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Przedmowa

Z dużą radością przekazujemy w Państwa ręce monografię naukową
pt. „Europa znana i nieznana – wybrane zagadnienia”. Publikacja ta, wydana
nakładem Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph, jest efektem próby zmierzenia się ze zmianami, jakie zachodzą w otaczającym nas świecie. Monografia ma charakter interdyscyplinarny i skupia się na różnorakich zagadnieniach
dotyczących problemów życia politycznego, społecznego czy ekonomicznego.
Zapraszamy Państwa na swoistą wędrówkę meandrami historii. Autorzy
artykułów zaprezentują Państwu wyniki swoich badań, obserwacji, analizy źródeł. Europa, jako nasz kontynent, skrywa mnóstwo nierozwiązanych zagadek.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja pozwoli Państwu znaleźć odpowiedzi
chociaż na niektóre nurtujące Państwa pytania i znacząco poszerzy Państwa
wiedzę na temat opisywanych wydarzeń.
Niestety, w XXI wieku wciąż mamy do czynienia z trwającymi wojnami.
Nadal nieunormowana jest sytuacja na Krymie, gdzie miejscowa ludność staje się często zakładnikami wojennej gry pomiędzy Rosją a Ukrainą. Panowie
Michał Mijalski i Radosław Prachnio przeanalizowali, w jaki sposób polski
dyskurs prasowy definiował sytuację podczas konfliktu na rzeczonym półwyspie. Kolejne dwa artykuły dotyczą sytuacji politycznej u naszych wschodnich
sąsiadów: Ukrainy i – tu perspektywa historyczna – ZSRS. Pan Damian Fiołek przeanalizował i wnikliwie opisał komunistyczną działalność Julii Brystiger
na ziemiach zachodniej Ukrainy. Z kolei pan Przemysław Pazder postanowił
cofnąć się w czasie do międzywojnia i zbadać, jak w tamtym okresie funkcjonowały ambasady i konsulaty II Rzeczypospolitej w ZSRS.
Dwa kolejne artykuły opisują styk dwóch światów – polityki i sportu. Pan
Michał Mijalski ukaże Państwu siłę piłki nożnej, opisując rozgrywki piłkarskie
w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Przypomnijmy, że obóz ten był jednym z najtrudniejszych do przetrwania tego typu miejsc zagłady. Choć Igrzyska Olimpijskie powinny być świętem sportu i w teorii wolne są od polityki,
7
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praktyka często pisze inne scenariusze. Niewątpliwie, jednymi z najbardziej
upolitycznionych igrzysk były te z Berlina. O tym jak Adolf Hitler dostosował
sportową rywalizację w 1936 roku do swoich politycznych celów także przeczytacie Państwo w naszej monografii.
Dotrzemy także do zagadnień związanych już bezpośrednio z XXI wiekiem i rozwojem nowych technologii. Pan Konrad Tarłowski na tapet wziął
problem mowy nienawiści w Internecie. Z kolei pani Anastasiia Kasian zwróci
uwagę na siłę, jaka drzemie w propagandzie. Uczyni to na przykładzie współczesnej Ukrainy, kreśląc obraz od patrioty do nacjonalisty.
Niewątpliwie, istotne dla jakości życia człowieka są kwestie związane
z bezpieczeństwem, przemianami społecznymi czy też z poczuciem przynależności do konkretnej grupy etnicznej. W niniejszej monografii nie zabrakło rozważań dotykających tych kwestii. Pani Aleksandra Korczyc przedstawi
Państwu politykę bezpieczeństwa Niemiec w świetle uzawodowienia Bundeswehry. Socjologiczne spojrzenie zaproponuje nam pani Joanna Frydel, która
zastanowi się nad konsekwencjami, jakie dla norweskiego społeczeństwa przyniosła sprawa Andersa Breivika. Tekst pani Karoliny Pirianowicz przeniesie
nas w czasie do pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Dzięki
autorce znajdziemy się na Warmii i Mazurach i przyjrzymy się tamtejszej polityce narodowościowej.
Publikację zamykają dwa teksty pani Kamili Raniszewskiej, które niewątpliwie ucieszą prawników. Autorka opisała władzę wykonawczą
w II Rzeczypospolitej – zarówno przed uchwaleniem konstytucji marcowej,
jak i po wejściu w życie tej ustawy zasadniczej.
W imieniu autorów zapraszam Państwa do lektury! Życzę wielu przyjemności i uciechy intelektualnej z kartami niniejszej monografii.

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Michał Mijalski
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Radosław Prachnio
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jak polski dyskurs prasowy
definiował sytuację
podczas konfliktu na Ukrainie?
Analiza porównawcza 2014-2015

Streszczenie: Artykuł zawiera fragment zrecenzowanego raportu, który
powstał w oparciu o rozbudowane badania empiryczne zrealizowane
przy okazji dwóch projektów naukowych przeprowadzonych przez zespół Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Jest zmierzeniem się
z pytaniem o to, w jaki sposób polski publicystyczny dyskurs prasowy
definiował sytuację, opisując wydarzenia na wschodzie Ukrainy podczas wybuchu konfliktu o Krym oraz rok później. Posłużono się metodami analizy zawartości, analizy narracji i analizy dyskursu, a do próby
zakwalifikowano 430 tekstów (311 z 2014 roku i 119 z roku 2015)
z ponad 50 tytułów prasowych, ukazujących się na polskim rynku.
Słowa kluczowe: Krym, Ukraina, Rosja, dyskurs, prasa, badanie, definicja sytuacji

Wstęp
W listopadzie 2013 roku w Kijowie proeuropejska część ukraińskiego społeczeństwa wznieciła protesty przeciwko prezydenturze Wiktora Janukowycza.
W ten sposób wyrażano zdecydowane niezadowolenie z decyzji podjętej przez
ówczesnego prezydenta o niepodpisywaniu umowy stowarzyszeniowej z Unią
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Europejską (UE)1. W. Janukowyczowi nie udało się spacyfikować wielomiesięcznego protestu, mimo użycia znacznej siły. Między 18 a 20 lutego 2014
roku oddziały Berkutu ostrzelały uczestników manifestacji, zabijając przy tym
75 osób i poważnie raniąc ponad 500. Wydarzenia te niewątpliwie przyczyniły się do ucieczki prezydenta do Rosji, gdyż w oczach Ukraińców stracił on
wtedy legitymację do sprawowania swojego urzędu2.
Z politycznego przesilenia na Ukrainie postanowili skorzystać Rosjanie
i doprowadzając do jeszcze większej destabilizacji wewnętrznej u swojego zachodniego sąsiada, w marcu 2014 roku zaanektowali Krym. W kwietniu 2014
roku utworzono Doniecką i Ługańską Republikę Ludową, dwa separatystyczne byty na wschodzie Ukrainy. By wzmocnić swe wpływy na tych terenach,
12 maja 2014 roku, niezgodnie z ukraińskim prawem, przeprowadzono referenda niepodległościowe, które w opinii separatystycznych władz potwierdziły chęci miejscowej ludności do odłączenia się od macierzy3.
Od tego czasu trwał regularny konflikt zbrojny między Ukrainą a wspieranymi przez Moskwę separatystami. Wielomiesięczna wojna była opisywana przez prasę codzienną, tygodniki czy miesięczniki na całym świecie, także
w Polsce. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem projektu badawczego, który
miał na celu zbadanie, w jaki sposób polski dyskurs publicystyczny relacjonował konflikt na Ukrainie, zwłaszcza zaś, jak polskie gazety i czasopisma
definiowały trwającą tam sytuację.
Nota metodologiczna
Autorzy artykułu należeli do zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW4, wraz z którym pracowali nad naukowym projektem badawczym,
którego celem było ustalenie, jak polskie gazety i czasopisma opisywały wydarzenia na Krymie zarówno podczas ich trwania (mowa tu o 2014 roku), jak

P. Pogorzelski, Ukraina. Niezwykli ludzie w niezwykłych czasach, Gliwice 2015, s. 14.
J. Kardaś, F. Kowalska, Wykorzystanie bezzałogowców w konflikcie na wschodzie Ukrainy
[w:] „Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Wybrane aspekty”, (red.)
R. Kamprowski, M. Skarżyński, Poznań 2019, s. 65-66.
3
K. Sobczyk, Konflikt na Ukrainie – porażka czy szansa dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa
i Obrony UE? [w:] „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 1, 2015, s. 50.
4
Laboratorium Badań Medioznawczych (www.lbm.uw.edu.pl) to innowacyjna, zaawansowana technologicznie, interdyscyplinarna pracownia naukowo-badawcza realizująca badania na
styku nauk społecznych, humanistycznych oraz technicznych.
1

2
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i rok po ich upływie (2015 rok)5. Projekt realizowany był pod kierunkiem dra
Tomasza Gackowskiego, dr Karoliny Brylskiej oraz dra Łukasza Szurmińskiego i zakończył się wydaniem zrecenzowanego raportu, którego część stanowią
zagadnienia poruszone w niniejszym tekście6.
Przyglądając się sposobowi definiowania sytuacji na Ukrainie, spróbowano ocenić, w jakim stopniu w tym wypadku, przy tzw. dyskursie krymskim,
polski publicystyczny dyskurs prasowy jest eksplikacyjny, tj. w jakim stopniu
skutecznie wyjaśnia czytelnikom sytuację.
Próbę badawczą stanowiły teksty, które zagregowano, korzystając z archiwum eKiosk/eGazety. Ponad 50 tytułów prasowych podlegało przeszukaniu
pod kątem założonych kryteriów. Wśród nich także wszystkie najistotniejsze
dzienniki i czasopisma polskiego rynku prasowego, czyli te, które legitymują się najwyższym nakładem oraz wysokim poziomem czytelnictwa. Badanie
przeprowadzono, wykorzystując w tym celu metody analizy zawartości, analizy
narracji, a także analizy dyskursu7.
Zastosowano celowy dobór próby, by wyselekcjonować materiał badawczy. Skupiono się na trzech kryteriach: czasowym, tematycznym oraz gatunkowym. Za najbardziej interesujący okres uznano czas od dnia ucieczki
W. Janukowycza z Ukrainy (22 lutego 2014 roku) do pierwszego dnia powszedniego po podpisaniu przez prezydenta Władimira Putina aktów ratyfikacyjnych traktatu o przyjęciu Republiki Krymu do Federacji Rosyjskiej (23 marca
2014 roku). W tekstach musiała występować fraza kluczowa „Krym” i teksty te
musiały mieć charakter publicystyczny; artykuły informacyjne i faktograficzne
odrzucano. Wyodrębniono pięć typów tekstów publicystycznych: analiza-rozprawka, wywiad, felieton, reportaż i komentarz. W 2015 roku postanowiono
skupić się na analogicznych ramach czasowych (22 lutego – 23 marca), by
w ten sposób porównawczo przeanalizować zainteresowanie polskich publicystów tematyką Krymu rok po aneksji. Ostatecznie do badania zakwalifikowano 311 artykułów z 2014 roku i 119 artykułów z roku 2015. Materiały
Pierwszy raport opublikowano 24 marca 2015 r. Zrecenzowany raport został zaprezentowany na sympozjum naukowym organizowanym przez Laboratorium Badań Medioznawczych UW oraz Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego –zob. http://www.lbm.uw.edu.pl/8-aktualnosci/65-raport-krym oraz http://oapuw.pl/
aneksja-krymu-w-polskiej-publicystyce-prasowej-opowiesc-analiza-prognoza/.
6
Zrecenzowany raport finalny opublikowano w lutym 2017 r. pod tytułem „Polski dyskurs
prasowy o konflikcie na Ukrainie. Perspektywa porównawcza 2014-2015”. Do znalezienia pod
adresem: https://www.lbm.uw.edu.pl/attachments/article/161/Polski%20dyskurs%20prasowy%20o%20konflikcie%20na%20Ukrainie.%20Perspektywa%20por%C3%B3wnawcza%20
2014-2015.pdf.
7
Raport „Polski dyskurs prasowy o konflikcie na Ukrainie. Perspektywa porównawcza 20142015”, s. 4.
5
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te zostały następnie poddane kodowaniu, czyli wieloaspektowemu opisowi
w odniesieniu do kilkudziesięciu założonych kategorii badawczych. Warto
dodać, że klucz kodowy i jego kategorie badawcze stworzono na podstawie
badania pilotażowego8.
W następnej fazie badania zagregowane dane poddano rekodowaniu
i przekrojowemu zestawieniu, przede wszystkim wedle sklastrowanych, kluczowych kategorii. Przeprowadzona pogłębiona analiza jakościowa tekstów
umożliwiła natomiast odnotowanie różnic narracyjnych pomiędzy poszczególnymi segmentami i tytułami prasy.
W niniejszym artykule autorzy skupią się na jednej kategorii – narracji
zawartej w artykule. Umożliwi to odpowiedź na pytanie, jak polskie gazety
i czasopisma definiowały sytuację na Krymie.
Wprowadzenie do badań
Każdy z analizowanych tekstów został zakodowany pod względem kategorii definicji sytuacji. Pod tą kategorią rozumiano zawarty w tekście opis
analizowanego zjawiska – a więc wskazanie, czym to zjawisko jest, co oznacza,
przekazuje, uwypukla, w jaki sposób identyfikuje określone problemy, procesy
oraz bohaterów.
Badanie zawartości prasy pod kątem definiowania obecnej sytuacji było
już obiektem zainteresowania zagranicznych uczonych. Definicja sytuacji
w artykułach prasowych była jednym z elementów szerokiego badania prasy
amerykańskiej, niemieckiej i brytyjskiej z okresu konfliktu w Gruzji w 2008
roku. Przedstawiono wtedy perception of conflict – czyli która ze stron konfliktu miała być za niego odpowiedzialna9. W innych badaniach za pomocą
podobnej metody wskazywano które państwo, Rosja czy Gruzja, było odpowiedzialne za konflikty wynikające między nimi w latach 2004-2008. Za
czynniki rozstrzygające o odpowiedzialności danego państwa uznano język
metafor i określenia używane do opisywania danego państwa.

8

Tamże.

A. Oganjanyan, The August War in Georgia: Foreign Media Coverage, Hamburg
2012, s. 82.
9
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Całkowita liczba artykułów w monitorowanym okresie 2014 r. wyniosła
311, co stanowi 100 proc. dla niniejszych wyliczeń. Całkowita liczba artykułów w monitorowanym okresie 2015 r. wyniosła 119, co stanowi 100 proc. dla
niniejszych wyliczeń.
Jak wynika z wykresu 1., w roku 2014 odnotowano 284 teksty,
w których jasno zdefiniowano sytuację, co stanowiło ponad 91 proc. wszystkich zagregowanych tekstów. Z kolei z wykresu 2. wynika, że rok później definicję sytuacji posiadało 115 tekstów, czyli ponad 96 proc. wszystkich tekstów
z tego okresu. Jest to wzrost o ponad 5 punktów procentowych względem
roku 2014. Co istotne, w 2015 roku częściej umieszczano w tekście precyzyjną
definicję sytuacji, jednak liczba samych tekstów poruszających tematykę krymską wyraźnie zmalała.
Aby ustalić, jakie wnioski wynikają z zebranych danych, wyszczególniono dziewięć podkategorii definicji sytuacji, które wymieniono poniżej. Każda
podkategoria została skrótowo scharakteryzowana pod kątem treści i niesionych znaczeń.
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Tabela 1.
Podkategorie
definicji sytuacji

Rosja panem sytuacji

Krótka charakterystyka
• dominacja Rosji nad innymi podmiotami;
• zachowanie Rosji ignorujące prawo międzynarodowe i inne
postanowienia między państwami;
• dążenie władz Rosji do utworzenia Noworosji;
• prowokacje ze strony Rosji;
• ogólnie pojęte przejmowanie przez Rosję kontroli nad
obszarem Krymu;

• porażka Rosji jak i samego Władimira Putina na jakiejkolwiek
płaszczyźnie;
Rosja nie jest panem sytuacji
• niepewność postępowania rosyjskich władz;
• obawy Rosji w każdej kwestii dotyczącej sytuacji na Ukrainie;

Manipulacja rosyjskim
społeczeństwem

• próby zmanipulowania rosyjskiego społeczeństwa przez
rosyjskie władze;
• deklaracje polityków wobec Rosjan;
• wpajanie idei nacjonalistycznych przez media;
• fałszowanie przekazów medialnych;
prowadzenie wojny propagandowej w Internecie;

Polityczna gra Władimira
Putina

• prowadzenie polityki kłamstw osobiście przez Władimira
Putina;
• działania W. Putina mające na celu zmianę sytuacji
geopolitycznej;

Polska w obliczu konfliktu

• sytuacja Polski w kontekście toczącego się na Ukrainie
konfliktu;
• oskarżenia Władimira Putina pod adresem Polski;
• czynne i bierne postawy Polski na arenie międzynarodowej
w obliczu konfliktu.

• inercja Zachodu względem działań Rosji
Zachód chce (próbuje) prze- • próby ujarzmienia Rosji sankcjami;
ciwstawiać się Rosji
• chęć zachowania status quo przez państwa zachodnie;
• obawa przed pogorszeniem się stosunków z Rosją;
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Nawiązania historyczne
(analogie, porównania)

• odwoływanie się do wydarzeń historycznych;
• porównywanie dzisiejszych polityków do postaci
historycznych na podstawie podobnego postępowania;
• przywoływanie historycznych umów i traktatów;
• opisywanie przemian w ukraińskiej polityce;
• odwoływanie się do postaci upadłego Wiktora
Janukowycza;

Wewnętrzna sytuacja na
Ukrainie

• opisywanie nastrojów społecznych panujących na Ukrainie;
• opisywanie sytuacji na Półwyspie Krymskim;
• postawy oligarchów ukraińskich;
• przewidywanie przyszłości Ukrainy na tle wydarzeń
krymskich;
• omawianie podziału Ukrainy na część proeuropejską
i prorosyjską;

Efekty konfliktu

• skutki działań (sankcje, polityka zagraniczna, dodatkowe
działania Rosji, wypowiedzi konkretnych polityków)
podjętych w kontekście wydarzeń na Krymie;
• przewidywanie rozwoju sytuacji w skali globalnej;

Niedookreślone

• definicje sytuacji niemieszczące się w podane subkategorie;

Źródło: opracowanie własne.

Która z podkategorii definicji sytuacji była najchętniej używana
przez polskich dziennikarzy i publicystów? Dane zestawiono na wykresie 3.
Jak wynika z wykresu 3., po zastosowaniu podziału definicji sytuacji na
podane wyżej kategorie okazało się, że w roku 2014 najczęściej przedstawiano
wewnętrzną sytuację na Ukrainie oraz opisywano Rosję jako pana sytuacji. Do
obydwu kategorii zakwalifikowano po 23 proc. tekstów. W definiowaniu sytuacji na Ukrainie przeważało przede wszystkim wskazanie beznadziejnej sytuacji
państwa, np.: „Ukraina jest de facto bankrutem. Jej sytuacja gospodarcza wymaga reform”10. Rzadziej pojawiały się teksty opisujące próbę odbudowy kraju
i rozliczenia dawnych władz, np.: „Codziennie od dziesiątej rano do północy
R. Petru, Na Ukrainie potrzebna szybka dawka głębokich reform, „Dziennik Gazeta Prawna”,
04.03.2014, s. A4.
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Całkowita liczba artykułów w monitorowanym okresie 2014 r. wyniosła 311, co stanowi 100 proc. dla niniejszych wyliczeń. Całkowita liczba artykułów w monitorowanym okresie 2015 r. wyniosła 119, co stanowi 100 proc. dla niniejszych wyliczeń.

chronieni przez żołnierzy rewolucji wolontariusze skrupulatnie odtwarzają
i katalogują zniszczone dokumenty obalonych ukraińskich władz”11. Publikacje przedstawiające Rosję jako pana sytuacji definiowały sytuację treściwie
i jednoznacznie, przedstawiano kraj jako wciąż budujący swoją pozycję i stwarzający poczucie zagrożenia: „Rosja nieustannie umacnia swoje wpływy”12,
„Rosja uważana jest za agresora i jest coraz bardziej niebezpieczna dla swoich
sąsiadów”13. Rok później obie kategorie definicji sytuacji pozostawały najczęściej przywoływanymi w tekstach publicystycznych. Zainteresowanie wewnętrzną sytuacją na Ukrainie utrzymało się na podobnym poziomie, a temat
dominacji Rosji pojawiał się częściej(wzrost odsetka tego typu publikacji o 2,5
p. proc. względem roku 2014). Taki obraz Federacji Rosyjskiej w dyskursie
prasowym może wynikać z wieloletnich tarć na linii Rosja – państwa Zachodu.
11
12
13

T. Piechal, Teczki na oligarchów i polityków, „Rzeczpospolita”, 12.03.2014, s.A9.
S. Babuchowski, Polityka przesuwania granic, „Gość Niedzielny”, 09.03.2014, s. 5.
J. Nizinkiewicz, Bezprawia nie można legalizować, „Rzeczpospolita”, 18.03.2014, s. A5.
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NATO od lat stara się ograniczyć rosyjskie wpływy w regionach postsowieckich. Dodatkowo sojusz podejmował w niedalekiej historii działania negatywnie postrzegane przez Rosję, na przykład wspierał niepodległościowe dążenia
Kosowa. Federacja Rosyjska od lat szuka pretekstów do rozpoczęcia konfliktów, które będą odwetem za działania NATO14. Taka sytuacja miała miejsce
w roku 2008 w przypadku konfliktu z Gruzją, w podobny sposób można potraktować konflikt na Ukrainie.
Warto zauważyć, że w 2015 roku ponad 10 proc. tekstów dotyczyło
politycznej gry W. Putina (względem roku 2014 nastąpił wzrost o ponad
6 p. proc.). Bezpośrednią przyczyną tak wyraźnej zmiany była niespodziewana,
dwunastodniowa absencja Putina. Wśród zagregowanych artykułów odnotowano siedem tekstów opublikowanych między 13 a 17 marca 2015 roku.
Badacze zakwalifikowali ową nieobecność Putina do kategorii politycznej gry,
ponieważ tak interpretowali ją autorzy tekstów. Sytuację definiowano słowami: „Publiczna nieobecność Putina spowodowana jest jego obawą przed siłami
ultranacjonalistycznymi w Rosji”15. „Milczenie i medialna nieobecność Putina,
szczególnie w kontekście zbliżającej się rocznicy referendum na Krymie, jest
podstawą do spekulacji na temat stanu jego zdrowia”16.
W niecałym 1 proc. tekstów definiowano sytuację w zestawieniu z kontekstami historycznymi (spadek o ponad 1 p. proc.). Ponad 8,5 proc. tekstów
pozostało z niedookreśloną definicją sytuacji (wzrost tej grupy o ponad 2 p.
proc.). Warto podkreślić, że w roku 2014 ponad 4 proc. tekstów określało
Rosję jako stronę przegraną w konflikcie, natomiast w roku 2015 nie pojawił
się żaden tekst z takim wydźwiękiem. Publicyści rok po aneksji Krymu nie
mieli wątpliwości, że Federacja Rosyjska osiągnęła swoje cele, co jednoznacznie określa jej zwycięską pozycję.
Analiza wybranych definicji sytuacji
Wybrane, szczególnie interesujące, grupy definicji zostały poddane bardziej wnikliwej analizie. Porównano, jakie tytuły prasowe publikowały artykuły prezentujące daną definicję sytuacji. Wyodrębniono też podkategorie
definicji sytuacji precyzujące powyższe ustalenia.
A. Cohen, R. Hamilton, The Russian military and the Georgia war: lessons and implications,
SSI 2011, s. 2.
15
R. Boyes, Putin pilnuje swego miejsca na Kremlu, „Polska Metropolia Warszawska”,
13.03.2015, s. 5.
16
W. Radziwinowicz, Pilnie strzeżony sekret nocnika cara, „Gazeta Wyborcza - Stołeczna”,
16.03.2015, s. 12.
14
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Rosja panem sytuacji – analiza struktury tytułów prasowych

Jak wynika z wykresu 4., do tej grupy definicji sytuacji zaliczono najwięcej tekstów. Należy podkreślić, że chodzi tu o proporcje w całej próbie
tekstów, a nie liczby bezwzględne (rok do roku liczba opublikowanych tekstów publicystycznych na temat kryzysu krymskiego spadła o ponad połowę).
Warto zwrócić uwagę na to, jakie gazety publikowały teksty proponujące takie
ujęcie. W 2014 roku najczęściej o Rosji jako panu sytuacji pisały dzienniki.
„Rzeczpospolita” opublikowała 33 proc. wszystkich tekstów powyższej kategorii. „Gazeta Wyborcza” uplasowała się na drugim miejscu, gdzie publikowano
co piąty tekst. Warto zwrócić uwagę na pozycję tabloidu „Fakt”, którego teksty stanowiły ponad 8 proc. całej grupy z tą definicją sytuacji w 2014 roku, co
uplasowało gazetę na trzecim miejscu zestawienia.
Z kolei z wykresu 5. wynika, iż w 2015 roku na temat Rosji jako
pana sytuacji publicyści pisali mniej, jednak teksty pojawiały się w różnych
tytułach. Świadczy to o większej zgodności publicystów co do definiowania
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sytuacji jako korzystnej dla Rosji. W konsekwencji aż sześć tytułów uzyskało
udział w kategorii większy lub równy 10 proc.
Polska w obliczu konfliktu - analiza struktury tytułów prasowych

Wykres 6. wskazuje, że kategorią wartą głębszej analizy jest bez wątpienia
ta dotycząca Polski w obliczu konfliktu krymskiego. W 2014 roku w tej kategorii znalazły się 24 teksty. Wyraźnie więcej tekstów traktujących o Polsce
w kontekście Krymu zaprezentowała „Rzeczpospolita” (38 proc.). Warto
zwrócić uwagę, że inny, ogólnokrajowy tytuł, jakim jest „Gazeta Wyborcza”,
opublikował tylko jeden tekst z taką definicją sytuacji.
Z kolei analiza danych z wykresu 7. daje nam do myślenia, iż w roku
2015 odnotowano siedem tekstów poświęconych Polsce w kontekście Krymu.
Pojawiły się one w siedmiu różnych gazetach. Wśród nich pojawiły się tytuły
o zróżnicowanym charakterze: tygodnik „NIE” oraz „Idziemy”. W obydwu
zagregowanych artykułach zaprezentowano zgoła odmienną definicję sytuacji.
Tygodnik „NIE” prezentował negatywny stosunek do rzekomego zagrożenia
dla Polski ze strony Rosji: „W ten sposób polscy dziennikarze bezrefleksyjnie klepią tezę Lecha Kaczyńskiego: «Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze
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Polska.»”17. Natomiast w tekście „Idziemy” wyłania się obraz Polski zagrożonej, niemal skazanej na wpływy rosyjskie: „Przekaz z Moskwy zdaje się mówić:
«Jesteście naszą bliską zagranicą, pamiętajcie o tym. A nawet jak zapomnicie,
to i tak mamy was w naszej doktrynie obronnej jako naturalną strefę wpływów. Figurujecie tam jako obszar naszych żywotnych interesów ze wszystkimi
tego dla was konsekwencjami».”18. Dwa skrajne tytuły zaprezentowały równie
skrajne definicje sytuacji i nawet odstęp czasowy publikacji w postaci jednego
miesiąca nie usprawiedliwia tak dużych rozbieżności w definiowaniu sytuacji
Polski w obliczu konfliktu.
Wewnętrzna sytuacja na Ukrainie - analiza struktury tytułów prasowych

