i antyklerykał, którego dowody – z powodu 
jego postawy i przekonań – zostały zlekceważone. W odpowie-
dzi Bergoglio opublikował autobiografię w formie serii wywia-
dów; odpierał w niej zarzuty i zapewniał, że działał przeciwko 
dyktaturze. 

Lata tuż po 2005 roku to okres, kiedy kardynał Bergoglio osią-
gnął w Argentynie i całej Ameryce Łacińskiej największe wpływy. 
Do tego czasu stał się już wrogiem prawego skrzydła w Kościele 
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i przyjął w pełni liberalną postawę, przerażając wszystkich tych, 
którzy wcześniej patrzyli na niego jak na wzór wartości katolic-
kich. Jego metodą stało się składanie oświadczeń, które usatys-
fakcjonowałyby Rzym w jego ortodoksji, i jednoczesne unikanie 
jakiegokolwiek poważnego sprzeciwu wobec antykatolickiego 
programu Kirchnerów w Argentynie. W 2010 roku, kiedy wprowa-
dzono prawo legalizujące małżeństwa homoseksualne, kardynał 
Bergoglio napisał do pewnych zakonnic list, w którym w zdecy-
dowanych słowach bronił chrześcijańskiego nauczania, ale jed-
nocześnie odradzał jakikolwiek faktyczny sprzeciw, jaki katoliccy 
aktywiści chcieli podjąć. W tym samym roku tradycjonalistycz-
ny katolicki pisarz Antonio Caponnetto opublikował książkę La 
Iglesia traicionada („Zdradzony Kościół”), potępiającą „żenujące 
nauczanie w stylu Gandhiego, które go (Bergoglia – przyp. red.) 
dziś paraliżuje i wprawia w zakłopotanie powierzone mu owce 
i czyni z nich tchórzy”, a to kontrastuje z otwartym bronieniem 
zasad katolickich, z których Bergoglio był znany zaledwie kilka 
lat wcześniej. 

P OW I Ą Z A N I A  B E R G O G L I A  Z  WAT Y K A N E M

Ta nowa postawa Bergoglia sprawiła, że stał się obiektem podej-
rzeń ze strony nuncjusza papieskiego w Argentynie, arcybiskupa 
Bernardiniego, i dostojników kościelnych, w tym Héctora Agu-
era, który był arcybiskupem La Platy. W rezultacie po sześciu czy 
siedmiu latach toczenia sporów sprzeciw, jakiego doświadczał 
z tych stron, zaczął umniejszać jego własne wpływy, co miało 
doprowadzić do ostrego wyrównania rachunków, kiedy został 
papieżem. Ale nawet przed wyniesieniem na papieża Bergoglio-
wi nie brakowało środków, by odpierać ataki. Jednym z nich był 
nieustanny dopływ pieniędzy na posunięcia kurialne w czasie, 
kiedy Watykan walczył z kłopotliwą sytuacją pozostawioną mu 
w spadku przez fatalnie zarządzającego Bankiem Watykańskim 
arcybiskupa Marcinkusa. Jako arcybiskup Buenos Aires kardynał 
Bergoglio był z urzędu także kanclerzem Papieskiego Uniwer-
sytetu Katolickiego Argentyny, który dysponował olbrzymim 
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dofinansowaniem rzędu 200 mln dolarów amerykańskich. Z nie-
jasnych duża część tych pieniędzy została przetransferowana do 
Banku Watykańskiego. Ta transakcja przypomina skandal sprzed 
lat, kiedy Bergoglio był biskupem pomocniczym w Buenos Aires, 
a archidiecezja odrzuciła dług w wysokości 10 mln dolarów, poda-
jąc uzasadnienie, że czek wystawiony przez kurię archidiecezjalną 
nie został poprawnie podpisany. Opisując ten incydent, Austin 
Ivereigh uniewinnia Bergoglia i ukazuje go jako reformatora, 
który posprzątał bałagan, ale prawdą jest, że był on w tym czasie 
prawą ręką kardynała Quarracina, musiał więc mieć wgląd w to, 
jak czek został wystawiony, a fakty nie zostały nigdy satysfak-
cjonująco wyjaśnione. Te przypadki to zaledwie dwa przykłady 
niejasnych spraw sugerujące, że warto byłoby szczegółowo zba-
dać zagadnienie poczynań finansowych Bergoglia z czasu pełnie-
nia przez niego funkcji kościelnych w Buenos Aires, co musiałby 
uczynić specjalista w tej dziedzinie. 

Innymi środkami wpływu kardynała Bergoglio były jego kon-
takty osobiste. W Rzymie miał przyjaciela, kardynała Giovan-
niego Battistę Re, który w latach 2000–2010 roku był prefektem 
Kongregacji ds. Biskupów. Kardynał Re początkowo był odda-
nym stronnikiem Bergoglia, ale tak jak wielu ludzi z nim związa-
nych ostatecznie także nabrał wątpliwości i zwrócił się przeciwko 
niemu. W najlepszym okresie tej przyjaźni Bergoglio skorzystał 
z niej, aby umieścić w Kongregacji ds. Biskupów argentyńskiego 
kapłana Fabiána Pedacchia, który stał się jego agentem i infor-
matorem. Ojciec Pedacchio przekazywał kardynałowi Bergoglio 
rozliczne informacje w rozmowach telefonicznych i faksach, dora-
dzając mu na podstawie listów, które otrzymywała Kongregacja 
ds. Biskupów – nawet tych, które miały ściśle poufny charakter. 
Dzięki temu sojusznikowi wielu zwolenników Bergoglia zostało 
mianowanych na biskupów – nie tylko w Argentynie, ale także 
w hierarchii całej Ameryki Południowej. Gdy Bergoglio został 
wybrany na papieża, odwdzięczył się ojcu Pedacchio, czyniąc go 
swoim osobistym sekretarzem, dzięki czemu sam w dalszym ciągu 
może wykorzystywać swoje wcześniejsze wpływy. 
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Sprawą najbardziej godną uwagi jest spór ojca Pedacchio 
z biskupem Rogeliem Livieresem z Opus Dei, który stał na czele 
diecezji Ciudad del Este. Choć miasto jest położone w Paragwa-
ju, znajduje się niedaleko granicy z Argentyną, a biskup Livieres 
był z pochodzenia Argentyńczykiem. Był zagorzałym tradycjo-
nalistą i jako taki stanowił wyzwanie nie tylko dla Bergoglia, ale 
również dla liberałów w hierarchii kościelnej Ameryki Południo-
wej. W swojej diecezji Livieres założył seminarium, które dawało 
tradycyjną kapłańską formację i pod wszelkimi względami było 
ogromnym sukcesem. W pełni rozkwitu seminarium w Ciudad 
del Este miało u szczytu swej sławy 240 alumnów – więcej niż 
wszystkie inne paragwajskie diecezje razem wzięte. Przyciągało 
także tych, którzy uciekali z seminarium kardynała Bergoglio 
w Buenos Aires, które znajdowało się w nie najlepszym położeniu, 
co nie pomagało Bergogliowi spoglądać przychylnie na rywala. 
Najgorszą opinię wśród hierarchów w Paragwaju miał Fernando 
Lugo, biskup z San Pedro, który porzucił posługę na rzecz kariery 
politycznej i był prezydentem do czasu, kiedy w roku 2012 został 
przez parlament postawiony w stan oskarżenia. Wcześniej, łącząc 
posługę biskupią z licznymi romansami, został ojcem kilkorga 
nieślubnych dzieci. Biskup Livieres był jedynym, który piętnował 
zarówno biskupa Lugo, jak i jego kolegów z paragwajskiej hierar-
chii kościelnej, którzy zmówili się, aby nie ujawniać tajemnicy 
złego prowadzenia się biskupa Lugo. 

W 2008 roku, wkrótce po tym, jak Lugo został wybrany na pre-
zydenta, biskup Livieres przybył do papieża Benedykta z wizytą 
ad limina apostolorum i osobiście przekazał mu zapieczętowany 
list, w którym krytykował system nominacji biskupich zorgani-
zowany przez biskupa Lugo. Mimo zastosowania przez biskupa 
Livieresa środków ostrożności list dostał się w ręce kardynała 
Bergoglio, a stamtąd przeciekł do prasy, dzięki czemu powiódł 
się zamiar skonfliktowania biskupa Livieresa z rządem Paragwaju 
i resztą hierarchów kościelnych. Był to jednak tylko przedsmak 
tego, co miało spotkać biskupa pod rządami Franciszka – w cią-
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gu roku od wyboru Bergoglia na papieża odwołano go z urzędu, 
a jego seminarium rozwiązano. 

Z tych zatargów możemy wyciągnąć jedną lekcję: minęło pra-
wie czterdzieści lat od czasu, kiedy młody ojciec Bergoglio został 
mianowany prowincjałem jezuitów w Argentynie w momencie 
kryzysu; czasy się zmieniły, ale jako doświadczony arcybiskup 
i kardynał pozostawał w konflikcie z rządem państwa, z nuncju-
szem papieskim w swoim kraju oraz niemałą częścią rodzimego 
Kościoła, a nawet z biskupami spoza jego terenu, i nie utracił 
talentu do bycia siłą, która tworzy podziały. 

Te odkrycia dotyczące ojca Pedacchio i biskupa Livieresa zosta-
ły podane przez hiszpańskiego dziennikarza Francisca José de 
la Cigoña na długo przed tym, jak Bergoglio został wybrany na 
papieża. De la Cigoña wskazał także na innego agenta kardynała 
Bergoglio w Rzymie – argentyńskiego kapłana Guillerma Karche-
ra, który był pracownikiem urzędu protokolarnego w Sekretaria-
cie Stanu. W Buenos Aires biskup pomocniczy Bergoglia, Eduardo 
García, pełnił funkcję zarządzającego „opiniami” w Internecie 
na temat biskupów i innych duchownych. Po opisaniu tego sys-
temu kontroli de la Cigoña skomentował go tymi słowami: „To 
w ten sposób Bergoglio zaczyna rozciągać sieć kłamstw, intryg, 
szpiegostwa, nieufności i – skutecznego bardziej niż wszystko 
inne – strachu. Takie jest zdanie argentyńskiego urzędnika, który 
pracuje w Watykanie i który, oczywiście ze strachu, wolałby nie 
ujawniać swojego nazwiska: Bergoglio jest »osobą, która przede 
wszystkim wie, jak zasiać lęk«. To dlatego ma w Stolicy Apostol-
skiej wpływy, które zadziwiają wielu. Jednakże choćby działał 
bardzo ostrożnie, aby zrobić na wszystkich wrażenie swoim wyglą-
dem gipsowego świętego, ascetycznego i umartwiającego się, jest 
człowiekiem patrzącym przez pryzmat władzy. I zawsze nim był”. 
Przekazując te spostrzeżenia hiszpańskiemu czytelnikowi, de la 
Cigoña wyraził opinię, jaką w tym czasie wielu w Argentynie już 
sobie wyrobiło o swoim arcybiskupie, ale niestety nie dotarła 
ona do kardynałów z całego świata, którzy w 2013 roku spotkali 
się na konklawe. 
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Pozycja, którą Bergoglio zbudował sobie w tych latach, została 
jednak zagrożona przez zbliżającą się do niego nieprzekraczalną 
datę. W grudniu 2011 roku, osiągnąwszy wiek siedemdziesię-
ciu pięciu lat, musiałby złożyć rezygnację z urzędu arcybiskupa, 
a ludzie Kościoła w Argentynie zaczęliby go opuszczać. Omar 
Bello uważa, że do 2011 roku Bergoglio został zepchnięty na dru-
gi plan, a jego wpływy osłabły na korzyść jego rywala – Héctora 
Aguera, arcybiskupa La Platy. Papież Benedykt odrzucił jednak 
rezygnację Bergoglia (wywołało to niesmak wśród niektórych 
członków hierarchii kościelnej w Argentynie, którzy wkrótce mie-
li odpokutować swoje niezadowolenie) i poprosił ustępującego 
hierarchę, by kontynuował swoją posługę nieco dłużej. Ale kar-
dynał Bergoglio, który czuł się wówczas i wyglądał jak życiowy 
bankrut, otwarcie mówił o wycofaniu się do domu księży emery-
tów. Nadzieje, które pojawiły się podczas konklawe w 2005 roku, 
całkowicie zniknęły. 

PA P I E Ż  A B DY K U J E

Nieoczekiwanie jednak ta ponura sytuacja zmieniła się przez 
plotki z Rzymu. W połowie 2012 roku kilka wtajemniczonych 
osób z wewnątrz Kurii Rzymskiej wiedziało, że papież Benedykt 
rozważa abdykację. Zwierzył się ze swojego zamiaru dwóm naj-
bliższym współpracownikom – sekretarzowi stanu kardynałowi 
Bertone oraz swojemu osobistemu sekretarzowi, arcybiskupowi 
Gänsweinowi, a później wyznaczył dokładną datę: 28 lutego 2013 
roku. Kontakty kardynała Bergoglio z Rzymem gwałtownie się 
nasiliły, sięgając gorączkowego poziomu najwyższej nerwowości, 
w miarę jak zbliżała się data zapowiadanej w plotkach abdykacji 
papieża Benedykta. Pewne jest jednak, że gdy 11 lutego 2013 roku 
papież Benedykt publicznie ogłosił kardynałom swoją decyzję, 
zaskoczyło to prawie cały świat, ale nie Bergoglia i jego współ-
pracowników – co odkryli naoczni świadkowie. Tego dnia rektor 
katedry w Buenos Aires przybył z wizytą do kardynała i zastał go 
rozradowanego. Podczas całego spotkania nie przestawały dzwo-
nić telefony z różnych krajów od sprzymierzeńców Bergoglia, a we 
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wszystkich tych rozmowach wyrażano osobiste gratulacje. Jeden 
z jego przyjaciół z Argentyny, gorzej poinformowany niż pozosta-
li, zadzwonił, by zapytać o tę niezwykłą wiadomość, a Bergoglio 
odrzekł mu: „Nie wiesz, co to oznacza”. 

Kardynał Bergoglio miał osiem lat, by dokładnie rozważyć, 
co to oznacza. W 2005 roku wydawało się, że z powodu wyboru 
Benedykta XVI plany grupy z St. Gallen zostały zniweczone. Przy-
puszczano, że Benedykt będzie pełnił swój urząd przez dziesięć 
albo piętnaście lat, co byłoby zbyt długim okresem, aby którakol-
wiek z osób należących do grupy odniosła sukces. Jego abdyka-
cja w lutym 2013 roku nastąpiła w samą porę, aby wskrzeszono 
program z St. Gallen. Kardynał Martini zmarł w poprzednim 
roku, ale Danneels i Kasper byli jeszcze wystarczająco młodzi, aby 
uniknąć wyłączenia z konklawe, co dotyczy kardynałów w wieku 
lat osiemdziesięciu – wiek ten, będący przełomowym, osiągnęliby 
nieco później w tym roku. Przede wszystkim Bergoglio w wieku 
siedemdziesięciu sześciu lat pozostawał papabile. Przedłużenie 
jego urzędowania przez Benedykta XVI oznaczało, że wciąż był 
arcybiskupem Buenos Aires, a tym samym był znaczącym człon-
kiem hierarchii kościelnej w Ameryce Łacińskiej. 

W czasie kolejnych dwóch tygodni, zanim udał się do Rzymu na 
oficjalne pożegnanie papieża Benedykta, Bergoglio działał gorącz-
kowo, ale ukrywał to pod maską obojętności. Ksiądz, który go 
znał, zwierzył się Omarowi Bellowi, iż kardynał robił przedstawie-
nie, udając, że nie chce jechać do Rzymu, „a wiem, że rozmawiał 
wtedy z połową świata, spiskując jak szalony. Tak, to jest Jorge…”. 
Jednak każdy, kto wyobrażałby sobie, że Bergoglio będzie obcho-
dził Kolegium Kardynalskie, przekazując wiadomość „głosujcie na 
mnie”, nie doceniałby Jorge. Jego strategia od początku polegała 
na zadeklarowaniu się jako zwolennik kardynała Seána O’Malleya 
z Bostonu. Omar Bello wyjaśnia tę taktykę w następujący spo-
sób: to odwróciłoby uwagę kardynałów z Europy od jego własnej 
kandydatury, jednak wiedział, że dla Latynoamerykanów, a także 
na pewno dla wielu innych w Kościele, papież ze Stanów Zjedno-
czonych byłby znienawidzony, miałoby to zbyt wyraźny posmak 
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imperializmu jankesów. Naciskanie na O’Malleya było ipso facto 
po to, by zwrócić uwagę na kontynenty amerykańskie. Gdyby kar-
dynałowie odrzucili O’Malleya, mogliby skierować swój wzrok na 
Bergoglia jako na osobę z drugiej Ameryki. Jest to interpretacja 
możliwa, choć wydaje się zbyt zawiła. Jako alternatywę można 
wskazać to, co ujawnił kardynał McCarrick z Waszyngtonu: tuż 
przed konklawe odwiedziła go pewna świecka osoba z Włoch, by 
nakłonić go do „nagłaśniania” osoby Bergoglia. Jeśli odczytamy 
to w tej perspektywie, Bergoglio, agitując za O’Malleyem, po pro-
stu sygnalizował północnoamerykańskim kardynałom, że jest ich 
sprzymierzeńcem. 

Mało kto spierałby się z tym, że konklawe z 2013 roku było 
prawdopodobnie najbardziej upolitycznionymi wyborami od cza-
su upadku Państwa Kościelnego. Byłoby takim choćby poprzez 
samo dramatyczne tło, na którym się rozgrywało – abdykację 
papieża, pierwsze takie wydarzenie w Kościele od sześciuset lat. 
Ale o wiele bardziej niepokojące były prowadzące do niego oko-
liczności: trudna sytuacja finansowa Watykanu, której nie dało się 
naprawić mimo wysiłków podejmowanych od lat; afera Vatileaks 
z 2012 roku, kiedy papieski kamerdyner ujawnił tajne dokumenty 
dokładnie po to, by pokazać, jak bezsilny jest Benedykt XVI, nie 
mogąc zapanować nad otaczającym go nieporządkiem; i w koń-
cu krążący od grudnia 2012 roku poufny raport, ujawniający tak 
wielkie zepsucie moralne w Kurii Rzymskiej, że można go uznać 
za kroplę, która przepełniła czarę i przekonała Benedykta, że nie 
jest w stanie dłużej sobie z tym wszystkim radzić. Jedno było 
oczywiste – zadaniem kolejnego papieża będzie uprzątnąć to 
bagno. Dlatego też trafniejsze jest stwierdzenie, że konklawe to 
było najbardziej panicznymi wyborami papieża od wieków. Ludzie 
oczekiwali zbawcy, co niekoniecznie tworzy nastrój odpowiedni 
do podjęcia dobrej decyzji. 

Przeważnie sądzi się, że celem abdykacji papieża Benedyk-
ta było doprowadzenie do wyboru kardynała Scoli, arcybiskupa 
Mediolanu, a on sam obarczył sekretarza stanu kardynała Berto-
nego zadaniem odpowiedniego przygotowania konklawe. Scola 
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trzymał się tej samej linii doktrynalnej co Benedykt i wydawał się 
silnym człowiekiem, zdolnym do poradzenia sobie z kłopotami, 
które się piętrzyły nad Stolicą Apostolską. Benedykt jednak nie 
zdawał sobie sprawy z tego, że były bardzo małe szanse, aby inni 
włoscy kardynałowie zgodzili się zagłosować na Scolę, którego 
postrzegali jako karierowicza. Co gorsza, sam Bertone nie chciał 
Scoli i jego odpowiedzią na delikatną papieską rekomendację było 
po prostu zignorowanie jej. Z tych powodów plan Benedykta od 
początku był skazany na porażkę, a konklawe stało się polem 
szeroko otwartym na różne możliwości. Skoro nie było jakie-
gokolwiek innego realnego przywództwa, powrócił stan rzeczy 
z roku 2005, a grupa z St. Gallen ożyła po ośmiu latach martwoty. 