Jak wynika z wykresu 8., w roku 2014 napisano 66 tekstów zawierających definicję sytuacji dotyczącą sytuacji wewnętrznej na Ukrainie. Najczęściej o sytuacji Ukrainy pisały dzienniki, co wynika z możliwości szybkiego reagowania i przekazywania aktualnych informacji. Zdecydowanie
17
18

R. Walenciak, Kreml się wali, „NIE”, 20.03.2015, s. 3.
J Pacan, Czy Rosji trzeba się bać?, „Idziemy”,22.02.2015, s. 16-17.
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najwięcej, bo 47 proc. z nich opublikowała „Rzeczpospolita”, 17 proc. ukazało się
w „Gazecie Wyborczej”, a 8 proc. tekstów napisali dziennikarze „Dziennika
Gazety Prawnej”.
Z kolei z danych zawartych na wykresie 9. stwierdzić należy, że w roku
2015 na temat sytuacji na Ukrainie opublikowano znacznie mniej, bo 27 tekstów. W porównaniu z rokiem 2014 treści z tej kategorii zaczęły częściej pojawiać się w tygodnikach opinii. Po 15 proc. z nich opublikowano w „Gazecie
Wyborczej” oraz w „Tygodniku Powszechnym”. Po 11 proc. tekstów opublikowała „Polityka” oraz „Rzeczpospolita”.
Jest to jednak kategoria, która zbyt ogólnie obejmuje wielopłaszczyznowość wewnętrznych zawirowań na Ukrainie. Jednocześnie była to kategoria
zbyt istotna, aby została niewyszczególniona. Poziom ogólnego odnoszenia się
tekstów prasowych do sytuacji wewnętrznej na Ukrainie pokazuje, w jakim
stopniu polskie media były zaangażowane w przekaz z centrum konfliktu. Stąd
wynikł podział tej kategorii na cztery podkategorie.
Wewnętrzna sytuacja na Ukrainie – podkategorie definicji sytuacji

Jak widać na wykresie 10., państwo ukraińskie, szczególnie od czasów
„pomarańczowej rewolucji”, boryka się z dużym rozdarciem społeczeństwa
między dwa obozy: porewolucyjny ukraiński oraz postsowiecki. Współczesna
Ukraina to kraj wielonarodowościowy i wielokulturowy, trudno o wspólny
21
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historyczny mit, który spajałby cały kraj19. Badacze wskazali, że Ukraina to
w zasadzie mieszanka trzech narodów politycznych. Pierwszy to ludzie zebrani
wówczas wokół W. Juszczenki, którzy w wyborach w 2004 roku stanowili
54 proc. głosujących. Drugi „naród”, który jest mniej liczny, to zwolennicy
L. Kuczmy i W. Janukowycza, odseparowani od pierwszego „narodu” przez
własną strukturę władzy. Trzeci „naród” to ludzie uwiedzeni, zastraszeni bądź
poddawani biernej perswazji przez drugi „naród”, nienawidzący amerykańskiego imperializmu i nacjonalizmu ukraińskiego. W konsekwencji niemożliwe jest budowanie stabilnego państwa i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi. Równolegle do tej teorii, polskie media zdecydowanie przedstawiały
wewnętrzną sytuację na Ukrainie jako beznadziejną, zagrażającą stabilności
państwa. W 2014 roku teksty takie stanowiły 53 proc. publikacji na temat
Ukrainy. W 2014 roku 24 proc. tekstów opisywało mobilizację narodu ukraińskiego i próby utrzymania jedności kraju. W 2014 roku w 15 proc. tekstów
zaznaczano, że na terenie Ukrainy stacjonują rosyjskie wojska. W 2014 roku
w 8 proc. Tekstów łączono postać W. Janukowycza z zaogniającą się sytuacją
na Ukrainie lub przywoływano jego odsunięcie od władzy.
Zaś wykres 11. pozwala dostrzec, że w roku 2015 negatywne przedstawienie sytuacji Ukrainy zawierało już 70 proc. tekstów danej kategorii. Wzrost
ten spowodowany był wciąż zaogniającą się sytuacją, szczególnie na wschodnich kresach Ukrainy. Znacznie mniej wspominano o działaniach rosyjskich
wojsk na terenie Ukrainy, odsetek tego typu publikacji spadł o 8 p. proc.
Coraz mniej tekstów przedstawiało Ukrainę przez pryzmat prezydentury W.
Janukowycza. W roku 2015 o jego postaci wspominano już tylko w 4 proc.
tekstów.
Wewnętrzne rozdarcie Ukrainy to konsekwencja niejednorodności
etnicznej w poszczególnych regionach. Wschodnia część Ukrainy oraz Półwysep Krymski to obszary zamieszkiwane przez ludność rosyjskojęzyczną, co Rosja wykorzystała w stosunkach międzynarodowych nie po raz pierwszy. Taka
sytuacja miała miejsce także w konflikcie z Gruzją, która w obrębie swoich
granic administracyjnych posiadała kontrolowane przez siebie enklawy etniczne – Abchazję i Osetię Południową. Był to bardzo dobry pretekst do rozpoczęcia działań wojennych.

A. Barton, S. Mayboroda, The Dirichlet problem for higher order equations in composition
form [w:] „Journal of Functional Analysis”, Volume 265, Issue 1, (2013), s. 67.
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Zachód chce (próbuje) przeciwstawiać się Rosji
Tak jak wspomniano wcześniej, opisywana kategoria zmieniała się nie
tylko pod względem ilościowym. Zmianie uległ też sposób przedstawienia starań państw Zachodu co do przeciwstawienia się Rosji. Swoje piętno na postrzeganiu działań Zachodu niewątpliwie odciska stosunek Rosji do UE, która
traktuje Wspólnotę jako część konfliktu i źródło problemów20. Takie stanowisko wynika z wieloletniej rywalizacji Zachodu z Rosją o pryncypia, której przykładem była wojna rosyjsko-gruzińska. Każde odstępstwo i ugięcie się pod
presją Rosji byłoby traktowanej jako zły precedens na przyszłość21.

Całkowita liczba artykułów w monitorowanym okresie 2014 r. wyniosła 311, co stanowi 100 proc. dla niniejszych wyliczeń. Całkowita liczba artykułów w monitorowanym okresie 2015 r. wyniosła 119, co stanowi 100 proc. dla niniejszych wyliczeń.

Jak wynika z wykresu 12, w 2014 roku artykuły publicystyczne, które
opisywały stosunek państw Zachodu do Rosji wobec konfliktu na Ukrainie,
wskazywały na zamiary wykonania pewnych działań. Były to działania, które de facto nie zostały przeprowadzone, a jedynie zaplanowane lub przedstawione do dalszej dyskusji. Wart uwagi jest przy tym felieton opublikowany

T. Paszewski, Can Poland defend itself?[w:] „Survival”, nr 2, 2016, s. 119.
W. Bartuzi, K. Pełczyńska-Nałęcz, K. Strachota, Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: rozmrożone konflikty pomiędzy Rosją a Zachodem, „Raport Specjalny Ośrodka Studiów
Wschodnich im. Marka Karpia” 2008, s. 1-7.
20
21
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w 2014 roku w „Rzeczpospolitej”. Autorka definiowała sytuację słowami:
„Parlament Europejski przegłosuje w kwietniu sankcje wobec 32 Rosjan zamieszanych w zabójstwo prawnika Siergieja Magnickiego. Bez Krymu nie
doszlibyśmy do tego etapu”22. Publicystka zwraca tym samym uwagę na określone działanie, które jednak jest odłożone w czasie i jeszcze się nie dokonało.
Postrzeganie ewentualnie wprowadzanych sankcji jest jednak wielopoziomowe. Sankcje wobec Rosji są z jednej strony działaniem wymierzonym przeciw Rosji, jednak ich głównym celem jest zahamowanie rozprzestrzeniania się
konfliktu z Ukrainy na ościenne państwa i regiony. Sankcje mają utrzymać
stabilność Ukrainy, a nie dezawuować możliwości Rosji23.
W 2014 roku publikacje o nieskutecznych działaniach państw Zachodu stanowiły ponad 19,5 proc. wszystkich tekstów tej kategorii. Teksty dotyczące dokonanych działań państw Zachodu stanowiły 17 proc.
W 2014 roku w 17 proc. artykułów zarzucano też brak jakichkolwiek działań
ze strony państw zachodnich w obliczu konfliktu. Zarzuty stawiano wobec
szeroko rozumianego „Zachodu” oraz Stanów Zjednoczonych: „Ani Zachód,
ani USA w żadnym momencie kryzysu, nie zamierzały go wykorzystać (...)
[aby] trwale zagrozić interesom Rosji”24. Bierność i niemoc USA wobec Rosji
objawiała się już dawniej, podczas konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Amerykańscy autorzy zwracają uwagę, że problemem USA jest udzielanie poparcia państwom, z którymi Ameryka nie jest związana żadną oficjalną umową
o wzajemnej pomocy militarnej25. Artykuły mówiące o skutecznych działaniach Zachodu stanowiły zaledwie 4,8 proc. wszystkich publikacji z tej
kategorii. Jeden z nielicznych tekstów definiował skuteczne działanie przez
stwierdzenie: „Według Białego Domu zaproszenie A. Jaceniuka ma na celu
«wysłanie sygnału Moskwie, że wspieramy Ukrainę, naród ukraiński i uznajemy legalność ukraińskiego rządu»”26.
W roku 2015 tendencje uległy wyraźnej zmianie. Aż 41 proc. publikacji
dotyczyło braku jednomyślności wśród państw zachodnich. Był to wzrost aż
o 23 p. proc. względem roku 2014. Artykuły wskazywały na spolaryzowanie stosunku wobec Rosji: „Cała Unia Europejska jest zaangażowana w pomoc na Ukrainie, ale Austria, Węgry, Słowacja i Czechy mają status państw
A. Słojewska, Sprawa Magnickiego: cios w oligarchów skuteczną bronią, „Rzeczpospolita”,
19.03.2015, s. A4.
23
J. Ćwiek-Karpowicz, S. Secrieru (red.), Sankcje i Rosja, Warszawa 2015, s. 31-38.
24
J. Rokita, Nowe państwo nad Dnieprem, „W Sieci”, 03.03.2014, s. 80.
25
A. Cohen, R. Hamilton, The Russian military…, s. 3.
26
T. Deptuła, Arsenij Jaceniuk w Białym Domu. Jak głowa państwa, „Rzeczpospolita”,
13.03.2015, s. A9.
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prorosyjskich ze względu na swój sprzeciw wobec sankcji nakładanych na Rosję”27. Warto zaznaczyć, że UE jako wspólnota w całej swojej historii po raz
pierwszy aktywnie interweniowała w sprawie konfliktu dopiero w 2008 roku,
kiedy doszło do napięć na linii Rosja – Gruzja28. Można więc domniemywać,
że nie tylko niejednorodność poglądów, ale także brak doświadczenia w angażowaniu się w konflikty utrudniały UE ustosunkowanie się do wydarzeń
na Krymie. Polska prasa publicystyczna prezentowała także wynikające z tego
konsekwencje dla Polski: „Dualistyczna postawa Zachodu wobec Rosji (strach
i podziw wobec jej działań) nie sprzyja Polsce, która wobec bierności kluczowych graczy politycznych wydaje się nie być dostatecznie przygotowana na
taki obrót sytuacji”29. Co czwarty tekst definiował sytuację przez opis dokonanych działań państw Zachodu, co stanowiło wzrost o 8 p. proc. względem
roku 2014.
W odniesieniu do roku 2014 dwa razy rzadziej artykuły dotyczyły działań
niedokonanych. Jest to bezpośrednio powiązane z dużą liczbą tekstów opisujących brak jednomyślności państw Zachodu. Nie mogąc wypracować jednolitego stanowiska, Zachód nie był w stanie realizować działań (stąd brak tekstów
o skutecznych działaniach) ani przedstawiać jakichkolwiek skonkretyzowanych planów.
Podsumowanie
Znaczna różnica w liczbie zagregowanych artykułów nie zaburzyła procentowego udziału artykułów z jasno zdefiniowaną definicją sytuacji. W 2015
roku ponad 96 proc. tekstów posiadało definicję sytuacji, co stanowiło wzrost
o 5 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2014. Znacznie częściej
pisano o politycznej grze Władimira Putina (wzrost o ponad 6 punktów procentowych), co było pokłosiem dwunastodniowej nieobecności prezydenta
Rosji w przekazach medialnych. Wzrosła też liczba artykułów mówiących
o potencjalnych efektach konfliktu (zmiana o ponad 3 p. proc.) oraz przedstawiających Rosję jako pana sytuacji (zmiana o ponad 2,5 p. proc.). Mniej uwagi
poświęcano staraniom Zachodu w przeciwstawianiu się Rosji (zmiana o 4 p.
proc.) oraz sytuacji Polski w obliczu konfliktu (zmiana o 2 p. proc.).
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L. Palata, Czechy nie są w Europie koniem trojańskim, „Gazeta Wyborcza – Stołeczna”,
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Przede wszystkim jednak trzeba zaznaczyć, że zarówno w 2014
i w 2015 roku polscy publicyści uważali Rosję za postać rozdającą karty
w konflikcie krymskim. W czasie wybuchu konfliktu w 2014 roku w taki
sposób sytuację definiowało ponad 23 proc. badanych tekstów. Rok po
eskalacji konfliktu było to już 26 proc. Taka definicja sytuacji dominowała
w obu badanych okresach. Współtowarzyszyła jej tendencja do definiowania
wewnętrznej sytuacji na Ukrainie. Teksty z tej kategorii w latach 2014 i 2015
stanowiły ponad 23 proc. wszystkich badanych publikacji.
W kategoriach definicji sytuacji analizowanych pod kątem tytułów prasowych zaobserwowano zjawisko równomiernego rozkładania się danych
definicji sytuacji na różne tytuły prasowe. Wyniki procentowe z 2015 roku
charakteryzowały się mniejszymi różnicami w porównaniu z rokiem 2014.
Wskazuje to na postępującą zgodność publicystów co do definiowania sytuacji.
Największą zmianę zauważono w definiowaniu postawy państw zachodnich. Na początku konfliktu artykuły akcentowały głównie pomysły i idee
Zachodu, nie prezentując działań dokonanych (ponad 31 proc. wszystkich
tekstów). W 2015 roku zdecydowanie przeważały teksty mówiące o braku
jednomyślności wśród państw Zachodu (ponad 41 proc. wszystkich tekstów).
Jednocześnie co czwarty tekst przedstawiał dokonane działania Zachodu.
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How did the Polish press discourse define
the situation during the conflict in Ukraine?
Comparative analysis 2014-2015

Summary: The article contains a fragment of a reviewed report, which
was based on extensive empirical research carried out on the occasion
of two research projects carried out by the team of the Media Research
Laboratory of the University of Warsaw. It addresses the question of
how the Polish journalistic press discourse defined the situation by
describing the events in eastern Ukraine during the outbreak of the
conflict over Crimea and a year later. The methods of content analysis, narrative analysis and discourse analysis were used, and 430 texts
(311 from 2014 and 119 from 2015) from over 50 press titles published on the Polish market were qualified for the sample.

Keywords: Crimea, Ukraine, Russia, discourse, press, research, definition of the situation
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Działalność komunistyczna
Julii Brystiger w II RP
i w Związku Radzieckim

Streszczenie: Artykuł opisuje młodość Julii Brystygierowej i pierwsze
lata jej działalności w organizacjach komunistycznych na południowo-wschodnich kresach ówczesnego państwa polskiego, a następnie w sowieckiej zachodniej Ukrainie oraz w głębi ZSRR. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu ówczesne warunki i realia tamtego
obszaru wpłynęły na ukształtowanie się indywidualnych predyspozycji
Julii Brystygierowej i jej późniejszy awans w polskich komunistycznych
strukturach władzy.
Słowa kluczowe: Brystiger, komunizm, dwudziestolecie międzywojenne, Zachodnia Ukraina, Galicja Wschodnia, ZSRR, II Rzeczpospolita,
II wojna światowa.

21 lipca 1944 roku powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
(PKWN) będący samozwańczym organem tymczasowej władzy wykonawczej
nad ziemiami polskimi zajętymi przez Armię Czerwoną w toku działań wojennych, zdominowanym personalnie przez polskich komunistów i działającym
pod ścisłym protektoratem sowieckim. Inicjatywa ta wieńczyła prowadzone
od kwietnia 1943 roku różnego rodzaju działania rządu sowieckiego mające
na celu doprowadzenie do całkowitej wasalizacji państwa polskiego względem
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) i odbudowy ruchu
komunistycznego na jego konspiracyjnej krajowej scenie politycznej. Wykształcona i dobrze sytuowana część społeczeństwa polskiego w dużej mierze
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ukształtowana przez bogatą tradycję patriotyczną i niepodległościową przejawiała zdystansowaną a niekiedy otwarcie wrogą postawę wobec koncepcji
odbudowy państwowości bazującej na ograniczonej suwerenności. Pośród
środowisk z różnych względów przedwojennie wykluczonych bądź marginalizowanych, tj. robotników i chłopów, odnotowano większy entuzjazm niekiedy bazujący na naiwnej interpretacji ideałów sprawiedliwości społecznej, gdzie
w nowym ustroju i jego „budowniczych” pokładano pewne nadzieje w kwestii
polepszenia bytu i perspektyw na przyszłość. W zaistniałej sytuacji celem nadrzędnym dla kierownictwa sowieckiego pozostawało utrzymanie instalowanego
porządku politycznego poprzez wyeliminowanie czynnych ognisk zbrojnego
oporu (w szczególności narodowego i poakowskiego podziemia), ujawniającej się stopniowo opozycji politycznej oraz równoległe stopniowe rozszerzanie
grona sympatyków i działaczy. Wymagało to stworzenia sprawnego aparatu
represji na wzór sowieckiego Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych
(NKWD). Pośród trzynastu utworzonych resortów wchodzących w skład
struktury organizacyjnej PKWN znalazł się Resort Bezpieczeństwa Publicznego (RBP) mający zagwarantować kierownictwu Polskiej Partii Robotniczej
(PPR) swobodę działania w tzw. utrwalaniu władzy ludowej. Trzon kadrowy
RBP stanowiło 217 absolwentów kursu w Szkole Oficerskiej NKWD nr 336
w Kujbyszewie. W okresie wzmożonej aktywności związanej z niezbędnymi procesami organizacyjnymi zarówno na szczeblu centralnym jak i regionalnym
w resorcie pojawia się Julia Brystiger. Z pochodzenia Żydówka, z wykształcenia doktor filozofii biegle władająca czteroma językami obcymi. Wieloletnia
przedwojenna działaczka Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR) oraz aktywistka Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy
(KPZU). W latach 1943-1944 członkini Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich (poprzednika PKWN).
Brystiger, początkowo niechętna pracy w organach bezpieczeństwa, błyskawicznie odnajduje się w specyfice działalności i w imponującym tempie
awansuje w strukturach centralnych instytucji. Już od połowy 1945 roku stojąc na czele pionu społeczno-politycznego resortu a następnie Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) Brystiger posiadała ogromny nieformalny wpływ na decyzje czołowych przedstawicieli polskiego komunistycznego
establishmentu kreując strategię neutralizowania realnego i identyfikowania potencjalnego sprzeciwu przeciwko instalowaniu tzw. władzy ludowej
nad Wisłą w kręgach organizacji społecznych. Niniejsza praca staje się być
próbą odpowiedzi (na podstawie fragmentarycznej i niepełnej dokumentacji, która pozostała w wyniku zawirowań wojennych i zmian przynależności
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państwowej jakie stały się losem zachodniej Ukrainy (geograficznie poprawny,
lecz wykorzystywany propagandowo przez stronę sowiecką termin, używany
w kontrze do terminologii polskiej tj. Małopolska/Galicja Wschodnia) oraz
po części „wyczyszczenia” dokumentacji przez samą zainteresowaną w okresach wzrostu oraz spadku jej wpływów) dotyczącą wagi doświadczeń nabytych
przez Julię Brystiger na zdominowanych przez mniejszość ukraińską południowo-wschodnich kresach II Rzeczpospolitej w okresie międzywojennym i ich
przełożenia na znaczącą powojenną pozycję postaci w środowisku polskich
komunistów.

Julia Brystiger urodziła się 25 listopada 1902 roku w leżącym na terenie należącego dziś do państwa ukraińskiego miasta Stryj jako pierwsze dziecko w zasymilowanej żydowskiej rodzinie aptekarza Hermana
Preissa oraz Berty Salzberg1. Fakt ten odnotowano dwa dni później
w księgach żydowskiej gminy wyznaniowej w Stryju. Jako świadka zarejestrowania dziecka podano Nachmana Inbjejnera a jako akuszerkę
wpisano Itte Keile Nonssenblatt2. W późniejszym okresie zatrudnienia
w MBP w zachowanych ankietach personalnych Julia Brystiger podaje
różne, zazwyczaj sprzeczne ze sobą informacje odnośnie daty urodzenia wskazując niekiedy datę 25 lutego 1902 oraz zmieniając personalia
rodziców na Henryk Herman oraz Izabela Salzberg3. Dzieciństwo spędziła w Jagielnicy – niewielkim miasteczku między Tarnopolem a Czerniowcami na terenie ówczesnej carskiej Rosji (obecnie wioska w rejonie
czortkowskim w obwodzie tarnopolskim na Ukraina), stanowiącym
charakterystyczną dla tamtejszych rejonów polsko-ukraińsko-żydowską mozaikę kulturową. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodziły
z 1448 roku. W 1518 roku stolnik kamieniecki Mikołaj Iskrzycki - który
ożenił się z Katarzyną Jagielnicką, córką chorążego kamienieckiego Jana
z Jagielnicy - uzyskał zgodę na lokację miasteczka we wsi wraz z przywilejem na tygodniowe targi w piątki4. Przez wiele wieków miasteczko pozostawało w elitarnym statusie siedziby rodowej Lanckorońskich.

P. Bukalska, Krwawa Luna, Warszawa 2016, s. 22.
A. Jakman, Akt urodzenia Krwawej Luny! [w:] moremaiorum.pl [dostęp 13-05-2018],
<http://www.moremaiorum.pl/akt-urodzenia-krwawej-luny-skany>.
3
I. Kienzler, Krwawa Luna i inni. Prokuratorzy i śledczy systemu stalinowskiego w Polsce, Warszawa 2016, s. 65.
4
Zdzisław Spieralski: Iskrzycki Mikołaj h. Rogala (ok.1480–1540). [w:] Polski Słownik Biograficzny. T. X, s. 171.
1

2
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W II Rzeczpospolitej utraciło prawa miejskie (1934)5. Obecnie
w rejonie czortkowskim w obwodzie tarnopolskim Ukrainy.
Młoda Julia dorastała w rodzinie żyjącej na stosunkowo przyzwoitym poziomie materialnym ze względu na dochodową w owym czasie profesję ojca. Pracownia aptekarska Hermana Preissa cieszyła się
w społeczności lokalnej doskonałą opinią. Sama Brystigerowa określała w późniejszych latach swoje pochodzenie jako drobnomieszczańskie.
Oprócz pierworodnej córki małżeństwo Preissów doczekało się jeszcze
trójki dzieci: Olgi, Feliksa i Jerzego (widniejącego w niektórych zapisach jako Otto). Rodzice pozbawieni rewolucyjnych poglądów, prowadzili stateczne, niezwykle aktywne na polu kulturalnym życie często
wyjeżdżając do Lwowa na różnego rodzaju spektakle czy też koncerty.
Warto zaznaczyć, iż nie byli religijni. Dużą wagę przywiązywali za to do
kształcenia swych dzieci zapewniając im staranną edukację. Harmonijną egzystencję rodziny Preissów przerwał wybuch I Wojny Światowej.
Berta Salzberg wraz z mężem i dziećmi w obawie przed nieobliczalnymi konsekwencjami wielkiego konfliktu, który swym zasięgiem objął również tereny Galicji Wschodniej, przenieśli się tymczasowo do
Wiednia, gdzie mieszkała jej siostra Paula Rosenstein6. W czasie pobytu w Wiedniu Julia Preiss kontynuowała naukę uczęszczając w latach
1916-1917 do jednego z tamtejszych miejskich gimnazjów. Początki jej
fascynacji ideą komunistyczną należy datować właśnie na okres pobytu
w stolicy Austro-Węgier, gdzie w czasie nauki wstąpiła do syjonistycznego (lecz ewoluującego w stronę marksizmu) ruchu młodzieżowego
Haszomer Hacair. Nie bez znaczenia w tej kwestii pozostaje również
wpływ wywarty na osobowość nastoletniej Julii przez przebywającego
w bezpośrednim otoczeniu rodziny Preissów zajmującego się dystrybucją komunistycznych materiałów propagandowych Jakuba Zobela,
późniejszego działacza Komunistycznej Partii Austrii oraz Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR)7. Dynamicznie
zmieniająca się sytuacja międzynarodowa połączona ze wzrostem nastojów rewolucyjnych w samym Wiedniu odcisnęła głębokie piętno na całej
czwórce rodzeństwa. Wszyscy stali się w nieodległej przyszłości w mniejszym bądź większym stopniu aktywistami ruchów lewicowych. Po zakończeniu I Wojny Światowej Herman Preiss wraz z żoną i dziećmi powrócił
5
6
7

Dz.U. z 1934 r. nr 68, poz. 632.
P. Bukalska, Krwawa Luna, Warszawa 2016, s. 26.
Tamże, s. 26.
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do Jagielnicy. Julia kontynuowała naukę w lwowskim gimnazjum, które ukończyła w 1920. Wkrótce potem poznała aktywistę syjonistycznego, doktora prawa Chaima Nutę Brüstigera. Znajomość z zamożnym,
o 12 lat starszym adwokatem zaowocowała małżeństwem. 1 sierpnia
1921 roku na świat przychodzi syn Julii i Chaima, Michał8. W tym samym
czasie dom rodzinny opuściła reszta rodzeństwa. Pierwszy dokonał tego
w 1922 roku najmłodszy brat Jerzy. W jego ślady poszli zarówno Olga jak
i Feliks. Wszyscy osiedlają się we Francji. Julia Brystiger straciła wówczas
kontakt z braćmi i siostrą aż do początków lat 70-tych XX wieku.
Wkrótce po porodzie Julia Brystiger pozostawiła syna Michała pod
opieką dziadków sama udając się do Lwowa, aby podjąć studia historyczne
na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Niebawem rozpoczęła i kontynuowała
równolegle edukację na drugim kierunku – filozofii9. Na życie zarabiała
jako tłumacz języka niemieckiego10. W 1923 roku rozpadło się małżeństwo
z Chaimem Brüstigerem. Po rozwodzie Julia zdecydowała pozostać przy
nazwisku męża. Jeszcze jako studentka była świadkiem rodzącego się we
Lwowie ukraińskiego nacjonalizmu oraz strajku studentów pochodzenia
żydowskiego w związku z próbą wprowadzenia przez władze Uniwersytetu
Jana Kazimierza zasady numerus clausus zwiększającej dostęp do edukacji
dla polskiej młodzieży z niezamożnych domów kosztem ograniczenia limitów przyjęć dla dzieci inteligencji żydowskiej11.
Po ukończeniu studiów w 1926 roku Julia Brystiger wyjechała do
Paryża, aby kontynuować naukę na Uniwersytecie Paryskim tzw. Sorbonie, będącej wówczas jednym z najlepszych ośrodków akademickich na
świecie. W czasie rocznego pobytu w stolicy Francji obracała się w środowisku artystycznym. Według kilku powojennych relacji (w tym. m.in.
Włodzimierza Sokorskiego) pozowała w tym czasie do obrazów tworzonych przez Pablo Picasso12. Po powrocie do kraju obroniła doktorat pod
kierunkiem wybitnego historyka mediewisty prof. Jana Ptaśnika. Tematem jej dysertacji doktorskiej była sylwetka Mikołaja Lasockiego, sekretarza

P. Bukalska, Krwawa Luna, Warszawa 2016, s. 22.
I. Kienzler, Krwawa Luna i inni. Prokuratorzy i śledczy systemu stalinowskiego w Polsce,
Warszawa 2016, s. 65.
10
P. Sztama, Julia Brystygier – Krwawa Luna. Początki.[w:] histmag.org.pl [dostęp 19-052018], <https://histmag.org/julia-brystygier-krwawa-luna-poczatki-12460>.
11
J. Ogonowski, Sytuacja prawna Żydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa
2012, s. 130-131.
12
P. Sztama, Julia Brystygier – Krwawa Luna. Początki.[w:] histmag.org.pl [dostęp 19-052018], <https://histmag.org/julia-brystygier-krwawa-luna-poczatki-12460>.
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króla Władysława Jagiełły oraz biskupa nominata kujawsko-pomorskiego13. Następnym podjętym przez nią krokiem było podejście do państwowego egzaminu pedagogicznego, który zdała z bardzo dobrym wynikiem
uzyskując tym samym uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.
Wkrótce potem wyjechała do Wilna, gdzie w latach 1928-1929 uczyła
historii w szkole Chaima Epsteina oraz seminarium nauczycielskim Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Tarbut”.
To właśnie na etap wileński przypada rozpoczęcie przez Julię Brystiger aktywnej działalności komunistycznej. Jako młoda nauczycielka wstąpiła do Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom działającej od 1922 roku
na rzecz niesienia pomocy więźniom politycznym i ich rodzinom oraz kreowania akcji protestacyjnych w ich obronie. Dynamiczna działalność społecznopolityczna Julii Brystiger nie zyskała aprobaty jej bezpośrednich przełożonych
w związku z czym została zwolniona z pracy. Orzeczono też zakaz wykonywania
zawodu nauczyciela14. Powracając do Lwowa podjęła się działalności zarobkowej udzielając korepetycji uczniom. Wstąpiła wówczas do Komunistycznej Partii
Zachodniej Ukrainy (KPZU) będącej autonomiczną jednostką Komunistycznej
Partii Polski (KPP). W kwietniu 1931 roku dołączyła do zespołu redakcji wydawanego w sposób legalny tygodnika komunistycznego „Przegląd Współczesny”15. W tym samym czasie na potrzeby pracy partyjnej (często wymagającej zachowania środków ostrożności) przyjęła pseudonim Luna. Aktywność Brystiger
w środowisku lwowskich komunistów nie uchodzi uwadze Policji Państwowej.
W październiku 1931 roku została po raz pierwszy aresztowana i osadzona w więzieniu na 14 dni16. 8 listopada 1932 roku zmarł Chaim Nuta Brüstiger. W tym
samym czasie jego była żona ponownie znalazła się w więzieniu odsiadując wyrok
12 miesięcy pozbawienia wolności za prowadzoną działalność komunistyczną
w zakresie kolportażu treści rewolucyjnych pośród mieszkańców Truskawca.
„Ilustrowany Kuryer Codzienny” podkreślił rangę aresztowań z 26 października 1932 roku określając pojmaną grupę, w której znalazła się Julia Brystiger
mianem „olbrzymiego połowu pereł komunistycznych we Lwowie”. Razem
z Brystygierową aresztowany został również jej ówczesny partner życiowy Leon

J. Pisulińska, Doktoraty historyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza 1918-1939 [w:]
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t.1, Rzeszów 2004, s. 233-249.
14
I. Kienzler, Krwawa Luna i inni. Prokuratorzy i śledczy systemu stalinowskiego w Polsce,
Warszawa 2016, s. 69.
15
P. Słowiński, Boginie zła, czyli kobiety okrutne, żądne władzy i występne, Chorzów 2010,
s. 121.
16
Tamże, s. 121.
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Grosfeld17. Nie zachowały się dokumenty poświadczające fakt zawarcia małżeństwa mimo tego, iż sama Julia Brystiger w części powojennych ankiet personalnych podaje lakoniczną informację o Grosfeldzie jako swoim drugim mężu18.
Po odbyciu kary została oddelegowana przez partię do negocjacji z ugrupowaniami ukraińskimi celem utworzenia szerokiej koalicji politycznej mającej wystartować w wyborach do Sejmu i Senatu19.
Równolegle kierowała komórkami propagandy i agitacji w Komitetach
Obwodowych KPZU we Lwowie, Przemyślu oraz Drohobyczu. Pomyślnie
rozwijająca się kariera partyjna Luny ulega chwilowemu zahamowaniu
w 1934 roku, gdy na podstawie zarzutu tzw. trockizmu wystosowanego wobec
jej brata Feliksa oraz aktywnej obrony Stefy Rotenberg podejrzewanej o bycie
informatorem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), zostaje zawieszona w prawach członka partii20. Powrót na łono partii umożliwia Julii Brystiger złożenie w lipcu 1935 roku samokrytyki, w ramach której zaświadczyła,
iż zerwała jakiekolwiek kontakty z bratem, gdy tylko dowiedziała się o jego
trockistowskich sympatiach. Wygłoszona samokrytyka została pozytywnie
odebrana w środowisku partyjnym, co zaowocowało powierzeniem jej stanowiska sekretarza Komitetu Okręgowego KPZU na Stryj-Sambor. Rok później
Julia Brystiger stanęła na czele Komitetu Centralnego MOPR na zachodniej
Ukrainie oraz wzięła udział w Antyfaszystowskim Kongresie Kultury Polskiej
we Lwowie przeprowadzonym w maju 1936 roku, na który zaproszono m.in.
Tadeusza Kotarbińskiego, Władysława Broniewskiego oraz Emila Zegadłowicza. W toku prac organizacyjnych nad przedsięwzięciem Brystiger poznała
Wandę Wasilewską, późniejszą przewodniczącą Związku Patriotów Polskich
(ZPP) oraz wiceprzewodniczącą PKWN21.
Wiosną 1937 roku kontynuowanie pracy partyjnej, skupiającej się wówczas na działaniach pomocowych wobec zwolenników strony rządowej walczących w hiszpańskiej wojnie domowej (oficjalnie wspieranych przez ZSRR)
uniemożliwiło Julii Brystiger zatrzymanie przez policję austriacką kuriera zmierzającego do wiedeńskiej siedziby Biura Politycznego KPZU. Posiadana przez
niego a zarekwirowana przez funkcjonariuszy dokumentacja (w tym aktualna
lista lwowskiego partyjnego aktywu) została niemal natychmiast przekazana
P. Bukalska, Krwawa Luna, Warszawa 2016, s. 37.
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Zbiór akt osobowych działaczy ruchu robotniczego,
Akta osobowe Julii Brystiger, sygn. 8396.
19
P. Bukalska, Krwawa Luna, Warszawa 2016, s. 40.
20
I. Kienzler, Krwawa Luna i inni. Prokuratorzy i śledczy systemu stalinowskiego w Polsce,
Warszawa 2016, s. 71.
21
P. Bukalska, Krwawa Luna, Warszawa 2016, s. 51.
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polskiej policji22. W toku śledztwa Julia Brystiger zachowała nieugiętą postawę. Konsekwentnie wypierała się swojej działalności w KPZU, odmawiała
ujawnienia posiadanych kontaktów oraz podpisania deklaracji lojalnościowej,
która stwarzała możliwość złagodzenia wymiaru kary. 2 kwietnia 1937 roku
została skazana na sześć lat więzienia. Kara na mocy amnestii z 1935 roku została złagodzona do dwóch lat pozbawienia wolności. Warto zaznaczyć, iż jej
pozycja w partii była już wówczas na tyle znacząca, iż została wybrana starostą
grupy więźniów odsiadujących wyroki za działalność polityczną23.
Po odbyciu kary wyszła na wolność, gdzie zastała aktyw partyjny w stanie
głębokiego rozkładu. KPP, jak również podległa jej KPZU zostały rozwiązane 16 sierpnia 1938 roku, znajdujące się w Związku Radzieckim kierownictwo całkowicie wymordowane przez funkcjonariuszy NKWD w ramach
tzw. wielkiego terroru szalejącego w ZSRR w latach 1936-1939 a szeregowi członkowie pozbawieni wsparcia zaprzestali działalności, często trafiając
(w wyniku zaawansowanej infiltracji struktur przez służby) do polskich więzień albo sowieckich łagrów. Po wyjściu z więzienia Julia Brystiger nie porzuciła aktywności łamiąc tym samym zakaz wystosowany dla polskich komunistów przez Komintern. W ograniczonym zakresie prowadzi kolportaż prasy
i materiałów propagandowych m.in. Krótkiego kursu historii WKP (b)24.
1 września 1939 roku armia niemiecka dokonuje inwazji na terytorium
państwa polskiego. Znacząca przewaga liczebna i techniczna Wehrmachtu,
niekorzystne położenie strategiczne utrudniające stworzenie skutecznej obrony oraz brak wywiązywania się ze zobowiązań sojuszniczych ze strony Francji
i Wielkiej Brytanii, mimo formalnego wypowiedzenia wojny 3 września, skutkuje ciężkimi stratami w szeregach Wojska Polskiego oraz znacznymi postępami nieprzyjaciela w stosunkowo krótkim czasie. Dwunastego dnia wojny
jednostki niemieckie podeszły pod Lwów, w którym przebywała Julia Brystiger. Wojsko Polskie rozpoczęło obronę miasta. 17 września do Polski wkroczyła Armia Czerwona realizując ustalenia dotyczące podziału strefy wpływów
zawarte w tajnym protokole załączonym do paktu Ribbentrop-Mołotow.
22 września polskie dowództwo podjęło decyzję o poddaniu miasta nadciągającym od wschodu Sowietom. Rozpoczynająca się wówczas okupacja sowiecka otworzyła przed Julią Brystiger i innymi byłymi aktywistami KPP/KPZU
nowe możliwości działania. Wkrótce przyjęła ona obywatelstwo ZSRR oraz
Tamże, s. 84.
P. Waingertner, Tajemnice „Krwawej Luny”, [w:] dorzeczy.pl/historia [dostęp: 25-052018] <https://dorzeczy.pl/historia/44791/Tajemnice-Krwawej-Luny.html>.
24
P. Bukalska, Krwawa Luna, Warszawa 2016, s. 85.
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rozpoczęła pracę w Radzie Związków Zawodowych we Lwowie25. Za przyzwoleniem władz okupacyjnych reaktywowała działalność lwowskiego oddziału
Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom obejmując stanowisko sekretarza Komitetu Okręgowego. Na tej funkcji wykazuje się głębokim
osobistym zaangażowaniem w organizowaniu wsparcia dla uchodzących przed
Niemcami działaczy komunistycznych. O jej pracy z uznaniem wypowiadał
się we wspomnieniach Leon Kasman, późniejszy wieloletni redaktor naczelny
„Trybuny Ludu”:
„We Lwowie mieszkała Luna Brystygierowa. Trochę dama, dosyć wykształcona, wymowna, umiała się zachować. Dotarła do jakiś ważnych
Sowietów i pozwolono jej prowadzić opiekę nad byłymi więźniami.
Powołano ośrodek Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom. Luna została jego przewodniczącą, przydzielono nam lokal,
parę pokoi w centrum miasta. Jako nasza opiekunka robiła, co mogła,
dwoiła się i troiła, by nam pomóc, by nas gdzieś poupychać przez różne
znajomości. Nic złego nie mogę o niej powiedzieć”26.

Warto podkreślić, iż znacząca pozycja Julii Brystiger w kręgach powojennej władzy nieodzownie wiąże się ze zdobytymi kontaktami, które częściowo udało jej się pozyskać już na lwowskim etapie działalności, gdy za sprawą
udzielonego wsparcia uratowała od nędzy wielu późniejszych prominentnych
działaczy komunistycznych trwale zapisując się w ich pamięci, u części z nich
wywołując poczucie posiadania długu wdzięczności. Niewykluczone jednak,
że idea pomocy znajdującym się w trudnej sytuacji towarzyszom partyjnym
była celem drugorzędnym lub maskującym główne zadanie postawione wówczas przed lwowskim MOPR i jego sekretarzem przez mocodawców. Zbiegły
na zachód w 1953 roku ppłk. Józef Światło, były wicedyrektor Departamentu
X MBP, na falach audycji w Radiu Wolna Europa (RWE) sugerował agenturalny charakter ówczesnej działalności Julii Brystiger:
„Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Lwowa, Brystygierowa prowadziła
swą działalność donosicielską w ten sposób, że zorganizowała tak zwany
Komitet Więźniów Politycznych. Przy pomocy tego Komitetu NKWD
wyłapywało wszystkich odchyleńców partyjnych i w ten sposób Brystygierowa dała się we znaki swoim towarzyszom”27.

P. Słowiński, Boginie zła, czyli kobiety okrutne, żądne władzy i występne, Chorzów 2010,
s. 121
26
Cyt. za: T. Torańska, Oni, Warszawa 2004, s. 262.
27
Cyt. za: Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, Warszawa 1989, s. 64-65.
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Od początku 1941 roku Brystiger dodatkowo podejmowała się również
współpracy z redakcją miesięcznika a następnie dwutygodnika „Nowe Widnokręgi” skupiającego środowisko komunizujących literatów polskich. Podczas pracy redakcji nawiązała bliższe kontakty z poznaną w 1936 roku Wandą
Wasilewską. Na początku czerwca 1941 roku zmarła matka Julii Berta Salzberg, opiekująca się razem z mężem jej synem Michałem w okresie burzliwej
działalności córki28. 22 czerwca 1941 roku rozpoczęła się agresja III Rzeszy na
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zaskoczona i nieprzygotowana do obrony Armia Czerwona ponosiła gigantyczne straty. W sowieckim
Lwowie w pierwszych dniach nowego konfliktu pośród miejscowych komunistów zapanowała panika. Rozpoczętej ewakuacji administracji cywilnej towarzyszyły działania eksterminacyjne NKWD polegające na masowych rozstrzeliwaniach więźniów politycznych w więzieniu w Brygidkach. Julia Brystiger
pożegnała się z synem i wyjechała ze Lwowa 28 czerwca 1941 roku, na dzień
przed zajęciem miasta przez jednostki niemieckie29. Tymczasowo zatrzymała
się w Charkowie, po czym w listopadzie 1941 roku dotarła do znajdującego się w Azji Środkowej miasta Samarkanda. Kontynuowała tam działalność
w MOPR jako instruktor do spraw politycznych emigrantów30. Do jej obowiązków należało m.in. zajmowanie się przydzielaniem racji żywnościowych
oraz organizowanie tymczasowego zakwaterowania.
Do Samarkandy docierały masy uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. Doświadczenia wyniesione przez Julię Brystiger z czasów kierowania przez nią lwowskim MOPR-em okazały się bezcenne, jednak wkrótce w wyniku przeludnienia i zmniejszających się zapasów żywności
w nieprzygotowanym do wyznaczonej mu roli mieście, wybuchły epidemie
chorób oraz klęska głodu. Pozyskana przez Julię dotacja finansowa ze strony
Kominternu pozwoliła podjąć pewne doraźne zabiegi mające na celu doprowadzenie do poprawienia sytuacji powierzonej jej pod opiekę grupy osobowej. Pośród objętych wówczas pomocą komunistów znalazł się Hilary Minc.
Przyszły wicepremier i minister przemysłu otrzymał posadę wykładowcy
akademickiego a dzięki dostępowi do uczelnianej stołówki zyskał możliwość
dokarmiania rodziny31. Zdarzały się jednak przypadki, wynikające z twardej
T. Torańska, Michał Bristiger, Śmierć spóźnia się o minutę [w:] wyborcza.pl/duzyformat
[dostęp: 26 maja 2018]<http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,6110330,Smierc_spoznia_
sie_o_minute.html>.
29
P. Bukalska, Krwawa Luna, Warszawa 2016, s. 95.
30
AAN, Akta Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: Komitet Centralny w Warszawie
(dalej: PZPR KC), Życiorys Julii Brystyger z 1949 r., sygn. 237/XXIII-771.
31
P. Bukalska, Krwawa Luna, Warszawa 2016, s. 97.
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sowieckiej biurokracji w obliczu których Julia Brystiger pozostawała bezsilna.
Leon Kasman wspomina przypadek działacza komunistycznego z Krakowa
o nazwisku Sterling:
„Poszedłem do Luny. Załatwiła mu po protekcji trochę chleba od Gutermana i wpisała go na listę potrzebujących pieniędzy. Sterling nie
zgłosił się. Luna zaczęła go szukać, oglądali kostnice, szpitale, nigdzie
go nie było. Poszli do komendanta policji. Okazało się, że za brak dokumentów został aresztowany i zesłany do obozu. Luna przysłała mi
potem alarmujący list do Ufy, żeby go ratować. Zgłosiłem się do Dymitrowa. Dymitrow napisał do Berii prośbę o niezwłoczne zwolnienie.
Dostał odpowiedź, że Sterling nie żyje, zmarł na tyfus”32.

Mimo wysiłków Brystigerowej dla pokaźnej liczby komunistów nie udało się zapewnić zadowalających warunków bytowych. Większość egzystowała
stosunkowo skromnie. Niektórzy mieli problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Bela Frenkiel, partnerka życiowa Józefa Goldberga vel. Różańskiego, przyszłego dyrektora Departamentu Śledczego MBP, chcąc ratować
życie głodującej córki, przyjęła od przedstawiciela Delegatury Rządu RP na
Uchodźstwie paczkę żywnościową zawierającą torbę mąki i dwa kilogramy
ryżu ofiarowaną jej w ramach programu pomocowego dla obywateli polskich
znajdujących się w głębi Związku Sowieckiego33. Przyjęcie pomocy od londyńskiego rządu gen. Władysława Sikorskiego oznaczało w środowisku polskich
komunistów dopuszczenie się poważnego wykroczenia tudzież przestępstwa
(w zależności od skali). Na czele komisji mającej wyjaśnić sytuację stanęła Julia
Brystiger. Zarzuciła Goldbergom zdradę i przekonała do swoich racji pozostałych członków gremium, w związku z czym wydano orzeczenie pozbawiające
oskarżonych racji żywnościowych34. To właśnie z tym incydentem wiąże się
późniejsza niechęć oraz rywalizacja pomiędzy przyszłymi dyrektorami departamentów społeczno-politycznego oraz śledczego MBP. Goldbergów uratowały wówczas od śmierci głodowej „zasługi” Józefa, a mianowicie działalność
agenturalna podjęta jeszcze podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie
Warszawskim pod koniec lat dwudziestych. Po wojnie miał się zwierzyć podpułkownikowi Światle w następujących słowach opisując sytuację:

Cyt. za: T. Torańska, Oni, Warszawa 2004, s. 53.
I. Kienzler, Krwawa Luna i inni. Prokuratorzy i śledczy systemu stalinowskiego w Polsce,
Warszawa 2016, s. 87.
34
Tamże, s. 87
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„Pomyślcie, towarzyszu, że ta kurwa napisała na mnie raport. Ale towarzyszka Luna zapomina, że ja mam dłuższą karierę w NKWD niż
ona”35.

25 kwietnia 1943 roku rząd ZSRR zrywa stosunki dyplomatyczne z rządem RP na uchodźstwie jako pretekst wykorzystując zwrócenie się przez władze polskie do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o powołanie
specjalnej komisji w celu zbadania odkrytych masowych grobów polskich
oficerów w Katyniu równolegle, aczkolwiek niezależnie od podobnych inicjatyw niemieckich. Diametralnie zmienia się wówczas położenie środowiska polskich komunistów w ZSRR, którzy z uchodźców znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej i egzystujących na obrzeżach życia politycznego stają się grupą wyznaczoną wspólnie z krajową konspiracją komunistyczną do objęcia władzy w zajętej przez Armię Czerwoną Polsce. Rolę oficjalnej
reprezentacji Polaków na terenie Związku Radzieckiego przejmuje utworzony 9 czerwca 1943 roku ZPP z Wandą Wasilewską na czele, który objął
nadzór polityczny nad formowaną w Sielcach nad Oką 1 Dywizją Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem płk. Zygmunta Berlinga.
W lipcu 1943 roku, na osobistą prośbę Wandy Wasilewskiej do Moskwy sprowadzono Julię Brystiger. Przewodnicząca ZPP, znając jeszcze z czasów lwowskich potencjał intelektualny i możliwości organizacyjne przyszłej
dyrektor Departamentu V MBP powierza jej stanowiska sekretarza Zarządu
Głównego oraz kierownictwo Wydziału Personalno-Organizacyjnego36. Do
głównych zadań Brystiger należało organizowanie struktur terenowych ZPP,
realizowanie procesu doboru odpowiednich kadr dla organizacji, sporządzanie instrukcji i opinii w zakresie realizowania zadań bieżących jak również inicjatyw planowanych. Jej pozycję w ZPP wzmacniało głębokie zaufanie, jakim
darzyła ją Wanda Wasilewska. Poparcie przewodniczącej dawało względną
swobodę działania i możliwość wywierania wpływu na jej decyzje, nie pozostało jednak niezauważone przez osoby nieprzychylne kierownictwu ZPP.
Zygmunt Berling wspomina o szkodliwym wpływie na postawę Wasilewskiej
oraz faworyzowaniu działaczy pochodzenia żydowskiego:
„Stała się w rękach Brystygierowej narzędziem całkowicie bezwolnym.
Ta ostatnia rządziła organizacją samowolnie i z iście bezwstydnym tupetem, tak jak chciała. Królowało sekciarstwo i zuchwałe forsowanie
Cyt. za: P. Słowiński, Boginie zła, czyli kobiety okrutne, żądne władzy i występne, Chorzów
2010, s. 121.
36
I. Kienzler, Krwawa Luna i inni., Warszawa 2016, s. 92
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Żydów i Żydówek, bez względu na ich faktyczne kwalifikacje i pochodzenie społeczne na wszystkie kierownicze i mające jakiekolwiek znaczenie stanowiska”37.

Aktywność Julii Brystiger nie uszła uwadze władz sowieckich, w związku
z czym została zaproszona przez Stalina 24 grudnia 1943 roku razem z grupą
wyróżniających się polskich aktywistów komunistycznych na spotkanie, gdzie
szczegółowo omówiono kwestię utworzenia Polskiego Komitetu Narodowego. Nie znalazła się jednak na liście potencjalnych członków gabinetu w randze kierowników resortu. Razem z Jakubem Bermanem pozostała w rezerwie
kadrowej.
W czasie pracy w ZPP Julia Brystiger powołała sześćdziesiąt trzy organizacje obwodowe, które ze względu na dużą liczbę Polaków rozsianych po Związku Radzieckim i ogromne odległości pomiędzy poszczególnymi skupiskami,
bardzo szybko utraciły wydolność. Mimo wszelkich dokładanych starań, aby
nadążyć z bieżącymi wyjazdami pomocowymi, zaległości w prowadzeniu korespondencji z prośbami o pomoc lub sygnalizowaniem potrzeby interwencji
sięgały około czterystu przesyłek38. Na posiedzeniu Zarządu Głównego ZPP
w kwietniu 1944 roku otwarcie krytykowano działalność zespołu Julii Brystiger, która broniąc się zarzucała władzom ZPP niedostateczną liczbę zabiegów
koordynacyjnych odnośnie projektów39. Warto pamiętać, iż wszelka pomoc
dla obywateli RP znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej i zdrowotnej
świadczona przez inspektorów podległych Julii Brystiger uzależniona była od
ich lojalnej postawy wobec ZSRR. Funkcjonowanie ZPP w zakresie prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej oraz socjalnej było nieustannie wzbogacane o dyskretną bądź otwartą indoktrynację mającą na celu pozyskanie
autentycznego poparcia społecznego dla komunistów. W maju 1944 roku na
łamach gazety „Wolna Polska” stanowiącej organ prasowy ZPP Julia Brystiger
w jednym ze swoich artykułów jasno wyraziła pogląd stanowiący fundament
dla działalności organizacji, której poświęciła rok ciężkiej pracy:
„Dzieje ubiegłego roku dowiodły, że najkrótsza droga do Polski – to droga, którą nakreślił rok temu ZPP, tworząc polskie
Siły Zbrojne w ZSRR. Fakty stwierdzają niezbicie, że wyzwolenie narodu polskiego z hitlerowskiej niewoli, że stworzenie
niepodległego, silnego państwa polskiego może nastąpić jedynie - jak
to głosi od chwili swojego powstania ZPP – w zgodzie z naszym
37
38
39

Cyt. za: Z. Berling, Wspomnienia, Warszawa 1990, s. 232.
P. Bukalska, Krwawa Luna, Warszawa 2016, s. 101.
AAN, Akta ZPP, sygn. 4.
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wschodnim sąsiadem i przy jego pomocy, w przyjaznych stosunkach
z narodem ukraińskim, białoruskim, litewskim i rosyjskim”40.

Wraz z postępami Armii Czerwonej na froncie wschodnim i przekroczeniem przedwojennej granicy polsko-sowieckiej, 25 stycznia 1944 roku powołano Centralne Biuro Komunistów Polskich (CBKP) z Aleksandrem Zawadzkim na czele. CBKP miało pełnić rolę koordynującą oraz łącznikową między
krajowym konspiracyjnym ruchem komunistycznym a ZPP oraz Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego (KPZR). CKBP była strukturą tajną
a skład personalny gremium decyzyjnego pozostał przez długi czas utajniony.
W nowej strukturze Julia Brystiger razem z kilkoma innymi zaufanymi działaczami objęła funkcję koordynatora41. Głównym celem postawionym przed
koordynatorami CKBP było prowadzenie dyskretnej weryfikacji przydatności
pod kątem odpowiedniego nastawienia ideologicznego jak również pochodzenia zgłaszających chęć wstąpienia do struktur komunistycznych42.
Perspektywa odegrania znaczącej roli w powojennym krajowym
układzie politycznym z czasem pobudziła aktywną rywalizację w szeregach
działaczy komunistycznych znajdujących się na terenie ZSRR, którzy na podstawie swoich osobistych antypatii dopuszczali się działań mających na celu
osłabienia pozycji konkurenta. Ofiarą tego typu działań padła wówczas m.in.
Julia Brystiger. W czerwcu 1944 roku przy okazji weryfikacji stażu partyjnego
w KPZU dokonywanej na wniosek zainteresowanej, nieoczekiwanie zarzucono jej związki z bratem Feliksem, rzekomym aktywnym trockistą. Po raz drugi zmuszona została do spisania oświadczenia o nieutrzymywania kontaktów
z bratem. Ponadto interwencję podjął Jakub Berman udzielając rekomendacji
o następującej treści:
„Tow. Bristiger Lunę znam osobiście od września 1943 r. W ciągu tego
okresu dawała wielokrotnie dowody oddania dla sprawy komunizmu”43.