Wpływy kardynałów z St. Gallen sięgały głównie Europejczy-
ków, jednak mieli także inne kontakty. Murphy-O’Connor wziął 
na siebie rozmowy z kardynałami z anglojęzycznych krajów Afryki 
i Azji, a inni Afrykanie zostali przekonani przez kardynała Mon-
sengwo, protegowanego Danneelsa. Austen Ivereigh przytacza 
anegdotę o tym, jak Murphy-O’Connor zalecał Bergogliowi: „Bądź 
ostrożny” – bo nadeszła jego kolej – a w odpowiedzi usłyszał capi-
sco („rozumiem”). Było to tak, jakby trzyletni dzieciak udzielał 
rodzicielskich porad swojej matce. Liberalni kardynałowie myśle-
li, że posługują się Bergogliem, jednak bardziej prawdopodobne 
jest to, że to on się nimi posłużył. Nie było powodu sądzić, że 
w większym stopniu będzie zdolny zbliżyć się do przeważają-
cej większości podczas konklawe z roku 2013, niż tego dokonał 
w roku 2005. Kluczowe głosy należały do kardynałów z Ameryki 
Północnej, a Bergoglio sam już o nich zadbał. Zagłosować na nie-
go mogli także Latynoamerykanie zachęceni faktem, że niewiele 
brakowało, by został wybrany w 2005 roku. 

Relacja Ivereigha daje dobre pojęcie o intensywnym polityko-
waniu, jakie miało miejsce na konklawe w roku 2013. Zwolennicy 
Bergoglia, nauczeni doświadczeniem sprzed ośmiu lat, koncen-
trowali się na tym, by ich kandydat uzyskał co najmniej 25 gło-
sów podczas pierwszego głosowania – ten wynik był kluczowy, 
by nadać mu rozpęd. Udało im się to osiągnąć, a drugiego dnia, 
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13 marca, Bergoglio już mocno wysunął się do przodu, zdobywa-
jąc 50 głosów w drugiej turze porannego głosowania. Czwarte 
głosowanie, po południu, stało się problematyczne: przez przy-
padek pomiędzy głosy wrzucono pustą kartkę, co unieważniło 
głosowanie. Zasady konklawe stanowią, że jednego dnia powin-
ny się odbywać tylko cztery głosowania, ale co ciekawe, zostało 
to zignorowane i przystąpiono do piątego głosowania, tak jakby 
czwarte się nie odbyło. W tym ostatnim Bergoglio został wybrany, 
uzyskując ponad 95 z oddanych 115 głosów. Katolicki dziennikarz 
Antonio Socci mocno obstawał przy tym, że piąte głosowanie tego 
dnia było nieważne i nie miało mocy prawnej, ale kanoniści roz-
trząsali ten temat, uważając to za rzecz dyskusyjną. Niezależnie 
od tego, czy ktoś decyduje się podzielać opinię Socciego, czy też 
nie, wydaje się rzeczą odpowiednią, aby polityczny spadkobierca 
Juana Peróna stał się głową Kościoła katolickiego przez głosowa-
nie, które – być może – należy uznać za nieważne. Ω

Tekst umieszczony został za zgodą wydawcy polskiego tłumaczenia książki Papież 
dyktator – angielskojęzycznego bestselleru The Dictator Pope; PapiezDyktator.pl





W pracowni nie było nikogo. Na stole pod oknem stała 
napoczęta butelka mleka, talerz z białym serem, masło i chleb. 
Pod talerzem leżała kartka od szefowej: Wrócę w południe. Pańska 
robota jest w pudle pod maszyną.

Robert pospiesznie zjadł śniadanie i zasiadł do pracy. Od czasu, 
gdy usunięto go z uczelni, jakoś sobie radził. Co prawda głównie 
dzięki wyrozumiałości właścicielki zakładu, koleżanki ciotki jesz-
cze ze szkolnych lat. 

Niewiasta ta długo i cierpliwie szukała mu takiego zajęcia, 
w którym nie mógłby niczego zepsuć. Wreszcie, po wielu nieuda-

Bożena Magott
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nych próbach, okazało się, że jako tako nadaje się do zszywania 
skór na torby gorszego gatunku. Praca była rzeczywiście nieskom-
plikowana, musiał tylko uważać, bo raz omal nie przeszył sobie 
palca. Po kilku tygodniach nabrał już pewnej wprawy. Męczyła go 
jednak monotonność wykonywanych czynności. Starał się z tym 
kryć, wkładając w obowiązki moc wysiłku, jako, że ostatnio łatwo 
popadał w stan irytacji.

Pensja powoli zaczęła przewyższać jego dawne, nieregularne 
dochody, co w ich sytuacji (ciotka przeszła na emeryturę) pozwa-
lało utrzymać dotychczasowy standard życia, a nawet zacząć spła-
cać niektóre długi, towarzyszące im od lat.

Do glin się przyzwyczaił – zresztą od czasu, gdy stracił zupeł-
nie kontakt z uczelnią, zostawili go jakby w spokoju. Do wojska 
się nie nadawał, nawet jako były rezerwista niższej kategorii. 
Współpracy odmówił…

Poza tym nic nie robił. Zasklepił się w swojej porażce. Praco-
wał. Zarabiał. Nie chciał o niczym myśleć, o niczym wiedzieć. Nie 
działać, nie dyskutować, nie wierzyć…

Na przesłuchania wzywali go coraz rzadziej. W czasie ich trwa-
nia przekonał się, jak mało wiedział. Odkrywał właściwy sens 
zaistniałych w marcu wydarzeń, w których z tak szczerym entu-
zjazmem brał udział. Czy o to mu chodziło? Nie umiał sobie odpo-
wiedzieć. Chciał coś zmienić, ulepszyć, naprawić…

Oskarżenie, które początkowo miano mu postawić, jakoś się 
odwlekało i rozłaziło po kościach. Przypuszczał, że to dlatego, 
iż ostatnimi czasy skoncentrowali się głównie na Żydach. Wielu 
z jego dawnych kolegów szykowało się w daleką podróż, za morze, 

do Ziemi Obiecanej, na którą wcale nie czekali i nie wie-
dzieli, czy mogą się czegokolwiek po niej spodziewać. 

Nie współczuł im. Raczej zazdrościł. Ileż by dał za to, 
by wyjechać! Obojętnie gdzie! Nawet na najgorsze – lecz 
do wolnego, swobodnego życia. Tak czy inaczej, tu też 
był „na emigracji”.

Wstał od stołu, podszedł do okna i popatrzył tępo na 
ulicę. Jakaś staruszka karmiła gołębie, które zlatywa-

odkrywał właściwy 
sens zaistniałych 

w marcu wydarzeń, 
w których z tak 

szczerym entuzjazmem 
brał udział. czy 

o to mu chodziło? 
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ły się z całej okolicy. Między nimi wróble, szybsze i zwinniejsze, 
wykradały co okazalsze kąski i unosiły swą zdobycz na pobliskie 
dachy.

Gdyby tak mieć skrzydła… – pomyślał. Uśmiechnął się gorz-
ko i energicznie wrócił do maszyny. Pracować, trzeba pracować…

Nie widział upływu czasu. Z uporem skupiając całą uwagę na 
wykonywanych czynnościach, siedział i szył do południa. Upał 
zmiętosił mu ubranie, brudne strużki potu zostawiły plamy na 
plecach, pod pachami, na brzuchu.

– Musi pan ze mną jechać! – szefowa wpadła rozgorączkowa-
na do zakładu. – Rozmawiałam już z pańską ciocią, dała rzeczy 
dla pana – postawiła na stole niewielką torbę podróżną. – Ojciec 
mój niedomaga, tym razem poważnie, a tam tyle spraw do zała-
twienia, że sama sobie nie poradzę, a przy tym będzie pan miał 
trochę wakacji, bo to jednak wieś – wyrzuciła z siebie jednym 
tchem. – Naturalne zapłacę panu tak, jakby pan pracował.

„Szefowa”, jak nazywali właścicielkę zakładu wszyscy pracow-
nicy, była solidnie zbudowaną, pełną życia kobietą. Miała już 
prawie sześćdziesiąt lat, lecz wyglądała na niecałą pięćdziesiątkę. 
Od śmierci męża sama prowadziła cały interes, zdając uprzednio 
egzamin na mistrza na podstawie „dzieła”, które własnoręcz-
nie wykonała po nocach, zanim jeszcze odbył się pogrzeb. Bez 
mistrzowskiego dyplomu nie można było przejąć żadnego rze-
miosła i prawa spadkowe na nic się tu nie zdawały. Tylko własnej 
przebiegłości, uporowi i energii zawdzięczała to, że nie zabrano 
jej mężowskiego zakładu.

Obie córki, które wstydziły się „rzemiosła” i nadal usiłowały 
zmusić ją do sprzedaży interesu, omijała z daleka. Mówiła, że po 
jej śmierci będą mogły zrobić, co im się żywnie spodoba, nawet 
podpalić…

Do Roberta miała stosunek mieszany. Z jednej strony pan „pra-
wie doktor” (chociaż nie lekarz) budził w niej nabożny szacunek, 
spotęgowany faktem, iż jednocześnie był siostrzeńcem pani „pro-
fesor” z liceum, jej dawnej koleżanki ze szkolnych lat. Z drugiej 
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strony fakt, że odnalazł się w rzemiośle (choć po wielu nieuda-
nych próbach), rodził pewne wątpliwości. 

Do tej pory ludzi typu Roberta wyobrażała sobie raczej jako 
niezdolnych do żadnej „konkretnej” pracy, nawet tej najprost-
szej. Kiedy na dodatek ostatnio zaczął jej pomagać w księgowości 
i okazało się, że wcale nieźle się w tym orientuje, popatrywała na 
niego w zadumie i mówiła, marszcząc, z namysłem czoło:

– Kto by pomyślał… Zobaczy pan, panie Robercie, że jak tak 
dalej pójdzie, to wkrótce pan własny zakład założy. A wtedy może 
i swoje nauki będzie pan mógł wykorzystać?

Takie stwierdzenia wzbudzały na ogół w Robercie odruch dzi-
kiego wewnętrznego śmiechu. Opanowywał się jednak, nie chcąc 
urazić szefowej. Chwilami, gdy za bardzo zagalopowywała się 
rozważaniach na temat jego przyszłości, przerywał jej i mówił 
półgębkiem, ze źle ukrywaną ironią:

– Będę wytwarzał muzykologiczne torby….
Zaprzestał jednak, bowiem szefowa brała to całkiem na serio 

i nie zwracając uwagi na drobną różnicę między słowem „muzycz-
ny” i „muzykologiczny”, rozwijała głośno swoje projekty:

– Kto wie… Jakby pan taki sposób wymyślił, żeby tanio jaką 
pozytywkę zamontować, która by grała, jak się torba otwiera?

– Poszłoby jak woda!
Zanim Robert skończył segregować wykonaną robotę, szefowa 

obgadała swój wyjazd ze starszym czeladnikiem, który właśnie 
wrócił z magazynu. Poszła szybko do mieszkania, znajdującego się 
na tyłach pracowni, spakowała się i już czekała z walizeczką w ręce. 
Nie myśląc nawet, że Robert mógłby, na przykład, jej odmówić…

Do osady, w której mieszkała rodzina pani Kazimiery, 
dojechali pod wieczór, do reszty zmęczeni upałem. Z ulgą ode-
tchnęli w starym sosnowym lesie, który przez środek przecinała 
asfaltowa szosa prowadząca do pobliskiego miasta. Była ona nad 
podziw okazała jak na tak zapadłą dziurę.

Na skraju lasu, przy dawnym wjeździe do osady, błyszczała 
świeżą farbą nowo zainstalowana stacja benzynowa, za którą 
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rozciągał się spory plac oddzielający drzewa od pierwszych zabu-
dowań. Dawnymi czasy służył on jako postój dla furmanek przy-
bywających na targ i ogromnych wozów transportujących wapień 
z pobliskich kamieniołomów.

Dom ojca pani Kazimiery stał nieco na uboczu, przed wjazdem 
do osady, na pograniczu lasu i pól. Robert otrzymał schludny, 
wybielony wapnem pokój z ogromnym, wycinanym w drewnie 
łóżkiem wypełnionym aksamitnymi poduszkami i równie ogrom-
ną pierzyną, nakrytą aksamitną kapą wykończoną niegdyś zło-
cistymi frędzlami. W narożniku wisiał nieco ukośnie ołtarzyk 
Matki Boskiej, ustrojony świeżymi i suszonymi kwiatami. Pod 
nim stała niewielka etażerka z kilkoma książkami, wśród których 
na pierwszym miejscu widniały Pielgrzymki Reymonta.

W głębi domu krzątały się kuzynki czy ciotki, które pielęgno-
wały chorego. Zajęły się też przyjezdnymi – nakarmiły prze-
pysznym chłodnikiem, a dla Roberta naszykowały w komórce, 
za letnią kuchnią, blaszaną wannę pełną zimnej wody, aby „pan 
doktor” mógł się odświeżyć po podróży.

Około dziesiątej zjawił się aptekarz, który mieszkał w sąsiedz-
twie i przyniósł jakieś nowe lekarstwa. Rankiem wpadł ksiądz, ot 
tak, spytać o stan chorego. Mimo powagi sytuacji Robert czuł się 
nieco jak na wakacjach. Tym bardziej, że był to wyjątkowo upalny 
sierpień, tak jakby natura starała się wynagrodzić niesprawiedli-
wość historii, tragizm wydarzeń końca zimy i całej niemal wiosny. 

I ta specyficzna wiejska cisza, wypełniona muzyką wiatru, 
powietrza i słońca. Ni radia, ni telewizji czy gazet, ni hałasu prze-
grzanych ulic. Tylko z jednej strony domu las, wonny 
i przytulny, bezpieczny, z drugiej zaś pola, jak okiem 
sięgnąć, do krańców horyzontu.

Przez cały następny dzień Robert, rozłożony 
wygodnie na przestronnej, ocienionej jarzębinami 
werandzie, przeglądał sterty dokumentów, które ojciec 
pani Kazimiery od lat gromadził w szufl adach potężnej 
komody. Staruszek, choć czuł się coraz gorzej, wyjaśnił 

był to wyjątkowo 
upalny sierpień, tak 
jakby natura starała 
się wynagrodzić 
niesprawiedliwość 
historii, tragizm 
wydarzeń końca zimy 
i całej niemal wiosny 
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mu zwięźle i przytomnie, czego od niego oczekuje. Pod wieczór 
miał przyjechać z miasta znajomy notariusz, aby wnieść ostatecz-
ne poprawki do testamentu.

Stary gospodarz był człekiem niezwykle skrupulatnym i zor-
ganizowanym, więc Robertowi praca nie sprawiła wiele kłopotu. 
Niezbędne dokumenty, świeże rachunki i pamiątki rodzinne uło-
żył po jednej stronie stołu, a pani Kazimiera zabrała je do pokoju 
chorego. Resztę papierów oddał ciotkom czy kuzynkom, które 
poniosły je w głąb domu.

Pod wieczór stan chorego jakby się poprawił. Zasnął spokoj-
nym snem i twarze wymęczonych ciotek czy kuzynek wygładziły 
się nadzieją.

Z sąsiedniej zagrody przydreptał stary „wuj” – krewny rodzi-
ny pani Kazimiery, nie wiadomo już którego stopnia. Codziennie 
przed kolacją wypasał on swego konia na rżysku rozciągającym 
się tuż za letnią kuchnią.

– Pan z miasta? – zagadał do Roberta, rozciągniętego bez-
czynnie na ławce werandy. – Przyjechał pan z panią dyrektorką?

Robert już wiedział, że ludzie z osady nazywali tak panią 
Kazimierę od czasu, gdy sama zaczęła prowadzić zakład. Skinął 
potakująco głową. Nie chciało mu się mówić. Wiejskie powietrze 
działało na niego odurzająco i czuł się jakby nieco wstawiony.

– Bo widzi pan… – stary zawahał się. – Bo mnie się widzi, że 
wojna idzie… Chciałem z nimi o tym porozmawiać – wszedł po 
schodach werandy i wskazał ręką w stronę domu – ale nie ma co 
im teraz głowy zawracać, bo chorzy…

Robert popatrzył na niego zdziwiony.
– O czym pan mówi? O wojnie? Teraz? Dzisiaj? – upewniał 

się, czy dobrze usłyszał. Jednocześnie rozglądał się ukradkiem 
za którąś z mieszkanek domostwa, by móc dyskretnie spytać, czy 
stary mężczyzna nie jest przypadkiem zwariowany.

– Ano tak, o wojnie mówię – stary poważnie pokiwał głową. – 
Bo widzi pan, ja już niejedną widziałem i zawsze tak było. Zanim 
się miała zacząć, to drogą jechali. Nocami. To strategiczna droga – 
wyjaśnił z niejaką dumą. – I tu – wyciągnął rękę w stronę lasu, 
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w stronę wjazdu do osady – na popas stawali. Dawniej tam była 
studnia i wodopój. Myśmy do nich chodzili, nosili kartofle, żeby 
sobie pojedli, bo cóż to za jedzenie w wojsku w czasie marszu.

Robert popatrzył na łagodnie zachodzące słońce, pieszczące 
ciepłym blaskiem jędrne, jasnoczerwone korale jarzębiny. Na 
stojącą samotnie przy końcu dróżki przecinającej warzywnik 
wygódkę z wyciętym w drewnianych drzwiach serduszkiem. Na 
wybieloną, wpadającą w niebieskość ścianę letniej kuchni, obra-
mowaną stulającym już kwiaty powojem. 

Wciągnął głęboko powietrze, przepełnione mozaiką wieczor-
nych woni. Absurd – pomyślał i surowo zmarszczył brwi.

– I teraz też tam stają – ciągnął stary, niezrażony jego mil-
czeniem. – Tyle że przy stacji benzynowej, bo koni nie mają. Ale 
kartofle biorą i wodę też, jak dawnej.

Robert słuchał z narastającym rozdrażnieniem. To było nie-
możliwe! Z drugiej zaś strony ten stary mężczyzna mówił tak 
szczerze i z takim przekonaniem, że… A jeśli to nie absurd? – pora-
ziło go na chwilę pełne przerażenia wahanie.

– Pewnie to jakieś manewry – próbował zbić rozmów-
cę z tropu, głos jednak z trudem przechodził mu przez 
gardło. – A może coś się panu zdawało?

Wstał i podszedł do starego.
– Niech pan sobie dobrze przypomni, co pan widział. 

Wojna to zbyt poważna sprawa, żeby tak…
– Ja miałbym się przewidzieć? – przerwał mu szorst-

ko mężczyzna. – To już trzecia noc, jak chodzę i kartofle noszę. 
Przecież to nie duchy, bo duchy by kartofli nie brały i nie piekły, 
żeby sobie podjeść. Ogłaszali zresztą w rynku, żeby się po nocach 
nie włóczyć. Jeśli pan chce, to pójdziemy obaj dziś w nocy, to się 
pan przekona, że stary Marcin nie zmyśla byle czego.

Robert chwycił starego za ramię. Dłoń miał wilgotną i zimną.
– Ależ ja panu wierzę! – uspokoił go. – A nie wie pan, dokąd 

jadą?
– Sami dobrze nie wiedzą. To na zachód, mówią, to na połu-

dnie… Radia by trzeba posłuchać. Mam w domu, tyle że marnie 

ano tak, o wojnie mówię. 
bo widzi pan, ja już 
niejedną widziałem 
i zawsze tak było. zanim 
się miała zacząć, to 
drogą jechali. nocami 
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gra, bo zepsute. Jakby pan umiał naprawić – spojrzał niepewnie 
na Roberta, który odetchnął z głęboką ulgą.

To o to chodziło – pomyślał. Jak z miasta, to od razu powinien 
umieć naprawić radio…

Przez chwilę patrzył nieprzyjaźnie na starego. Zawstydził się 
jednak, widząc napiętą, wyczekującą twarz.

– Jak macie gdzieś jakąś lutownicę i trochę narzędzi, to spró-
buję. Niech pan je przyniesie.

Stary, z nieoczekiwaną jak na swój wiek żwawością, zbiegł ze 
schodów i zniknął za węgłem domu.

Lekki wieczorny wiatr zafalował ogrodem. Zachodzą-
ce słońce pokrywało miękka, złocistą czerwonością ziemię u stóp 
werandy, schodki, pnie drzew, brzeg dachu i koronkowe rzędy 
warzywnika. W rosnącej obok studni kalinie chrząszcze rozpoczęły 
wieczorny koncert chrobotu i chrzęstu. Zataczały wokół niej koła, 
zapuszczały się na werandę i spadały, wplątując się we włosy czy 
ubranie lub z głuchym stukotem uderzając w drewnianą podłogę.

Po kilku minutach przed domem pojawił się zdyszany mężczy-
zna, a za nim piętnastoletni może wyrostek z radiem pod pachą 
i skrzynką z narzędziami. Lutownica pamiętała prawdopodobnie 
czasy króla Ćwieczka, toteż Robert niemało się nabiedził, nim 
z kaskady trzasków wyłonił się pierwszy jako tako słyszalny głos.

– Jeszcze trochę i będzie normalnie grało. Stary Pionier to 
dobre radio. Dzisiaj już takich nie robią.

– I dalsze stacje też będzie słychać? – upewniał się stary.
– Będzie, będzie – zaśmiał się Robert. – Wszystkie, jakie pan 

będzie chciał. Nawet Watykan.
– A zagraniczne języki pan zna? – zainteresował się wyrostek.
– Owszem: angielski, niemiecki i włoski. Bo co?
– To nam pan powie, co będą mówili, bo inne stacje to u nas 

zagłuszają na amen. Taki kąt, że wszystko się zbiega….
Poczęli żmudną wędrówkę po falach. Robert wyławiał z morza 

muzyki głosy spikerów, słuchał w skupieniu i za każdym razem 
objaśniał wyczekującym:
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– To jeszcze nie to, nic nie było w dzienniku…
Po dobrej godzinie stary podniósł się i zawyrokował:
– Pewnie jeszcze nic nie wiedzą. Muszę iść do zwierząt, ale pan 

niech tu zostanie i słucha. Jakby co, to da pan znać przez Mać-
ka – wskazał na wyrostka.

– Ale pójdziemy potem na drogę – przypomniał mu Robert.
– Pójdziemy, pójdziemy, jak tylko porządnie się ściemni – 

stary poszedł na rżysko i razem z koniem zniknął w sąsiednich 
zabudowaniach.

Roberta ogarnęło nerwowe podniecenie. To słuchał 
radia, goniąc jak szalony po falach, to zbiegał przed dom, wygląda-
jąc powrotu pani Kazimiery, która pojechała gdzieś razem z nota-
riuszem, to znowu patrzył w niebo i nasłuchiwał odgłosów z lasu. 
Maciek siedział spokojnie na schodach i dłubał w zębach źdźbłem 
trawy.

Zapadła noc. Pani Kazimiera wróciła z lekarzem, który miesz-
kał w osadzie i przed powrotem do domu zaglądał do miejsco-
wych pacjentów. Po kilku chwilach wyszła z głębi domu cała 
rozpromieniona. Stan zdrowia ojca poprawiał się z godziny na 
godzinę i była niemała szansa, że jeszcze tym razem przeżyje. 
Zapaliła światło na werandzie i stanęła zdumiona, widząc zmie-
niony wygląd Roberta.

– Co się stało? – spytała.
– Oby nie to, co myślę!  – wykrzyknął Robert, załamując 

ręce i w zwięzłych słowach zdał jej relację z wydarzeń całego 
wieczoru.

– Wuja Marcina może pan być pewny – zafrasowała się. – Jak 
mówi, że widział, to widział. – Tylko co to może być? – głowi-
ła się. – Wojna? Z kim? Przecież nie na Niemców idą, bo… Na 
Poznań może znowu albo na Śląsk?! A nas, resztę, by tak zosta-
wili w spokoju?

Robert milczał, blady i skupiony.
Nagle domem wstrząsnęła detonacja. Zabrzęczały szyby 

w oknach, zatrzęsły się mury i weranda. Druga. Trzecia.
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– Jezus-Maria-Józef! – krzyknęła Kazimiera i zakryła rękami 
głowę. – Strzelają! Dom rozwalą, zabiją! Ojciec…

Robert zbiegł ze schodów i podniósł głowę.
– Panie Robercie, niech pan się nie pokazuje, zabiją pana, 

zabiją…
– Spokojnie – przerwał jej Robert. – To nie strzały. To samo-

loty. Wytracają szybkość, bo niedaleko miasto i poligon. Pewnie 
tam lądują, żeby zatankować albo coś zabrać.

Ciężkie buczenie dobiegające prosto z nieba potwierdziło jego 
słowa. I znowu detonacja, i jeszcze jedna, i następna, i znowu, 
i jeszcze buczenie.

– Ciężkie są, pewnie transportowce – zastanawiał się głośno 
Robert. – Most powietrzny robią czy co? Papieru i kleju – zwró-
cił się do stojącej nieruchomo kobiety. – Trzeba szyby pokleić, 
bo powylatują.

Pani Kazimiera rzuciła się w głąb domu i po chwili wraz z gro-
madą ciotek czy kuzynek przystąpiła do dzieła. Wyrostek zniknął, 
zaraz potem w sąsiednich oknach pojawiły się postacie wykonu-
jące tę samą czynność. 

Robert popatrzył na radio, sprawdził godzinę i zaklął szpetnie: 
– Za późno, już po dzienniku.
Pobiegł na przełaj przez rżysko wprost do obejścia sąsiadów. 

Wuj Marcin właśnie wychodził z obory.
– Skończyłem! – zawołał do Roberta.
Zbliżył się do otwartego okna, coś zagadał, potem udał się do 

komórki za letnią kuchnią i wyniósł z niej potężny kosz wypeł-
niony kartoflami. W milczeniu ruszyli w stronę lasu.

Na szosie było czarno od maszyn. Pancerki i czołgi pięły się 
w górę niekończącą się kolumną, a zza osady wciąż nadjeżdżały 
nowe. Przy stacji benzynowej żołnierz z chorągiewkami regulował 
ruch. Niektóre z większych pojazdów wpuszczał na plac, mniejsze 
kierował bezpośrednio do lasu. Boczną drogą dojeżdżały cyster-
ny z benzyną, dwóch mechaników uwijało się wśród gromkich 
przekleństw i nawoływań.
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– Pójdziemy do kantorka – szepnął Marcin. – Z kierownikiem 
stacji znamy się od lat, jeszcze jak był magazynierem, a te ich 
oficery już się do mnie przyzwyczaiły, bo od pierwszego dnia tu 
jestem i czasem coś pomogę.

Z okienka wychylił się grubawy mężczyzna.
– A to pan, panie Marcinie – ucieszył się. – Widzi pan, ile mam 

roboty! – zniżył głos do półszeptu. – Cały czas muszę na ręce 
patrzeć, żeby co nie pokradli albo nie rozwalili, bo potem wszyst-
ko na moje konto pójdzie. A jest ich dzisiaj tyle, jakby się worek 
urwał. No, niech pan wejdzie – skinął ręką. – Są też i inne kar-
toszki – pomachał butelką czystej wódki.

W kantorku siedziało kilku oficerów. Na widok starego Marci-
na uśmiechnęli się przyjaźnie.

– Daj pan trochę tych kartofli, to im upiekę w piecyku – kie-
rownik sięgnął do kosza. – Nie ma to jak…

– A ten tu szto? – mężczyźni zjeżyli się, gdy Robert wsunął się 
za starym. Jeden z nich sięgnął do kabury.

– Swój. Swój. Kuzyn z miasta – wyjaśnił pospiesznie Marcin.
– Nu, nie nada.
Kierownik stacji zakręcił się na pięcie i popchnął ich 

lekko w kierunku drzwi.
– Lepiej idźcie – spojrzał koso na oficerów. – Jeden to 

jeszcze, ale jakeście we dwóch przyszli… A przy tym on 
z miasta… – szepnął. – Jakby kto zobaczył… – wychylił 
się przez drzwi, przeczesując wzrokiem okolicę.

Cofnęli się za obręb światła i skryli między drzewami.
– Oni obcych nie lubią – tłumaczył Robertowi Marcin. – To 

tacy ich kierownicy, ruchem kierują i taboru pilnują. Ja dla nich 
prawie jak swój, ale pan…

Przeszli brzegiem lasu w stronę szerokiego prześwitu, który 
służył okolicznej młodzieży za boisko do siatkówki. Między drze-
wami, na których zazwyczaj zawieszano siatkę, stał czołg. Przy 
nim krzątał się niemłody człowiek, wyraźnie mechanik. Odczekali 
sporą chwilę, aż skończył i zniknął w ciemnościach. 

pancerki i czołgi pięły 
się w górę niekończącą 
się kolumną, 
a zza osady wciąż 
nadjeżdżały nowe 
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Marcin zbliżył się do czołgu i ostrożnie zastukał w blachę.
– Kartoszki – powiedział półgłosem.
Klapa otworzyła się, z czeluści wychyliła się młoda, dziecinna 

niemal twarz, a za nią ręka.
– Spasiba didka – po chwili ręka oddała pusty kosz. – Z Bohom.
– Kuda idietie? – odważył się wyszeptać Robert.
– Nie znajut, w boj, na wraga…
– Czego tam sterczysz, staruchu! – reflektory terenowego łazi-

ka oświetliły postać Marcina. Barczysty mężczyzna wychylił się 
zza kierownicy i pogroził pięścią. – Nie słyszałeś ogłoszeń? Lud-
ność cywilna ma nie opuszczać domów w nocy. A ty co?! Czego 
się tu włóczysz?! Mam cię do pierdla wsadzić czy jak?! Zjeżdżaj 
stąd, ale szybko!

Zapadli się w las w okamgnieniu. Robert, niewprawny 
mieszczuch, potykał się o wystające z wydeptanej ścieżki korze-
nie drzew. Na którymś zakręcie niemal zderzyli się z nieruchomo 
stojącą postacią.

– Panna tutaj? – wyszeptał zdumiony Marcin. – A co panna 
tu robi?

– Liczę – dobiegła ich odpowiedź. – Liczę czołgi i samochody 
pancerne.

– To pani?! – zdumiał się Robert, gdy w nikłym świetle księ-
życa rozpoznał dziewczynę, która kilka razy przewinęła się przez 
warsztat pani Kazimiery. – Pani tu… – zaczął, lecz twarda ręka 
starego Marcina zakryła mu usta.

– Cicho, uciekajmy, za dużo nas – pociągnął ich za sobą. –Ina-
czej to się źle skończy. Jak ich rozeźlić, to będą jak psy gończe 
nas tropić…

Detonacje wstrząsały ziemią całą noc. Jeden z naroż-
ników domu, ten od strony otwartych pól, zaczął rysować się 
wyraźniej od wewnątrz. Ciemna szczelina powiększała się z godzi-
ny na godzinę. Wszyscy mieszkańcy gospodarstwa oglądali ją 
z niepokojem. Nie było jednak innej rady, jak czekać na koniec 
tego koszmaru.
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Dziewczyna, którą spotkali w lesie, miała na imię Hanna. Przy-
jechała późnym wieczorem autobusem dalekobieżnym. Teraz 
spała w pokoju pani Kazimiery.

Robert nie mógł się zorientować, czy była krewną, czy znajo-
mą. Zdążył jedynie zauważyć, że przyjmowano ją z wielką rado-
ścią i chyba nie tylko z powodu zagranicznych lekarstw, które 
przywiozła dla chorego.

Spał niespokojnie, budził się wielokrotnie, mieszając sen z rze-
czywistością. Wieczorem nie udało mu się już nic złapać w radiu, 
które znowu trzeszczało niemiłosiernie przy każdej próbie poru-
szenia skalą.

Obudził się zmęczony, wyczerpany, jak po tygodniu ciężkiej 
pracy w zakładzie. Ochlapał się byle jak zimną wodą, którą sam 
zaczerpnął ze studni, i nie czekając na śniadanie, pędem rzucił 
się do aparatu. Po kilkunastu minutach udało mu się go ponow-
nie nastroić i zaczął nową gonitwę po falach. Tymczasem ciotki 
przyniosły na werandę zastawę i wszyscy zebrali się wokół stołu. 
Jedli w milczeniu, słuchając, jak Robert skacze od stacji do stacji.

– Poczekaj – zatrzymała go nagle Hanna (przeszli na „ty” jesz-
cze wczoraj, przy symbolicznej kolacji).

– Co to jest? Hradec Kralove? Hradec Kralove?
– Ciotka! – zawołała pani Kazimiera do jednej z kobiet, zbie-

rającej się właśnie do kuchni. – Ciotka była sześć lat w Czechach, 
co oni mówią?

– Nie trzeba tłumaczyć – Robert opuścił bezwładnie ręce. –
Najechali ich, napadli. Są blisko Hradec Kralove i ci, z tamtej sta-
cji, to wiedzą. Nadają komunikaty.

Podkręcił mocniej głos. Wszyscy słuchali, wstrzymując w nie-
dowierzaniu głos.

– Tam jest szkoła kadetów – zaszemrała ciotka. – Mówią, że jej 
budynki górują nad wjazdem i mają nacelowane działa. To chyba 
ich dowódca mówi czy jakiś dyrektor… Nie chcą się poddać, tylko 
przygotowują się do obrony – miała zdławiony glos. – Przecież 
to jeszcze dzieci…
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Pani Kazimiera chrząknęła przesadnie głośno. Hanna, blada 
jak płótno, trzymała dłonie na stole.

– To niemożliwe – wyszeptała. – To niemożliwe. Niech pani 
powie, że to nieprawda – zwróciła się w stronę pani Kazimiery. 
Głos miała ostry, wysoki. – Nie ich! Przecież nie ich!

Zapadło głuche milczenie. Przyszedł stary Marcin. Jedna 
z kobiet udała się do pokoju chorego, druga podreptała do zwierząt.

– Niech się pan schowa z tym radiem – powiedział Marcin. –
Zaraz może tu przyjść aptekarz, a on…

– Pan go nie zna – pani Kazimiera odpowiedziała na nieme 
pytanie Roberta – a my go znamy. On już w czasie drugiej wojny 
każdemu służył na łapach. I do dziś się nie zmienił…

– Pan się pomylił – zaszemrała znowu ciotka, która była w Cze-
chach. – Oni dopiero co przeszli granicę. Jeszcze nie doszli do 
Hradec Kralove. To nie daleko, ale znowu nie aż tak blisko. Teraz 
mają połączenie z Pragą i ten z Pragi mówi, że nie wysłali żadne-
go listu, nikogo nie prosili o pomoc, że są w prawie i nie chcą nic 
złego. To jakiś ich partyjniak.

– Jakiego listu – zdumiała się pani Kazimiera. – Jakiej pomocy?
– Nie wiem, bardzo źle słychać…
Stary Marcin zdecydowanym głosem przerwał im dalsze 

domysły.
– Niech pan już idzie – zwrócił się do Roberta. Niedobrze tak na 

dworze… Najlepiej do swego pokoju i zamknie drzwi – popchnął 
go lekko i wziął radio. – Nie jeden aptekarz ma długie uszy…

Hanna wsunęła się za nimi.
– Ja muszę iść – rzekł Marcin, zwracając się do nich obojga – 

ale wy, młodzi, zostańcie tu i słuchajcie.
Przystanął jeszcze chwilę, jakby miał zamiar coś 

dodać, lecz tylko wzdrygnął się i wyszedł, chowając 
głowę w ramionach.

 
Upływały sekundy, minuty, godziny. Hanna 
i Robert siedzieli nieruchomo, pochyleni nad niewiel-
ka, niegdyś czarną skrzyneczką. Hradec Kralove żyło.

sami w jarzmie siedzą 
i nic nie mówią, 

a drugim urągają – 
przebił nad wszystkim 

głos starego 
marcina. – tfu… 
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Pani Kazimiera co jakiś czas wpadała zasięgnąć wiadomości.
– Ojciec czuje się coraz lepiej – informowała ich ze swej stro-

ny. – Na pewno się cofną – pocieszała ich, patrząc z niepokojem 
na napiętą twarz Hanny. – Weszli za granicę, żeby ich postraszyć 
i tyle…

– Są coraz bliżej – odpowiadali jej za każdym razem zgodnym 
chórem. – Są już zabici i ranni. Ludzie z gołymi rękami wycho-
dzą na czołgi…

Za drzwiami rozlegały się przedziwne szmery. To sąsiedzi 
z pobliskich domów wpadali pod rozmaitymi pretekstami. Cza-
sem do pokoju wsuwała się czyjaś głowa, by zniknąć natychmiast, 
a zza drzwi do Hanny i Roberta dobiegały odgłosy przyciszonych 
rozmów.

– Doigrali się Pepiczki…
– Zachciało im się… komunizmu z ludzką twarzą…
– …no, to go mają…
– Poszaleliście? Czucia ludzkiego nie macie? – oburzyła się 

głośno jakaś kobieta. – Rzeź będzie i tyle…
– Ci młodzi to się przejmują…
– Sami w jarzmie siedzą i nic nie mówią, a drugim urągają –

przebił nad wszystkim głos starego Marcina. – Tfu…

Nie jedli. Pili tylko zimną wodę, prosto ze studni. 
Hanna bladła coraz bardziej. Niemal się nie ruszała, jakby się 

bała, że każdy jej ruch może spowodować ucięcie radiowych fal. 
Noc była, a może i dzień już zaczął się nowy. Coraz bardziej ner-
wowo, szybko i w napięciu żyło Hradec Kralove.

Zauważyli nagle, że pokój wypełnił się strwożonymi twarzami 
domowników.

– Są już blisko. Już ich widać z Hradec Kralove…
Głos spikerki zachrypł, zmienił go głos spikera.
– … jest jeszcze łączność z Pragą. Będzie mówił…
– Nie! Już łączności nie ma!
– …Szkoła kadetów! Naprowadziła działa na cel! Nie podda 

się! Gdy będą wchodzić…
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– Ten list to wezwanie na pomoc, wezwanie „prawych” Cze-
chów przeciw „kontrrewolucji”. Kto go wysłał?! Ułożył?! Napisał?

Twarze wypełniające pachnący wapnem pokój patrzyły na sie-
bie z milczącym zdumieniem.

– Są bliżej, coraz bliżej.
– Zawrócą? Może staną?
Nadzieja, znowu nadzieja.
– Tam są ludzie, bracia, żołnierze. Nie będą do nas strzelać. 

Nie będą!
Nie będą?
Spikerka miała głos chłodny, opanowany rutyną lat. Już odpo-

częła, już mogła zmienić kolegę.
– Ludzie! Nie wychodźcie z domów! Cóż wy możecie z waszy-

mi gołymi rękami?!
– Nie wychodźcie z domów, nie dajcie się masakrować…
– Szkoła kadetów nie będzie się bronić… Zresztą nie ma już 

z nią łączności.
W tym głosie nie było nadziei. Była rozpacz i obowiązek: uchro-

nić co się da od bezsensownej zagłady.
– Nie wychodźcie z domów! Zachovejte klid!
Strzelali. Tak. Jednak strzelali. Już żelazne gąsienice miażdżyły 

zgrzytliwie nawierzchnie ulic miasta.
Rozgrzane upałem powietrze rozciął jak bicz ciężki głos sta-

rego Marcina.
– Pan słyszał, tam są Polacy! My, Polacy, bierzemy w tym 

udział! My, nasi żołnierze… Obok Niemców – skończył szeptem.
– Niech wuj poczeka! – krzyknęła pani Kazimiera. – To wszyst-

ko jeszcze się zatrzyma! Stanęli tylko w Hradec Kralove, żeby 
postraszyć. Tylko żeby postraszyć! Zaraz się cofną. Zaraz. Na 
pewno. Cofną się.

– Postraszyć? Kogo? Po co?
Przez napięte fale eteru uderzył świst strzałów i łomot kolb 

w zamknięte drzwi. Z głosu spikerki rutyna zniknęła w okamgnie-
niu. Z wnętrza istoty ludzkiej dobył się krzyk rozpaczy:

– Są! Są już za drzwiami!
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– Do wszystkich, do wszystkich, do wszystkich! 
– Hradec Kralove wzywa pomocy!
Została, nie uciekła, nie myślała o swym życiu… Łomot wyła-

mywanych drzwi rozdarł uszy. Strzały rozdarły wnętrze czaszki.
Ten szmer? Tak, to ręce spikerki kurczowo chwyciły mikrofon. 

Nie odda go. Nie upuści. Do ostatniej chwili.
– Do wszystkich! Do wszystkich! Do wszyst…
Strzały. Łomot. Cisza.
Cisza. Cisza. Cisza.
W drzwiach pokoju stał starzec w przepoconej, staroświeckiej 

koszuli.
– Tato! Niech tata się położy, tata sobie zaszkodzi…
– Cóż ja – powiedział trzęsącym się głosem mężczyzna. – Tam 

zabijają naród.
– Ich i nasz, bo nasz strzela…
Robert podniósł się chwiejnie. W uszach huczały mu te słowa: 

„naród”, „zabijają naród”, „wczoraj kartoszki – nie przedwczoraj”, 
„jedzą”, „zabijają naród”.