Oświadczenie połączone z poparciem Bermana pozwoliło na szybkie zakończenie sprawy. Julia Brystiger została pozytywnie zweryfikowana
a przedwojenny staż partyjny zaliczony. W obliczu osiągnięcia linii rzeki Bug
Cyt. za: P. Bukalska. Krwawa Luna, Warszawa 2016, s. 104.
C. Grzelak, H. Stańczyk, S. Zwoliński, Armia Berlinga i Żymierskiego, Warszawa 2009,
s. 42.
42
A. Kister, Stalinowska partia w partii: Centralne Biuro Komunistów Polskich w ZSRR, [w:]
nowahistoria.interia.pl [dostęp 11-06-2018], <http://nowahistoria.interia.pl/polska-walczaca/
news-stalinowska-partia-w-partii-centralne-biuro- komunistow-polsk,nId,1464768>.
43
AAN, Akta PZPR KC, sygn. 237/XXIII-771.
40
41

42

DZIAŁALNOŚĆ KOMUNISTYCZNA JULII BRYSTIGER ...

przez wojska sowieckiego 1 Frontu Białoruskiego, 15 lipca 1944 roku Józef
Stalin oświadczył Michałowi Żymierskiemu, iż nadszedł czas wprowadzenia
w życie prowadzonych od 1943 roku przez ZPP prac koncepcyjnych odnośnie
stworzenia konkurencyjnego ośrodka politycznego względem legalnych władz
polskich na uchodźstwie44. 21 lipca powołano Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego pod przewodnictwem Edwarda Osóbki-Morawskiego.
Julia Brystiger mimo ważnej pozycji w strukturze ZPP i CBKP oraz licznych talentów organizacyjnych nie znalazła się w składzie powołanego wówczas PKWN. Na etapie procesu przygotowawczego weszła w skład komisji do
spraw kadrowych45. Jesienią 1944 roku Julia Brystiger jako przedstawiciel ZPP
została mianowana członkiem Krajowej Rady Narodowej. Nominacja oznaczała konieczność wyjazdu z Moskwy i pojawienia się w Lublinie stanowiącym
tymczasową siedzibę komunistycznego aparatu władzy46. Wkrótce z rekomendacji Biura Politycznego KC PPR została oddelegowana do pracy w organach
bezpieczeństwa publicznego.
Szukając bezpośrednich przyczyn wejścia na najwyższy szczebel komunistycznej władzy należy wymienić dwa podstawowe elementy. Pierwszy
z nich związany jest z przełomem w karierze Julii Brystiger, który nastąpił wraz
z diametralną zmianą sytuacji geopolitycznej we wschodniej Europie w związku
z realizacją ustaleń zawartych w pakcie Ribbentrop – Mołotow. Dotychczasowa działalność wyżej wymienionej została rozszerzona na działaczy komunistycznych uchodzących z rejonów zajętych przez wojska niemieckie. Zaangażowanie Julii Brystiger pomogło przebrnąć przez dwa okresy przejściowe z lat
1939-1941 oraz 1941-1943 znaczącej ilości polskich uchodźców politycznych
o marksistowskich poglądach, którzy w wielu przypadkach odegrali istotną
rolę w budowaniu ustroju komunistycznego w powojennej Polsce, wywołując
u nich uzasadnione poczucie wdzięczności. Drugim elementem pozostaje kwestia wejścia w głęboki stopień zażyłości z częścią znajdujących się pod jej opieką działaczy. Nawiązywanie kontaktów prywatnych daleko wykraczających
poza stosunki stricte służbowe zaowocowało pewnego rodzaju sentymentem
ze strony mężczyzn kierowanym wobec Brystigerowej.
Jednak mając na względzie dwie powyższe okoliczności, nie należy zapominać również o trzeciej, tj. doświadczeniach kształtujących Julię Brystiger
na etapie galicyjskim, zarówno w wymiarze dorastania w wielokulturowym
środowisku w okresie polityczno-społecznych zawieruch jak i pierwszych
44
45
46

Jan Ciechanowski, Powstanie Warszawskie, Warszawa 2009, s. 110.
I. Kienzler, Krwawa Luna i inni, Warszawa 2016, s. 96.
Tamże, s. 100.
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aktywnościach w zachodnioukraińskich agendach organizacji komunistycznych. Na podstawie powyższego tekstu można dojść do przekonania, iż warunki w jakich przyszło jej działać (niekiedy skrajne) w dwudziestoleciu
międzywojennym oraz po 1939 roku w latach sowieckiej obecności na południowo-wschodnich kresach II RP pozwoliły jej w praktyce rozwinąć naturalne talenty organizacyjne. Specyficzny klimat regionu wywołany mozaiką
etniczną tudzież religijną oraz często niskim statusem materialnym mieszkańców
a ponadto doświadczanie przez nich wykluczenia, poczucia niesprawiedliwości społecznej a niekiedy nawet uciemiężenia niewątpliwie ułatwiły jej
manifestację swoich sympatii politycznych oraz uzyskanie zainteresowania
pośród grup docelowych. Podejmowanie aktywności na tym polu, stało się
niejako preludium do dalszych wydarzeń, które zaprowadziły Julię Brystiger
na pozycję znaczącej persony w powojennym układzie władzy komunistycznej. Istnieje pewne przypuszczenie, iż gdyby Julia Brystygier działała w innym
rejonie II RP położonym bardziej na zachód, przebieg jej kariery wyglądałby
z perspektywy dzisiejszej analizy nieco mniej dynamicznie, być może nawet
nie udałoby się jej osiągnąć części z zrealizowanych przez siebie zadań, które
stały się nierozerwalnymi elementami jej życiorysu.
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Julia Brystiger's communist activity
in the Second Polish Republic
and in the Soviet Union

Summary: The article describes Julia Brystygierowa's youth and first
years of her activity in communist organisations in the south-eastern
borderlands of the then Polish state, and later in soviet Ukraine
and and deep inside the USSR. An attempt is made to answer the question, to what extent the conditions and realities of that area influenced the formation of Julia Brystygierowa's individual predispositions
and in Polish communist government structures.
Key words: Brystiger, communism, interwar period, Western Ukraine, Eastern Galicia, USSR, Second Republic of Poland, Word War II.
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Funkcjonowanie ambasady
i konsulatów II Rzeczypospolitej
w ZSRS w okresie międzywojennym

Streszczenie: Służba zagraniczna II Rzeczypospolitej oparta była na
dwóch fundamentalnych segmentach- służba dyplomatyczna i konsularna. Opieka konsularna stanowiła istotną kwestię dla wielu Polaków,
którzy mieszkali na terytorium ZSRS i regulowana była przez traktat
ryski z dnia 18 marca 1921 r., którego art. 21 stanowił, iż Moskwa
i Warszawa miały najpóźniej w ciągu sześciu tygodni od ratyfikacji
traktatu przystąpić do rokowań odnośnie konwencji konsularnej. Charakterystyczne było to, że na początku, po zawarciu traktatu ryskiego,
II Rzeczpospolita nie wykazywała aktywności w celu uregulowania relacji konsularnych z ZSRS. Dopiero pod koniec lipca 1921 r. oddelegowano do Moskwy polskiego konsula, Włodzimierza Kwiatkowskiego,
który formalnie był kierownikiem Wydziału Konsularnego Poselstwa
Rzeczypospolitej (dwa miesiące później zastąpił go były przedstawiciel
Polski przy rządzie Finlandii- Mikołaj Samson Himmelstjern). Ponadto w październiku 1921 r. na chargé d`affaires w Charkowie mianowano Franciszka Pułaskiego. Przy Poselstwie Polskim w Charkowie powołano również dziesięcioosobowy wydział konsularny, gdzie stanowisko
konsula generalnego zajął były policjant austro-węgierski- Franciszek
Charwat.
Słowa klucze: ambasada;ZSRS;II Rzeczpospolita Polska.

Służba zagraniczna II Rzeczypospolitej oparta była na dwóch fundamentalnych segmentach- służba dyplomatyczna i konsularna. Opieka konsularna
stanowiła istotną kwestię dla wielu Polaków, którzy mieszkali na terytorium
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ZSRS i regulowana była przez traktat ryski z dnia 18 marca 1921 r., którego
art. 21 stanowił, iż Moskwa i Warszawa miały najpóźniej w ciągu sześciu
tygodni od ratyfikacji traktatu przystąpić do rokowań odnośnie konwencji
konsularnej1. Charakterystyczne było to, że na początku, po zawarciu traktatu
ryskiego, II Rzeczpospolita nie wykazywała aktywności w celu uregulowania
relacji konsularnych z ZSRS2. Dopiero pod koniec lipca 1921 r. oddelegowano do Moskwy polskiego konsula, Włodzimierza Kwiatkowskiego, który
formalnie był kierownikiem Wydziału Konsularnego Poselstwa Rzeczypospolitej (dwa miesiące później zastąpił go były przedstawiciel Polski przy rządzie
Finlandii- Mikołaj Samson Himmelstjern). Ponadto w październiku 1921 r.
na chargé d`affaires w Charkowie mianowano Franciszka Pułaskiego. Przy
Poselstwie Polskim w Charkowie powołano również dziesięcioosobowy wydział konsularny, gdzie stanowisko konsula generalnego zajął były policjant
austro-węgierski- Franciszek Charwat3.
Powstanie 30 grudnia 1922 r. ZSRS spowodowało zmiany w polskiej
sieci konsularnej. II Rzeczpospolita otrzymała oficjalną notę utworzenia federacji sowieckiej dopiero w lipcu 1923 r. W tym samym czasie władz ukraińskie ogłosiły przystąpienie do ZSRS, co zmieniło nie tylko status polskiej
placówki konsularno-dyplomatycznej w Charkowie, ale również zakres kompetencji terytorialnej wydziału konsularnego w Moskwie4. W 1923 r. zawarto
porozumienie, w którym ustalono, że na czele polskich konsulatów w Mińsku
i Charkowie stać będą osoby związane z Poselstwem Polskim w Moskwie5. Na
przełomie lutego i marca 1924 r. utworzono Konsulaty Generalne RP w Mińsku i Charkowie (przekształcono go z Poselstwa RP)6. Kontrowersje budziła
kwestia utworzenia konsulatu polskiego w Tyflisie7, gdzie w zmian Sowieci
domagali się utworzenia konsulatu ZSRS w Wolnym Mieście Gdańsku8. Pomimo tego, że strona polska początkowo nie chciała się na to zgodzić, choć
Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 roku,
art. 21, s. 846.
2
W. Materski, Polsko-radziecka konwencja konsularna z 18 lipca 1924 roku, „Dzieje Najnowsze” 1973, nr 4, s. 57.
3
W. Skóra, Organizacja i działalność służby konsularnej Drugiej Rzeczypospolitej na terenach
Rosji, Ukrainy i ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939), [w:] Stosunki polityczne,
wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym, red. Janusz Gmitruk, Wojciech Włodarkiewicz, Warszawa-Siedlce 2012, s. 264-265.
4
Ibidem, s. 265.
5
W. Materski, Polsko-radziecka konwencja konsularna…, s. 68.
6
W. Skóra, Organizacja i działalność służby konsularnej…, s. 265.
7
Od 1936 r. Tibilisi.
8
W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994, s. 85.
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ostatecznie w 1926 r. uruchomiono sowiecki konsulat w Wolnym Mieście
Gdańsku, natomiast władze polskie otrzymały zgodę na utworzenie konsulatu w Tyflisie. Finalnie zarys sieci konsularnych Polski i ZSRS regulowała
konwencja konsularna z 18 lipca 1924 r., na mocy której Polska utworzyła placówki konsularne w Chabarowsku, Leningradzie i Kijowie. W 1933 r.
w ZSRS funkcjonowało siedem placówek polskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Było to poselstwo w Moskwie, gdzie znajdował się również wydział
konsularny, a także konsulaty w Leningradzie, Charkowie, Tyflisie, Mińsku
i Kijowie. W ramach polskiej służby konsularnej w ZSRS pracowało trzydziestu trzech urzędników. Placówkami w Charkowie i Mińsku kierowali urzędnicy dyplomatami w randze radcy poselstwa. 1 sierpnia 1934 r. polski konsulat
w Charkowie został przeniesiony do Kijowa w związku z przeniesieniem tam
stolicy Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej9.
W 1937 r. władze sowieckie wystąpiły do Warszawy z żądaniem zrównania placówek konsularnych w obu państwach, co było związane z obowiązująca zasadą wzajemności. Wówczas w II Rzeczypospolitej funkcjonowały tylko
dwie placówki konsularne ZSRS, a był to konsulat we Lwowie oraz wydział
konsularny przy ambasadzie w Warszawie. Ponadto działał także konsulat generalny ZSRS w Wolnym Mieście Gdańsku10. Władze polskie, pod koniec
1937 r., musiały zlikwidować konsulat w Tbilisi i Charkowie, aby zachować
proporcje. Zadania dotychczasowego konsulatu charkowskiego, jak wcześniej
wspomniano, przejął konsulat w Kijowie, natomiast obserwację Zakaukazia
powierzono polskiemu poselstwu w Teheranie11.
Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Związku Sowieckim przekazywały pomoc materialną dla represjonowanych Polaków. Pomoc ta przekazywana była najczęściej za pośrednictwem Sowieckiego Czerwonego Krzyża,
bądź bezpośrednio do potrzebujących. Interesy polskie w Sowieckim Czerwonym Krzyżu reprezentowała Jekatierina Pieszkowa. Jednakże Sowieci dążyli
do izolacji polskich konsulatów, a Polakom, którzy byli obywatelami ZSRS za
jakakolwiek formę kontaktu z polskim konsulatem groziły represje- z reguły
były to zarzuty o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Pomimo tak ograniczonego pola działania polskim placówkom udawało się niekiedy przeprowadzić większe akcje na rzecz niesienia pomocy potrzebującym rodakom. Jako
przykład posłużyć może działalność konsulatu w Mińsku na rzecz wywozu
W. Skóra, Organizacja i działalność służby konsularnej…, s. 265-266.
Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1937, Warszawa 1937, s. 285-288.
11
W. Skóra, Organizacja i działalność służby konsularnej…, s. 266.
9

10
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polskich dzieci (sierot, wychowanków z polskich przytułków w Mińsku) do
Polski. Akcja ta miała miejsce w 1925 r. i odbywała się za nieoficjalną zgodą
miejscowych władz sowieckich w Mińsku. W I połowie lat 20. XX wieku
w Leningradzie, pod nieoficjalnym patronatem miejscowego polskiego konsulatu, funkcjonowało Polskie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne. W
skład tego stowarzyszenia wchodzili przede wszystkim przedstawiciele polskiej
inteligencji, którzy nie skorzystali z opcji repatriacji12.
Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne obcych państw na terenie ZSRS, szczególnie w okresie brutalnych czystek za czasów Nikołaja Jeżowa (1936-1938), nie mogły w rzeczywistości normalnie funkcjonować. Dnia
28 października 1937 r. wydano rozkaz operacyjny O zwalczaniu kontrrewolucyjnej, terrorystycznej, dywersyjnej działalności personelu ambasad i konsulatów
Niemiec, Japonii, Włoch i Polski o numerze 00698. Represjom podlegał każdy
potencjalny wróg systemu komunistycznego, czyli każdy, kto miał coś wspólnego z dawnym ustrojem, klasyfikowany był jako „nieodpowiedni” przedstawiciel klasy społecznej sprzed rewolucji, bądź każdy, kto był przedstawicielem
mniejszości narodowych, które były traktowane przez bolszewików jako „piąta kolumna”. Taka polityka zakładała, że zagraniczni dyplomaci, zwłaszcza
ci uważani przez Sowietów za potencjalnych wrogów w nadchodzącej wojnie,
jak Japonia, Niemcy, Włochy i Polska są także wrogami, a placówki zagraniczne pełnią funkcje wywiadowcze. Rozkaz nr 00698 przewidywał nasiloną
inwigilację ambasad i konsulatów wymienionych państw. Obywatele sowieccy, którzy utrzymywali stałe kontakty z zagranicznymi ambasadami i konsulatami, nie tylko polskimi, włoskimi, niemieckimi i japońskimi, mieli zostać
aresztowani, a dostęp dla pozostałych obywateli sowieckich do zagranicznych
placówek miał zostać ograniczony do niezbędnego minimum. Warto jednak
zaznaczyć, że wiele do życzenia pozostawiała także sytuacja placówek dyplomatycznych i konsularnych innych państw. W celu ograniczenia liczby placówek zagranicznych Sowieci stosowali rozmaite metody. Placówkom, szczególnie tym, które reprezentowały potencjalnych wrogów, utrudniano pracę
na różne sposoby- problemy aprowizacyjne, wybijanie szyb w gmachach konsulatów, niedostarczanie gazet, zastraszenia, pobicia, publiczne lżenie pracowników konsulatów, czy próby pozyskania urzędników konsularnych poprzez
szantaż i przekupstwo13.
12
M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939, Warszawa-Wrocław 1991.,s. 252-253.
13
R. Kuśnierz, W świecie stalinowskich zbrodni. Ukraina w latach czystek i terroru (1934-1938)
w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej, Słupsk 2013,
s. 46-48.
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Pod koniec lat trzydziestych XX wieku wizyty obywateli ZSRS w zagranicznych placówkach dyplomatycznych stanowiły rzadkość, a ci, którzy przychodzili, często okazywali się prowokatorami proponującymi usługi szpiegowskie. Celem takiego działania była próba skompromitowania
placówek dyplomatycznych, w tym także polskich, poprzez wplątanie ich
w afery szpiegowskie. Dnia 17 marca 1937 r. do konsulatu generalnego RP
w Kijowie list skierował niejaki Piotr Sawicz Brin. Autor tego listu przedstawiał się jako młody mieszkaniec Kijowa, pracujący w jednym z przedsiębiorstw
wojskowych, wróg komunizmu. Zaproponował on przekazanie polskiemu
konsulowi informacji odnośnie fabryki, w której pracował. Jednakże Stanisław
Nawrocki, kierownik polskiej placówki wywiadowczej E.15, nie miał wątpliwości, że jest to zasadzka sowieckich służb14.
Poza wskazanymi wyżej utrudnieniami i prowokacjami w pracy polskich
placówek dyplomatycznych w rzeczywistości sowieckiej, dochodziło do aktów
bardziej dramatycznych. 24 maja 1937 r. w drodze powrotnej z Kijowa do
Moskwy na tle politycznym napadnięto i podbito p.o. radcy ekonomicznego
przy ambasadzie RP w Moskwie Jana Łagodę, korespondenta Polskiej Agencji Telegraficznej w Moskwie Feliksa Tadeusza Haczyńskiego oraz kierowcę
Edwarda Brabeca, który był obywatelem Czechosłowacji. W październiku
1937 r. doszło także do podejrzanego wypadku samochodowego, gdzie 23 km
od Kijowa w kierunku Odessy, na samochód wiozący radcę rolnego ambasady polskiej Jana Jerzego Jackowskiego i urzędnika konsulatu generalnego RP
w Kijowie Ludwika Michałowskiego najechała ciężarówka. Dziwne było to,
iż ciężarówka poruszała się po nieprzepisowej stronie drogi, a gdy szofer konsulatu chciał ją wyminąć, w tym momencie skręciła na samochód konsulatu
doszczętnie go rozbijając15.
Służba konsularna kojarzona jest przede wszystkim z pracą cywilów oddelegowanych do pełnienia tejże służy. Jednakże analizując skład pracowników polskich konsulatów w ZSRS to nie sposób nie dostrzec tego, że wśród
nich znajdowało się wielu wojskowych. W okresie dwudziestolecia międzywojennego na skutek niespotykanej wcześniej skali inwigilacji, szczególnie
w stosunku do Polaków, Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego16
uznał, iż placówki Ministerstwa Spraw Zagranicznych będą dobrą przykrywką

14
15
16

Ibidem, s. 51-52.
Ibidem, 54-59.
Od 1928 r.- Sztab Główny Wojska Polskiego.
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dla szpiegów, którzy otrzymywali parasol ochronny w postaci immunitetu17.
Konsulaty w Mińsku, Kijowie, Tbilisi, Charkowie, Leningradzie i wydział
konsularny w Moskwie realizowały nie tylko zadania związane z wydawaniem
wiz, paszportów czy opieką konsularną, ale także miały obowiązek informowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej o sytuacji wojskowej, politycznej i gospodarczej w ZSRS. Wszystkie polskie placówki konsularne w Związku Sowieckim przez cały okres międzywojenny działały na
rzecz Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz Policji Państwowej18. Było to związane ze specyfiką Związku Sowieckiego gdzie aktywność
wywiadowcza była znacznie trudniejsza niż chociażby w III Rzeszy19. Polski
wywiad musiał de facto opierać swoje działania o placówki konsularne z uwagi
na to, że sieć wywiadowcza funkcjonująca poza ich obrębem stanowiła łatwy
obiekt do inwigilacji. Po doświadczeniach związanych z aferą „MOCR-Trust”
w 1927 r., marszałek Józef Piłsudski zaznaczył, iż trzeba położyć główny nacisk na obserwację i analizę prasową, ograniczając zarazem działania związane
z werbowaniem informatorów20. Afera „MOCR-Trust” prowadzona była
przez sowieckie służby kontrwywiadowcze od listopada 1921 r. do kwietnia
1927 r. Skrót „MOCR” oznaczał Monarchistyczną Organizację Centralnej
Rosji, natomiast „Trust” („Triest”) stanowił kryptonim odnoszący się do
kryptonimu nadanego nazwie organizacji. Celem tej afery było przede wszystkim przeniknięcie do zakonspirowanych struktur rosyjskiej emigracji oraz inspirowanie działalności obcych służb wywiadowczych, którym przekazywano
spreparowane informacje odnośnie ZSRS i armii tego państwa. W wyniku
afery „MOCR-Trust” polski wywiad stracił de facto całą sieć wywiadowczą
operacyjno-strategiczną w ZSRS. Sowieci dogłębnie spenetrowali metody
i organizacje pracy polskiego wywiadu wojskowego, czego następstwem była
zmiana sposobu jego funkcjonowania w ZSRS21.
Niemalże od początku istnienia II Rzeczypospolitej Ministerstwo Spraw
Zagranicznych rozwijało działalność wyspecjalizowanych komórek, których
rolą było prowadzenie aktywności wywiadowczej22. Jednym z najistotniejszych
17
P. Kołakowski, Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939
roku, Warszawa 2012, s. 195; A. Pepłoński, Wywiad polski na ZSRR 1921-1939, Warszawa
2010, s. 123-124.
18
A. Wasilewski, Gry dyplomatyczne, „Nowa Europa Wschodnia” 2009, nr 5, s. 92.
19
Zob. R. Kuśnierz, W świecie stalinowskich zbrodni…, s. 9; A. Pepłoński, Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej, Toruń 2005, s. 66.
20
R. Kuśnierz, W świecie stalinowskich zbrodni…, s. 9-10.
21
P. Kołakowski, R. Kuśnierz, Afera Rana…, s. 11.
22
W. Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006, s. 735.
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zadań polskich placówek konsularnych w ZSRS było informowanie władz
w Warszawie o tamtejszej polityce zagranicznej i sytuacji wewnętrznej. Zadanie to nie było łatwe. Od momentu działalności polskiego ataszatu
w Moskwie GPU dążyło do sparaliżowania jego aktywności m. in. poprzez
działalność podwójnych agentów, ukierunkowanych przez Sowietów. Dyplomaci II Rzeczypospolitej byli objęci 24-godzinną obserwacją23. Z tego powodu
praca konsularna w warunkach izolacji i powszechnej inwigilacji sowieckiej
wymagała od kandydatów na urzędy konsularne szczególnych predyspozycji.
Jerzy Matusiński, kierownik Konsulatu Generalnego RP w Kijowie, zaliczał do
nich opanowanie, pogodne usposobienie, a także dobry stan zdrowia. Ponadto
uważał, że pracowników do urzędów konsularnych powinno się delegować
maksymalnie na dwa lata24.
Plusem umiejscowienia placówek wywiadowczych przy konsulatach był
stały dopływ informacji, które były łatwiej dostępne pod przykrywką pracownika konsularnego, gdyż praca konsularna wiązało się często z wyjazdami
w teren, w tym także z wizytami w różnych zakładach przemysłowych, kontaktami z urzędnikami sowieckimi, zwykłymi obywatelami ZSRS, czy również
z miejscową Polonią. Pozyskane informacje przekazywano Warszawie poprzez
w miarę bezpieczną pocztę dyplomatyczną. Ponadto ulokowanie placówek wywiadowczych w konsulatach II RP pozwalało na znaczne obniżenie kosztów
jej funkcjonowania niż podobnych poza strukturą MSZ. Jednakże wadą było
uzależnienie funkcjonowania placówek od sytuacji politycznej państwa na terytorium ZSRS. Na wypadek wojny dyplomacji wraz z personelem konsularnym, w tym także ci pracujący dla „dwójki”, musieliby opuścić dotychczasowy
teren25. Pomimo tego, w związku ze specyfiką państwa sowieckiego, właściwie
nie było innej możliwości niż umiejscowienie działań wywiadowczych przy
placówkach konsularnych. Głównym zadaniem polskiego wywiadu w ZSRS
było pozyskiwanie wszelkich informacji dotyczących Armii Czerwonej oraz
spraw wojskowych, takich jak m. in. plany operacyjne na wypadek wojny,
mobilizacja, czy demobilizacja. Warto jednak nadmienić, że w meldunkach
do centrali Oddziału II przekazywano także materiały dotyczących ówczesnej
sowieckiej rzeczywistości, następstwach sowieckiej polityki, terrorze, kampanii
M. Kruszyński, Ambasada w Moskwie 1921–1939, Warszawa 2010, s. 207.208.
S. M. Nowinowski, Specyfika funkcjonowania polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Związku Sowieckim (1936-1939), [w:] Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej
i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005), red.
J. Farysz, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 121-139.
25
Zob. R. Kuśnierz, W świecie stalinowskich zbrodni…, s. 10; P. Kołakowski, Czas próby…,
s. 75.
23
24
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politycznych, czy stosunku społeczeństwa do represji i wszelkiego rodzaju
kampanii propagandowych26.
Współpraca polskich urzędników konsularnych z wywiadem odbywała
się na kilku płaszczyznach. Najpowszechniejszą formą było składanie cyklicznych raportów politycznych, gospodarczych i prasowych na rzecz polskiego
MSZ przez urzędników konsularnych. Ponadto konsulaty były istotną częścią zaplecza logistycznego pracowników wywiadu, co było szczególnie charakterystyczne w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości- kierowano agentów z krajowych ekspozytur Oddziału II do działalności
w państwach sąsiednich27. Jednakże najbardziej zaawansowanym przejawem
współpracy na linii konsulat-wywiad było werbowanie urzędników konsularnych przez Oddział II do działań operacyjnych. Urzędnicy konsularni
zajmowali się nie tylko wykonywaniem konkretnych poleceń, ale także byli
również stale zaangażowani w działalność prowadzoną przez rezydenta Oddziału II, a nawet sami prowadzili działalność wywiadowczą, zakonspirowaną
w konsulacie28.
Kooperacja między rezydentami a konsulatami nie zawsze układała się
dobrze. Jako argument na potwierdzenie tej tezy posłużyć mogą oceny niektórych urzędników konsularnych, które sporządził referat „Wschód”. Eugeniusza Weese, konsula w Leningradzie, oceniono jako biernego i nie zorientowanego w sytuacji. Kierownik konsulatu w Mińsku, Witold Okoński,
został podsumowany jako nieefektywny w działaniu i niechętny współpracy
z Odziałem II. Nie najlepiej oceniono także Tadeusza Błaszkiewicza, kierownika wydziału konsularnego w Moskwie, który uważany był za naiwnego
i niezorientowanego w sytuacji Związku Sowieckiego29.
Poważne konsekwencje dla polskiego wywiadu miało aresztowanie por.
Stefana Kasperskiego dnia 28 maja 1936 r. w Moskwie. Kasperski był polskim oficerem wywiadu wojskowego, który w 1935 r. skierowany został do
Warszawy na sześciomiesięczny kurs informacyjno-wywiadowczy kończąc go
pomyślnie. W związku z tym, że uczył się w Szkole Handlowej w Petersburgu
i znał język rosyjski przydzielono go do Referatu „Wschód”. Por. Kasperski
cieszył się dobrą opinią wśród przełożonych, między innymi ze względu na
znajomość języków- poza rosyjskim znał także francuski, litewski i niemiecki.