Nie było Hanny.
Robert wyszedł na podwórze. Jasne błękitne niebo. 

Ani jednej chmurki. Czyste, promienne słońce. Zielona 
trawa. Mucha, po ścianie kuchni chodzi mucha.

Usiadł na rozgrzanym kamiennym murku i spojrzał 
w zdumieniu na swe bezsilne dłonie.

– Nie mogę – dobiegł go z boku głos Hanny, która 
leżała skulona na trawie. – Niewolnik zabija niewol-
nika. Nie mogę nic przysiąc, nawet nic sobie obiecać. 
Nienawidzę.

– Nie trzeba – Robert schylił się i położył jej dłoń na ramie-
niu. – Nie trzeba…

– Dzieci! Dzieci! – dobiegł ich wysoki głos ciotki. – Biegiem, 
biegiem…

Wśród nieopisanych trzasków zmieniony głos spikerki uderzył 
w ich niedowierzające uszy.

– Tu radio Hradec Kralove… Tu radio Hradec Kralove…

zdławiony głos po 
kilku chwilach nabrał 
czystości i mocy. 
zachovejte klid – 
powtarzał w refrenie 
dawne słowa spikerki 
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– Przepraszali za zły odbiór – pospiesznie wyjaśniła ciotka – 
Bo noszą cały materiał nadawczy w plecaku i chodzą po ulicach.

– Żyją?! – Robert spojrzał nieufnie na otaczające go twarze.
 Hanna uśmiechnęła się uszczęśliwiona.
– Nie dali się – wyszeptała zwycięsko.
– Niech się pani nie cieszy – ostudził ją ojciec pani Kazimie-

ry. – Może by i lepiej było dla nich, gdyby już nie żyli. To dopiero 
początek ich kalwarii. Nich sobie pani nie robi złudzeń.

– Ależ co pan mówi – uniosła się Hanna. – Przecież wszyscy 
słyszeli ten apel. Autentyczny apel na żywo. Nie jakiś fałszywy 
list! Są przecież inne wolne kraje!

– I ONZ – poparła ją pani Kazimiera. – I Ameryka!
– I ty to mówisz, dziecko – starzec wzruszył ramionami. – Ty, 

która przeżyłaś wojnę i wszystko po wojnie?!
– Teraz jest inna sytuacja – upierała się Hanna. – Inny czas. 

Polityka…
– Sytuacja? Polityka?
– Słuchajcie – przerwała im ciotka, która była w Czechach. – 

Będą śpiewali. Jakiś ich piosenkarz, chyba znany. Ma gitarę 
i mówi, żeby niczemu się nie dziwić, bo dopiero co ułożył tę 
piosenkę.

Dalekie dźwięki gitary z trudem torowały sobie drogę przez 
kapryśne fale eteru. Zdławiony głos po kilku chwilach nabrał 
czystości i mocy. Zachovejte klid – powtarzał w refrenie dawne 
słowa spikerki. Zachovejte klid.

– Oni już wiedzą, co ich czeka – powiedział głucho Robert. – 
Oni już nie mają nadziei. Chcą chociaż przeżyć…

Hanna odwróciła się, zasłaniając twarz.

Niedługo później na falach stacji 
Hradec Kralove poprawił się odbiór. 
Zaczęła nadawać silnym, niezagłuszanym sygnałem, 
z nienagannym obcym akcentem, 
stacja Wełtawa.

Ω



Przez dwa i pół roku mieszkałem w Kopenhadze 
i nudziłem się jak mops. Pisałem wówczas 
dziennik, rozumiany jako magazyn wspomnień, 
nie przeznaczony do publikacji 

Oddawałem się też lekturom tematycznym związanym z Danią. 
U Iwaszkiewicza znalazłem informację, jakoby Duńczycy, na co 
dzień spokojni, przejawiali osobliwe zamiłowanie do ognia. Raz 
na jakiś czas, bez wyraźnego powodu, musieli sobie coś podpalić. 

Iwaszkiewicz mieszkał tutaj w latach trzydziestych. Postano-
wiłem sprawdzić jak jest teraz. Translator przełożył mi na duński 
takie słowa jak „pożar” i „podpalenie”, następnie wrzuciłem je 
w wyszukiwarkę, dałem zakres czasowy i czekałem co wyskoczy. 
Wyniki wrzucałem do translatora i robiłem notatki, z nudów, dla 
czystej zabawy. W ten sposób powstała „Kronika pożarów i pod-
paleń”, będąca dokładnie tym, co sugeruje tytuł: zapisem duńskiej 
piromanii, z dodanym komentarzem autorskim. Poniżej znajdą 
Państwo fragmenty tych zapisków. 

2 9 / 0 2 / 2 0 1 2

Sąd wydał wyrok na dwie nastolatki (16 i 17 lat) oskarżone o pod-
palenie solarium. Wydarzenie miało miejsce rok temu. Siedziały 

KRONIKA 
POŻARÓW 
I PODPALEŃ

Łukasz Orbitowski
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w kabinach. Jedna z dziewczyn zapaliła papierosa i zaprószy-
ła ogień. Pożar w swojej pierwszej fazie byłby łatwy do ugasze-
nia, lecz panny po prostu umknęły przerażone, pozostawiając 
pomieszczenie na pastwę płomieni. Zatrzymały się dopiero przy 
budce z hot-dogami, gdzie znalazły ukojenie w parówie. Sędzia 
wlepił im rok w zawiasach, kuratora oraz grzywnę w wysokości 
200 000 koron (ok 110 000 złotych) dla każdej.

Wieczorem, 28 lutego policja otrzymała doniesienie o poża-
rze na terenie ogródków działkowych (czy raczej ich duńskiego 
odpowiednika – w dalszym ciągu posługuję się translatorem) na 
terenie miasta Aarhus. W ogniu stały trzy domki. Pogorzelisko 
nosiło ślady włamania. Trop prowadził do szajki trzech przestęp-
ców w wieku dwunastu lat, których ujęto i doprowadzono przed 
oblicze sprawiedliwości razem z rodzicami.

W 2010 roku dwóch chłopców, lat piętnaście i trzynaście wła-
mało się na teren fabryki w Gaerum skąd zwędzili kilka rolek 
papy celem spieniężenia. Maskując ślady, dwukrotnie próbowali 
wzniecić pożar, używając do tego znalezionych butelek z cieczą 
łatwopalną. Pożar, istotnie, wybuchł tej nocy, lecz, świadkowie 
zdarzenia wykazali, że nie z winy chłopców – ogień ogarnął tę 
część budynku, której nie splądrowali. Wczoraj starszy z oskar-
żonych został uwolniony z zarzutu podpalenia i skazany jedynie 
za kradzież z włamaniem. Młodszego nie sądzono ze względu 
na wiek.

0 7 / 0 2 / 2 0 1 2

W poniedziałek 5 marca niejaki Ahmed Kachach został skazany 
na osiemnaście lat więzienia za podpalenie motocyklowego klubu 
o swojskiej nazwie Choice Devils (Vejgaard), sugerującej motyw 
religijny. Dowody winy oskarżonego były dość wątpliwe (butel-
ka łatwopalnego płynu, nieliczni świadkowie) i obrońca wnosił 
o uniewinnienie. Na próżno. Może winne są tradycje rodzinne? 
Brat Ahmeda wcześniej otrzymał wyrok lat siedmiu za usiłowa-
nie zabójstwa. Dla samego skazanego ten proces jest tylko jedną 
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z wielu przygód na sali sądowej. Wcześniej beknął za posiadanie 
broni i fotografowanie miejsca wypadku. Obecnie oczekuje na 
wyrok za łamanie przepisów ruchu drogowego, kradzież, paser-
stwo i handel narkotykami. 

Dym i płomienie poderwały na nogi mieszkańców miejsco-
wości Helfroge. Był piątek, a tu paliła się drewniana szopa. Straż 
pożarna zdołała uratować część budynku, świadkowie wskazali 
sprawców, których niezwłocznie pochwycono. Najstarszy miał 
czternaście, najmłodszy dziesięć lat. 

1 9 / 0 3 / 2 0 1 2

Ciężka to była niedziela dla strażaków w Gladsaxe na Zelandii. 
W ogniu stanął warsztat oraz teren budowy w innej części mia-
sta, co sugerowałoby tajemniczą, póki co, niechęć jaką podpalacze 
żywią względem robotników budowlanych, planów zagospoda-
rowania przestrzeni miejskiej, czy nawet idei urbanizacji jako 
takiej. Przeczy temu trzeci pożar, który wybuchł tego samego 
dnia. Ogień strawił szkołę w pobliskiej miejscowości Rødovre. 
Szef straży pożarnej utrzymuje, że podpalenia ze sobą się łączą. 
Kto wie, może spalona szkoła była szkołą zawodową? 

Dania żyje nieszczęściem w psychiatryku. Czterdziestosied-
mioletni lokator wariatkowa w Odense ranił nożem lekarza 
i dwie pielęgniarki. Na ten moment, ich stan jest krytyczny. 
Nożownik zabarykadował się na trenie szpitala i wyjaśnił, że 
zrobił to co zrobił, ponieważ jest wolnym, zdrowym na umyśle 
człowiekiem i nie zgadza się na leczenie pod przymusem. Poli-
cja wyciągnęła go po dziesięciu godzinach. Jaki ma to związek 
z naszą kroniką? Otóż, sprawca trafił do psychuszek w wyniku 
nakazu sądowego (2000 r) gdyż podpalił salon masażu, reagu-
jąc w ten, dość żywiołowy nomen omen sposób, na niską jakość 
tamtejszych usług. 

System opieki socjalnej w Danii, choć wysoki, nie zadowala 
wszystkich. Czterdziestopięcioletni tłumacz pochodzenia kurdyj-
skiego podjął próbę podpalenia pośredniaka w Odense. Policjanci 
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nakryli go nad kanistrem benzyny. Swój czyn tłumaczy fatalną 
sytuacją finansową i perspektywą wydalenia jego żony i trojga 
dzieci z kraju. Co z nim będzie, trudno stwierdzić – fatalnie wybrał 
miejsce akcji. W budynku przebywali ludzie. Za podpalenie z nara-
żeniem życia w Danii grozi dożywocie. 

1 7 / 0 4 / 2 0 1 2

Ruszyła sprawa sądowa dwudziestoośmioletniej dziewczyny 
oskarżonej o wzniecenie pożaru na terenie warsztatu w Vojens. 
Jej zbrodnicza działalność ograniczyła się – najprawdopodobniej – 
do podpalenia kurtki wiszącej w szafce. Duńczycy, zazwyczaj nie-
ustraszeni w walce o prawdę tym razem napotkali nadzwyczajne 
trudności. Oskarżona ma zespół Downa, zeznaje mruknięciami 
i kiwa głową, krzyżując szyki Temidzie.

Na tym tle pożar domu mieszkalnego w Holeback ma banalną 
przyczynę i sprawców standardowych. W lutym tego roku dom 
przy Smith Street stanął w ogniu, pięciu mieszkańców, zatrutych 
czadem przewieziono do szpitala. Sprawców ujęto błyskawicz-
nie, niedawno usłyszeli zarzuty. Wstępna rozprawa odbyła się za 
zamkniętymi drzwiami, nie wiadomo więc co i jak. Dotychczaso-
we doświadczenia z duńskimi piromanami pozwalają zadumać 
się nad tym przypadkiem. Wiek sprawców sytuuje się pomiędzy 
23 a 27 rokiem życia, nie są więc dziećmi, jak nakazuje nowa świec-
ka tradycja. Pozostaje wariant choroby umysłowej lub niesłycha-
nego stresu. Co będzie, orzekną biegli.

Prowadzenie kroniki piromana utrudnił piłkarz Bayernu 
Monachium, niejaki Berno, który właśnie wysłuchał oskarżenia 
o umyślne podpalenie wynajętej willi. Grozi mu piętnaście lat, 
a duńskie media trąbią głównie o tym. Pozostaje nadzieja, że Ber-
no, patentowy idiota, pójdzie siedzieć i będzie z nim spokój. Są 
na to realne szanse. Piłkarz grywał na obronie i zapewne zechce 
użyć swego wstrząsającego umysłu do wsparcia swoich adwoka-
tów. Zalew informacji o Berno na duńskich stronach, portalach 
i blogach właściwie uniemożliwia wyszukanie czegokolwiek inne-
go o podpaleniach.
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Półtora roku więzienia grozi czterdziestotrzylatkowi z Roskil-
de za podpalenie posesji, na którą się włamał. Obrona wnosiła 
o uznanie niepoczytalności. Zdaniem sądu, mężczyzna jest na tyle 
zdrowy, aby ponosić konsekwencje swoich czynów. Podpalenie 
nie jest jedynym zarzutem. Oskarżony posiadał nielegalną broń 
oraz zabił i poćwiartował swojego starszego brata. Rozczłonko-
wane ciało ukrył w ogrodzie. Skandynawowie zamierzają potrak-
tować go z całą surowością, wymierzając łączną karę piętnastu 
lat więzienia. 

Czterdziestosześcioletni mężczyzna z gminy Aalborg wysłu-
chał wyroku za podpalenie celem wyłudzenia ubezpieczenia. Męż-
czyzna zajmował się wyrębem drzew i puścił z dymem sprzęt 
potrzebny do tej działalności. Przesiedzi półtora roku w pierdlu, 
z czym jeszcze można się pogodzić. Surowość kryje się w pienią-
dzu. Skąd cwany drwal-podpalacz wytrzaśnie teraz 1 200 000 
koron (ok. 700 000 pln) na pokrycie strat?

Nadano bieg śledztwu w sprawie pożaru centrum handlowe-
go na Jutlandii. Przypomnijmy, ogień wybuchnął nad ranem, 
w pogorzelisku znaleziono ciało mężczyzny. O podpalenie oskar-
żony jest dwudziestotrzyletni brat zmarłego. Najprawdopodob-
niej, bracia działali wspólnie, starszy nie zdołał umknąć przed 
ogniem, który sam wzniecił. Policja próbuje ustalić czy oskarżony 
miał swój udział w innych podpaleniach. Być może cała sprawa 
ma związek z krwawą wojną między jutlandzkimi piekarzami, 
która wstrząsnęła Danią w 2010 roku.

0 1 / 0 5 / 2 0 1 2

Na Jutlandii rozpoczął się proces dziewiętnastoletniej kobiety 
oskarżonej o podpalenie stodoły w Lykkeshøjvej. Konkretnie, 
chodzi o stóg siana wysoki na półtora metra. Pożar dostrzegli 
kierowcy, błyskawicznie zaradzili złu, a dziewiętnastolatka tra-
fiła w ręce policji. Ogółem, czeka ją sześć spraw sądowych, w tym 
trzy związane z ogniem. Wcześniej podpaliła książki na półce, 
oraz materac w szpitalu psychiatrycznym, gdzie przebywała na 
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leczeniu. Wydaje się, że szajba idzie u niej w parze z daleko posu-
niętą bezpretensjonalnością. „Mam taką straszną ochotę, żeby coś 
podpalić”, powiedziała do sędziego, „a jak nie podpalę, to dzieje 
się coś złego. Nic nie mogę z tym zrobić.” Sędzia, wysłuchawszy 
takiego oświadczenia zdecydował się na skierowanie dziewczyny 
do ośrodka zamkniętego, gdzie będzie w spokoju wyczekiwała 
procesów.

Spłonęło centrum handlowe, również na Jutlandii. Przyczyna 
nieszczęścia nie jest jeszcze znana, podobnie jak tożsamość zwę-
glonego osobnika odnalezionego w toalecie. Po co tam pobiegł, 
czemu usiłował schronić się akurat toalecie – ten fakt pozostaje 
tajemnicą. Prawdopodobnie zawinili architekci i konstruktorzy, 
którzy nie przewidzieli wyjść awaryjnych na wypadek pożaru. 
Lepiej poradził sobie trzydziestotrzylatek z Østrup, zaskoczony 
przez płomienie we własnym łóżku. Dał dyla przez okno, zawia-
domił straż pożarną, która niewiele pomogła. Facet żyje, ma się 
dobrze, ale nie ma do czego wracać. 

1 1 / 0 5 / 2 0 1 2

Siódmego maja, wedle północy, podłożono ogień w kontenerach 
koło biblioteki kopenhaskiej i na Placu Gumsa. Usłużny obywa-
tel, a prawdopodobnie wspólnik natychmiast wskazał podpala-
czy, których niezwłocznie ujęto i zawleczono do aresztu. W skład 
groźnej bandy wchodził dwudziestodwuletni mężczyzna i mło-
dzieniec lat piętnaście. Policja próbuje dociec, kto był mózgiem, 
kto jeno bezwolnym narzędziem.

Policja z miejscowości Thy ujęła dwóch młodych mężczyzn 
i kobietę sztuk jeden, oskarżonych o spalenie samochodu w celu 
wyłudzenia ubezpieczenia. Chodzi o dziesięcioletnie BMW. Z dość 
enigmatycznych, duńskich stron mundurowych wynika, że faceci 
sypią jak złoto, natomiast kobieta idzie w zaparte. Znak czasu? 
Możliwe. Na jednym z mężczyzn ciąży również zarzut fałszywe-
go zgłoszenia kradzieży. Drugi bumie spłonął w Haslev, na pust-
kowiu gdzie szkolone są psy. Być może mamy więc do czynienia 
z czymś większym.
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Jak już wspominałem, przed kopenhaskim sądem trwa proces 
przeciwko piątce terrorystów, oskarżonych o jedenaście podpa-
leń na terenie całego miasta, w tym Akademii Policyjnej. Prasa 
podaje, że pierwszy z rzeczonej piątki został zwolniony do domu. 
Odliczanie trwa. 

1 4 / 0 6 / 2 0 1 2

Sprawa o podpalenie w Bedsted rzuca pewne światło na zawiłości 
duńskiego prawodawstwa. Trzydziestotrzyletni mężczyzna pod-
łożył ogień pod farmę, kierując się nienawiścią do jej właściciela. 
Postawiony przed sądem wystosował prośbę o zmianę zarzutu 
z podpalenia na podpalenie. Jak się okazuje, Duńczycy posiadają 
rozróżnienie pomiędzy podpaleniem z jasną intencją podpalenia 
oraz podpaleniem z domyślą intencją spalenia człowieka. Jest 
to tak zwane Mordercze Podpalenie (Mordbrand). Oskarżony 
utrzymuje, że chciał tylko farmę spopielić. Ma o co walczyć. Za 
podpalenie dla podpalenia grozi maksymalna do sześciu lat paki, 
mordbrand otwiera perspektywę reszty życia w pudle.

Wątpliwości natury prawnej nie budzi za to sprawa ojca rodzi-
ny z Jutlandii, a skazanego na dożywocie w Poczdamie. Mężczy-
zna, biedząc się z wychowaniem dwóch córek stwierdził, że lepiej 
poradzą sobie po drugiej stronie. Odurzył dziewczynki, umie-
ścił w samochodzie i podłożył ogień. Sam również pragnął spło-
nąć, w ostatniej chwili zabrakło mu odwagi i jako jedyny uszedł 
z życiem. Kiedy czytam takie rzeczy, to żałuję, że Niemcy, pro-
gramowo niechętni karze głównej uniemożliwiły dzieciobójcy 
zrealizowanie planu do końca, czyli spotkania z dziewczynkami 
na tamtym świecie.

2 6 / 0 6 / 2 0 1 2

Dwa pożary wstrząsnęły spokojnym jak dotąd Haderslev (Jutlan-
dia). Najpierw zapłonął Klub Wioślarski, potem taras na pry-
watnej posiadłości. Szybka interwencja strażaków ograniczyła 
straty do paru desek, a ślady, pozostawione na miejscu zbrodni 
(butelka z łatwopalnym płynem) doprowadziły do ujęcia podpa-
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lacza. Podejrzany, lat piętnaście został zatrzymany. Z komendy 
odebrała go mama.

Po fazie impasu, policja odnosi sukcesy w wojnie pomiędzy 
piekarzami, spędzającej sen z powiek spokojnych Duńczyków. 
Zatrzymano bowiem dwóch dziewiętnastolatków podejrzanych 
o podpalenie piekarni w Grimhovej. Sprawa jest poważna, gdyż 
pożar stanowił zagrożenie dla życia trzech osób, strzegących 
budynku w obawie przed pożarem. Strażnicy zdołali ujść z życiem. 
Zatrzymanie zawdzięczamy ścisłej współpracy policji w Odense 
i na Wschodniej Jutlandii. Sukces ma wielu ojców.