R. Kuśnierz, W świecie stalinowskich zbrodni…, s. 10-11.
W. Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 754-759.
28
Ibidem, s. 762-763.
29
Zob. A. Pepłoński, Wywiad polski na terenie ZSRR 1921-1939, Warszawa 1996, s. 110;
A. Wasilewski, Gry dyplomatyczne…, s. 93.
26
27
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Oficjalnie pracował w Konsulacie Generalnym RP w Kijowie na stanowisku
urzędniczym pod nazwiskiem Albert Ran, natomiast nieoficjalnie prowadził
placówkę wywiadowczą „H.5”30. Porucznik Kasperski został zaangażowany
w całą akcję przypadkowo. W zastępstwie za kierownika placówki „F.8” rtm.
Aleksandra Stpiczyńskiego miał on odebrać od agenta materiał wywiadowczy. Rotmistrz nie mógł tego zrobić, ponieważ będąc pod wpływem alkoholu
w nocy z 15 na 16 maja 1936 r. wypadł z okna Konsulatu RP w Kijowie
i złamał nogę. Kasperski, uprzednio poinstruowany przez kapitana Władysława Michniewicza i rtm. Stpiczyńskiego, udał się do Moskwy gdzie dnia
28 maja 1936 r. spotkał się z agentem, aby odebrać materiały. Okazało się,
że była to zasadzka zastawiona przez sowieckie służby- agent był podstawiony, a sam Kasperski został aresztowany. W związku aresztowaniem porucznika Kasperskiego 30 maja 1936 r. Oddział II podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkiej działalności operacyjnej w ZSRS, a z decyzji tej wycofano się
dopiero 8 września 1936 r. Po kilkudniowych przesłuchaniach Stefan Kasperski przyznał się do tego, że jest oficerem wywiadu pracującym pod fałszywym nazwiskiem w polskim konsulacie. Nie wydał on jednak sieci wywiadowczej, a po prawie dwóch miesiącach pobytu w więzieniu, funkcjonariusze
prowadzący śledztwo oznajmili mu, że zostanie on wydany stronie polskiej.
Na podjęcie takiej decyzji wpłynęło aresztowanie w Warszawie w podobnych
okolicznościach sowieckiego agenta Sokolina31.
W latach trzydziestych XX wieku tzw. afera Rana była największą kompromitacją polskiego wywiadu w ZSRS32. Przez zatrzymanie oficera wywiadu,
który pracował pod fikcyjnym nazwiskiem jako urzędnik konsularny, rzuciło
to cień na działania polskich konsulatów na terytorium ZSRS. NKWD było
niewątpliwie świadome sukcesu, jakim było aresztowanie Kasperskiego, co
miało posłużyć jako dowód na słuszność prowadzenia przez nich inwigilacji
zagranicznych placówek, które według propagandy sowieckiej stanowiły siatki
szpiegowskie. Należy jednak zaznaczyć, że porucznik Kasperski był jedynym
polskim oficerem wywiadu zatrudnionym oficjalnie w służbie zagranicznej
II RP, który został aresztowany przez Sowietów. Wydarzenie to miało miejsce w czasie, gdy w ZSRS trwały represje w stosunku do mniejszości polskiej.
W tym okresie większość Polaków zatrzymanych przez Sowietów otrzymywała
P. Kołakowski, R. Kuśnierz, Afera Rana…, s. 37-38.
Ibidem, s. 40-41.
32
R. Kuśnierz, Afera Rana- wpadka polskiego wywiadu w ZSRS w 1936 r., „Studia z Dziejów
Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2011, t. XLVI, s. 159.
30
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zarzut działalności w rzekomej Polskiej Organizacji Wojskowej, która miała
działać od czasów I wojny światowej do końca latach trzydziestych XX wieku33.
Sowiecki aparat bezpieczeństwa, świadomy sukcesu jakim było zatrzymanie Kasperskiego, podjął działania w celu zatrzymania kolejnych osób. Dnia
15 czerwca 1936 r., podczas nieobecności w Kijowie radcy Jana Karszo-Siedlewskiego, który był w tym czasie w Moskwie, w szpitalu rtm. Stpiczyńskiego odwiedził go funkcjonariusz NKWD. Powoływał się on na dawną rzekomą znajomość i próbował go zastraszyć aferą na tle obyczajowym, obiecując
Stpiczyńskiemu załatwienie sprawy. Funkcjonariusz oznajmił, iż przychodzi
z ramienia pewnej „wpływowej organizacji”, która proponuje mu współpracę, aczkolwiek Stpiczyński odrzucił tę propozycję. 18 czerwca ten sam funkcjonariusz ponownie odwiedził Stpiczyńskiego w szpitalu. Powiedział on, że
z polecenia „wpływowej organizacji” musi poinformować rotmistrza o tym, że
zatrzymany w Moskwie Albert Ran obciążył go w swoich zeznaniach, co może
mieć dla niego daleko idące konsekwencje, w tym zakaz wyjazdu do Polski.
Enkawudzista oświadczył, że idąc na współpracę „wszystko dałoby się załatwić, a nawet Stpiczyński miałby jeszcze z tego korzyści” i dał mu dwa dnia
na przemyślenie- do godziny 10:00. Po powrocie Karszo-Siedlewski został
poinformowany o całym zajściu, który chcąc spotkać się z funkcjonariuszem
NKWD przyszedł pół godziny przed umówioną „wizytą”. W związku z tym,
że funkcjonariusz nie pojawił się o umówionej godzinie Karszo-Siedlewski
opuścił szpital około godziny 11, informując Stpiczyńskiego, że w razie kolejnego najścia ma on poinformować „gościa”, iż konsulat generalny dowiedziawszy się o tym spotkaniu, zabronił mu wdawanie się z nim w jakąkolwiek
rozmowę. Enkawudzista, zaraz po wyjściu Karszo-Siedlewskiego, pojawił się
u rotmistrza, który zgodnie z poleceniem odmówił rozmowy z nim. Wychodząc z sali funkcjonariusz groził Stpiczyńskiemu konsekwencjami
w przyszłości34.
W związku z powyższym zajściem dnia 21 czerwca 1936 r., po powrocie żony Stpiczyńskiego, został on przetransportowany ze szpitala do gmachu
urzędu konsularnego. Dzień później Karszo-Siedlewski w rozmowie z pełnomocnikiem Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych, Adolfem Pietrowskim, wyraził oburzenie z powodu zaistniałego zajścia. Pietrowski początkowo
zdawał się bagatelizować sprawę, aczkolwiek po naciskach ze strony polskiego
dyplomaty obiecał zbadać to zajście. 24 czerwca 1936 r. Jan Karszo-Siedlewski

33
34
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w raporcie do ambasadora na temat nachodzenia Stpiczyńskiego w szpitalu
sugerował widzenie z Kasperskim chcąc zweryfikować czy ten nie był szantażowany rzekomymi zeznaniami Stpiczyńskiego . Ostatecznie do spotkania
nie doszło, aczkolwiek z zeznań Kasperskiego nie wynikało, żeby enkawudziści szantażowali go zeznaniami rotmistrza. Oddział II w piśmie z 4 lipca
1936 r. prosił Karszo-Siedlewskiego o jak najszybsze odesłanie Stpiczyńskiego
do Polski, argumentując to koniecznością leczenia w kraju. W celu uniknięcia
ewentualnej prowokacji, centrala zalecała wysłanie z nim do granicy kogoś
z konsulatu35.
Polski wywiad działający w oparciu o placówki dyplomatyczne i konsularne miał przede wszystkim charakter informacyjny36. Pomimo sowieckiej
propagandy, która oskarżała II RP o stworzenie siatki wywiadowczej w instytucjach sowieckich, sieć informatorów sowieckich, którzy mieli służyć wywiadowi polskiemu, była marginalna. Zazwyczaj byli to miejscowi Polacy, którzy
podjęli się współpracy z wywiadem polskim w zamian za możliwość wyjazdu
do Polski lub ze względów patriotycznych37.
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Operation of the embassy and consulates
of the Second Republic of Poland in the USSR
in the interwar period

Abstract: The foreign service of the Second Polish Republic was based on two fundamental segments - the diplomatic and consular service. Consular protection was an important issue for many Poles who
lived on the territory of the USSR and was regulated by the Treaty
of Riga of March 18, 1921, Art. 21 stipulated that Moscow and Warsaw
were to commence negotiations on a consular convention no later than
six weeks after the ratification of the treaty. It was characteristic that
at the beginning, after the conclusion of the Treaty of Riga, the Second
Polish Republic was not active in regulating consular relations with
the USSR. It was not until the end of July 1921 that a Polish consul,
Włodzimierz Kwiatkowski, who was formally the head of the Consular
Department of the Polish Legation, was delegated to Moscow (two
months later he was replaced by the former representative of Poland to
the Finnish government - Mikołaj Samson Himmelstjern). Moreover,
in October 1921 Franciszek Pulaski was appointed chargé d`affaires in
Kharkiv. A 10-person consular department was also established at the
Polish Legation in Kharkiv, where the post of consul general was taken
by a former Austro-Hungarian policeman, Franciszek Charwat.
Key words: embassy; USSR; II Republic of Poland.
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Piłkarze z piekła na ziemi.
Futbolowe rozgrywki
w obozie koncentracyjnym
Gross-Rosen

Streszczenie: Od 1940 roku nieopodal wsi Rogoźnica na Dolnym
Śląsku funkcjonował obóz koncentracyjny Gross-Rosen, niewielki
obóz ukierunkowany na obsługę kamieniołomu granitu. Więźniowie
doświadczali ciężkiej 12-godzinnej pracy fizycznej, byli słabo karmieni,
a warunki ich bytowania były wręcz upodlające. A jednak osadzeni
w obozie podjęli walkę, żeby przetrwać piekło na ziemi zgotowane
przez okupanta. Sposobem na oderwanie się od koszmaru wojny niespodziewanie stał się sport - początkowo boks, a ostatecznie piłka nożna.
Inicjatorami rozgrywek piłkarskich na terenie obozu byli sami więźniowie, jednak w miarę upływu czasu mecze zyskały taką popularność, że
zainteresowali się nimi nawet esesmani sprawujący „opiekę” nad Gross-Rosen. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie losów piłkarzy-więźniów oraz działań, które podejmowano w celu organizowania
turniejów sportowych na terenie lagru.
Słowa kluczowe: piłka nożna, rozgrywki, Gross-Rosen, obóz koncentracyjny, mecze, więźniowie

  Raj głupców jest piekłem dla roztropnych.
Mark Twain
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Wstęp
Przez obóz Gross-Rosen, który od maja 1941 był samodzielnym obozem
koncentracyjnym, przeszło 125 tysięcy więźniów, co obejmuje 4,7% wszystkich więzionych w obozach koncentracyjnych w latach 1933–1945. Jak pokazują te dane KL Gross-Rosen był jedynie małym trybikiem w wielkiej machinie zła i hańby, ale dla każdego, kto przeszedł przez chociażby jeden taki mały
trybik, był to wielki dramat, koniec jego świata, a często nawet życia.
Obozy koncentracyjne narodowego socjalizmu są uważane za symbol nieludzkiego reżimu Trzeciej Rzeszy. Setki istnień ludzkich skazane na
życie w uwłaczających warunkach i pracę ponad siły sprawiły, że więźniowie
żyli z dnia na dzień bez nadziei i perspektyw na polepszenie swego losu.
A jednak osadzeni w obozie podjęli walkę, żeby przetrwać piekło na ziemi zgotowane przez okupanta. Sposobem na oderwanie się od koszmaru wojny niespodziewanie stał się sport, początkowo boks, a ostatecznie piłka nożna.
Inicjatorami rozgrywek piłkarskich na terenie obozu byli sami więźniowie,
jednak w miarę upływu czasu mecze zyskały taką popularność, że zainteresowali się nimi nawet esesmani sprawujący „opiekę” nad Gross-Rosen.
Piłka nożna słynie z tego, że jednoczy kibiców na całym świecie. Tak
było i w latach czterdziestych XX wieku. Mecze organizowane w niedziele
były prawdziwym świętem dla mieszkańców obozu, zapewniały oderwanie
myśli od brutalnej rzeczywistości i oddaliły groźbę śmierci dla piłkarzy, którzy ze względu na swoją profesję dostawali łatwiejsze prace do wykonania od
współwięźniów. W jaki sposób stało się możliwe stworzenie płaszczyzny do
współpracy między osadzonymi różnych narodowości, a nawet między katami
i ofiarami?
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie losów piłkarzy osadzonych w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen oraz działań, które podejmowano w celu organizowania turniejów sportowych na terenie lagru. Pytania
badawcze postawione przez autora tekstu brzmią: w jaki sposób przebiegały
rozgrywki piłkarskie na terenie obozu w trakcie jego funkcjonowania oraz jaki
był los zawodników i klubów piłkarskich w tamtym okresie. Wśród metod
badawczych, którymi się posłużono, można wyróżnić: metodę badania indywidualnych przypadków oraz analizy i krytyki źródeł. Materiałów źródłowych,
dotyczących opisywanych wydarzeń, zachowało się niewiele.
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Historia obozu Gross-Rosen
Obóz Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 roku jako filia Konzentrationslager Sachsenhausen. Położony był nieopodal dzisiejszej wsi Rogoźnica
na Dolnym Śląsku. Więźniowie przebywający w obozie byli początkowo wykorzystywani głównie do pracy w miejscowym kamieniołomie granitu. Pierwszy transport do Gross-Rosen miał miejsce 2 sierpnia 1940 roku1.
Dziewięć miesięcy po powstaniu, 1 maja 1941 roku, Arbeitslager Gross-Rosen został samodzielnym obozem koncentracyjnym. Przez następne 19
miesięcy - do końca 1943 roku - KL Gross-Rosen był niewielkim obozem,
wciąż ukierunkowanym na obsługę kamieniołomu. Dwunastogodzinna mordercza praca fizyczna, głodowe racje żywieniowe, nienależyta opieka lekarska
czy wreszcie bicie i znęcanie się nad więźniami były przyczynami wysokiej
śmiertelności. Więźniów bili zarówno członkowie załogi SS, jak i więźniowie
funkcyjni. Obóz koncentracyjny na terenach dzisiejszego Dolnego Śląska postrzegany był jako jeden z najtrudniejszych do przetrwania2.
Do znaczącej rozbudowy obozu Gross-Rosen doszło w 1944 roku. Powstało wówczas blisko 100 filii zlokalizowanych w większości na terenach Dolnego Śląska, Sudetów oraz Ziemi Lubuskiej. W tym okresie obóz był miejscem
przerzutu dziesiątków tysięcy więźniów ewakuowanych na wschodzie, przy
stale zbliżającym się froncie. Marsz śmierci, jak określono wymarsz więźniów
z obozu pod groźbą natychmiastowej śmierci, wyruszył z Gross-Rosen w lutym 1945 roku. 14 lutego tego roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz3.
Z badań historyków wynika, że przez obóz macierzysty i jego filie ogółem
przeszło ponad 125 000 więźniów, w tym także więźniowie nierejestrowani,
przywiezieni do obozu na egzekucję. Dotyczyło to ponad 2 500 radzieckich
jeńców wojennych. Najwięcej wśród więźniów było Żydów (byli to obywatele
różnych europejskich państw), Polaków oraz obywateli Związku Radzieckiego.
Można przyjąć, iż w Gross-Rosen zginęło niemal 40 000 ludzi4.

1
Historia KL Gross-Rosen, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, www.gross-rosen.eu. [dostęp:
25.02.2021 r.]
2
Tamże.
3
75 lat temu do niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen przywieziono pierwszych więźniów,
[online], portal historyczny dzieje.pl, https://dzieje.pl/aktualnosci/2-sierpnia-1940-r-do-nie
mieckiego-obozu-koncentracyjnego-gross-rosen-przywieziono-pierwszych-wiezniow [dostęp:
2 marca 2021 r.]
4
Tamże.
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Aktywność fizyczna w Gross-Rosen
Jesienią 1943 roku na terenie KL Gross-Rosen uruchomiono wychowawczy obóz pracy wrocławskiego gestapo. Działał on aż do wyzwolenia obozu przez Armię Czerwoną. Przeszło przez niego 4 200 więźniów5.
Pierwszą aktywnością fizyczną w Gross-Rosen były walki bokserskie.
Odbywały się one dla rozrywki, ale także dla hazardu. Niemcy i więźniowie
funkcyjni najpierw bili wyczerpanych ciężką pracą fizyczną w kamieniołomie więźniów. Gdy ci byli już za słabi na kolejne walki, obozowa wierchuszka, nie chcąc bić się między sobą, dawała więźniom przygotowującym
się do walki większe racje żywieniowe, czas na odpoczynek i miejsce do
treningu. Nieoczekiwanie więźniowie zaczęli wygrywać, co nie spodobało się
„mecenasom” bokserskich zawodów w obozie. Starzy bokserzy podupadali na
zdrowiu, a nowych ochotników brakowało. Wtedy, w 1943 roku, w miejsce
walk pojawiła się piłka nożna6.
Wybór tej dyscypliny sportu nie był przypadkowy. Zorganizowanie meczu nie stanowiło bowiem większych problemów logistycznych. Poza przygotowaniem placu i ustawieniem bramek wystarczyło tylko uszyć tak zwaną „gałę”, czyli miękki przedmiot w kształcie kuli. Większość osadzonych
w obozie interesowała się futbolem, więźniowie znali przepisy gry. Przeciętny
więzień Gross-Rosen jeszcze kilka lat wcześniej – przed wybuchem II wojny
światowej - chodził na stadiony piłkarskie i z trybun dopingował swoją drużynę czy reprezentację. O piłce nożnej i rozgrywkach piłkarskich chętnie pisały
też gazety w latach 30. XX wieku, co wpływało na popularność dyscypliny7.
Choć inicjatywa wyszła od samych więźniów, zgodę na granie musieli
wyrazić esesmani. W marcu 1943 roku nowym Lagerführerem został Walter
Ernstberger. Tuż po objęciu stanowiska zadecydował pozytywnie w sprawie
meczów piłkarskich. Bez wątpienia wpływ na taką decyzję miały klęski Wehrmachtu na wschodzie. Zaczęło brakować ludzi i sprzętu na froncie, dlatego
władze Rzeszy postanowiły bardziej wydajnie korzystać z siły roboczej. Więźniowie obozów zaczęli być potrzebni. U progu wiosny 1943 roku Niemcy
nie znajdowali się jeszcze w tak złej sytuacji, by chcieli zgodą na rozgrywki
sportowe maskować rolę, jaką pełnił obóz. W niektórych źródłach pojawia
się informacja o planowanej w tamtym czasie wizycie w obozie członków
5
Historia KL Gross-Rosen, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, www.gross-rosen.eu. [dostęp:
25.02.2021 r.]
6
P. Weiser, Mecze piłki nożnej w KL Gross-Rosen, Wałbrzych 2003, s. 6-10.
7
Tamże, s. 11.
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Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, która miała tłumaczyć chociaż
w części nagłą łaskawość załogi. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że ze
względu na obserwatorów doszłoby do jednego lub co najwyżej kilku meczów.
A w Gross-Rosen istniało kilkanaście drużyn i grano przez dwa lata8.
Organizacja rozgrywek piłkarskich
10 kwietnia 1943 roku, w dziale ogłoszeń gazetki ściennej „Das Gross-Rosener Sport Echo”, ukazał się wpis o poszukiwaniu zdolnych graczy. Nabór
miał dotyczyć drużyny „Löwen”9. Pierwszymi piłkarzami byli jednak sami organizatorzy. Nie wiadomo w jaki sposób nawiązali ze sobą współpracę. Niemal
na pewno doszło do konsensusu miejscowych prominentów i funkcyjnych.
Bez dobrej organizacji nie byłoby mowy o istnieniu drużyn. Zorganizowanie
rozgrywek wymagało ogromnego wysiłku i możliwości. Tylko więźniowie tej
kategorii mogli sprostać temu zadaniu10.
Jeszcze wiosną 1943 roku Polacy obsadzili kilka funkcji w obozie. Ich
główne zadania polegały na obłaskawieniu esesmanów, ustalaniu terminów
meczów czy ciągłym wyszukiwaniu zawodników. Kluczowe było, by więźniom, którzy mieli największe umiejętności piłkarskie, załatwić jak najlżejsze
zajęcia. Na ogół to się udawało i więźniowie-piłkarze zamiast w kamieniołomie
pracowali jako elektrycy, stolarze czy kucharze11.
Dla nowo przywożonych więźniów pierwsze wrażenie z Gross-Rosen było
wręcz upiorne. Wystarczyło spojrzeć na kamieniołom, by zdać sobie sprawę
z powagi sytuacji12. Od kwietnia 1943 roku najbardziej spostrzegawczy więźniowie, szczególni ci przywożeni w niedzielnych transportach, dostrzegali boisko
z prawdziwymi bramkami. Ten widok dawał więźniom fałszywą nadzieję:
„Zaraz [po przybyciu do obozu w czerwcu 1943 roku] przywitano nas
kijami, pojedynczo wpuszczano przez furtkę, w której stało dwóch
gestapowców. Następnie zapędzono nas do łaźni na golenie i mycie
i odtransportowano na blok dziewiąty. W międzyczasie zauważyłem

Tamże, s. 12-13.
M. Mołdawa, Gross-Rosen. Obóz koncentracyjny na Śląsku, Warszawa 1980, s. 258.
10
J. Kowalewski, Wspomnienia tylko z obozu Gross-Rosen, Archiwum Muzeum Gross-Rosen,
sygn. 5758/315/DP. Za: P. Weiser, Mecze piłki nożnej…, s. 17.
11
P. Weiser, Mecze piłki nożnej…, s. 17-18.
12
Skrócony życiorys Edwarda Rogulskiego, Archiwum Muzeum Gross-Rosen, sygn. 7008/255/
DP. Za: P. Weiser, Mecze piłki nożnej…, s. 18.
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boisko piłkarskie – to mnie podbudowało. Pomyślałem sobie, że jak się
gra tu w piłkę, to może da się żyć”13.

Esesmani i ich pomocnicy starannie penetrowali każdy nowy transport.
Gdy w obozowych wyższych sferach uznawano, że ze zdolności nowego więźnia da się osiągnąć zyski, szybko pojawiali się przy nim protektorzy. Ich zadaniem było ustalenie, kto naprawdę nadaje się do gry. Najbardziej cenni
byli w tej sytuacji piłkarze przedwojennych polskich klubów. W tym okresie do Gross-Rosen zaczęły bowiem napływać transporty polskich więźniów
z Oświęcimia i Majdanka14.
Określenie dokładniej liczby istniejących zespołów wydaje się dzisiaj niemożliwe. Często zmieniały one nazwy lub przestawały istnieć. Tylko kilka
najlepszych wytrzymało próbę czasu. Liczbę piłkarzy szacuje się na ponad stu.
Choć i to nie są łatwe do zweryfikowania dane, ponieważ słabsi zawodnicy
rezygnowali z grania, a zawodowcy często zmieniali swoje drużyny15.
Według Mieczysława Mołdawy latem mogło grać nawet dziesięć drużyn,
późną jesienią co najwyżej cztery, by zimą już tylko dwie. Podaje on nazwiska
73 obozowych piłkarzy – członków wyżej wspomniany zespołów16. Co ciekawe, w innych źródłach znajduje się potwierdzenie tylko dla sześciu wymienionych przez Mołdawę drużyn: „Polen I”, „Polen II”, „Polen III”, „Deutsche I”,
„Deutsche II”, „Czesi” i „Steinbruch”. Różną liczbę istniejących ekip piłkarskich zapamiętali też obozowi więźniowie17.
Regularne rozgrywki
Nim rozpoczęto regularne rozgrywki na kształt turnieju czy bardziej ligi,
drużyny miały charakter czysto branżowy. Powstawały one przy większych
komandach roboczych i były mieszane narodowościowo. Nie sposób ustalić,
co decydowało o przynależności do konkretnego zespołu – zapis z kancelarii
obozu, indywidualny wybór czy może decyzja działaczy. Z całą pewnością
zawodnicy mieli zlecane łatwiejsze zadania do wykonania w ciągu dnia18.
Jak na miejscowe warunki w czerwcu 1943 roku piłka nożna osiągnęła
charakter masowy. Poza dwoma najważniejszymi zespołami – „Steinbruch”
Życiorys Mariana Gadaja, Archiwum Muzeum Gross-Rosen, sygn. 5758/161/DP. Za:
P. Weiser, Mecze piłki nożnej…, s. 18.
14
P. Weiser, Mecze piłki nożnej…, s. 19.
15
Tamże, s. 21.
16
M. Mołdawa, Gross-Rosen…, s. 268-269.
17
P. Weiser, Mecze piłki nożnej…, s. 22.
18
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(kamieniarze) i „Bauleitung” (budowlańcy) – istniało klika mniejszych i słabszych. Ich poziom sportowy często pozostawiał wiele do życzenia, co nie odpowiadało działaczom. Chcieli oni postawić na umiejętności, nie na powszechność. Dążono do selekcji zawodników, wzmocnienia składów i uatrakcyjnienia
rozgrywek. Zdecydowano się stworzyć drużyny narodowe19.
W następnych tygodniach powstały obozowe reprezentacje Polski, Niemiec, Czech i najprawdopodobniej Związku Radzieckiego. Obywatele ZSRR
żyli w gorszych warunkach niż przeciętny więzień innej narodowości, nie mogli także otrzymywać paczek, których zawartość w znacznej mierze rozwiązywała problemy braku odzieży i głodu wśród pozostałych piłkarzy. Te trudne
warunki uniemożliwiły drużynie dłuższe funkcjonowanie. Pod koniec 1943
lub na początku 1944 roku do obozu zostali przywiezieni piłkarze Dynama
Kijów. Mieli rozegrać tylko jeden mecz, z żołnierzami Wehrmachtu. Zawodnicy z dzisiejszej Ukrainy zwyciężyli jedną bramką. Następnie większość z nich
zginęła20. To był jedyny mecz na terenie obozu, w którym wzięli udział wolni
Niemcy (żołnierze Wehrmachtu)21.
Kilka miesięcy musiało upłynąć, by powstał naprawdę silny zespół Polski.
Skład „Polen I” tworzyli niemal wyłącznie zawodowi piłkarze. Bramki strzegł
Jurowicz lub Burkacki, obronę tworzyli Bereza, Książkiewicz, Moruś, Grzechowiak i Kozłowski. Pomoc to Dudziński, Stolarski i kapitan reprezentacji
Lewandowski, za strzelanie goli odpowiadali Storc i Kidacki. W drużynie grali
również Luda, Potempa, Hibner, Zbyszewski, Kowalewski, Lechowicz, Łysakowski, Torliński, Gadaj, Giedrowicz, Koszałek oraz Koziołek22. O obozowej
reprezentacji Niemiec wiadomo przede wszystkim to, że była głównym rywalem Polaków. Mecze Polaków z Niemcami – stosując określenia dzisiejszych
komentatorów sportowych – elektryzowały i rozpalały publiczność23.
Mecze rozgrywano w niedzielę, gdyż był to dzień wolny od pracy. Rozgrywki sportowe zupełnie zmieniły obozowe życie:
„Po meczu szło się na kolację, którą wcześniej wydawano, a następnie
jedni zasiadali przy stole i rozmawiali lub grali w szachy, przez zadowolonego Schreibera wydawane; inni szli w odwiedziny do znajomych
w sąsiednich blokach lub na rewir pod okna, przez które można było
porozmawiać z chorymi. Obóz miał swą niedzielną promenadę na
głównej drodze. Tu spacerowano swobodnie grupami. Tu spotykali się
19
20
21
22
23
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znajomi rozrzuceni po blokach (…). Do późnej nocy w blokach komentowano mecz, graczy i zagrania”24.

Boisko i wyposażenie piłkarzy
Początkowo mecze rozgrywano na starym placu apelowym. Miejsce to
było o tyle fortunne, że kibice zasiadali powyżej boiska i cieszyli się dobrą
widocznością zawodów. Latem 1944 roku zbudowano jednak nowy Apelplatz,
po przeciwnej stronie Lagerstrasse, która obszar obozu dzieliła na dwie równe
części. Brak trybun sprawił, że publiczność musiała wdrapywać się na dach
kuchni lub zasiadała w jej oknach. Było to o tyle problematyczne, że miejsca
było niewiele, a na mecze przychodzili niemal wszyscy zdrowi więźniowie25.
Boisko było usypane ze żwiru, co narażało zawodników na liczne kontuzje. Linie autowe wyróżniono za pomocą wapna, zaś przenośne bramki
mocowano w specjalnie wykopanych otworach26. Za szatnie piłkarzom reprezentującym Polskę służył blok piąty, którym na co dzień zarządzał Książkiewicz. Jednak najprawdopodobniej tylko najlepsi piłkarze mogli korzystać
z przebieralni27. Wszystkimi niezbędnymi do grania rzeczami zajmował się
Józef Pietrzak. Był on flegierem, czyli kimś na wzór pielęgniarza. To właśnie
Pietrzak opiekował się również obolałymi po meczu piłkarzami i trzymał ich
na rewirze tak długo, dopóki nie wyleczyli kontuzji28.
Wyposażenie piłkarza stanowiły obowiązkowo strój i obuwie. Zgodnie
z przepisami więzień powinien dostać specjalne chodaki, które bardzo przypominały drewniane czółna. Nikt nie dbał o odpowiedni rozmiar, a nawet
jeśli już chodak pasował do stopy, to obuwie to – ze względu na kształt i ciężar – znacznie utrudniało poruszanie się. Jedynym plusem był fakt, że obuwie
chroniło od skaleczeń. By pomóc piłkarzom, w tajemnicy przed esesmanami,
obozowi specjaliści przerabiali te buty. Wśród fachowców szczególnie wyróżniał się szewc i wzięty piłkarz Stefan Grzechowiak29. Więźniowie musieli posiadać także jakieś miękkie buty. Najpewniej były one dostarczane do obozu
w paczkach30.

24
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Ubrania sportowe piłkarzom szyli zaprzyjaźnieni krawcy. Polacy z „Polen
I” grali w białych koszulkach i czerwonych spodenkach, Niemcy ubierali białe
koszulki i zielone spodenki31. Prawie na pewno nie wiązało się to z barwami
narodowymi, lecz z kategoriami obozowymi: czerwonymi łatami oznaczano
przestępców politycznych, zielonymi zaś – kryminalnych. Nie wiadomo w jaki
sposób oznaczano członków innych drużyn32. Przygotowanie koszulek i spodenek było tolerowane, choć oficjalnie były to czynności nielegalne33.
Atmosfera podczas meczów
Kibicom biało-czerwone stroje kojarzyły się z barwami narodowymi
i z wolnym krajem. Tłumnie przychodzili oni obserwować rozgrywki i głośno dopingowali swoich ulubieńców. Niemal wszyscy kibicowali Polakom.
Zachowanie publiczności przypominało atmosferę z prawdziwego stadionu34.
Czesław Skoraczyński tak wspominał tamte wydarzenia: „W drodze [na mecz]
towarzyszył nam doping więźniów wszystkich narodowości, a najgorętszy
Polaków.”35.
Tadeusz Śliwiński również zwrócił uwagę na atmosferę towarzyszącą
rozgrywkom: „Nie trzeba chyba dodawać, jakie owacje otrzymywała polska
drużyna. (…) Obwód boiska był oblężony kibicami, głowa przy głowie. (…)
Reakcja na zagrania czy gole [była] identyczna jak gdzieś na boisku Cracovii
czy Wisły, krzyki gromko biegły pod niebiosa.”36.
Rozgrywki z udziałem Polaków nie były zwykłymi zawodami sportowymi. Przeciętny więzień pragnął zwycięstwa, bo z pomyślnym wynikiem wiązał
nadzieje na wolność. Los obozu czy nawet przebieg wojny – w wyobraźni publiczności o tym wszystkim miała decydować ewentualna wygrana na boisku.
Klęska niemieckich piłkarzy miała wróżyć szybką klęskę Hitlera. Piłkarze zdawali sobie sprawę ze skali oczekiwań, „Bereza” nazywał je nawet mobilizującym „aspektem politycznym”37. Skoraczyński napisał:
„Zwycięstwo nasze dodało otuchy tym wszystkim, którym jej zaczynało
brakować. A wnioskując z liczby wróżb typu – jeśli nasi wygrają, to
przeżyjemy wszystkie obozy koncentracyjne, choćby ich jeszcze kilka
31
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przyszło nam odcierpieć – nadzieja zaświtała tysiącom więźniów, nie
tylko narodowości polskiej”38.

Wśród publiczności, zwłaszcza podczas najważniejszych meczów, zasiadali esesmani, notable z komendantury, a nawet Ernstberger, czyli Lagerführer.
Specjalnie dla nich przygotowano lożę honorową, na którą składało się kilka
krzeseł przyniesionych z bloku i ustawionych wzdłuż linii bocznej boiska39.
Najważniejsze mecze
Mecze rozgrywano w jakimś określonym porządku, jednak nie sposób
odtworzyć systemu tamtejszych rozgrywek. Więźniowie zapamiętali kilka
spotkań, zwłaszcza tych zwycięskich, jednak prawie żadnych szczegółów co
do długości meczu czy terminarza40.
Szansę na mistrzostwo obozu miały tylko dwie drużyny – „Polen I”
i „Deutsche I”. Początkowo dobrze odżywieni Niemcy niemal zawsze wygrywali z głodującymi Polakami. Z czasem proporcje zaczęły się wyrównywać, by
już w 1944 roku to biało-czerwoni regularnie zwyciężali nad rywalami41:
„W tym czasie, gdy ja byłem w obozie [od 28 lipca 1944] do reguły należało zwycięstwo Polski nad Niemcami.”42.
Do chyba najważniejszego, a już na pewno do najbardziej prestiżowego
spotkania Polska vs Niemcy doszło latem 1944 roku. W tym miejscu warto
zajrzeć do książki napisanej przez Skoraczyńskiego:
„Od wielu tygodni obóz żył jedną sprawą – zapowiedzianym meczem
piłkarskim Niemcy - Polska. Wszystkie nieszczęścia naszego codziennego życia zeszły na plan dalszy (…). Wreszcie nadszedł ustalony dzień
meczu. W obozie wrzało jak w ulu. Wszyscy mówili tylko o tym. (…)
Przeciwnicy nasi, Niemcy, wystawili drużynę składającą się z kapo
i obozowych prominentów: silnych, wypoczętych i dobrze odżywionych. (…) Trudno mi dzisiaj z odległości tylu lat opisać przebieg zawodów. Tupetowi i sile fizycznej naszych niemieckich przeciwników
przeciwstawiliśmy niesłychaną ambicję, spokój, technikę, a założenia
taktyczne też nie były nam obce”43.
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To wystarczyło, Polacy wygrali 1:0 po golu Lewandowskiego.
Słabsze zespoły szybko i często się rozpadały. Ich piłkarzom brakowało kondycji. Nie można również zapominać o wywózkach, które znacząco
osłabiały składy zespołów. Obozowych zawodników wywożono do Dachau,
Leitmeritz czy Mauthausen. Ci którzy zostawali w Gross-Rosen, na ogół
czekali tylko na swoją kolej44. Najgorzej było późną jesienią 1944 roku, gdy
rozpadły się wszystkie drużyny poza trzema czołowymi: polską, niemiecką
i czeską45. Jednak i one były zagrożone. Rozgrywki piłkarskie w obozie niechybnie przechodziły w stan likwidacji. Na specjalnym zebraniu „prezesi” zdecydowali się powołać do życia reprezentację całego obozu. Rywalem nowopowstałego zespołu była ekipa więźniów zatrudnionych w komandach podległych
Gross-Rosen, w tym jeńcy wojenni. Reprezentacja obozu wygrała aż 12:046.
Podczas meczów w obozie nad przestrzeganiem przepisów czuwał zespół
sędziowski. Na ogół zawody sędziowali więźniowie kryminalni. Co istotne, nikt zakulisowo nie decydował o przebiegu czy wyniku gry, nie trzeba
było dawać forów czy poddawać się bez walki. Rozgrywki toczyły się według
w miarę uczciwych zasad, co znacznie odróżniało je od codziennego życia
w Gross-Rosen. Niemcy odczuwali presję ze strony władz obozowych. Po porażkach zamiast zwykłych treningów ordynowano im specjalne karne ćwiczenia.
Z czasem, chcąc zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo, dopuszczali się różnych
zagrań nie fair, na ogół drobnych przekupstw. Raz doszło do rękoczynu, kiedy to sztubowy Karl brutalnie pobił polskiego bramkarza. Burkacki kilka dni
dochodził do siebie47.
Choć pobicie Burkackiego na pewno wywołało strach u polskich piłkarzy przed strzeleniem Niemcom gola, jednak był to przypadek odosobniony.
W źródłach nie ma informacji o podobnych wydarzeniach. Początkowo na
ringu, a później na boisku piłkarskim Niemcy ewidentnie nie chcieli wygrywać
„za wszelką cenę”. To dzięki temu możliwe było prowadzenie przez dwa lata
cotygodniowych rozgrywek. Również dzięki temu możliwe były zwycięstwa
Polaków48.
Nierzadko podczas meczu zawodnicy przeciwnych drużyn okazywali sobie szacunek, czasem zwycięzcy otrzymywali nagrody. Bardzo ciekawą sytuację
opisuje Skoraczyński:
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„W dniu meczu w godzinach przedpołudniowej pracy, Zdzich Lewandowski wytoczył na tokarce bardzo udany, okazały puchar z drzewa,
który następnie koledzy z kuźni ozdobili cienką blaszką. Wracając
na obiad, udało się nam przeszybować go zgrabnie przez bramę. (…)
Przed zawodami, gdy obydwie drużyny były przygotowane do gry,
Zdzich Lewandowski, kapitan zespołu polskiego, wręczył puchar kapitanowi drużyny niemieckiej. Ten gest wywołał burzę oklasków wśród
wszystkich kibiców-więźniów. (…) Po skończonym meczu poszliśmy
razem z drużyną niemiecką do łaźni, a po przebraniu się zostaliśmy
przez Niemców zaproszeni do kantyny na kubek słodowego piwa”49.

Trudno osądzić stosunek „przeciętnych więźniów” do polskich piłkarzy
czy samych rozgrywek. Ksiądz Julian Rykała miał za złe graczom ich obozowe
przywileje:
„Oczywiście, że członkowie ich [obozowych drużyn] nie byli wynędzniałymi muzułmanami, spracowanymi heftlingami lub cugangami. Przeciwnie, sportowcy tej dyscypliny, to okazy dobrze odżywione z tytułu
swego stanowiska lub dzięki otrzymywaniu obfitych paczek, krzywdą
innych. Takim właśnie bieganie z piłką regulowało trawienie”50.

Taka opinia pewnie nie należała do wyjątków. Ale nawet ksiądz, który
najbardziej w świecie cenił przyzwoitość, „spod ściany rewiru” kibicował tym,
którzy w jego odczuciu akurat unikali głodu. Wygrana Polaków cieszyła go,
tak jak i wszystkich pozostałych fanów. Wtedy nawet podejrzane stosunki
sportowców z obozowymi władzami nie mogły popsuć zabawy51.
Zakończenie
W latach 1943-1945 na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego
grupa mężczyzn brała udział w rozgrywkach piłki nożnej. Słowa, które brzmią
abstrakcyjnie, w rzeczywistości były prawdą. Z inicjatywy polskich osadzonych doszło bowiem do stworzenia ligi, która jak na ówczesne czasy była novum niespotykanym w skali całego obozowego świata.
Wprawdzie wiele szczegółów, z tamtego okresu, pozostaje nieznanych
(trudno np. określić dokładną liczbę zespołów biorących udział w rozgrywkach oraz co decydowało o przynależności do nich), niemniej w źródłach
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PIŁKARZE Z PIEKŁA NA ZIEMI ...

pisanych zachowały się m. in. nazwiska obozowych piłkarzy oraz nazwy większości drużyn piłkarskich.
Jak na niezwykle trudne warunki, już w 1943 roku piłka nożna osiągnęła charakter masowy, powstawały też obozowe reprezentacje Polski, Czech,
ZSRR i Niemiec. W historii zapisał się nawet jeden mecz piłkarzy Dynama
Kijów, którzy trafili do obozu. Rozgrywki zmieniły życie osadzonych: komentowano mecze, czekano na niedzielne wydarzenia - składy, zagrania. „Kibice”
przychodzili obserwować rywalizację i głośno dopingować swoich ulubieńców.
Organizacja była na tyle dobra, że piłkarze-więźniowie posiadali nawet jednolite stroje do gry. Ważne było to, iż rozgrywki przeważnie toczyły się według
zasad fair play, zawodnicy przeciwnych drużyn okazywali sobie szacunek, czasem zwycięzcy otrzymywali nagrody.
Historia skoncentrowana wokół piłki nożnej w obozie KL Gross-Rosen
pokazuje współczesnym, jaką moc ma ta dyscyplina. Nawet w tak fatalnych
czasach jak okres II wojny światowej dawała ona odrobinę radości ludziom
i pozwoliła chociaż na moment oderwać się od wiszącej nad głowami więźniów
groźby bólu, cierpienia i śmierci.
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75 lat temu do niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen przywieziono
pierwszych więźniów, [online], portal historyczny dzieje.pl, https://dzieje.pl/
aktualnosci/2-sierpnia-1940-r-do-niemieckiego-obozu-koncentracyjnego-gross-rosen-przywieziono-pierwszych-wiezniow [dostęp: 2 marca 2021 r.]
Footballers from a living hell.
Football games in the Gross-Rosen
concentration camp

Summary: From 1940, the Gross-Rosen concentration camp,
a small camp dedicated to servicing the granite quarry, operated near
the village of Rogoźnica in Lower Silesia. The prisoners experienced
12-hour heavy physical work, were poorly fed, and their living conditions were even degrading. And yet, those imprisoned in the camp
took up the fight to survive the hell on earth prepared by the occupant.
Sport has unexpectedly become a way to break away from the nightmare of war - initially boxing, and finally football. The initiators of the
football games in the camp were the prisoners themselves, but over
time the matches became so popular that even the SS men who "looked after" Gross-Rosen became interested in them. The main purpose of the article is to present the fate of footballers-prisoners and the
activities that were undertaken to organize sports tournaments in the
camp.
Keywords: football, games, Gross-Rosen, concentration camp,
matches, prisoners
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Igrzyska Olimpijskie
w rękach Adolfa Hitlera
– Berlin 1936

Streszczenie: W maju 1931 roku MKOl wybrał Berlin na organizatora letnich Igrzysk Olimpijskich w 1936 roku. Po dwóch latach urząd
kanclerza Niemiec objął Adolf Hitler. Początkowo był on zdecydowanym przeciwnikiem organizowania zawodów, które uważał za wymysł
Żydów i masonów. Wraz z Josephem Goebbelsem zwietrzył jednak wielkie
możliwości propagandowe, które otwierały się podczas przeprowadzenia
sportowych zmagań. Artykuł ukazuje proces przygotowań Rzeszy do
zorganizowania zawodów, przedstawia politykę symbolicznych gestów
brytyjskich działaczy, nazistowską politykę kamuflażu, wahanie się
działaczy Stanów Zjednoczonych nad bojkotem igrzysk czy też próbę
rozegrania międzynarodowej kontrolimpiady w Barcelonie. Autor ukazuje także konkretne zachowania propagandowe oraz przykłady złamania protokołu olimpijskiego przez Führera.
Słowa kluczowe: Igrzyska Olimpijskie, Berlin 1936, Hitler, sport, polityka, Owens, MKOl

Tylko jedno ma sens z tego, co mówił de Coubertin: walka.
Walka między obozem krajów socjalistycznych i kapitalistami.
Olimpiada to zastępcza forma wojny.
(Andriej Gromyko)
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Wstęp
W 1916 roku gospodarzem igrzysk olimpijskich miał być Berlin. Ostatecznie, ze względu na wybuch II wojny światowej, imprezę odwołano. Po
piętnastu latach przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
ponownie wybrali kandydaturę tego niemieckiego miasta.
Za naszą zachodnią granicą zaczęto poważnie przygotowywać się do
przyjęcia sportowców z całego świata. W tym celu delegacja niemieckich działaczy udała się nawet na Igrzyska w Los Angeles, by w ten sposób zdobyć
cenne doświadczenie.
Przełomowym wydarzeniem było objęcie urzędu kanclerza Rzeszy przez
Adolfa Hitlera 30 stycznia 1933 roku. Hitler kilka tygodni wcześniej publicznie nazywał zmagania olimpijskie „wymysłem Żydów i masonów” i zarzekał
się, że niemożliwe jest, by zawody te mogły się odbyć w państwie rządzonym
przez narodowych socjalistów. Organizacja zawodów przez Niemców stanęła
pod dużym znakiem zapytania, zwłaszcza, że Führer rozpoczął twarde rządy,
między innymi przeprowadzając czystki w krajowym sporcie.
Podejście Hitlera do organizacji igrzysk zmieniło się wówczas, gdy wraz
z Josephem Goebbelsem dostrzegli ogromne możliwości propagandowe. Pod
koniec 1934 roku, zarządzając dekretem budowę nowego stadionu olimpijskiego w Berlinie, kanclerz otwarcie mówił o nadrzędnych funkcjach politycznych zawodów, umożliwiających podkreślenie światowego prestiżu Rzeszy. To dlatego równolegle do zmagań sportowców szczegółowo zaplanowano
także imprezy towarzyszące, mające gloryfikować system hitlerowski oraz demonstrować siłę militarną państwa.
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie procesu przygotowań
Niemiec do przyjęcia gości z całego świata – od chwili przyznania
igrzysk Berlinowi aż po czas zmagań sportowców na arenie zawodów.
Pytania badawcze postawione przez autora tekstu brzmią: w jaki sposób Hitler planował propagandowo wykorzystać organizowaną międzynarodową imprezę sportową, jak wyglądały przygotowania do rozegrania igrzysk oraz jakich naruszeń dopuścił się Führer podczas trwania
zmagań na Olympiastadion. Wśród metod badawczych, którymi się
posłużono, można wyróżnić: zmodyfikowaną metodę historyczną, metodę badania indywidualnych przypadków oraz analizy i krytyki źródeł.
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Odwołane Igrzyska – Berlin 1916
W 1912 roku, podczas obrad Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Sztokholmie, podjęto decyzję o przyznaniu organizacji igrzysk olimpijskich w 1916 roku Berlinowi. Niemcy szybko rozpoczęli przygotowania,
przede wszystkim budując wspaniały stadion, który już w 1913 roku został
uroczyście otwarty przez cesarza Wilhelma II. Wybuch I wojny światowej
wcale nie oznaczał, że impreza się nie odbędzie. Wiosną 1915 roku ówczesny
przewodniczący MKOl, twórca nowożytnych igrzysk olimpijskich, francuski baron Pierre de Coubertin oświadczył: „Dawnymi czasy zdarzało się, że
niemożliwe było urządzenie igrzysk, lecz nie przestawały one z tego powodu
istnieć.”1.
Jeszcze na początku kwietnia 1915 roku Niemcy ogłosiły, że igrzyska zostaną tylko odłożone w czasie do końca wojny, a międzynarodowy ruch olimpijski wyraził na to zgodę. Wszystko zmieniło się 22 kwietnia tego samego
roku, gdy niemieccy żołnierze użyli na froncie broni gazowej (chloru). Szybko
trujący gaz był już wykorzystywany przez siły militarne obu stron konfliktu.
Wojna zatraciła swój „dżentelmeński charakter”, co sprawiło, że de Coubertin
zdecydował się odwołać igrzyska2.
Niemieccy sportowcy zostali wykluczeni z udziału w olimpiadach
w latach 1920 i 1924. Powrót do sportowych zmagań na IO w Amsterdamie
w 1928 roku był imponujący: zdobyli 10 złotych, 7 srebrnych i 14 brązowych
medali, w klasyfikacji generalnej ustępując jedynie zawodnikom ze Stanów
Zjednoczonych. W maju 1930 roku w Berlinie odbył się kongres MKOl. Podczas obrad niemiecki działacz Theodor Lewald robił wszystko, by wywalczyć
dla Niemiec organizację kolejnych igrzysk. Działał w sposób przebiegły i wyrachowany, przypominając nawet delegatom, że tak szeroką wiedzę na temat
starożytnych olimpiad świat zawdzięcza głównie pracy niemieckich uczonych.
Podpowiadał, że tkwiące w starożytności Niemcy są najwłaściwszym miejscem
dla igrzysk. Zrobił na delegatach dobre wrażenie3.