W ostatni piątek, 22 czerwca podpalono śmietniki obok skła-
du rowerów, należącego do szkoły we Flensborg. Budynek spło-
nął. Jest to już druga próba podłożenia ognia w tym samym 
miejscu. Dwa tygodnie wcześniej nieznani sprawcy wywołali 
pożar, włamali się, a następnie umknęli w dal skradzionymi 
skuterami.

0 1 / 0 8 / 2 0 1 2

Krótkie, letnie noce w Naestved rozjaśniła ostatnio seria pożarów. 
Płonęły głównie samochody. Sprawca szybko zintensyfikował 
swoją działalność, oraz wykazał się przebiegłością, czyli cechą 
rzadko spotykaną wśród skandynawskich podpalaczy. Skonstato-
wał bowiem, że w gaszeniu pożarów pierwsze skrzypce odgrywa 
straż pożarna i zabrał się za podpalanie wozów strażackich. Udało 
się! Ale na krótko. Dwudziestosześcioletnia piromanka znajduje 
się już w rękach policji i grzecznie oczekuje aż śledztwo dotoczy 
się tam gdzie trzeba.

Zapadł wyrok w sprawie mieszkańca Kopenhagi, rok tylko 
starszego. Dwudziestosiedmiolatek włamał się wraz z kolegą do 
mieszkania położonego nad restauracją i zaprószył ogień w poście-
li. Wysiłki wymiaru sprawiedliwości, zmierzające do naświetlenia 
motywów tego czynu skłoniły sąd do wysłania sprawcy na leczenie 
psychiatryczne. Właściciel mieszkania domaga się odszkodowa-
nia w wysokości 312 tys. dolarów. Nie wiadomo, czy je otrzyma. 
Wariat to wariat, ponadto jest burdel w papierach.
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Na tym tle bilans pożaru na terenie szpitala psychiatrycznego 
w Odense wypada raczej skromnie. Dobiegający sześćdziesiątki 
spryciarz zmylił tropy, zakradł się do ubikacji i podpalił śmietnik. 
Bohaterska interwencja personelu nie zdołała, niestety, ocalić ubi-
kacji. Póki co niewiele wiadomo o motywach, którymi kierował się 
pensjonariusz, tak samo, jak nie sposób ustalić czy ów pożar miał 
związek z brutalną wojną pomiędzy piekarzami trawiącą Odense.

2 1 / 0 8 / 2 0 1 2

Ogień polityki, polityka ognia. Były burmistrz Kopenhagi został 
aresztowany pod zarzutem podpalenia szopy sąsiada. Pożar 
wybuchł w niedzielny wieczór. Zdjęcia, obecne w sieci dowodzą, 
że szopa straszliwie ucierpiała. Spłonęła również część tarasu. 
Policja i eksperci przepracowali cały poniedziałek, troskliwie 
zabezpieczając ślady. Były burmistrz został zwolniony do domu. 
Adwokat zapewnia o jego niewinności, jak jest naprawdę – pokaże 
śledztwo, gdyż sprawa jest zagmatwana. Burmistrza podejrzewa 
się również o drugie podpalenie.

Na terenie posiadłości wiejskiej w Heddinge zauważono ogień. 
Płonęła przyroda. Właściciel terenu zadzwonił po straż pożarną, 
nie czekał jednak z założonymi rękami, lecz ruszył do czynu. Ogień 
stłumiono przy pomocy gaśnic, koparki i pospolitego ruszenia. 
Wśród ochotników wypatrzono nieznajomego mężczyznę, który, 
owszem, pomagał ofiarnie, lecz w sposób znamionujący chorobę 
psychiczną. Nikt go nie znał. Obecnie, czterdziestotrzyletni pod-
palacz czeka w areszcie na przedstawienie zarzutów. 

Szkolnictwo w Glamsjberg przeżywa ciężkie chwile. Tamtej-
sze Centrum Edukacji dla Dorosłych już drugi raz stało się ofiarą 
podpalaczy. Przez okna w piwnicy wrzucono butelki z łatwopalną 
substancją. Cztery wozy strażackie rozprawiły się z zagrożeniem. 
Obecnie trwa gorączkowe poszukiwanie sprawców. Pierwszy 
pożar był związany z włamaniem, teraz jednak nic nie zginęło. 

Drobiazgi. Dwudziestolatek, który podpalił wynajmowane 
przez siebie mieszkanie w Karrebæksminde poczeka w domu na 
rozwój sprawy. Za to szesnastolatek, który podpalił poprawczak 
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w Holstebro wciąż siedzi. Półtora roku więzienia dostał trzydzie-
stoczterolatek za podpalenie nieruchomości chłopaka swojej byłej 
dziewczyny. Dużo tego, coś się kroi.

0 5 / 0 9 / 2 0 1 2

Dziewiętnastoletni facet, skazany na półtora roku więzienia za 
podpalenie klubu motocyklowego, został uniewinniony przez Sąd 
Najwyższy. Dwa lata temu kilku niezidentyfikowanych mężczy-
zna – w tym oskarżony – oblało benzyną drzwi budynku, podło-
żyło ogień i poprawiło koktajlem Mołotowa. Koronnym dowodem 
była butelka po coli, z resztkami benzyny w środku. Oskarżony 
przekonał sąd, że owszem, colę wypił i na tym koniec. Z benzyny 
użytek zrobili koledzy. Na korzyść oskarżonego przemówił fakt, 
że dotąd nie był karany. 

Noce nad Zelandią rozjaśniała łuna z płonących ciężarówek. 
Długotrwały wysiłek policjantów, tkwiących po nocy w zaroślach 
i radiowozach przyniósł wreszcie skutek. Aresztowano dwudzie-
stosześcioletnią kobietę, już wcześniej znajdującą się w wąskim, 
bo jednoosobowym, kręgu podejrzanych. Widywano ją na miejscu 
pożarów, niekiedy nawet raczyła uciekać. Przyskrzyniona wraz 
z dowodami – kanistrem i zapalniczką – oczekuje sprawiedliwości 
w kopenhaskim areszcie.

A Jutlandia wciąż płonie. Najpierw, w lipcu – stocznia w Jeb-
jerg, potem, po środku słonecznego sierpnia – farma tamże i to do 
gruntu. Pracowników i mieszkańców przeniesiono do mieszkań 
zastępczych. Początkowo, w kręgu podejrzeń pozostawał piorun, 
ostatecznie zapuszkowano pewną trzydziestolatkę, prowadzącą 
w pobliżu inne gospodarstwo. Czyżby wojna pomiędzy piekarza-
mi na Jutlandii rozszerzyła się i na segment rolniczy, o żegludze 
nie wspomniawszy?

1 2 / 0 9 / 2 0 1 2

Wesołe jest życie staruszki. Sześćdziesięciosześcioletnia kobie-
cina z Værløse (północna Zelandia) ułożyła górkę plastykowych 
mebli pod oknem sąsiada, oblała benzyną, podpaliła, wróciła do 
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siebie i zapadła w spokojny sen. Teraz przebywa w areszcie, gdzie, 
miejmy nadzieję, również dobrze sypia. Prowadzący postępo-
wanie przygotowawcze zgłosił starszą panią do psychiatrycznej 
ekspertyzy. Mieszkańcy północnej Zelandii zamarli w oczekiwa-
niu na wynik.

Nieszczęśliwie zakochani nie mają lekko. Dwudziestosiedmio-
letni młodzieniec, dręczony nieodwzajemnionym afektem wła-
mał się do garażu swojej niedoszłej, naznosił kartonów i podłożył 
ogień. Pożar, wcześnie dostrzeżony, nie wyrządził żadnych szkód. 
Podpalacz, przekazany w ręce policji, nie wyniósł nauki z tego 
doświadczenia i tego samego dnia podpalił zasłony w swojej celi.

Północna Zelandia raz jeszcze. Aresztowano trzydziestopię-
ciolatka oskarżonego o akty wandalizmu i podpalenie ogrodu 
zoologicznego w Koiland. W wyniku pożaru życie straciły dwie 
małpy (konkretnie, marmozety – w widoku małpy uciekającej 
przed ogniem, przez ogień trawionej musi być coś szczególnie 
przejmującego) oraz około piętnastu ptaków. Żywię nadzieję, że 
nie były to nieloty. 

2 8 / 0 7 / 2 0 1 2

Sąd rozwikłał skomplikowaną sprawę pożaru w Horve. Rok temu 
spłonął tam dom. Przyczyną nieszczęścia była, jak uważano, 
awaria instalacji gazowej. Dwudziestotrzyletni właściciel nie-
ruchomości zgłosił się do ubezpieczyciela z żądaniem wypłaty 
odszkodowania w wysokości dwóch milionów dolarów. Wątpli-
wości, związane z rozmiarem tej kwoty podsyciła była dziewczy-
na rzekomej ofiary. Panna zeznała, że młodzieniec sam dokonał 
podpalenia, gdyż chciał żyć wygodnie, najlepiej – nie wychodząc 
z domu. Ponieważ dom spłonął, facetowi musiał starczyć areszt 
w którym spędził rok. Został ukarany grzywną i wypuszczony, 
chciałem napisać do domu, ale tak naprawdę – nie wiem gdzie.

Szesnastoletni Duńczyk pochodzenia marokańskiego zgłosił 
się na policję, gdzie natychmiast został aresztowany pod zarzutem 
morderstwa i podpalenia. Ogień podłożono wspólników mieszka-
niu, gdzie przebywała młoda Afganka. Nie zdołała ujść z życiem. 



łU
kA

Sz
 O

R
BI

tO
W

Sk
I /

 k
RO

N
Ik

A
 P

O
żA

Ró
W

 I 
PO

D
PA

LE
Ń

 
18

0

Dwóch wspólników oskarżonego również przebywa w zamknię-
ciu. Osiemnastolatek uciekł do dalekiej Szwecji, gdzie, mimo 
całego sprytu, został ujęty i wydalony. Wspólniczka zbrodni, 
dobiegająca trzydziestki kobieta z Pakistanu sama doświadczyła 
niszczycielskiej mocy żywiołu. Poparzona, przebywa w szpitalu. 
Być może będzie sądzona in absentia. Sprawa wstrząsnęła Danią. 
Pod blokiem, gdzie doszło do morderstwa płoną znicze, ludzie 
znoszą kwiaty, pamiątki. 

Czterdziestopięcioletniego mężczyznę z Lillehedenvej trapi-
ły problemy rodzinne. Postanowił im zaradzić, ciskając koktajl 
Mołotowa w dom zamieszkany przez najbliższych. Ogień nie 
wyrządził większych szkód, to i wyrok jest niezbyt wysoki – pół 
roku więzienia. 

1 2 / 1 0 / 2 0 1 2

Nie gaśnie łuna nad Jutlandią. Ogień ogarnął publiczną toaletę 
w Sonderborg. Na schodach jednego z domów zapłonęło ogni-
sko. Policja zdołała połączyć te dwa wydarzenia i zareagowała 
z nieubłaganą skutecznością, przyskrzyniając dwóch sprawców 
w wieku, odpowiednio, 13 i 15 lat. Na razie nie wiadomo o moty-
wach przestępstwa i czy niechęć do publicznych punktów sanitar-
nych wynika z osobistych doświadczeń, czy też jest konsekwencją 
jakiejś zbrodniczej ideologii.

W rękach organów ścigania znalazło się dwóch innych pod-
palaczy. Szesnastolatek, w towarzystwie młodszego o dwa lata 
kolegi podpaliło duży kubeł na śmieci, ustawiony pod sklepem 
sieci 7 Eleven w pobliżu stacji metra w Kopenhadze. Przestęp-
cy umknęliby wymiarowi sprawiedliwości, lecz zdecydowali się 
wrócić żeby podziwiać swoje dzieło. Ich los znajduje się w rękach 
sędziego. Być może, podpalenie ma związek z wysokimi cenami 
piwa Tuborg w rzeczonej sieci handlowej.

Mieszkańcy budynku przy Sylthomsparken (Rodbyhavn) 
poczuli dym i zaalarmowali policję. Funkcjonariusze wtargnęli 
do jednego z mieszkań i tam zastali mężczyznę, piekącego papier 
w piekarniku. Podczas konfrontacji, sześćdziesięciolatek zaczął 
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zachowywać się dziwnie, a potem agresywnie. Obecnie przebywa 
w areszcie z perspektywą przeniesienia do wariatkowa. Tak czy 
inaczej, głód mu już nie grozi.

1 9 / 1 0 / 2 0 1 2

Skazano trzech mężczyzn – rodowitego Duńczyka i dwóch emi-
grantów z Iraku - oskarżonych o podpalenie pizzeri Jasmine 
w Norregade, czyli Odense ponownie. Wyroki są niskie, od roku, 
do dwóch i pół lat więzienia. Mężczyźni dokonali podpalenia, 
posługując się dwoma koktajlami Mołotowa. Prowodyr całego 
wydarzenia, lat czterdzieści dwa pozostawał w trwałym związ-
ki z właścicielką lokalu, co nadaje sprawie osobisty wymiar. Już 
wcześniej został skazany za nakłanianie do podpalenia tego same-
go obiektu. Trudno stwierdzić, czy podpalaczy zmotywowała 
jakość jedzenia podawanego w lokalu. Fakt faktem, coraz trudniej 
o dobrą pizzę w Skandynawii.

Postępuje aktywizacja seniorów. Pożar, który wybuchł w domu 
opieki w Hatting strawił jedno mieszkanie i poważnie uszkodził 
kilka innych. Mieszkańców ewakuowano. Na rozprawie wstęp-
nej, pięćdziesięcioośmioletnia pensjonariuszka oświadczyła, że 
po prostu podpaliła ubrania na łóżku po czym usiadła w drugim 
pokoju, czekając co będzie. Nie przypuszczała, że ogień tak się 
rozprzestrzeni, a gdy spostrzegła co się dzieje, spróbowała ostrzec 
sąsiadów. Po przesłuchaniu, odeskortowano ją do zakładu psy-
chiatrycznego, gdzie aktualnie przebywa. Wszystkie te wydarze-
nia miały oczywiście miejsce na Jutlandii.

2 1 / 1 1 / 2 0 1 2

Rozpoczął się proces pięciu mężczyzn aresztowanych w kwietniu 
2012 roku pod zarzutem podpalenia Akademii Policyjnej w Kopen-
hadze a także greckiej ambasady tamże. Zamiast o podpalenie, 
oskarżono ich o terroryzm, co będzie miało wpływ na wysokość 
wyroku. Młodzi mężczyźni, jak donosi prasa, pojawili się na sali 
sądowej w garniturach i sprawiają bardzo sympatyczne wraże-
nie. Jeden z nich uważa, że jest niewinny, reszta przyznaje się do 
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podpalenia, odrzucając oskarżenia o terroryzm W komputerze 
zabezpieczonym podczas śledztwa policja liczne przepisy na bom-
by domowej roboty. Znajdowały się w folderze „Anarchistyczna 
książka kucharska”.

Siedemnastolatek, który podpalił budynek szkoły w Helsinge 
(północna Zelandia) ma powód do smutku. Pożar udał się aż za 
dobrze, szkoła spłonęła i prawdopodobnie pozostanie nieczynna 
aż do stycznia ze względu na sytuację finansową gminy, której nie 
stać na pokrycie strat wahających się, bagatela, pomiędzy 5 a 12 
milionów dolarów. Najprawdopodobniej sąd obciąży tą kwotą 
oskarżonego, co ma swoje jasne, jak i ciemne strony. Wyegze-
kwowanie tak ogromnej kwoty od nastolatka może rodzić pewnej 
trudności, z drugiej strony, nieszczęsny podpalacz przynajmniej 
dowie się, co będzie robił przez resztę życia. Spłacał. 

Czterdziestopięciolatka obudziła się w środku nocy w rodzin-
nym Kalundborg i z przerażeniem stwierdziła, że jej dom płonie, 
na szczęście niezbyt obficie. Strumień węża ogrodowego zała-
twił sprawę. Rozjuszona kobiecina zwróciła się ku sieci. Infor-
macja o pożarze zamieszczona na facebooku doprowadziła do 
ujęcia dwóch sprawców. Jeden sam się zgłosił. Jak jest po duń-
sku „lubię to”?

1 1 / 1 2 / 2 0 1 2

Ogień sięga branży erotycznej. Szwed i Duńczyk mają proces 
za próbę podpalenia domu publicznego w Roedovre. Niespój-
ne zeznania tej dwójki pozwalają tylko na częściowe określenie 
przebiegu wypadków. Mężczyźni udali się do wiadomego przy-
bytku, nieczynnego już ze względu na późną porę. Niespełnieni, 
postanowili dać upust swojej złości. Pokonali dwumetrową siatkę 
i spróbowali podłożyć ogień. Obecność jednej z pracownic odwio-
dła ich od tego zamiaru. Zatrzymano ich niemal natychmiast. 

Zakończyła się rozprawa czterdziestoczteroletniego mężczyzny 
oskarżonego o podpalenie willi latem minionego roku. Sprawę 
rozpatrywał Sąd Najwyższy na wniosek zainteresowanego. Ten, 
prócz podłożenia ognia zamordował brata strzałem z pistoletu, 
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następnie poćwiartował jego ciało na 75 kawałków używając piły 
i brzeszczotu. Odseparowane części ukrył, jak się okazuje, nie-
zbyt udanie. Wyrok opiewający za całość tych przestępstw wynosi 
czternaście lat więzienia.

Poszukując materiałów do kroniki piromana natrafiam na 
suchy zapis zniszczeń, powstałych podczas zamieszek w Kopen-
hadze w 2008 roku. 13 lutego podpalono 19 samochodów i 35 
kontenerów. 14go spłonęła szkoła w Bagsværd, co było tylko jed-
nym ze 110 pożarów tego dnia. Dzień później, liczba spalonych 
samochodów spada do ośmiu, płonęły jednak budynki, w tym te 
opanowane przez protestujących. 16 lutego to już 185 pożarów, 
głównie kontenerów, choć podpalano również szkoły, co prowadzi 
do wniosku, że wśród Oburzonych dominowała młodzież ucząca 
się. Następnie, fala podpaleń wygasa, odpowiednio do 88 (17 II) 
i 27 (18 II). Chciałoby się rzec – i tak nieźle. 

2 7 / 1 2 / 2 0 1 2

Zakończył się proces pięciu mężczyzn oskarżonych o podpalenie 
szkoły policyjnej w Kopenhadze, a także ambasady Grecji oraz 
planowanie zamachów na terenie Christianii. Zarzut terroryzmu 
oddalono, dzięki czemu wyroki są stosunkowo niskie – od sześciu 
lat do roku pozbawienia wolności. Pokrycie kosztów zniszczeń 
to inna para kaloszy. jeden z oskarżonych dowiedział się, że wisi 
życzliwej Danii, bagatela, milion dolarów. Zapewne dlatego, media 
określają wyrok jako „ciężki”. 

Ten przykład nie odstrasza innych sprawców. W północnym 
Nebel doszło do próby podpalenia szkoły. Gorejący śmietnik może 
nie brzmi zbyt groźnie, dopowiedzmy więc, że śmietnik ów stał 
w bibliotece. Dzięki ofiarności i odrobinie szczęścia, pożar zduszo-
no w zarodku, a sprawca, lat dwanaście, znajduje się już w rękach 
policji. Nie wiadomo jeszcze, czy kierowała nim nienawiść do ksią-
żek, do bibliotekarek, do szkoły, czy jeszcze coś innego.

Przenosimy się na Jutlandię, jest noc z piątku na sobotę. Trzy-
dziestopięcioletni Amin śpi smacznie w pomieszczeniu nad swoją 
restauracją w Vejle. Tymczasem, restauracja staje w ogniu, dym 
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wspina się na piętro, Amin budzi się w ostatniej chwili, dopełza 
do okna i skacze. Obecnie przebywa w szpitalu. Żona Amina przy-
znaje, że można było spodziewać się ataku. Pożar może być wyni-
kiem konfliktu pomiędzy Aminem a przedstawicielami związku 
zawodowego 3F. Zdaniem policji, brakuje na to dowodów. 

1 5 / 0 1 / 2 0 1 3

Policja z Korsor zatrzymała dwóch chłopców w wieku 15 i szes-
nastu lat. Są oskarżenie o podpalenie amatorskiego klubu bok-
serskiego w tejże miejscowości. Pozostaną w więzieniu przez dwa 
tygodnie, co, pośrednio, pozwala sądzić, że podstawy zarzutów 
są mocne. Śledczy nie ujawniają, czy podpalaczami kierowała 
nienawiść do boksu, czy też do sportu w ogólności. 