1
G. Walters, Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen (tłum. N. Radomski), Poznań
2008, s. 18.
2
Tamże, s. 18-19.
3
Tamże.
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Wybór gospodarza Igrzysk XI Olimpiady
Podczas 29. sesji MKOl, która obradowała 26 i 27 kwietnia 1931 roku
w ratuszu Barcelony, miano zadecydować o dopuszczeniu kobiet do Igrzysk
X Olimpiady w 1932 roku oraz wybrać gospodarza kolejnych igrzysk olimpijskich. Ze względu na słabą frekwencję wśród delegatów, organizatora Igrzysk
XI Olimpiady wyłoniono w drodze głosowania korespondencyjnego. Jego
wyniki ogłoszono 13 maja 1931 roku w Lozannie. Wygrała kandydatura Berlina, którą poparło 46 głosujących, 16 głosów otrzymała Barcelona, a 8 działaczy wstrzymało się od głosu4.
Zgodnie z artykułem szóstym ówczesnego statutu Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego decyzja ta oznaczała, że Niemcy mogli zarezerwować
sobie prawo do organizacji IV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Postawiono
na największą niemiecką miejscowość alpejską – Garmisch-Partenkirchen5.
Po wywalczeniu igrzysk dla Berlina niemieccy działacze udali się do Stanów Zjednoczonych na olimpiadę w Los Angeles. Chcieli podejrzeć imprezę
od strony organizatora. Mimo kryzysu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych zabezpieczono ogromną sumę pieniędzy, którą szacuje się na równowartość 27 milionów współczesnych dolarów. Ludzie z Hollywood wymyślili
i wprowadzili instytucję znicza olimpijskiego, która nie miała żadnych korzeni w antycznej kulturze greckiej. W Los Angeles po raz pierwszy uruchomiono również wioskę olimpijską, w której zakwaterowano wszystkich sportowców. Do tej pory zawodnikom wynajmowano tanie hotele lub zatrzymywali
się oni u znajomych. Wioska olimpijska stworzyła możliwość większej integracji sportowców, którzy w wolnym czasie mogli nawiązywać między sobą
znajomości6.
Działacze z Niemiec wszystko dokładnie obserwowali i sporządzali notatki. Udało im się nawet obfotografować całe zaplecze techniczne czy ustalić
upodobania kulinarne każdej startującej ekipy. Byli pod ogromnym wrażeniem IO w Kalifornii, ale dobrze wiedzieli, że ich kraj – pogrążony w jeszcze
większym kryzysie – nie przeznaczy takich środków finansowych na imprezę
sportową. Słabo wypadli niemieccy sportowcy, którzy zdobyli trzy złote, dwanaście srebrnych i pięć brązowych medali, plasując się dopiero na dziewiątym
miejscu w klasyfikacji generalnej. Wynik ten wywołał w Niemczech duże niezadowolenie. Dwa tygodnie po powrocie drużyny z Los Angeles na łamach
4
5
6

G. Młodzikowski, Olimpiady ery nowożytnej: idea i rzeczywistość, Warszawa 1984, s. 106.
Tamże, s. 107.
G. Walters, Igrzyska w Berlinie…, s. 25-26.
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nazistowskiego pisma „Der Angriff” („Atak”) członków Niemieckiego Komitetu Olimpijskiego nazwano „zdrajcami”, ponieważ pozwolili oni, by niemieccy sportowcy rywalizowali z Żydami i „czarnuchami”7.
Nowy kanclerz niechętny Igrzyskom
30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler został zaprzysiężony na urząd kanclerza
Niemiec, a wydarzenie to rozpoczęło nowy rozdział w historii tego kraju - powstała
III Rzesza. Hitler szybko rozpoczął rządy terroru na niespotykaną w cywilizowanych krajach skalę. Już 24 marca 1933 roku niemiecki sport został inkorporowany do systemu poddanego nieograniczonej kontroli NSDAP. Do tego
czasu brutalnie rozprawiono się ze wszystkimi postępowymi i robotniczymi
organizacjami mieszczańskimi. Szefem nowego systemu sportowego w Niemczech został Hans von Tschammer und Osten, jeden z najbliższych ludzi kanclerza. Z ośmiu milionów członków organizacji sportowych i gimnastycznych
na początku 1933 roku tylko niecałe 4,5 miliona znalazło miejsce w systemie
hitlerowskim8.
Dojście do władzy Adolfa Hitlera stanowiło zagrożenie dla funkcjonowania Komitetu Organizacyjnego berlińskich igrzysk. Jeszcze pod koniec 1932
roku nazywał on zmagania olimpijskie „wymysłem Żydów i masonów” oraz
dodawał, że „nie do pomyślenia jest, by mogły się one odbyć w Rzeszy rządzonej przez narodowych socjalistów”. Za pracę Komitetu odpowiadali Theodor
Lewald i Carl Diem. Babka Lewalda ze strony ojca była Żydówką. Choć jego
ojciec już jako nastolatek przeszedł na chrześcijaństwo, działacz wiedział, że dla
nazistów nadal jest Żydem. Żydowskich przodków miała także żona Diema,
w związku z czym dla niektórych był on „białym Żydem”9.
By zabezpieczyć swoje stanowiska, Lewald i Diem zarejestrowali Komitet
Organizacyjny jako stowarzyszenie non profit, dzięki czemu żydowskie pochodzenie Lewalda nie mogło wystarczać, by usunąć go ze spółki. Wykorzystując swoje liczne znajomości i wpływy, działacz zarejestrował stowarzyszenie
w ciągu godziny, podczas gdy standardowo wymagane było do tego aż sześć
tygodni10.
W marcu 1933 roku Lewald spotkał się z Hitlerem i Josefem Goebbelsem,
ministrem propagandy i oświecenia publicznego. Kanclerz długo pozostawał
7
8
9
10
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nieprzekonany, jednak Goebbels – choć nie interesował się sportem – dość
szybko dostrzegł, że organizacja igrzysk niesie ze sobą korzyści związane
z możliwością promowania reżimu. Ostatecznie Hitler dał zielone światło.
Naziści chcieli, by Lewald ze względu na żydowskie pochodzenie zrezygnował
ze stanowiska w Niemieckim Komitecie Organizacyjnym. Wstawił się jednak
za nim ówczesny przewodniczący MKOl – Henri de Baillet-Latour. Naziści
ustąpili po otrzymaniu obietnicy ze strony Lewalda, że ten odejdzie z NKOl
od razu po zakończeniu igrzysk. Od tego czasu pozostawał tytularnym szefem
Komitetu Organizacyjnego, a najważniejsze prace miały być koordynowane
przez Diema. Diem podlegał rządowi przez osobę ministra sportu Rzeszy –
Hansa von Tschammera und Ostena. Lewald i Diem musieli zrezygnować ze
swoich stanowisk w założonej przez siebie uczelni sportowej Deutsche Hochschule für Leibesübungen11.
Lewald, by uspokoić innych członków Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego, 1 kwietnia 1933 roku napisał w specjalnym liście:
„W ciągu ostatnich tygodni w zagranicznej prasie pojawiały się liczne doniesienia, jakoby Narodowy Rząd Rzeszy był przeciwny organizacji Igrzysk
Olimpijskich roku 1936 w Berlinie. Jest to jedna z wielu nieprawdziwych
informacji na temat Niemiec, jakie puszcza się ostatnio w obieg; jest równie
nieuzasadniona jak szeroko rozpowszechnione plotki o dziejących się w tym
kraju potwornościach. W rzeczywistości zarówno kanclerz Hitler, jak i ministrowie spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, propagandy oraz obrony
wyrazili gotowość wspierania Igrzysk Olimpijskich w Berlinie wszelkimi dostępnymi im środkami.”12.
Początkowa niechęć Hitlera do zorganizowania igrzysk wiązała się
z obowiązkiem udzielenia wiz wjazdowych wszystkim zawodnikom, trenerom i działaczom oraz dziesiątkom tysięcy kibiców, którzy mieliby zjechać do
Niemiec z całego świata. Hitlerowi niepotrzebni byli świadkowie tego, w jaki
sposób działały bojówki NSDAP. Dodatkowo kanclerz przewidywał liczne
protesty, gdy tylko informacje o aktualnych wydarzeniach w Niemczech wypłyną poza kraj. Czas pokazał, że miał rację13.

11
12
13
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Rosnący niepokój MKOl
Jak zostało już wspomniane, ważniejsze dla Hitlera okazały się jednak
możliwości propagandowe. Oprócz przygotowań do samych igrzysk zadbano
o równoległy program imprez towarzyszących, mających gloryfikować system
hitlerowski oraz demonstrować siłę militarną Rzeszy14.
Naziści stopniowo przejmowali coraz większą kontrolę nad organizacją
berlińskich igrzysk. Zwiększało to niepokój wśród działaczy MKOl. 5 maja
1933 roku przewodniczący tej organizacji napisał list do niemieckich przedstawicieli komitetu, w którym ostrzegł ich, że „środki podjęte przeciwko pewnym
sportowcom [o żydowskim pochodzeniu] wzbudziły nieprzychylne nastawienie zagranicznych środowisk sportowych oraz międzynarodowych federacji
wobec organizowania Igrzysk XI Olimpiady w Berlinie”. Henri de Baillet-Latour nakazał uprzytomnić Hitlerowi, że igrzyska należą do MKOl, nie zaś do
niemieckiego kanclerza. Pod groźbą odebrania zawodów Berlinowi oczekiwał
od Hitlera deklaracji na piśmie, że ten nie będzie się wtrącał w organizację
imprezy15.
Podczas obrad MKOl 7 czerwca 1933 roku w Wiedniu de BailletLatour przeczytał oświadczenie przygotowane w porozumieniu z niemieckimi
działaczami:
„Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zwrócił się
do niemieckich delegatów z pytaniem, czy zagwarantują przestrzeganie artykułów Karty dotyczących Komitetu Organizacyjnego i przepisów kwalifikacyjnych. Jego Ekscelencja doktor Lewald w imieniu wszystkich trzech delegatów
odparł, że za zgodą jego rządu […] wszelkie prawa rządzące się Igrzyskami
Olimpijskimi będą przestrzegane [i] generalnie niemieccy Żydzi nie zostaną
wykluczeni z niemieckiej reprezentacji na Igrzyska XI Olimpiady.”16.
Uwagę należy zwrócić na dwa sformułowania, które napisano w sposób
bardzo pokrętny. Wyrażenie „za zgodą jego rządu” dość jasno ukazywało, że
kontrolę nad berlińskimi igrzyskami pełni rząd, nie zaś Niemiecki Komitet
Olimpijski. Niemiecki rząd sprowadzał się w tamtym czasie do jednej osoby
– Adolfa Hitlera. Drugim niebezpiecznym słowem było „generalnie”. Jest ono
bardzo niedookreślone i w gruncie rzeczy pozwalało nazistom na dalsze szykanowanie sportowców o żydowskim pochodzeniu. Niby mieli zagwarantowane
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prawo udziału w igrzyskach, jednak szanse by z niego skorzystać, należało
określić jako niewielkie lub nawet żadne17.
Możliwości propagandowe
dostrzeżone przez Goebbelsa i Hitlera
5 października 1933 roku Hitler z czterema współpracownikami pojechał na wizytację stadionu olimpijskiego. Trwały wtedy prace związane z próbą zwiększenia liczby miejsc na trybunach. To wtedy Hitler całkowicie zmienił zdanie na temat organizacji igrzysk. W pewnym momencie powiedział:
„Ten stadion trzeba zburzyć! Na jego miejscu musi powstać nowy, zdolny pomieścić sto tysięcy widzów. To będzie zadaniem narodu! Jeśli Niemcy
mają gościć u siebie cały świat, muszą się do tego przygotować gruntownie
i doskonale.”18.
14 grudnia 1934 roku Hitler wydał dekret, którym zarządził rozpoczęcie
budowy nowego stadionu olimpijskiego. Już wtedy otwarcie głosił, że igrzyska będą pełnić przede wszystkim funkcję polityczną i mają podkreślić światowy prestiż Rzeszy:
„Z dniem dzisiejszym wyraziłem ostateczną zgodę na rozpoczęcie i prowadzenie robót na terenie stadionu. Tym samym Niemcy otrzymają obiekt
sportowy, jakiego próżno by szukać na świecie… Same obiekty nie wystarczą
jednak dla zabezpieczenia odpowiadającej światowemu znaczeniu naszego narodu reprezentacji sportu niemieckiego na międzynarodowych zawodach. Decydująca jest przede wszystkim zespolona i zdecydowana wola narodu zmierzająca do wyszukania, wyszkolenia i zahartowania najlepszych zawodników
ze wszystkich regionów Niemiec, co pozwoli nam z honorem i zwycięsko
wyjść z oczekujących nas zmagań.”19.
Na każdego niemieckiego sportowca przygotowującego się do berlińskich igrzysk został nałożony obowiązek milczenia na temat wszystkiego, co
dotyczyło przygotowań olimpijskich. Każdy z kandydatów na członka niemieckiej ekipy został zaprzysiężony, musiał także złożyć na piśmie następujące
zobowiązanie:
„Dzwon olimpijski wzywa młodzież świata na Igrzyska Olimpijskie 1936
r. w Niemczech, wzywa ją do pokojowego współzawodnictwa, ale zarazem
do najtwardszej walki – wzywa on również i mnie! W tej samej mierze co
17
18
19
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brzemię odpowiedzialności odczuwam radość, wzniosłość i wielkość mojego
zadania polegającego na reprezentowaniu w tym współzawodnictwie moich
Niemiec, mojej ojczyzny. Jestem gotów! Okazane mi zaufanie zobowiązuje
mnie do całkowitego poświęcenia się temu honorowemu zadaniu. Dobrowolnie, odpowiadając na apel Reichssportführera, wkraczam w szeregi niemieckiej
młodzieży, która zdecydowanie i z powagą przygotowuje się do swojego wkładu w sprawę niemiecką, która jest również i moją sprawą. Mój tryb życia podporządkuję wszystkim znanym mi wymaganiom wobec niemieckiego olimpijczyka. Na okres treningu odmówię sobie wszelkich uciech życiowych, mając
na uwadze tylko jeden cel – kształtowanie i hartowanie woli i ciała, całkowite
oddanie się jednemu wielkiemu celowi okazania się godnym walczenia za moją
ojczyznę. Podporządkowuję się bez zastrzeżeń Reichssportführerowi oraz całemu powołanemu przezeń personelowi nauczającemu i szkoleniowemu, który
jest moim pomocnikiem na drodze do postawionego mi celu. Nauki i zalecenia treningowe tego personelu są dla mnie jedynie słuszne i miarodajne. Będę
jak najściślej przestrzegał nałożonego na mnie obowiązku milczenia na temat
środków zastosowanych lub mających znaleźć zastosowanie w procesie przygotowań olimpijskich.”20.
Bezpośrednie przygotowania do Igrzysk
Od początku 1933 roku organizacji igrzysk sprzeciwiał się skrajnie nacjonalistyczny ruch studencki. Organizacje studenckie 18 niemieckich uczelni
wyższych wraz z Akademickim Związkiem Turnerskim powołały do życia Niemiecki Związek Walki Przeciwko Igrzyskom Olimpijskim. Głośno protestowały również niemieckie robotnicze związki sportowe, które jako pierwsze zostały dotknięte represjami. We wspólnej odezwie wezwały obie (socjalistyczną
i komunistyczną) robotnicze międzynarodówki sportowe do bojkotu igrzysk21.
Prace organizacyjne trwały jednak dalej, a w maju 1934 roku podczas
zjazdu MKOl w Atenach przewodniczący federacji zdawał się być zadowolony z ich postępu. Podczas obrad zdecydowano, że po raz pierwszy w historii przeprowadzona zostanie sztafeta z ogniem olimpijskim. W tym czasie
w Wielkiej Brytanii do startu sezonu lekkoatletycznego przygotowywała się
młoda zawodniczka Gretel Bergmann. Była to utalentowana niemiecka Żydówka, która musiała wyjechać z kraju, by móc dalej uprawiać sport. 30 czerwca
1934 roku usłyszeli o niej kibice, ponieważ dość nieoczekiwanie wygrała
20
21
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konkurs skoku wzwyż podczas mistrzostw Wielkiej Brytanii w południowo-wschodnim Londynie. Radość ze zwycięstwa ograniczyła się do kilku godzin,
ponieważ w pokoju hotelowym ojca usłyszała, że ma jak najszybciej wracać do
kraju, by ubiegać się o miejsce w niemieckiej reprezentacji olimpijskiej. Nie
minął wtedy nawet rok, odkąd została wydalona z klubu sportowego. Chciała
odmówić nazistom, jednak była to oferta, z której nie mogła nie skorzystać.
Hitler potrzebował symboli, kilku Żydów, którzy przygotowywaliby się do
igrzysk i byliby dowodem, że naziści zapewnili im uczciwą szansę rywalizacji.
W razie odmowy rodzinie Bergmann groziło poważne niebezpieczeństwo. Po
latach wspominała, że podczas przeprawy przez kanał La Manche dostała
gwałtownego napadu torsji:
„Czułam się tak, jak gdybym oczyszczała się z jakichś złych sił, dedykując każdą falę wymiotów temu symbolowi nienawiści – swastyce”22.

Ostatecznie Bergmann 16 lipca 1936 roku otrzymała list, w którym poinformowano ją, że nie zakwalifikowała się do drużyny olimpijskiej ze względu na „mierne dokonania”. Forma sportowa w rzeczywistości nie miała tu
jednak żadnego znaczenia. Jako nagrodę pocieszenia zaproszono ją na trybuny
obiektów olimpijskich. Zawodniczka z zaproszenia nie skorzystała23.
William Temple, arcybiskup Yorku, 14 maja 1935 roku zgłosił się
z prośbą do Brytyjskiego Związku Olimpijskiego (BOA) z prośbą o przekazanie napisanego przez niego listu Hitlerowi. W liście napisał:
„Brytyjski Komitet Olimpijski postanowił zaapelować do Waszej Ekscelencji o wzięcie wzoru ze starożytnych igrzysk olimpijskich, które,
jak Waszej Ekscelencji wiadomo, inaugurowały powszechny rozejm.
Apelujemy do Waszej Ekscelencji o okazanie nie mniejszej wielkoduszności niż Grecy i ogłoszenie powszechnej amnestii dla tych wszystkich,
którzy znaleźli się w więzieniu z powodów religijnych lub rasowych”24.

Brytyjski Komitet Olimpijski nie śpieszył się jednak z odpowiedzią i dopiero
8 lipca, czyli po ośmiu tygodniach, poinformowano arcybiskupa, że wystosowanie pisma do Hitlera leży poza zakresem kompetencji BOA. Stanowisko
komitetu było tylko jednym z dowodów na prowadzenie polityki symbolicznych gestów przez brytyjskich działaczy25.
22
23
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Groźba bojkotu ze strony Stanów Zjednoczonych
Jesienią 1935 roku wciąż prawdopodobny był bojkot berlińskich igrzysk
przez Stany Zjednoczone. Baillet-Latour w październiku napisał do amerykańskich członków MKOl list, w którym podkreślił, że ich powinnością jest
poparcie sportowych zmagań w Niemczech oraz zapewnił, że w kraju rządzącym przez Hitlera nie dzieje się nic złego. Zapomniał lub nie wiedział, że
w nazistowskich Niemczech nie istniała wolność prasy:
„Od marca jestem w bliskim kontakcie z panem Tschammer und Osten,
który zapewnił mnie, że Żydzi zostali zaproszeni do wejścia w skład niemieckich zespołów i że niearyjscy sportowcy, osiągający odpowiednie wyniki, zostaną dopuszczeni do zawodów kwalifikacyjnych. Mamy także pod ręką liczne artykuły z niemieckich żydowskich gazet sportowych, gdzie przyznaje się,
że niestety bardzo niewielu Żydów utrzymuje olimpijską formę.”26.
Na początku listopada 1935 roku przewodniczący MKOl nieoczekiwanie,
bez uprzedniej zapowiedzi, odwiedził Berlin. Otrzymał od Hitlera stosowne
zapewnienia, co pozwoliło Baillet-Latourowi napisać 6 listopada bardzo ważną
deklarację, która miała decydujące znaczenie na nastroje panujące w całym
ruchu olimpijskim:
„Mam zaszczyt podać do Waszej wiadomości, że spotkanie jakie odbyłem
z Kanclerzem Niemiec, jak również dochodzenie, na którym się oparłem,
przekonały mnie, że nic nie stoi na przeszkodzie przeprowadzenia Igrzysk
XI Olimpiady w Berlinie […]. Warunki wymagane Kartą Olimpijską
są przez Niemiecki Komitet Olimpijski respektowane. Turyści i uczestnicy mogą być pewni, że zostaną bardzo serdecznie przyjęci i nie narażeni na ryzyko spotkania się z czymkolwiek, co mogłoby obrazić ich
zasady. Kampania bojkotu nie wywodzi się z narodowych komitetów
olimpijskich i nie jest też przez nikogo z naszych kolegów popierana.
Ma ona charakter polityczny i opiera się na bezpodstawnych twierdzeniach, których fałszu udało mi się bez trudu dowieść. […] Oby wszyscy,
których dobra wiara została nadużyta, zechcieli uznać swój błąd i szczerze z nami współpracować w kierunku przekształcenia Igrzysk w Berlinie […] w manifestację, która przyniesie młodzieży dobrodziejstwo”27.

7 grudnia 1935 roku w wyniku działań różnych organizacji sportowych
powołano w Paryżu Międzynarodowy Komitet Poszanowania Ducha Olimpijskiego. W jego skład weszły szanowane osoby, między innymi profesor
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Jakub Obrovsky, rektor praskiej Akademii Sztuk Pięknych i laureat olimpijskiego konkursu w dziedzinie rzeźby podczas Igrzysk X Olimpiady czy Emil
Vandervelde, wicepremier Belgii. Powstanie Komitetu na nowo ożywiło środowiska dążące do bojkotu berlińskich igrzysk. Grupa niemieckich polityków
i intelektualistów przebywających na emigracji wygłosiła apel o odebranie
imprezy Berlinowi28.
Dokładnie w tym samym czasie, w dniach 6-8 grudnia 1935 roku
w Nowym Jorku zebrali się działacze amerykańskiego Amatorskiego Związku
Lekkoatletycznego, by podjąć decyzję, czy Amerykanie wystartują w Berlinie.
Ten werdykt miał być decydujący dla Amerykańskiego Związku Olimpijskiego. Co ciekawe, podczas głosowania zezwolono na oddawanie ćwiartek głosów. Na 114 głosów 55,75 poparło rezolucję nawołującą do bojkotu igrzysk,
58,25 głosów było przeciwko. Zwyciężyła opinia, że nie można poświęcać
młodych amerykańskich sportowców dla walki w obcej sprawie o charakterze
politycznym29.
Nazistowska polityka kamuflażu
Hitlerowcy zdecydowali się zastosować przejściowe ustępstwa wobec
MKOl, którym nadali wyłącznie taktyczny charakter. Wstrzymano propagandę antysemicką, znacznie ograniczono uliczne ekscesy, do ekipy olimpijskiej
rzeczywiście włączono kilku „obcych rasowo” sportowców takich jak Helena
Mayer (floret) czy Rudi Balla (hokej). Przysługę tej polityce mydlenia oczu
oddał również doktor Lewald. Gdy jego następcą w Niemieckim Komitecie
Olimpijskim został von Tschammer und Osten, próbowano pozbawić Lewalda także funkcji szefa komitetu organizacyjnego. Dopiero bezpośrednia interwencja przewodniczącego MKOl poskutkowała tym, że Lewald stanowisko
zachował, jednak przez swoje żydowskie pochodzenie firmował od tego czasu
nazistowską politykę kamuflażu30.
Polityka ta rozwinęła się na tyle, że komitet organizacyjny zwrócił się
nawet z oficjalnym zaproszeniem do założonego w 1935 roku żydowskiego
Komitetu Olimpijskiego Palestyny. Ten jednak odmówił udziału w berlińskich igrzyskach31.
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Środowiska popierające bojkot igrzysk w Berlinie postanowiły zorganizować
międzynarodową kontrolimpiadę, która miała się odbyć w oparciu o zasady
olimpijskie, z zagwarantowaniem każdemu uczestnikowi pełni swobód
i równouprawnienia. Gdy w lutym 1936 roku władzę w Hiszpanii przejął
Front Ludowy, tamtejsza sekcja Czerwonej Międzynarodówki Sportowej
wysunęła kandydaturę Barcelony na gospodarza kontrolimpiady. Otrzymano
dofinansowanie ze strony rządu centralnego oraz dotacje od władz Katalonii
i samego miasta. Impreza była przygotowana, jednak dokładnie w przeddzień
rozpoczęcia rywalizacji została odwołana. Wszystko przez faszystowski pucz
„afrykańskich generałów” z generałem Franco na czele. Konieczna okazała się
mobilizacja sił do obrony młodej republiki32.
Berlin 1936
Inauguracja Igrzysk XI Olimpiady w Berlinie odbyła się 1 sierpnia
1936 roku na nowym stadionie olimpijskim. Mimo zapowiedzi bojkotu płynących z różnych stron, przyniosły frekwencyjny rekord: wystartowało 4066
sportowców (w tym 328 kobiet) z 47 Narodowych Komitetów Olimpijskich.
Program sportowy był równie imponujący i rekordowy – rywalizowano w 128
konkurencjach 20 dyscyplin33.
Reprezentacje w różnym czasie docierały do Berlina. Uczestnicy płci męskiej byli kwaterowani w świetnie wyposażonych dwuosobowych pokojach na
terenie zbudowanej wioski olimpijskiej. Kobiety mieszkały w Domu Fryzyjskim nieopodal stadionu34. Tuż po przyjeździe sportowcy mogli obejrzeć album ze zdjęciami Berlina autorstwa Heinricha Hoffmana, do którego wstęp
napisał sam Goebbels. Jego tekst został przetłumaczony na język angielski. Od
razu można było spostrzec, że minister propagandy Rzeszy chciał wykorzystać
igrzyska do promocji reżimu:
„Narodowy socjalizm jako idea rzucił czar na cały świat, jednak cudzoziemiec nie będzie mógł poznać narodowosocjalistycznych Niemiec, jeśli nie
odwiedzi Berlina. […] Niech wszyscy zagraniczni goście tego miasta w rytmie
jego życia, w tempie jego pracy i w entuzjazmie, z jakim oddaje się ono Adolfowi Hitlerowi i jego idei, pochwycą powiew ducha, jakim natchnione są
nowe Niemcy.”35.
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Podczas ceremonii otwarcia nad stadionem krążył potężny sterowiec
Hindenburg. Na ogonie miał namalowane swastyki, pod kadłubem przypiętą
flagę olimpijską. Sterowiec ten - razem ze swoją siostrzaną jednostką Grafem
Zeppelinem II – był największym statkiem powietrznym w historii, miał 251
metrów długości. Jego obecność symbolizowała potęgę militarną Rzeszy36.
W trakcie uroczystego przemarszu sportowców wszyscy oni przechodzili
przed trybuną, na której siedział Hitler. Amerykanie zdjęli z głów słomiane kapelusze i przycisnęli je do serca. Tylko amerykańska flaga nie została
opuszczona na cześć Führera, co wywołało niezadowolenie wśród niemieckich
kibiców37.
Igrzyska w Belinie zapisały się w historii jako najmocniej wypełnione
treściami propagandowymi, stając się wręcz paradą faszyzmu. Hitler sprowokował też rekordową liczbę incydentów z kierownictwem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Już pierwszego dnia rywalizacji sportowej Hitler chciał złamać olimpijski protokół i kazał przyprowadzić do swojej loży
pierwszych trzech zawodników każdej konkurencji. Oficjalnie chciał złożyć
osobiste gratulacje, jednak Baillet-Latour nie miał wątpliwości, że jest to działanie skierowane przede wszystkim na wzrost popularności Hitlera. Przewodniczący MKOl upomniał Führera, ten wyraził ubolewanie i zaniechał takiego
działania, ograniczając składanie gratulacji tylko do zawodników niemieckich
i to w przyległej loży, nie zaś publicznie38.
Jednym z najpoważniejszych wykroczeń przeciw protokołowi i atmosferze Igrzysk było zorganizowanie wiecu politycznego dla młodzieży z całych
Niemiec zrzeszonej w Hitler-Jugend i Bund Deutscher Mädel. Odbył się
on równolegle z ceremonią inauguracji Igrzysk, a bogate w treści polityczne
przemówienia wygłosili przywódca młodzieży Baldur von Schirach, minister
wychowania Rust, minister propagandy Goebbels oraz minister sportu von
Tschammer und Osten39.
Manifestacje polityczne
podczas rywalizacji sportowej
System przygotowań niemieckich zawodników do igrzysk przyniósł oczekiwane rezultaty. Niemcy osiągnęli zamierzony efekt propagandowy, czyli
36
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zwyciężyli w klasyfikacji narodów, wyprzedzając Stany Zjednoczone i Włochy.
Zdobyli aż 89 medali, w tym 33 złote. Rywalizacja sportowa również wiązała
się z kilkoma mniejszymi lub większymi manifestacjami politycznymi40.
Największą gwiazdą Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku okazał się czarnoskóry reprezentant Stanów Zjednoczonych – Jesse Owens. Jego
cztery złote medale zdobyte w Niemczech były ciosem dla całego aparatu propagandowego Rzeszy. Kiedy po kapitalnym finiszu wygrał eliminacje biegu na
100 metrów, ustanawiając rekord olimpijski i rekord świata (10,2 sekundy),
tłum na trybunach głośno skandował jego nazwisko. Nazistów najbardziej irytowała właśnie ta reakcja kibiców: Niemcy oklaskiwali „Murzyna”41.
Kilkadziesiąt minut później na stadionie odbywał się finał skoku wzwyż.
Zwyciężył Cornelius „Corny” Johnson, Afroamerykanin, bijąc rekord olimpijski (wynik 2,03 metra). Jeszcze w trakcie trwania konkurencji Hitler pośpiesznie opuścił stadion w towarzystwie Niemców i Finów. Kancelaria Rzeszy
tłumaczyła potem takie zachowanie Führera umówionym spotkaniem i chęcią nietworzenia zatoru na drodze dojazdowej. Obserwatorzy nie mieli jednak
wątpliwości – Hitler wyszedł, by nie składać gratulacji „Murzynowi”. Arthur
Daley z „New York Timesa” pisał:
„Pozostaje faktem, że jego nagłe odejście po tym, jak obejrzał niemal
cały program tego popołudnia, wywołało mnóstwo plotek. Interpretujący ten krok dziennikarze dodali dwa do dwóch i wyszło im cztery”42.