Ogłoszono wyrok w sprawie podpalenia kiosku na terenie 
Nakskov (Lolandia). Kiosk w Danii to niewielki sklepik, gdzie 
można kupić alkohol, pornografię, papierosy i żelki. Czterdzie-
stodwuletni Arshad Mahmood usłyszał wyrok dwóch lat więzie-
nia. Musi również zapłacić odszkodowanie w wysokości półtora 
miliona dolarów. Proces trwał długo ze względu na konieczność 
przesłuchania całej, niezwykle licznej rodziny Arshada Mahmo-
oda. Arshad Mahmood będzie się odwoływał. 

Spółdzielnia mieszkaniowa w Vejle (Zelandia) przeżywa trud-
ne chwile. Piwnice płoną, a podpalacz jest nieuchwytny. W sku-
tek najgroźniejszego z pożarów ewakuowano ponad czterdziestu 
mieszkańców. Świadkowie twierdzą, że podpalacz ma około czter-
dziestu lat, sto osiemdziesiąt centymetrów wzrostu, nosi zimową 
kurtkę z futrzanym podbiciem, rękawiczki i przydługie dżinsy. 
Nagroda za pomoc w schwytaniu wynosi 50 000 koron. Sąsiedzi 
zaczęli posyłać sobie badawcze spojrzenia.

2 1 / 0 2 / 2 0 1 3

Wyjaśnia się sprawa podpalenia restauracji w Vejle (oczywiście 
Jutlandia) z grudnia roku minionego. Przypomnijmy – właściciel 
lokal, trzydziestopięcioletni Amin utrzymywał, że cudem umknął 
z płomieni i jeszcze został pobity przez nieznanych sprawców. 
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Oskarżył przedstawicieli związku zawodowego o zabawę zapał-
kami. Całe to zajście przyniosło mu status gwiazdy, który zapew-
ne utrzyma, gdyż aktualnie przebywa w pudle. Zdaniem policji, 
to Amin podłożył ogień i nakłamał, usiłując wyłudzić pieniądze 
z towarzystwa ubezpieczeniowego. Niebawem sąd na Jutlandii 
rozstrzygnie jak było naprawdę. Należy również ustalić, czy Amin 
wynajął kogoś, kto natłukł mu po gębie, czy też pobił się sam. 

Dobiegający sześćdziesiątki mężczyzna został aresztowany 
i oskarżony o podłożenie ognia w domu mieszkalnym w Herning. 
Prawdopodobnie dostał się na teren posesji, rozlał na podłodze 
łatwopalną substancję, podpalił i umknął. W mieszkaniu nikogo 
nie było. Mężczyzna odmawia zeznań, lecz wywiad środowisko-
wy wskazuje na miłość jako przyczynę całego zajścia. Mężczyzna 
usiłował odegrać się na swoim byłym partnerze, który miał czel-
ność go porzucić. I kto powiedział, że w wieku średnim człowiek 
robi się spokojniejszy?

W Heddinge, wieczorową porą, stanęły pociągi. Przyczyną był 
pożar stacji kolejowej. Podstawiono autobusy, gaszenie trwało 
do późnych godzin nocnych. Ogień jeszcze płonął, a na komen-
dzie już zeznawali sprawcy, w wieku czternastu i piętnastu lat. 
Odtworzono przebieg zdarzeń. Piętnastolatek usiłował podpalić 
afisz używając dezodorantu w sprayu oraz zapalniczki. Sprawy 
wymknęły się spod kontroli. Pierdolnął spray. Młodzieńcy, być 
może, umknęliby sprawiedliwości, gdyby nie nagrali całego zaj-
ścia i nie wrzucili w sieć. 

0 5 / 0 3 / 2 0 1 3

Sprawa trzydziestopięcioletniego Amina, właściciela restaura-
cji w Vejle i podpalacza tejże weszła w dalszą fazę prozaicznego 
finału. Przedstawiciel prawny osadzonego Amina przedstawił 
ogłoszenie o upadłości. Sprawa jest dość zawiła, wygląda jednak 
na to, że ubezpieczyciel wykorzystał oskarżenie o podpalenie 
i wstrzymał się z wypłatą odszkodowania. Tymczasem długi Ami-
na sięgnęły 400 000 dolarów, no i trudno przyrządzać ekologiczne 
burgery zza krat. Knajpa jest zamknięta. Jak znam życie, Amin 



łU
kA

Sz
 O

R
BI

tO
W

Sk
I /

 k
RO

N
Ik

A
 P

O
żA

Ró
W

 I 
PO

D
PA

LE
Ń

 
18

6

bawił się zapałkami, ale co, jeśli nie? Chłopa uniewinnią i każą 
zaczynać od zera. Zapomniałbym – w Danii nikt nie zaczyna od 
zera, nawet ci gówniarze, którzy ganiali z koktajlami Mołotowa 
na suburbiach Kopenhagi. 

Przed sądem domyka się również sprawa dwóch przyjaciół, 
Duńczyka i Szweda, oskarżonych o podpalenie burdelu w Rodo-
vre. Brak spójności w zeznaniach obu mężczyzn zaowocował 
uznaniem ich winy. Wysokość kary wciąż pozostaje nieznana. 
Przyjaciele przebywają w areszcie. Nie wiadomo, czy prawo prze-
widuje mokre widzenia, czy też Szwed z Duńczykiem zostali ska-
zani na siebie.

Sąd w Randers (Jutlandia, a jakże) również nie próżnuje. Na 
wokandę trafiła sprawa dziewiętnastolatki, oskarżonej aż o sie-
dem podpaleń. Dziewczynie zarzuca się podpalenie stodoły w Floj-
strup. Kilka tysięcy bel drewna poszło z dymem. Jeśli wierzyć 
policji, podpaliła również pięć różnych samochodów i to w biały 
dzień. Ogień przeniósł się na pobliskie budynki. Dokładnej wyso-
kości strat nie potrafię podać ze względu na błędy translatora, ale 
pisało coś o milionach dolarów. Prócz dziewiętnastolatki, areszto-
wano chłopaka, o rok starszego. Rozprawa toczy się za zamknię-
tymi drzwiami. Co będzie z ognistą Bonnie? Co zrobi zapałkowy 
Clyde wzięty w krzyżowy ogień pytań? Musimy poczekać. 

2 3 / 0 4 / 2 0 1 3

Surowa dłoń sprawiedliwości duńskiej zacisnęła się na gardle 
nieletnich przestępców. Siedemnastolatek i piętnastolatek otrzy-
mali wyrok czterech tygodni więzienia za podpalenie śmietnika 
na przedmieściach Kopenhagi. W tej chwili, policja bada związek 
skazanych z innymi przestępstwami, konkretnie, z podpaleniem 
kontenera (12 lutego, Kopenhaga ponownie) oraz kosza na śmie-
ci w Londynie, co nadaje sprawie wymiar międzynarodowy. Od 
września minionego roku na terenie Kopenhagi odnotowano 
123 podpalenia, w konsekwencji czego policja ma ciśnienie na 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
8 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

18
 

18
7

poprawę statystyk wykrywalności. Piętnastolatek oczekuje rów-
nież wyroku za napad rabunkowy, w którym brał udział wraz 
z rok starszym przyjacielem.

Wydarzenia na Jutlandii wskazują, że kojarzenie z podpalenia-
mi młodych muzułmanów jest krzywdzące, a na pewno niepełne. 
Osiemnastoletni chłopak z Fredericia umoczył szalik w alkoholu, 
podpalił i cisnął na tylne siedzenie samochodu zaparkowanego na 
Winther Road. Pożar natychmiast ugaszono, niedoszły podpalacz 
został zwolniony po przesłuchaniu. Fredericia to jedno z najwięk-
szych skupisk chrześcijańskich, płomyczek wiary rozświetlający 
mroki bezbożnego Królestwa Danii.

Matthas Ogendal jest fotografem, specjalizującym się w podpa-
leniach. Jego kolekcja zdjęć wzbudziła zainteresowanie funkcjo-
nariuszy z komendy w Zachodniej Kopenhadze. Fotograf został 
zapuszkowany i oskarżony o to, że sam wywoływał pożary celem 
zdobycia materiału prasowego. Po przesłuchaniu, poszedł do 
domu. Póki co, nie przedstawiono mu zarzutów. Mathias Ogen-
dal wyraził przekonanie odnośnie własnej niewinności i dał do 
zrozumienia, że martwi się, jak ta sprawa wpłynie na jego dalszą 
współpracę z organami ścigania. Ograny, ustami swojego rzecz-
nika odmówiły komentowania całej sprawy. 

KONIEC CZĘŚCI 
PIERWSZEJ

CZĘŚCI DRUGIEJ 
OCZEKUJCIE 

W NASTĘPNYM 
NUMERZE
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Bohater, rewolucjonista i legenda. A niedługo 
potem wróg, zdrajca i wichrzyciel. W ciągu kilku lat 
Lew Trocki spadł ze szczytów władzy na sam dół. 
Wydalony z ZSRR zginął w willi Coyoacán w Meksyku. 
W tym roku mija 72 rocznica jego śmierci

Jak to się stało, że współorganizator przewrotu październikowego, twór-
ca Armii Czerwonej, najbliższy współpracownik Włodzimierza Lenina 
nie został jego następcą? Dlaczego Trocki, wspaniały mówca potrafiący 
porwać tłumy i postać kluczowa podczas rewolucji październikowej, dał 
się zmarginalizować? Dlaczego to właśnie Józef Stalin, dość bezbarwny 
działacz partyjny, mało widoczny podczas przewrotu październikowego, 
przejął władzę po Leninie, rozprawił się nie tylko z Trockim ale też z inny-
mi oponentami w łonie partii i w ciągu zaledwie pięciu lat przejął pełnię 
władzy nad partią, a tym samym – państwem? 

Historycy nadal spierają się, jak wyglądałby Związek Radziecki, gdyby 
Stalin nie zdobył władzy, a później aż tak dalece nie scentralizował jej 
w swych rękach. Spór ten prowokuje na wstępie do rozwikłania zagad-
ki, dlaczego człowiek, który mógł przerwać stalinowski marsz do pełni 
władzy, bowiem sam bezdyskusyjnie miał największe predyspozycje, by 
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zostać następcą Lenina, przegrał z pozornie słabszym przeciwnikiem. 
Jakie były tego przyczyny?

D R O G A  N A  S Z C Z Y T

Lew Dawidowicz Bronstein urodził się na Ukrainie, w rodzinie wolne-
go, zrusyfikowanego żydowskiego chłopa jako piąte z ośmiorga dzieci 
(czworo z nich zmarło już w wieku dziecięcym). W jego domu rodzinnym 
używano mieszanki języka rosyjskiego i ukraińskiego (tzw. surżyk). Jego 
rodzice byli ateistami i nie używali jidysz. Już w szkole w Odessie wyróż-
niał się błyskotliwą inteligencją oraz uzdolnieniami literackimi i języko-
wymi. Podobnie jak wielu rosyjskich rewolucjonistów został wciągnięty 
do działalności podziemnej jeszcze jako student i przed ukończeniem 
dwudziestego roku życia trafił na zesłanie. Pseudonim „Trocki” obrał ucie-
kając ze sfałszowanym paszportem. Za granicą przyłączył się do skupionej 
wokół Lenina grupy „Iskry”. Sławę czołowego mówcy rewolucyjnego zdo-
był podczas rewolucji 1905 roku, jako przewodniczący rady Sankt Peters-
burga. Po roku 1905 był wśród rosyjskich emigrantów postacią sławną, 
ale wyróżniającą się nadmiernym, jak oceniano, indywidualizmem. Szedł 
własną drogą, gotów do sporów zarówno z Leninem, jak i z mienszewi-
kami – wykazując się w swych tekstach równie błyskotliwą elokwencją, 
jak w przemówieniach. W sierpniu 1917 roku Lenin zdołał przekonać go, 
aby wstąpił do partii bolszewickiej. Trocki rychło dowiódł swej przydat-
ności, wykazując także ogromy talent jako organizator. To on stworzył 
z Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego piotrogrodzkiej Rady Delegatów 
Robotniczych i Żołnierskich ośrodek, który odegrał wiodącą rolę w przy-
gotowaniach bolszewików do powstania zbrojnego. W dużym stopniu 
dzięki niemu przewrotu dokonano w czasie krótszym niż 48 godzin 
i z minimalnym przelewem krwi. W akcji tej bolszewicy mogli liczyć na 
robotniczą Gwardię Czerwoną (ok. 20 tys. członków) oraz marynarzy 
z garnizonu w Kronsztadzie i z Floty Bałtyckiej. Garnizon piotrogrodz-
ki był niepewny i to właśnie Trocki bezpośrednim apelem przeciągnął 
go na stronę bolszewicką, niwecząc nadzieje Aleksandra Kiereńskiego 
i Rządu Tymczasowego na zdławienie powstania. Jak wiadomo, Lenin nie 
brał prawie wcale udziału w realizacji przewrotu. Dopiero w jego trakcie 
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opuścił kryjówkę i dostał się w przebraniu do Instytutu Smolnego, gdzie 
mieścił się sztab Trockiego. 

Za osobisty sukces Trockiego uznać należy zdobycie Pałacu Zimowe-
go i aresztowanie członków Rządu Tymczasowego. Jemu należy rów-
nież przypisywać sprawność w natychmiastowym przejęciu władzy przez 
bolszewików w dniach 6–7 listopada (24–25 października) 1917 roku. 
Jak napisał w pierwszą rocznicę rewolucji październikowej Stalin: „Cała 
praktyczna organizacja rewolucji została przeprowadzona pod bezpo-
średnim kierownictwem przewodniczącego rady piotrogrodzkiej towa-
rzysza Trockiego. Można z całą pewnością powiedzieć, że szybkie przej-
ście garnizonu (piotrogrodzkiego) na stronę rady, sprawne wykonywanie 
zadań Wojskowego Komitetu Rewolucyjnego partia zawdzięcza głównie 
i przede wszystkim towarzyszowi Trockiemu”. Dziesięć lat później poglądy 
Stalina w tej kwestii uległy diametralnej zmianie i to on, wbrew oczywi-
stym faktom, zaczął kreować się na bohatera rewolucji. Na razie jednak 
Trocki uważany był za jej ikonę – niezależnie od faktu, że do partii wstą-
pił, dopiero w sierpniu 1917 roku, a jego władczy sposób bycia wywoływał 
oburzenie współtowarzyszy. 

Działalność Trockiego w piotrogrodzkich radach w 1905 i 1917 roku 
oraz zasadnicza rola podczas zdobywania władzy sprawiły, że jego pozy-
cja jako przywódcy rewolucyjnego nie była przez nikogo kwestionowana. 
Zwłaszcza, gdy podczas wojny domowej dowiódł wybitnych zdolności, 
zyskał jak pisał później w panegirycznym artykule Karol Radek, miano 
„organizatora zwycięstwa”. To, że bolszewicy potrafili zapobiec skoordy-
nowanemu wystąpieniu „białych”, że po kolei zdołali ich pokonać było 
w znacznej części zasługą błyskotliwego dowodzenia Armią Czerwoną 
przez Trockiego. To on stworzył ją niemal od podstaw i to dzięki niemu 
miała odpowiednio wykształconą kadrę dowódczą. Trocki, który w mar-
cu 1918 roku objął stanowisko komisarza ludowego spraw wojskowych 
i morskich, potrafił przeciągnąć na stronę rewolucji i wcielić do armii 
dziesiątki tysięcy carskich oficerów, zaprowadzić bezwzględną dyscy-
plinę, ogłosić masowy zaciąg i ze zbieraniny awanturników, idealistów 
i rabusiów stworzyć potężną armię. Sam był dla żołnierzy przykładem 
męstwa i bezkompromisowości. 
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Przy tych wszystkich talentach i odniesionych w ich wyniku sukcesach, 
Trocki nie potrafił walczyć o swoje sprawy. A taka konieczność pojawiła 
się, gdy stan zdrowia Lenina, rannego w zamachu 30 sierpnia 1918 roku, 
zaczął się gwałtownie pogarszać. Lenin nie powrócił już do pełnej dys-
pozycji, a od połowy 1921 roku zaczął cierpieć na dotkliwe, uniemożli-
wiające pracę bóle głowy. 

P O  R E WO L U C J I

Budowa państwowości „nowego typu” w warunkach wojny domowej, 
a następnie rujnacji powojennej okazała się niełatwym problemem. 
Nadszedł czas spełniania przyrzeczeń, jakie niosła ze sobą rewolucja. 
Dyskusja, jak temu podołać, ujawniła zasadnicze różnice poglądów w kie-
rownictwie partii bolszewickiej. Zajęte w jej trakcie stanowiska, w szcze-
gólności stosunek do nowej polityki ekonomicznej (NEP), narzuciły nie 
do końca słuszny schemat podziału w kierownictwie partii na lewicę 
(m.in. Trocki), prawicę (m.in. Nikołaj Bucharin) i centrum (m.in. Stalin). 

Wraz z rozbudową instytucji partyjnych i państwowych coraz trudniej 
było o podejmowanie efektywnych decyzji. Wszystko grzęzło w ciężkiej, 
mało elastycznej machinie biurokratycznej. Coraz częściej piętnował to 
Trocki, podnosząc problem biurokratycznego skostnienia powstające-
go systemu, braku kontroli nad aparatem i niewydolności zarządu pań-
stwowego. Swoje koncepcje zmiany sposobu zarządzania krajem przed-
stawiał w publikacjach na łamach prasy, memorandach czy partyjnych 
polemikach. Oto przykład jednego z takich wystąpień, listu wystosowa-
nego do Biura Politycznego KC RKP(b) z 15 stycznia 1923 roku: „Kwestią 
najważniejszą wielu moich pisemnych wniosków, jakie składałem w KC, 
była konieczność zapewnienia prawidłowego planowego kierowania na 
bieżąco gospodarką państwową […] Stwierdzałem, że nie mamy urzędu, 
który byłby bezpośrednio odpowiedzialny za planowe kierowanie nią, 
zdolnego dzięki swym kompetencjom, zakresowi obowiązków i aparato-
wi, sprawować takie kierownictwo. Zwracałem uwagę, że z tego właśnie 
bierze się dążenie do tworzenia coraz to nowych organów kierowniczych 
i koordynujących, które w ostatecznym wyniku jedynie sobie wzajem-
nie przeszkadzają. Poza Radą Komisarzy Ludowych prezydium WCIK-
-u (Ogólnorosyjski Centralny Komitet Wykonawczy Rad – M. M.) mamy 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
8 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

18
 

19
3

jeszcze kolegium zastępców komisarzy ludowych, radę pracy i obrony, 
komitet finansowy, małą radę komisarzy ludowych i komisję planowa-
nia. Ponadto absolutnie wszystkie sprawy są rozpatrywane w komitecie 
centralnym (sekretariat, biuro organizacyjne i politbiuro). Byłem zdania, 
że ta mnogość instytucji o niesprawdzonych stosunkach wzajemnych, 
z rozwodnioną odpowiedzialnością wprowadza tylko odgórnie chaos”. 

Wiele osobistości w kierownictwie partyjnym oceniało podobne nie-
zawisłe i ostre sądy Trockiego jako jednoznaczny wyraz pretendowania 
przezeń do roli nowego przywódcy.

Stan zdrowia Lenina pogarszał się, bowiem z każdym dniem. 25 maja 
1922 roku nastąpił pierwszy wylew krwi do mózgu. Chory powrócił do 
pracy dopiero 2 października, ale musiał w tym zakresie przestrzegać 
licznych ograniczeń, narzuconych przez lekarzy. Skorzystał z tej sytuacji 
Stalin, który samowolnie mianował się nadzorcą zdrowia przywódcy par-
tii. Przejęcie tej funkcji ułatwiło mu stanowisko sekretarza generalnego 
KC partii, które wcześniej przejął przy pełnej obojętności członków Biu-
ra Politycznego. Nie docenili oni zupełnie możliwości kryjących się w tej 
funkcji, uznając ją za czysto administracyjną. 

Lenin wyczuwał zagrożenie i bezwzględność Stalina, który chciał go 
ubezwłasnowolnić, izolować od kontaktów z pozostałymi członkami 
kierownictwa partii i niejako przejąć monopol w zakresie przekazywa-
nia im jego opinii (woli). Sygnałem ostrzegawczym w tym zakresie stał 
się dlań konflikt na tym tle jego żony, Nadieżdy Krupskiej, ze Stalinem, 
który podobno zachował się w stosunku do niej wyjątkowo brutalnie. Tę 
zastosowaną przez Stalina taktykę izolowania „wodza rewolucji” Trocki 
z perspektywy czasu ocenił jako dążenie do zapobieżenia, by Lenin mógł 
wskazać swojego następcę i aby sprawa ta stała się przedmiotem gry 
w najwyższym kierownictwie partii. 

WA L K A  O  P R Z Y WÓ D Z T WO

Tymczasem szanse Trockiego na schedę po wodzu były ogromne. Poszu-
kując sojusznika i następcy ciężko chory Lenin zwrócił się właśnie do 
niego. W roku 1922 dwukrotnie proponował mu stanowisko zastępcy 
przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych i za każdym razem spo-
tkał się z odmową. Prawdopodobnie Trocki nie zorientował się, że pro-
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pozycja objęcia funkcji pierwszego zastępcy wodza byłaby okazją do 
zdobycia wyjątkowej pozycji politycznej, człowieka numer dwa w partii, 
a tym samym – w państwie. Sam Trocki tłumaczył tak swoją decyzję: 
„A więc na zastępców swoich jako przewodniczącego Rady Komisarzy 
Ludowych wyznaczył (Lenin – M. M.) z początku Rykowa i Ciurpę a później 
[…] Kamieniewa. Uważałem, że wybór ten jest trafny. Leninowi potrzebni 
byli pomocnicy posłuszni […] Do takiej roli nie nadawałem się zupełnie”. 

Niedługo przed ostatnim atakiem apopleksji Lenin jeszcze raz próbo-
wał namówić Trockiego do bliskiej współpracy. Podczas prywatnej roz-
mowy ponownie zaproponował mu objęcie stanowiska zastępcy. Oświad-
czył nawet, że jest gotów sformułować blok polityczny do postulowanej 
przezeń walki z biurokracją – zarówno w państwie, jak i w partii. Kilka 
dni później Lenin uległ jednak wspomnianemu atakowi, który definityw-
nie skończył jego aktywność polityczną, i nic z tej propozycji nie wyszło.

Pod nieobecność Lenina o polityce partii i codziennej działalności 
decydowała „trójka” – Grigorij Zinowjew, Lew Kamieniew i Stalin. Nie 
łączyła ich ani przyjaźń, ani podobieństwo poglądów, lecz przewyższająca 
wszystko nieufność wobec Trockiego. Teoretycznie pozycja tego trium-
wiratu wydawała się silna: Kamieniew – przewodniczący Biura Politycz-
nego pod nieobecność Lenina, jeden z jego dwóch zastępców jako prze-
wodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, przewodniczący Moskiewskiej 
Rady Delegatów; Zinowjew – przewodniczący Piotrogrodzkiej Rady Dele-
gatów oraz Kominternu; Stalin – komisarz ludowy do spraw narodowości, 
sekretarz generalny partii. 

Trocki zbyt późno zrozumiał, że ma do czynienia ze zmową przeciwko 
sobie, do której wkrótce po śmierci Lenina dołączyła większość ścisłego 
kierownictwa. Przemawiając w czerwcu 1927 roku na posiedzeniu Cen-
tralnej Komisji Kontroli partyjnej, stwierdził: „Wszyscy oczywiście wie-
cie doskonale, że od 1924 roku istnieje frakcyjna »siódemka« złożona 
ze wszystkich członków biura politycznego. Z wszystkich z wyjątkiem 
mnie […] Ta »siódemka« była ciałem nielegalnym i antypartyjnym, które 
podejmował decyzje o sprawach partii poza jej plecami. Jego spotkania 
służą do walki ze mną”.

To, co mówił Trocki w odniesieniu do 1924 roku było prawdopodobnie 
stanem faktycznym już wcześniej, gdy Lenin nie był już w stanie przy-
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chodzić na posiedzenia Biura Politycznego, a na pewno wówczas, gdy 
Stalin rozpoczął budować ogromny aparat biurokratyczny. Cała partyj-
na góra zjednoczyła się przeciw jednemu ze swoich członków, który – jej 
zdaniem – miał największe szanse, by stanąć na czele partii, lecz niko-
mu z niej nie odpowiadał. Najbardziej jednak zależało na izolowaniu 
Trockiego właśnie Stalinowi. Wiedział on doskonale, że „twórca Armii 
Czerwonej” uderzy w zorganizowany przezeń sekretariat, który coraz 
bardziej wymykał się spod kolegialnej kontroli i stawał się instytucją do 
realizowania jego ambicji politycznych. Nie zdawali sobie z tego sprawy 
ani Zinowjew, ani Kamieniew, ani pozostali członkowie kierownictwa.

Ciekawe światło na słabnącą pozycję Trockiego w Komitecie Central-
nym i w Biurze Politycznym rzuca również wydarzenie z 18 lipca 1922 roku, 
a wiec z okresu, kiedy wspomniana „trójka” prawdopodobnie dopiero 
się formowała. Lenin, odbywający rekonwalescencję w Gorkach, napi-
sał wówczas do Stalina list prosząc jego i Kamieniewa o informacje na 
temat Trockiego. Nie wiadomo konkretnie, o jaką mu sprawę chodziło, 
ale wyglądało to na próbę porozumienia się trzech wpływowych członków 
Biura Politycznego – Lenina, Stalina i Kamieniewa (a być może także Zino-
wjewa) – w kwestii trzeciego, poza jego plecami. Jest prawdopodobnym, 
że myślano nawet o usunięciu Trockiego ze stanowiska partyjnego bądź 
szefa Komisariatu Ludowego Spraw Wojskowych. Na poparcie tej hipote-
zy warto przytoczyć fragment listu Lenina adresowanego do Kamieniewa; 
„Myślę, że uda się uniknąć przesady. Piszecie mi, że (KC) gotów jest wyrzu-
cić za burtę dobrą armatę. Czy to nie zbyt wielka przesada? Wyrzucać za 
burtę Trockiego – do tego właśnie zmierzacie – to szczyt głupoty. Chyba 
nie uważacie, że już zidiociałem ze szczętem?”. 

Korespondencja ta ewidentnie pokazuje jak wątłą pozycję miał Trocki 
nawet za życia Lenina, a także jak wiele zależało od woli i interpretacji 
zdarzeń przez „wodza rewolucji”. 

ST R A C O N A  S Z A N S A

Trocki pokładał nadmierną ufność w swych przymiotach osobistych, nie 
doceniając zarazem znaczenia dla własnej pozycji formalnych atrybu-
tów władzy, m.in. mnożenia stanowisk. Zdecydowanie przecenił autory-
tet i charyzmę oraz otaczającą go aurę rewolucyjnego przywódcy, którą 
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dzielił z Leninem i która wywoływała burzliwe owacje szerokich gremiów, 
np. zjazdów i konferencji partyjnych. Dla wielu „szarych” członków par-
tii – i dla niego samego – to właśnie on wciąż był najbardziej naturalnym 
następcą Lenina na wypadek, gdyby pojawiła się taka potrzeba. Jednak 
już nie dla ścisłego kierownictwa. 

Jeżeli Lew Trocki chciał podjąć starania o sukcesję, mógł sięgnąć do 
trzech problemów, które wysuwano w krytyce kierownictwa, by tą dro-
gą próbować zdyskredytować przeciwników, w szczególności Stalina. 
Pierwszym z nich była wspomniana już biurokracja, coraz powszechniej 
uznawana za zagrożenie dla swobodnej wymiany poglądów wewnątrz 
partii bolszewickiej, drugim – polityka gospodarcza, trzecim – problem 
stosunku do narodowości i – głównie w tym kontekście – nowa „radziecka” 
konstytucja. We wszystkich tych sprawach umierający Lenin skłonny był 
poprzeć Trockiego, zrywając ze Stalinem. Szczególnie musiał go niepoko-
ić rozrastający się sekretariat Stalina, obrastający już siecią terenową – 
poprzez praktykę mianowania zaufanych ludzi, głównie na stanowiska 
sekretarzy terenowych, co było ewidentnym nadużyciem władzy. 

Jednak Trocki, mając poważne argumenty w rękach, nadal milczał. 
Trudno to racjonalnie wytłumaczyć, zważywszy, że dość dobrze oriento-
wał się we wszystkich problemach, które mogły politycznie uderzyć w Sta-
lina i jego zwolenników. W 1928 roku w książce Prawda o Rosji Sowieckiej 
drobiazgowo opisuje, jakie kroki należało poczynić, by przejąć kierow-
nictwo partii, a przynajmniej zablokować marsz Stalina do pełni władzy 
(szczególnie w rozdziałach: Sowiety, Kwestia narodowa, Partia). Tym bar-
dziej zdumiewała jego bierna postawa. 

Można wskazać chociażby na najbardziej spektakularne z tych jego 
zaniechań. Trocki nie odczytał na posiedzeniu Biura Politycznego referatu 
programowego, pozostawiając to Zinowjewowi. Nie wziął udziału w dysku-
sji na temat polityki narodowościowej, za którą Lenin tak krytykował Stalina 
w 1923 roku. Milczał, gdy mógł na XII Zjeździe RKP(b) objąć tymczasowe 
przywództwo i trwale osłabić swych przeciwników. Takie postępowanie 
tłumaczył po latach w sposób następujący: „Wspólne nasze wystąpienie 
przeciwko centralnemu komitetowi […] przyniosłoby nam na pewno zwy-
cięstwo, więcej nawet. Nie wątpię, że gdybym w przeddzień XII-go zjazdu 
wystąpił, zgodnie z zamierzeniami »bloku« Lenin-Trocki, przeciwko biuro-
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kratyzmowi stalinowskiemu odniósłbym zwycięstwo, nawet bez bezpo-
średniego udziału Lenina w walce. Rzecz inna, czy uzyskane zwycięstwo 
byłoby trwałe […] Krupska powiedziała kiedyś w roku 1927-ym, że gdyby 
Lenin żył jeszcze, to prawdopodobnie siedziałby już w więzieniu stalinow-
skim. Sądzę, że miała słuszność. Bowiem nie chodzi tu o Stalina, lecz o te 
siły, których wyrazicielem był Stalin, nie zdając sobie z tego sprawy”. 

Te znamienne słowa Lwa Trockiego wyglądają po latach raczej jak 
usprawiedliwienie swoich zaniechań, choć bardzo trafnie charaktery-
zują „szybko kształtującą się frakcję epigonów bolszewizmu”. Jednak, 
moim zdaniem, przebija z nich świadomość braku w tamtym kluczowym 
momencie dostatecznej woli politycznej: „Moje wystąpienie” pisał będąc 
już na wygnaniu Trocki „mogło być zrozumiane, a raczej byłoby przed-
stawione jako moja walka osobista o miejsce Lenina w partii i w pań-
stwie. Na samą myśl wstrząsał mnie dreszcz. Uważałem, że mogłoby to 
wywołać taką demoralizację w naszych szeregach, za którą, nawet w razie 
zwycięstwa trzeba by drogo zapłacić. […] Czy partia zrozumie, że chodzi 
tu o walkę, prowadzoną przez Lenina i Trockiego o przyszłość rewolucji, 
nie zaś walkę Trockiego o miejsce po chorym Leninie?”. 

Stalin nie odczuwał tego rodzaju skrupułów. Niemniej zdając sobie 
sprawę z potencjalnej siły i pozycji Trockiego był na tyle ostrożny, że nie 
rzucił mu bezpośredniego wyzwania. Zadowolił się wyciąganiem korzyści 
ze strachu, jaki wciąż żywili inni przywódcy partyjni przed możliwością 
przejęcia schedy po Leninie przez Trockiego, a w konsekwencji „dokona-
nia przezeń zamachu” na ich pozycje w partii.

T E STA M E N T  L E N I N A 

Schorowany i umierający Lenin na przełomie 1922 i 1923 r. postanowił 
napisać „kilka słów” do członków partii na zbliżający się Zjazd. List Lenina 
z racji momentu powstania urósł do rangi testamentu politycznego. Wło-
dzimierz Ilicz dokonał w nim bardzo krytycznej charakterystyki członków 
Biura Politycznego KC RKP(b), nie wskazując na nikogo jako godnego 
przejęcia po nim kierownictwa partii. M.in. uznał, że Stalin z uwagi na 
brutalność i niestabilny charakter „staje się nie do zniesienia na stanowi-
sku sekretarza generalnego”. Brak wskazania przez Lenina potencjalnego 
następcy znacznie komplikował kwestię sukcesji. 
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Trocki twierdził później, że zamiarem Lenina było stworzenie właśnie 
jemu pozycji, która umożliwiłaby przejęcie stanowiska przewodniczącego 
Rady Komisarzy Ludowych. Prawdą jest, że w „testamencie” Lenin pisał 
o Trockim lepiej niż o pozostałych członkach ścisłego kierownictwa par-
tii. Wprawdzie wypomniał mu niebolszewicką przeszłość, ale dodał, że 
„nie może być on o to obwiniany”. Dodał też o nim, że „jest to najpraw-
dopodobniej najzdolniejszy człowiek w obecnym KC i reprezentuje naj-
wyższe zdolności”. 

Jeśli nawet wcześniej Lenin chciał wskazać Trockiego jako swego 
następcę, to w Liście do Zjazdu uchylił się od tego. Być może zaczął myśleć 
o kierownictwie kolektywnym, w ramach, którego wszystkich sześciu 
wymienionych przez niego działaczy (Grigorij Zinowjew, Lew Kamieniew, 
Lew Trocki, Józef Stalin, Nikołaj Bucharin, Georgij Piatakow) pracowałoby 
pod wspólnym nadzorem Komitetu Centralnego.

Nie było zaskoczeniem, że Trocki dążył do ujawnienia treści tajnego listu 
Lenina, a pozostali przywódcy, w szczególności „trójka” – Stalin, Kamieniew, 
Zinowjew – nie. Trocki był zarazem żywotnie zainteresowany, by opubliko-
wać List do Zjazdu w miarę szybko; musiał przecież brać pod uwagę duże 
prawdopodobieństwo nagłej śmierci Lenina. Pierwsza i jak się później oka-
zało jedyna za życia „wodza rewolucji” próba jego ujawnienia miała miejsce 
na początku lipca 1923 roku. Rezultat boju stoczonego w tej kwestii przez 
Trockiego na posiedzeniu Biura Politycznego KC i w Prezydium Centralnej 
Komisji Kontroli okazał się dlań gorzką i bolesną porażką. 

Dyskusja w powyższej kwestii miała następujący przebieg: „Trocki: 
Uważam, że artykuł [List do Zjazdu – M.M.] powinien zostać opubliko-
wany, jeśli nie ma jakichś formalnych przyczyn, które by stały temu na 
przeszkodzie. Kamieniew: Nie można wydrukować: to nie jest przemó-
wienie na Biurze Politycznym. Zinowjew: N. K. [Nadieżda Krupska – M.M.] 
także uważa, że należy to jedynie podać do wiadomości Komitetowi Cen-
tralnemu. Nie pytałem czy publikować, gdyż sądziłem i nadal sądzę, że 
jest to wykluczone. Problem można rozważyć… Stalin: Uważam, że nie 
ma powodu, żeby wydrukowywać, tym bardziej, że Iljicz nie upoważnił 
nas. Tomski: Jestem za wnioskiem towarzysza Zinowjewa. Z tekstem 
zapoznać tylko członków KC. Nie publikować, gdyż szeroka publiczność 
niczego nie zrozumie. Solc: Ta notatka Włodzimierza Iljicza nie jest prze-
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znaczona dla szerokiej publiczności, lecz dla KC i dlatego jest tam tyle na 
tematy personalne… nie powinien zostać opublikowany. Słowiatińska: 
Towarzysze Bucharin, Rudzutak, Mołotow i Kujbyszew są za wnioskiem 
towarzysza Zinowjewa”. 

21 stycznia 1924 roku Lenin doznał kolejnego ataku apopleksji i zmarł 
przed wieczorem tego samego dnia. Kwestia sukcesji, mimo że nigdy 
otwarcie nie przyznano się do jej istnienia, stała się wówczas przedmio-
tem zabiegów opozycji i utarczek frakcyjnych. Walka rozgorzała przede 
wszystkim w stale skonfliktowanym Biurze Politycznym. Jedynie Stalin 
nie był przygnębiony taką sytuacją. Wręcz, jak wspominał Borys Baża-
now, jeden z jego osobistych sekretarzy: „jest w doskonałym nastroju, 
promieniuje szczęściem. Na zebraniach i posiedzeniach przybiera fałszy-
wie tragiczny, żałobny wyraz twarzy, wygłasza zakłamane przemówienia, 
z patosem przysięga wierność Leninowi. Obserwując go muszę myśleć: 
Ależ z ciebie szubrawiec”. 

Takie zachowanie Stalina nie dziwi. Dopóki Lenin żył i mógł wyzdro-
wieć, Stalin czuł się zagrożony. W ciągu poprzedniego roku ukrywał swą 
niepewność i wykazywał zimną krew oraz umiejętność manewrowania. 
Dzięki temu wyszedł z okresu próby z większym autorytetem niż który-
kolwiek z pozostałych przywódców. Nadto bardzo wzmocniła jego pozy-
cję od początku deklarowana niewiara w szanse rewolucji niemieckiej, 
w czym był w kierownictwie partii odosobniony, a co okazało się prognozą 
trafną. Teraz czekała go kolejna próba związana z charakterystyką jego 
osoby w „testamencie” Lenina. W tym momencie próby Stalin dowiódł nie 
tylko wielkich zdolności przetrwania, ale zarazem mistrzostwa taktycz-
nego, manipulowania prawdą historyczną, podówczas przecież jeszcze 
szeroko znaną. Z mało dotąd istotnej funkcji sekretarza generalnego 
uczynił centralny organ nie tylko monopolizujący wszystkie przygoto-
wania do pogrzebu, ale też sprawujący pieczę nad całą spuścizną Leni-
na, interpretując ją na bieżący użytek; słowem – zaczął kreować się na 
głównego obrońcę leninizmu.

Trocki okazał się niezdolny do jakiegoś porównywalnego ruchu. Jego 
próba oparcia się „na Leninie” w walce o utrwalenie kursu ku demokra-
tyzacji partii (zbiór artykułów zatytułowany Nowy kurs) i przypomina-
nie własnych zasług (m.in. artykuł Lekcje października) nie przyniosły 
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większego rezonansu. Jego argumenty historyczne słabo się przebijały, 
bowiem także Zinowjew i Kamieniew nie byli zainteresowani ich przy-
pominaniem, m.in. wykazanego przez nich niezdecydowania w okresie 
bezpośrednio przed przewrotem październikowym, zaś Nowy kurs nie 
został w ogóle zrozumiany przez aktyw partyjny. W naporze inicjatyw 
Stalina, w rozgwarze wszczętej przezeń kampanii o niemal sakralizację 
Lenina (zaciąg leninowski, mauzoleum, zmiany nazw miejscowości), głos 
Trockiego był coraz słabiej słyszalny. 

Nadto popełniał on kolejne poważne błędy. Takim była przede wszyst-
kim nieobecność na pogrzebie Włodzimierza Lenina. Wbrew części 
historiografii, został o nim w porę poinformowany i mógł nań zdążyć, 
przerywając odpoczynek w Tbilisi, a przynajmniej napisać jakiś tekst 
okolicznościowy. Tymczasem popadł w swoisty paraliż woli, choć zdawał 
sobie zarazem sprawę, iż czyni poważny błąd. Jak sam po latach wspomi-
nał: „Towarzysze tyfliscy domagali się abym niezwłocznie zareagował na 
śmierć Lenina. Jednak jedynym moim życzeniem było wtedy, żeby mnie 
pozostawiono samego. Nie mogłem wziąć pióra do ręki”. 

Stalin nie popełnił podobnego błędu. Był cały czas „dyskretnie widocz-
ny”, także wśród niosących trumnę Lenina. Nadal jednak istniała szansa 
odsunięcia go od władzy. Gdyby większość spośród sześciu pozostałych 
członków Biura Politycznego zjednoczyła się na przykład wokół Lwa Troc-
kiego, kariera polityczna Stalina mogłaby ulec trwałemu zahamowaniu, 
a nawet regresowi. Szczególnie w pierwszym roku po śmierci Lenina. 

Nadarzającą się okazją był XIII Zjazd partii. Otóż Krupska, wdowa 
po „wodzu rewolucji”, domagała się, aby zaznajomiono Zjazd z „testa-
mentem” Lenina, łącznie z tzw. postscriptum wzywającym do usunięcia 
Stalina ze stanowiska sekretarza generalnego. Trudno powiedzieć, jaki 
byłby dalszy rozwój wydarzeń, gdyby do tego doszło. Lenin przecież zmarł 
zaledwie przed czterema miesiącami i jego autorytet nadal był wielki. 

Stalin zdawał sobie sprawę, że ważą się jego losy. Ocaliła go interwen-
cja Zinowjewa i Kamieniewa, którzy uważali, że jedynym człowiekiem, 
który odniósłby korzyść z ujawnienia poglądów Lenina na kierownictwo 
partii, byłby Trocki. Stalin zręcznie zgodził się, by główny referat na zjeź-
dzie wygłosił Zinowjew. Ten w zamian za to bardzo prestiżowe ustępstwo 
oświadczył, że obawy Lenina, co do osoby Stalina na szczęście okazały się 
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nieuzasadnione. Wtórujący mu Kamieniew wezwał Komitet Centralny 
do pozostawienia Stalina na piastowanym stanowisku. 

Trocki grymasem i gestem wyraził swą pogardę dla tego „rozpisania 
ról”, ale głosu nie zabrał. Nie zrobił dosłownie nic, by przeciwdziałać tej 
akcji ratunkowej w stosunku do Stalina. Tekst „testamentu” został udo-
stępniony tylko wąskiej grupie działaczy. Partia nie dowiedziała się, jak 
brzmiała ostatnia wola jej przywódcy.

W E W N Ę T R Z N E  R O Z G RY W K I

W rezultacie XIII Zjazd RKP(b) nie tylko uratował, ale zarazem wzmocnił 
pozycję sekretarza generalnego. Stalin jeszcze długi czas był jednak za 
słaby, by samodzielnie sięgnąć po władzę. Swą pozycję osobistą do cza-
su musiał opierać na tzw. triumwiracie, taktycznym niejawnym sojuszu 
z Kamieniewem i Zinowjewem. Nie mógł też zniszczyć Listu do Zjazdu 
Lenina i zawartych w nim informacji; mógł natomiast zniszczyć ludzi, 
których Lenin wymienił jako swoich ewentualnych sukcesorów. Wśród 
nich na pierwszym miejscu był Lew Trocki.

Wbrew pozorom Trocki nie był trudnym przeciwnikiem. Chorowity 
i przez to nieobecny na wielu zebraniach, często nie uczestniczył w podej-
mowaniu ważnych decyzji. Również wtedy, gdy w nich uczestniczył, nie 
potrafił zadbać o własne sprawy, a może po prostu był ponad to, zadufany 
w swe racje. Unikał wrażenia, że rozgrywa prywatne interesy, realizuje 
własne ambicje. Zapewne było w tym coś z troski o „godność rewolucyj-
ną”, na której zachowaniu zależało mu bardziej niż na wpływach w partii, 
których był nadto pewien. Trocki nie potrafił zawierać chwilowych soju-
szy i taktycznie zjednywać nie lubianych przez siebie ludzi. Zaatakowa-
ny przez Zinowjewa, Kamieniewa i Stalina, oskarżony o odstępstwa od 
linii leninowskiej i działalność frakcyjną, wzgardliwie nie podjął nawet 
obrony. A jak już podejmował walkę, to w najgorszym momencie. Nie był 
taktykiem. Często w najbardziej krytycznym momencie walki „schodził 
z ringu”: z powodu choroby, pobytu na urlopie lub wyjazdu na Kaukaz 
czy na badania medyczne do Berlina. Wszystko to musiało rzutować na 
jego pozycję w partii, skazywać na taktyczne i prestiżowe porażki. Tym-
czasem funkcjonariusze, członkowie partii, „masy” wolały zwycięzców 
niż ustawicznych pechowców.
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Trocki to człowiek – paradoks. Zdecydowany zwolennik rewolucyjnych, 
radykalnych metod rozwiązywania problemów gospodarczych i społecz-
nych (np. tzw. idea militaryzacji pracy) jednocześnie walczył o demokrację 
wewnątrz partii. Idealistycznie usiłował skojarzyć „ogień z wodą” – mono-
pol jednej partii z demokracją, pragmatyzm z ideologią, utylitaryzm 
z kulturą itp. Jednym z takich paradoksów charakteryzujących osobę tego 
„wiecznego rewolucjonisty” była różnica między liczbą jego zwolenników 
a popularnością. W czasie rewolucji i wojny domowej jego nazwisko było 
znane w całym kraju i poza granicami. Ludzie go uwielbiali, był idolem 
i symbolem rewolucji, tworzyła się legenda „twórcy Armii Czerwonej”. 
Wydawać by się mogło, że jest to niewyczerpalny kapitał na przyszłość 
i zapewne sam Trocki tak to oceniał. Fala rewolucyjna jednak opadła 
i nagle okazało się, że „drugi człowiek w partii” ma jedynie wąskie grono 
zwolenników. Po XII zjeździe RKP(b), w nowym czterdziestoosobowym 
Komitecie Centralnym mógł Trocki liczyć jedynie na trzech rzeczywiście 
zdeklarowanych zwolenników – Christiana Rakowskiego, Karola Radka 
i Georgija Piatakowa.

Stalin dostrzegał wszystkie te słabości Trockiego i wykorzystywał je 
w stopniu maksymalnym. Za to Trocki nie szukał wad „sprytnego Gru-
zina”, najzwyczajniej lekceważąc swego, jak wkrótce miało się okazać, 
najgroźniejszego przeciwnika. Stalin pozostał dla niego zawsze „najwy-
bitniejszą miernotą w naszej partii”. Urodzony rewolucjonista i świetny 
mówca przegrał walkę ze Stalinem zapewne głównie, dlatego, że nie był 
tak jak on pozbawiony skrupułów, że przeceniał siebie zarazem nie doce-
niając innych. Kierując do stycznia 1925 r. Komisariatem Ludowym Spraw 
Wojskowych i Morskich a także przewodnicząc Rewolucyjnej Radzie Woj-
skowej ZSRR miał w rękach jeszcze potężniejszą broń niż Stalin kierujący 
administracją partyjną. Gdyby tylko zechciał jej użyć. Ale w odróżnieniu 
od Stalina bał się i prawdopodobnie nie chciał zostać Bonapartem rewo-
lucji rosyjskiej. Mentalnie okazał się niezdolny do przejęcia i utrzymania 
władzy. W 1924 roku, gdy jeszcze nie był „generałem bez armii”, bez cie-
nia wątpliwości mówił: „Nikt z nas nie chce i nie może mieć racji wbrew 
partii. W ostatecznym wyniku partia ma zawsze rację”. 

Trocki był człowiekiem, którego należy się obawiać, ale i z którym jed-
nak dają sobie zwykle radę tacy ludzie jak Stalin. Był urodzonym przywód-
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cą, ale miał niewątpliwe słabości, w ich liczbie próżność oraz nadmierną 
ufność we własną nieomylność. Był intelektualistą oraz świetnym mówcą, 
z którym Stalin nie mógł się nigdy równać. 

N A  E M I G R A C J I  – E P I LO G

Po opuszczeniu ZSRR Trocki resztę swego życia poświęcił na demasko-
wanie stalinizmu. Dowodził, że sławetny „realny socjalizm” to jedynie 
karykatura socjalizmu, że stalinizm jest absolutnym zaprzeczeniem 
socjalistycznej idei rewolucji październikowej, że nomenklatura jest 
śmiertelnym wrogiem ludu pracy.

Stalin wręcz panicznie obawiał się Trockiego, lecz strach przysłania-
ła mu zawiść. Podczas jednego z posiedzeń Biura Politycznego Trocki 
wypowiedział prorocze słowa: „Pierwszy sekretarz stawia swą kandyda-
turę na stanowisko grabarza rewolucji”. Piatakow, opowiadając tę scenę 
żonie Trockiego, powiedział: „Wiecie, wąchałem już proch, ale nigdy nie 
widziałem czegoś takiego, dlaczego, dlaczego Lew Dawidowicz to powie-
dział? Stalin nie wybaczy mu tego do trzeciego i czwartego pokolenia”. 

I nie wybaczył. Nawet wówczas, gdy w 1929 r. Trocki został zmuszo-
ny do emigracji, a jego nazwisko w ZSRR wymazano z dokumentów, 
podręczników historii, a nawet encyklopedii. Czujnie obserwował jego 
działalność na obczyźnie. Z niepokojem czytał dostarczane z zagrani-
cy publikacje, w których Trocki bezwzględnie negliżował jego małość, 
ujawniał wielorakie nikczemności. Czekał na stosowny moment, aby ude-
rzyć przez swych agentów, tym razem śmiertelnie. Moment taki nastąpił 
w sierpniu 1940 r., w meksykańskiej posiadłości Trockiego. Także później, 
po śmierci przeciwnika, nie ustała kontynuowana na wielką skalę kam-
pania oszczerstw, mających zdyskredytować Trockiego i jego koncepcje 
teoretyczne (trockizm).

Nie wiemy jak wyglądałby Związek Radziecki pod rządami Trockiego. 
Czy państwo to mogło być znacznie groźniejsze i złowieszcze niż w wersji 
stalinowskiej? Nie dowiemy się nigdy. Niemniej warto analizując histo-
rię światowego marksizmu mieć w pamięci i tę nieco już dziś zakurzoną 
upływem czasu, postać. Ω
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To już prawie pięć lat, odkąd dla „Frondy Lux” 
napisałem swój pierwszy tekst (ukazał się na 
łamach trochę później). „Duch pośród duchów. 
Dlaczego warto oglądać koreańskie horrory” był 
swego rodzaju manifestem fana gatunku 

Przechodził on wtedy, gatunek, nie fan, pewien kryzys, który 
wymusił na nim szukanie na siebie nowych pomysłów. Rzecz 
upraszczając, kilka lat temu zaczęła wyczerpywać się formuła, 
którą widzowie znają na całym świecie, a przynajmniej ją koja-
rzą – smutnych filmów, w których duchy dziewczyn z długimi, 
czarnymi włosami szukają zemsty lub ukojenia po krzywdach, 
które spotkały je za życia. Niby to samo, co u Japończyków, ale 
częściej łącząca się z dramatem społecznym, czy moralitetem. 
Fala, która zaczęła się wraz z pierwszym filmem z serii Whispering 
corridors (który, nietypowo jak na horror, stał się przyczynkiem do 
ogólnonarodowej dyskusji na temat traktowania młodzieży przez 
nauczycieli), przyniosła kilkanaście filmów wybitnych i znanych, 
choć niszowo, na całym świecie, zaś kilkanaście lat później opadła. 
Po takich arcydziełach, jak Opowieść o dwóch siostrach, Loner czy 
Wiolonczela, bardziej komercyjnych, lecz nadal bardzo dobrych 
produkcjach w rodzaju Bunshinsaby i Koszmaru, o kolejnych czę-
ściach Whispering corridors nie mówiąc, przyszły filmy wciąż raso-

KOREAŃSKI 
EGZORCYZM 
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we, lecz już nie przebijające się do masowego odbiorcy (Twomoons 
czy znakomita, a nie doceniona White. Melody of the curse). Na 
Don’t click i Killertoon dominująca dotąd w koreańskim horrorze 
stylistyka właściwie dokonała, jak się zdawało, żywota. Zresz-
tą i Killertoon, pierwszy po kilku lat posuchy film, bijący rekor-
dy finansowe i frekwencyjne z tego gatunku, był już w pewnym 
sensie próbą jego odświeżenia. Długowłosym zjawom dorobiono 
tu komiksowe tło, próbując, skutecznie zresztą, zdyskontować 
lokalną popularność obrazkowych historyjek, publikowanych 
w sieci. Don’t click również szło z duchem czasu, przekładając 
znany przede wszystkim z Ringu motyw przeklętej kasety wideo 
na czasy plików .avi i Youtube’a. Pomijam w tej opowieści kilka 
innych, wartych wspomnienia tytułów, zakładając, że czytelnik 
zainteresowany tematem zna artykuł z „Frondy Lux” nr 72 lub 
ma możliwość go odnaleźć. 

Gatunek praktycznie znikł z filmowych ekranów, choć, jak to 
z duchami bywa, nie na zawsze. Trochę dla mnie niespodziewanie 
pojawił się wkrótce potem w koreańskich telewizorach. Nie zna-
czy to oczywiście, że nie próbowano kontynuować nurtu, który 
w zbiorowej świadomości chyba na zawsze przylgnął do koreań-
skiej kinematografii. Tyle, że nie wynikało z tego nic ważnego. 

Oczekiwana przeze mnie Marionette okazała się być 
słabym erotykiem z niewykorzystanym horrorowym 
potencjałem (ale nie nawiązującym do straganowego 
przeboju z początku lat dwutysięcznych, o którym na 
pewno słyszeliście od kolegów). Mourning grave oparty 
był na oryginalnym pomyśle, ale zbyt wiele miał w sobie 
komedii i romansu, by traktować go poważnie i tylko 
Tunel 3D (nie mylić z późniejszym, pokazywanym rów-

nież w Polsce filmem Tunel i serialem pod tym samym tytułem) 
miał w sobie coś z mocy poprzedników, łącząc poetykę nastolet-
niego slashera ze społecznym dramatem. Kilku filmów nie uda-
ło mi się obejrzeć, ale i z tego można wywnioskować, że nie były 
godne uwagi i ich żywot zakończył się na krótkiej emisji w kinach. 

mieszanie gatunków 
nie jest niczym 

oryginalnym, choć 
trzeba przyznać, że 

koreańczykom wychodzi 
to lepiej, niż innym 
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Tymczasem w 2014 roku jedna z koreańskich stacji rozpoczę-
ła nadawać serial CheoYong. Detektyw widzący duchy, w którym, 
choć miał w sobie i elementy kryminalne i romantyczne i kome-
diowe wreszcie, rasowego k-horroru było sporo zaś w dokręco-
nym później drugim sezonie: nawet więcej. Wcześniej telewizyjne 
seriale, w których próbowano widza straszyć, skupiały się raczej 
na wampirach lub lokalnej, zakorzenionej w legendach, specjal-
ności – mających dziewięć żyć lisach. Z tego schematu wyłamały 
się jednak Coma, będąca jednak w formie raczej wydłużonym do 
czterech godzin filmem, niż serialem i Dusza, mająca w sobie coś 
nieuchwytnie japońskiego. Mieszanie gatunków nie jest niczym 
oryginalnym, choć trzeba przyznać, że Koreańczykom wychodzi 
to lepiej, niż innym. Nawet w jedynym koreańskim serialu, który 
przed czasami Netfliksa doczekał się emisji w polskiej dużej tele-
wizji, Cesarzowej Ki, pojawiły się elementy stricte horrorowe, gdy 
trzeba było ukazać senne koszmary kochanej przez gospodynie 
domowe bohaterki. 

Horror na ekrany koreańskich kin powrócił natomiast w nowej 
odsłonie. Wielkimi sukcesami komercyjnymi okazały się Train to 
Busan, u nas dystrybuowany pod banalnym, ale zdradzającym 
fabułę tytułem Zombie express i The Priests (2015, reż. Jae-hyeon 
Jang),będący miejscową wariacją na temat Egzorcysty. O tym fil-
mie, w którym ortodoksyjnie katolickie podejście do egzorcyzmu 
miesza się w sposób dla nas zaskakujący z elementami wierzeń 
lokalnych pisałem już w artykule Egzorcyści i szamani („Fronda 
Lux” nr 81). Dość przypomnieć, że jest to historia dwóch księży, 
starego cynika i młodego idealisty, którego zresztą starszemu 
koledze do pomocy (i obserwacji) przydziela nieufna wobec nie-
go kuria, dbająca raczej o święty spokój i dobry wizerunek, niż 
archaiczną walkę ze złem. To tymczasem jest realne, prawdzi-
we złe i walczyć trzeba z nim tradycyjnymi. znanymi 
z Biblii metodami. Jest to więc, pomimo wspomnianych 
drobnych elementów buddyjskich, rzecz jak najbardziej 
prawomyślna dla współczesnego katolika, zwłaszcza po 

historia dwóch 
księży, starego cynika 
i młodego idealisty 



kR
zY

Sz
tO

F 
kA

R
N

kO
W

Sk
I /

 k
O

R
EA

Ń
Sk

I E
G

zO
Rc

Yz
M

 W
 O

D
cI

N
kA

ch
 

20
8

zachodniemu zagubionego. Drugim opisanym w tekście filmem 
był Lament (2016, reż. Hong-jin Na), w pewnym sensie antyteza 
The Priest. Tu również mamy do czynienia z opętaniem, historia 
dzieje się jednak nie w wielkim mieście, lecz na zapadłej wsi. Wal-
ka duchowa osadzona jest mocno w bardzo egzotycznym, buddyj-
skim i ludowym kontekście, co czyni film atrakcyjnym również 
kulturoznawczo. Priests stali się potężnym hitem koreańskich 
kin, za to Lament zawędrował również w świat (u nas ukazał się 
na DVD, teraz zaś wszedł do oferty Netfliksa, z The Priests trzeba 
sobie niestety radzić inaczej). Oba tytuły łączy natomiast bardzo 
gęsty, ponury klimat. Warto pamiętać o nich również w kontek-
ście tezy Macieja Woźniaka z tekstu „Klątwa Egzorcysty, czyli 
o motywie egzorcyzmów w kinie”, zgodnie z którą temat w ujęciu 
zachodnim, kulturowo katolickim popadł w całkowity banał. Czy 
odświeżenie formuły w dalekiej Azji przeczy jej czy potwierdza, 
to już inna sprawa.

Wątek egzorcyzmów w Korei Południowej ma się w każdym 
razie nieźle. Świadczy o tym fakt, że po sukcesie obu przywoła-
nych filmów, zdecydowano się nakręcić również serial w podob-

nym duchu i łączący w sobie elementy, kojarzące się 
i z Lamentem i The Priests. Nadawany w stacji OCN The 
Gues (lub Hand. The Guest, 2018, reż. Hong-sum Kim) 
to rozpisana na szesnaście odcinków historia demo-
na o swojskim dla koreańskich widzów imieniu Park Il 
Do, czyli, jak śmieje się moja żona, jego polskim odpo-
wiednikiem mógłby być np. Zdzisław Kowalski. Tak 
naprawdę jest to oczywiście imię i nazwisko pierwszego 
z opętanych, z których zły duch przenosi się na kolejne 

osoby, prowokując je do popełniania zbrodni. Buduje też wokół 
siebie całą sieć powiązań, chroniąc siebie, a zarazem pomaga-
jąc w karierach swoim sojusznikom. Zmierzyć z nim muszą się 
taksówkarz-medium, policjantka i katolicki ksiądz. Oczywiście 
w miarę rozwijania się historii okazuje się, że ich losy splecione 
są ze sobą od dawna, od dawna też demon rzuca cień na ich życie. 

walka będzie miała 
dwa wymiary – zwykły, 

policyjny, skazany 
na porażkę i głębszy, 

duchowy, z modlitwą do 
św. michała archanioła 

w roli głównej 
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Walka będzie miała dwa wymiary – zwykły, policyjny, skazany na 
porażkę i głębszy, duchowy, z modlitwą do św. Michała Archanio-
ła w roli głównej, lecz i z buddyjskimi wtrętami, bo to przecież 
Azja. Całość będzie czystym gatunkowo, momentami bardziej 
filmowym, niż serialowym horrorem. To jedna z lepszych tego-
rocznych produkcji koreańskich, trzymająca w napięciu a przy 
tym do duchowości podchodząca z tym szacunkiem, który w kinie 
zachodu już na ogół zanika. 

Jakby tego wszystkiego było mało, jeszcze w listopadzie ta 
sama koreańska telewizja OCN, zapowiada serial pod tytu-
łem Priest, opisywany jako thriller medyczny z egzorcyzmami. 
W pierwszym z trailerów znów mamy odwołanie do św. Micha-
ła, można wiec spodziewać się opowieści o sytuacjach, w których 
bezsilna medycyna na pomoc wzywać musi księdza. Znowu będzie 
więc co oglądać i o czym pisać. Ω

W przypadku filmów, które pojawiły się w polskiej dystrybucji, używam tytułów polskich, 
w pozostałych przypadkach używam tytułów międzynarodowych.
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