Zareagował Baillet-Latour, który oznajmił, że jeśli Hitler nie potrafi składać gratulacji wszystkim zwycięzcom, to nie powinien składać żadnemu. Prośba, z małymi tylko wyjątkami, została spełniona. Sam Johnson podchodził do
sprawy z dystansem:
„Żaden punkt programu nie mówi, że ma on [Hitler] obowiązek przyjmować zwycięzców. Nie bzikuję”43.

Prośba przewodniczącego MKOl okazała się błogosławieństwem dla Hitlera, ponieważ Jesse Owens wygrał również bieg finałowy na 100 metrów.
Führer nie musiał już gratulować czarnoskóremu zwycięzcy. Wygrana Owensa
bardzo go zirytowała:

40
41
42
43

Tamże.
G. Walters, Igrzyska w Berlinie…, s. 227.
Tamże, s. 229.
Tamże.
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„Amerykanie powinni się wstydzić, że pozwalają, by Murzyni zdobywali dla nich medale. Nie podam ręki temu czarnuchowi. Ludzie, których
przodkowie pochodzą z dżungli, są prymitywni, bardziej atletycznie
zbudowani niż cywilizowani biali. Nie są równorzędnymi konkurentami, wobec czego należy ich wykluczyć z przyszłych igrzysk i zawodów
sportowych”44.

Następnego dnia Kancelaria Rzeszy wydała specjalne oświadczenie, którym definitywnie zamknęła ten temat:
„Ponieważ Führer i Kanclerz Rzeszy nie mógł być obecny przy wszystkich zawodach finałowych, co uniemożliwiło mu przyjęcie zwycięzców
rozmaitych narodowości, od tej pory zdobywcy złotych medali nie
będą już przyjmowani w loży Führera; jedynie niemieccy medaliści
będą przedstawiani Führerowi”45.

Podczas finałowej rywalizacji na torze kolarskim Niemiec Toni Merkens zajechał rywalowi drogę, co powinno oznaczać dyskwalifikację. Niemca
ukarano jednak karą finansową w wysokości stu marek. Do ciekawego wydarzenia doszło podczas rywalizacji piłkarskiej. Reprezentacja Trzeciej Rzeszy
została pokonana i wyeliminowana przez Norwegię. Jedną z dwóch bramek
dla Norwegów strzelił w tym meczu Lichtenberg – zawodnik o żydowskich
korzeniach46.
Narodowosocjalistyczne Igrzyska Bojowe
Sukces sportowy oraz osiągnięcia propagandowe podczas berlińskich
igrzysk nie zmieniły nastawienia kierownictwa Rzeszy do idei olimpijskiej.
Hitler tylko warunkowo uznał igrzyska olimpijskie i jak najszybciej planował wystąpić z międzynarodowego ruchu olimpijskiego. We wspomnieniach
Otto Dietricha, szefa prasowego Trzeciej Rzeszy, zachował się fragment mówiący o tym, że dla Hitlera „Berlin był ostatnią międzynarodową olimpiadą
z udziałem Niemiec”. Od 1937 roku miały się odbywać Narodowosocjalistyczne Igrzyska Bojowe, które miały być demonstracją potencjału fizycznego
i politycznego państwa hitlerowskiego. Areną zmagań miał być w przyszłości
Stadion Niemiecki w Norymberdze, którego trybuny miały pomieścić nawet
„Olimpiada w Berlinie 1936, czyli hitlerowski pokaz siły”, Co ciekawe [materiał video],
[online], www.youtube.com, [dostęp: 14.03.2021 r.]
45
G. Walters, Igrzyska w Berlinie…, s. 229.
46
Igrzyska Olimpijskie – ciemna strona medalu, Więc jestem! Studencki Serwis Rozwoju,
[online], www.wiecjestem.us.edu.pl [dostęp: 14.03.2021 r.]
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400 tysięcy kibiców. Kamień węgielny pod budowę obiektu położono 9 września 1937 roku. Hitler nie mógł najwidoczniej pogodzić się z podrzędną rolą,
jaką jego zdaniem przyszło mu pełnić podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie:
„W przyszłości tutaj, w Norymberdze, będziemy organizować pod
własnym zarządem i między sobą najwspanialszą sportową imprezę
świata”47.

Plany nigdy nie zostały zrealizowane ze względu na wybuch II wojny
światowej, której Hitler nie przeżył. W 1937 roku w Genewie zmarł ojciec
nowożytnego ruchu olimpijskiego Pierre de Coubertin. Po latach okazało się,
że był on wielkim zwolennikiem organizacji igrzysk w Berlinie, nie do końca
zdając sobie sprawę ze sposobu, w jaki Adolf Hitler sprawuje w Niemczech
władzę. Według części historyków to chwilowe oczarowanie Hitlerem kosztowało francuskiego barona Pokojową Nagrodę Nobla48.
Zakończenie
Berlińskie Igrzyska Olimpijskie zapisały się w historii jako najmocniej naznaczone treściami propagandowymi, stając się wielką paradą faszyzmu. Adolf
Hitler sprowokował również rekordową liczbę ekscesów i konfliktów z kierownictwem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Największe problemy Hitler miał z dobrymi występami i zwycięstwami
sportowców mających korzenie żydowskie oraz tych czarnoskórych. Sama impreza została wykorzystana do zaprezentowania potęgi gospodarczej i militarnej Rzeszy. Już podczas ceremonii otwarcia nad nowym Olympiastadion krążył
sterowiec Hindenburg z namalowanymi swastykami.
Mimo licznych zapowiedzi bojkotu IO w Berlinie na starcie stanęła rekordowa liczba zawodników, którzy rywalizowali w aż 128 konkurencjach
w ramach 20 dyscyplin. Jeszcze kilka lat po imprezie opinia publiczna nie znała szczegółów dotyczących ukrytych zamysłów Goebbelsa i Hitlera. Działo się
tak dlatego, że na każdego niemieckiego sportowca przygotowującego się do
berlińskich igrzysk został nałożony obowiązek milczenia na temat wszystkiego, co dotyczyło przygotowań olimpijskich. Każdy z kandydatów na członka
niemieckiej ekipy został zaprzysiężony, musiał także złożyć na piśmie specjalne
zobowiązanie.

47
48

G. Młodzikowski, Olimpiady ery nowożytnej…, s. 126.
Jednym ze zwolenników tej teorii jest profesor Ryszard Wryk.
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W wielu sytuacjach sport zwyciężył ostatecznie z polityką. Gwiazdą
igrzysk był czarnoskóry Jesse Owens. Niestety, niemal dokładnie po 3 latach
od zakończenia rywalizacji na sportowej arenie, zmagania przeniosły się na
front wojenny, ponieważ Adolf Hitler rozpętał II wojnę światową.
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Olympics Games
in the hands of Adolf Hitler Berlin 1936

Summary: In May 1931, the IOC selected Berlin as the organizer of
the 1936 Summer Olympics. Two years later, the office of German
chancellor was taken over by Adolf Hitler. At first, he was a staunch
opponent of organizing competitions, which he considered to be the
invention of Jews and Masons. Together with Joseph Goebbels, however, he sensed the great propaganda opportunities that opened up
during the sports struggles. The article shows the process of preparing
the Reich to organize the competition, presents the policy of symbolic
gestures of British activists, the Nazi policy of camouflage, the hesitation of US activists over boycotting the Olympics or an attempt to
play an international control of the Olympics in Barcelona. The author
also shows specific propaganda behavior and examples of the Führer
breaking the Olympic protocol.
Keywords: Olympic Games, Berlin 1936, Hitler, sport, politics,
Owens, IOC
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Problematyka mowy
nienawiści w internecie

Streszczenie: Problem mowy nienawiści w internecie związany jest
z jego ciągłym rozwojem. Znalazł swoje miejsce w protokole dodatkowym Konwencji o cyberprzestępczości Rady Europejskiej z 2000 roku.
Brak odpowiednich regulacji kontrolujących mowę nienawiści w internecie powoduje jej ciągły wzrost. Według badań bardzo dużą grupę
narażoną na kontakt z mową nienawiści stanowią dzieci, co stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia u nich stanów lękowych, czy nawet depresji. Problem mowy nienawiści w internecie często poruszany jest przez
organizacje pozarządowe, w tym m. in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich czy też Nikzor Project, reagujący na każde próby negowania
Holocaustu. Mimo istnienia wielu aktów prawnych, mających teoretycznie umożliwić karanie cyberprzestępców, nie ułatwia postawienia
zarzutów. Bardzo ważne jest więc edukowanie społeczeństwa, w celu
podniesienia świadomości. Działania społeczeństwa polegające na monitorowaniu i reagowaniu na mowę nienawiści w internecie są bardzo
pozytywne, gdyż nie uwzględniają bezpośredniej konfrontacji, oferują
przede wszystkim zdecydowanie bardziej pokojowe podejście.
Słowa kluczowe: mowa nienawiści, Internet, hejting, kultura, prawo

Zgodnie z definicją Rady Europy, mowa nienawiści składa się z form wypowiedzi, szerzących, propagujących lub usprawiedliwiających antysemityzm,
ksenofobię, nienawiść rasową oraz nienawiść opierającą się na nietolerancji1.
W roku 2000, ze względu na dynamiczny rozwój mediów społecznościowych,
1
Rekomendacja R (97) 20 Komitetu Ministrów Rady Europy nt. mowy nienawiści, Rada Europy,
1997.
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mowa nienawiści w internecie stała się bardzo poważnym problemem, na co
zareagowała Rada Europy, umieszczając w jednym z protokołów dodatkowych Konwencji o cyberprzestępczości wpis dotyczący gróźb i zniewag mających podłoże rasistowskie i ksenofobiczne2.
L. Nijałkowski dodatkowo dzieli mowę nienawiści według następujących kryteriów:
•
•
•
•
•
•

nadmiernego uogólniania negatywnych cech,
przypisywania negatywnych cech,
uwłaczającej leksyki lub dehumanizacji,
lekceważenia i podważania rytuałów poważania, protekcjonalnego
traktowania i niedopuszczania do głosu,
katalogów i zestawień,
przedmiotów nienawiści3.

Pojawienie się internetu przyniosło społeczeństwu liczne korzyści. To
właśnie dzięki internetowi, mamy właściwie nieograniczony dostęp do informacji i mediów społecznościowych o dowolnej porze, przez dowolną ilość
czasu oraz prawie z dowolnej lokalizacji. Niemniej jednak, tak jak w przypadku innych technologii, internet ma swoje wady. Jedną z największych jest
niewątpliwie szerokie występowanie cyberprzestępczości (z ang. cyber crime)
oraz mowy nienawiści stosowanej w sieci. Wiele organizacji wzywało rządy
państw do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu uregulowanie
norm komunikacji w internecie, jednak spotkało się to z krytyką licznych
środowisk – zarówno ze strony cyberprzestępców, jak i przeciętnych użytkowników internetu. Przeciwnicy tworzenia nowych regulacji dotyczących działań podejmowanych w internecie uważają, że rządowa ingerencja w wirtualną
rzeczywistość jest zdecydowanie niepożądana. Tymczasem wiele projektów
regulacji odnoszących się do szerokiego obszaru, jaki obejmuje internet, zostało zaproponowanych przez nauczycieli akademickich zajmujących się zagadnieniem internetu oraz badaczy. Niestety, żaden z tych modeli nie okazał
się skuteczny, przede wszystkim ze względu na ograniczenia, jakie występują
Recommendation No 6: Combating the dissemination of racist, xenophobic and antisemitic
material via the internet, Rada Europy, 2000 Additional Protocol to the Cybercrime Convention,
Rada Europy, 2000.
3
L.M. Nijałkowski, Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu, w: Analiza dyskursu w socjologii
i dla socjologii, red. A. Horolets, Toruń 2008, s. 113-133, cyt. za: J. Włodarczyk, Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania,
praktyka” 2014, vol. 13, nr 2, s. 123.
2
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w internecie. Przestępczość internetowa oraz mowa nienawiści występująca
w sieci, dalej stanowią ogromny problem, który nie został nawet częściowo
rozwiązany przez odpowiednie regulacje.
Mowa nienawiści w internecie jest niewątpliwie globalnym problemem,
który – ze względu na łatwy i powszechny dostęp do internetu oraz możliwość dotarcia do właściwie dowolnych treści – dynamicznie się rozwija. Osoby szerzące „hate speech”4 pozostają przy tym, jeżeli sobie zażyczą, anonimowe. Coraz częściej zdarza się jednak, że nawet nie kryją się ze swoimi danymi,
publikując na przykład obraźliwe komentarze na swoich osobistych profilach
w serwisach internetowych. Napotkanie mowy nienawiści w internecie jest bardzo łatwe i nie sposób się przed nią ochronić – chyba że całkowicie zrezygnujemy z korzystania z internetu, co w dzisiejszych czasach wydaje się niemożliwe.
O ile treści przedstawiane w prasie bądź telewizji mają narzucone podstawowe ograniczenia, o tyle w internecie one nie występują. Można tam zamieścić właściwie dowolny wpis, bądź dodać dowolny komentarz w mediach
społecznościowych – wszystko oczywiście pod sztandarem fundamentalnego
prawa człowieka – wolności słowa. To, że komentarze te mogą wprowadzać
w błąd, np. naginając fakty, bądź kogoś obrażać, są niestety sprawą drugorzędną.
Jeżeli chodzi o ochronę prawną przed mową nienawiści w internecie, to
sprawa ta jest bardzo złożona i skomplikowana. W Polskim systemie prawnym nie znajdziemy wyrażenia „mowa nienawiści”, jednak istnieje kilka dróg,
którymi można dochodzić sprawiedliwości, co pokazuje m.in. wyrok Sądu
Najwyższego z 30 września 2016 roku5. W uzasadnieniu możemy przeczytać,
że administrator strony internetowej jest zobowiązany do udowodnienia
przesłanki wyłączające odpowiedzialność, natomiast osoba pokrzywdzona ma
możliwość zdecydowania, czy wybrać postępowanie cywilne, czy karne. Jeżeli
chodzi o kodeks cywilny, odpowiednie zapisy możemy znaleźć w Art. 23. Dobra osobiste człowieka oraz Art. 24. Środki ochrony dóbr osobistych6.
W kodeksie karnym natomiast można powołać się na Art. 24. Odpowiedzialność za prowokację; Art. 119 – jeżeli sprawa dotyczy dyskryminacji;
Art. 133, dotyczący publicznego znieważenia narodu; Art. 135 §2, odpowiadający publicznemu znieważeniu Prezydenta Rzeczpospolitej; Art. 196 – jeżeli
sprawa dotyczy obrazy uczuć religijnych; Art. 256, mówiący o propagowaniu

Hate speech, Dostępne w Wikipedia wolna encyklopedia https://en.wikipedia.org/wiki/
Hate_speech [dostęp 02.03.2021]
5
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2016 r., Odpowiedzialność administratora
portalu internetowego za komentarze internautów, sygn. I CSK 598/15.
6
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16 poz. 93, s. 130.
4
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faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego, bądź Art. 257, odnoszący się do
publicznego znieważenia grupy ludności albo danej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub naruszania – z ww. powodów – nietykalności cielesnej innej osoby7. Często właśnie Art. 257 kodeksu karnego jest uważany za prawną
definicję mowy nienawiści w Polsce:
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej
albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza
nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 38.

Według badań Fundacji Dzieci Niczyje niemal 40% dzieci w wieku 1417 lat miało bezpośredni kontakt z mową nienawiści pod postacią obraźliwych
komentarzy, natomiast w przedziale wiekowym 16-17 lat było to już 45%.
Co więcej, badania pokazały także, iż dzieci narażone na treści przepełnione nienawiścią w internecie są bardziej podatne na depresję bądź zachowania
lękowe9. Kolejne badanie pokazuje, że mowa nienawiści w internecie objawia
się najczęściej w formie antysemityzmu, homofobii lub obrażania muzułmanów i Romów10. Są to zjawiska bardziej akceptowalne przez młodzież niż dorosłych, co wynika z faktu, że ludzie młodzi znacznie częściej spotykają się
z zagadnieniem mowy nienawiści w sieci. Warto również zaznaczyć, że to
właśnie internet jest miejscem, w którym młodzież najczęściej ma kontakt
z mową nienawiści (częściej niż w świecie realnym oraz telewizji czy też prasie).
Bardzo często głos w sprawie mowy nienawiści zabiera Rzecznik Praw
Obywatelskich. Dzieje się tak dlatego, że skargi skierowane do RPO może
wnosić każdy obywatel. Aby wniosek został przez Rzecznika rozpatrzony,
wystarczy, że będzie podpisany (anonimy nie są rozpatrywane). Do RPO
zwracają się także organizacje, jak np. Stowarzyszenie Romów w Polsce. Stowarzyszenie to złożyło do Rzecznika Praw Obywatelskich skargę dotyczącą
praktyk niektórych mediów, podających informację na temat narodowości
przestępców i sprawców wykroczeń, jeżeli są oni Romami. RPO Adam Bodnar skierował pismo do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów, w którym
7
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, s. 53, 57,58,
77, 100, 101.
8
Tamże, s. 5.
9
J. Włodarczyk, Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży, „Dziecko
krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 13, 2014, s. 124-125.
10
Tamże.
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napisał: „Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, pełniący również funkcję niezależnego organu do spraw równego traktowania, od lat podejmuję interwencje
w sprawach wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na pochodzenie
etniczne i narodowe wobec członków grup mniejszościowych”11. W swoim
liście Bodnar stwierdził, że podawanie w opisie czynów zabronionych, nieistotnych w tym kontekście, informacji o narodowości podejrzanych o nie osób,
powoduje stygmatyzację mniejszości narodowych, w tym wypadku Romów.
RPO dodaje również, że niekorzystny wizerunek Romów już jest utrwalony
w świadomości społecznej i przyczynia się do wzmacniania postaw ksenofobicznych, nietolerancji, a nawet wpływa na stosowanie otwartej agresji wobec
mniejszości romskiej.
W odpowiedzi Rada Etyki Mediów wydała oświadczenie zatytułowane:
„Dziennikarz nie powinien wskazywać na narodowość lub pochodzenie etniczne sprawcy przestępstwa12”. Możemy w nim przeczytać, że REM w pełni zgadza się z RPO i apeluje do dziennikarzy, by zaprzestali takich praktyk. Rada
Etyki Mediów przypomina, że z podobnym apelem zwracała się również po
interwencji poprzedniego RPO w roku 2012. REM zaznacza, że takie zabiegi stosowane podczas podawania informacji o zdarzeniu powielają negatywne stereotypy oraz utrwalają błędne, a także krzywdzące przekonanie o tym,
że polscy obywatele mający inne pochodzenie etniczne bądź obcokrajowcy
mieszkający na stałe w Polsce odznaczają się negatywnymi cechami13.
Biorąc pod uwagę charakter apelu oraz to, że jest on bezskutecznie powtarzany, możemy stwierdzić, że rzetelnego dziennikarstwa w naszym kraju jest za
mało. Podobne schematy powiela się również na portalach internetowych, co
pokazuje, że – niezależnie od środka przekazu – mowa nienawiści stosowana
jest również przez dziennikarzy. Należy podkreślić, że przekaz medialny ma
bezpośredni wpływ na kreowanie nastrojów społecznych w sieci, w związku
z czym im bardziej jest negatywny, im bardziej narusza godność osobistą człowieka, tym mocniej wpływa na pojawianie się mowy nienawiści w internecie,
w formie wpisów czy też komentarzy.
Nawiązując do mediów, należy również wspomnieć o kolejnym niebezpiecznym zjawisku – istnieniu tzw. „fake news”, czyli fałszywych informacji
podawanych przed media. Termin ten stał się bardzo popularny właściwie

A. Bodnar, Wystąpienie do Przewodniczącego REM Romowie, XI.816.16.2020.KG, Warszawa
2020.
12
Oświadczenie REM, Dziennikarz nie powinien wskazywać na narodowość lub pochodzenie
etniczne sprawcy przestępstwa, Warszawa 2020.
13
Tamże.
11
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niedawno, kiedy rozsławił go były już prezydent Stanów Zjednoczonych –
Donald Trump, który podczas konferencji prasowej powiedział do dziennikarza CNN próbującego wymusić na nim możliwość zadania pytania. „I’m not
gonna give you a question. You’re fake news14”, tłum. Nie dam ci pytania. Jesteście (CNN) fake news. Paradoksalnie w komentarzach znajdujących się pod filmem zamieszczonym przez CNN trudno doszukać się mowy nienawiści, która
w internecie jest tak pospolita.
„Fake newsy” są coraz powszechniejsze. Podawana informacja nie musi
być fałszywa, jednak często jest zmanipulowana w takim stopniu, że przekazywany w niej obraz rzeczywistości jest całkowicie zafałszowany. Nie jest to
oczywiście nowe zjawisko, gdyż przykładowo w czasach komunizmu był to
zabieg szeroko stosowany przez reżimową władzę komunistyczną.
W dzisiejszych czasach, głównie za sprawą internetu, „fake newsy” rozprzestrzeniają się w zatrważającym tempie. Internet jako medium umożliwia
szybkie i łatwe dotarcie do odbiorcy, który nawet nie jest w stanie ocenić
wiarygodności źródła. Niestety u przeciętnego użytkownika internetu brakuje cechy, która sprawiłaby, że sprawdzały on prawdziwość informacji, które
do niego docierają. Całą machinę napędzają jeszcze bardziej osoby publiczne,
które publikują w sieci swoje prywatne opinie i mają duży wpływ na wielu
odbiorców. Często wypowiadają się oni na tematy, na których się nie znają,
choć udają ekspertów kreując się przy tym na ekspertów. To z kolei powoduje ostrą wymianę zdań między komentującymi, a ich wypowiedzi są zwykle skrajnie spolaryzowane. Kiedy przeglądamy komentarze internetowe, na
przykład pod wpisem jakiegoś polityka, natrafimy zwykle na skrajnie odrębne
zdanie na dany temat. Można by rzec, że komentujący nie chcą podjąć merytorycznej dyskusji, chcą jedynie wyrazić swe zdanie, korzystając oczywiście ze
wspomnianej, na ogół źle pojętej, wolności słowa. Ich wypowiedzi świadczą
o tym, że wyznają oni zasadę: „Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam”.
Bardziej niepokoi jednak to, że do rozpowszechniania „fake newsów”
w internecie są zatrudniane osoby, które są wyspecjalizowane w danej dziedzinie. W przypadku działania „na zlecenie” – czy to przez wynajęte osoby,
czy przez specjalnie przygotowane boty, zlecający może zostać pociągnięty do
odpowiedzialności, przy czym jego wina może być rozpatrywana w charakterze podżegania lub sprawstwa kierowniczego. O czynach tych mówi Art. 18
kodeksu karnego:

CNN, Donald Trump shuts down CNN Reporter: „You’re fake news”, https://www.youtube.
com/watch?v=Vqpzk- qGxMU [dostęp 02.03.2021r.]
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§ 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także
ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub
wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie
takiego czynu.
§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała
czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba
dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu,
udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten,
kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do
popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej
osobie jego popełnienie.15

Najczęściej naruszany jest jednak wspomniany wcześniej Art. 257 kodeksu karnego.
Wydawałoby się, że polskie prawo dostarcza wystarczająco wiele narzędzi
do karania osób stosujących mowę nienawiści w internecie i innych środkach
masowego przekazu. Problemem jest jednak nie samo sądzenie sprawcy, ale
jego zlokalizowanie i złapanie. Według przedstawicieli Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka w Polsce występuje powszechny problem umarzania spraw
dotyczących stosowania mowy nienawiści. Jest to spowodowane łamaniem
wytycznych Prokuratora Generalnego z 2014 roku, mówiących o prowadzeniu postępowań dotyczących właśnie przestępstw z nienawiści. Prokuratura
nie stosując się do tych zaleceń, udowadnia, że zwykle nie dostrzega wysokiej
szkodliwości społecznej czynu lub nie dostrzega popełnienia przestępstwa, co
finalnie kończy się na umorzeniu.
Nieudolność wymiaru sprawiedliwości w ściganiu, a przede wszystkim
karaniu osób stosujących mowę nienawiści w internecie pogłębia tylko ten
problem. Dzieje się tak dlatego, że człowiek, a w szczególności człowiek pozbawiony empatii, kiedy zdaje sobie sprawę, że – bez żadnych ograniczeń
i bez zagrożenia ze strony wymiaru sprawiedliwości, co za tym idzie ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji – może stosować mowę nienawiści w internecie, staje się jeszcze bardziej bezwzględny i zuchwały.
Tak jak wspomniano na początku tekstu, problem ten spowodowany jest
przede wszystkim brakiem odpowiednich, efektywnych regulacji. Nie jest to
oczywiście problem tylko i wyłącznie Polski, ale również problem na skalę globalną. W ostatnich latach starano się przede wszystkim blokować szczególne
15

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553, s. 5.

99

KONRAD TARŁOWSKI

formy mowy nienawiści w internecie. Blokada ta była nakierowana na konkretne grupy ludzi wyodrębnione na podstawie odpowiednich, personalnych
danych charakterystycznych. O ile pomysł ten przyjął się w wielu krajach,
jednakże wdrożenie wspomnianego blokowania treści zawierających mowę
nienawiści było realizowane w różny sposób.
Przykładowo w Wielkiej Brytanii blokowana jest mowa nienawiści w formie obraźliwych wpisów lub takich wypowiedzi, które są po prostu groźbami.
Holandia zabrania wyrażania opinii, które są obraźliwe w stosunku do grupy
ludzi (jak np. antysemityzm). Kanada, Dania i Australia zabraniają umieszczania obraźliwych wpisów, wpisów uwłaczających ludzkiej godności, a także
wpisów upokarzających konkretne osoby bądź grupę ludzi. Niemcy natomiast
zabraniają stosowania języka, który narusza godność konkretnej osoby, poniża ją lub obraża grupę ludzi. Niemieckie podejście do mowy nienawiści
w internecie uwzględnia także wpisy, których autor uważa adresata swojego
wpisu za „podczłowieka”. Tutaj nasuwa się skojarzenie z przeszłości Niemiec,
kiedy to naród ten uznawał wyższość rasy aryjskiej nad innymi rasami.
Niestety, biorąc pod uwagę, że internet, jest miejscem, w którym spotykają się wszyscy ludzie, niezależnie od narodowości czy kraju, w którym
mieszkają, niezbędne jest opracowanie wspólnych, uniwersalnych regulacji.
Bez ujednoliconych, międzynarodowych instytucji, których zadanie polegałoby na przeciwdziałaniu przemocy w internecie, w tym zapobieganiu pojawiania się mowy nienawiści, internauci nie będą kierować się tymi samymi
zasadami, ale będą działać według własnych upodobań i bez żadnych ograniczeń. Dopiero zaproponowanie i wdrożenie międzynarodowych regulacji
może być skuteczne – przyniesie realne efekty w walce z cyberprzestępczością.
Dzięki regulacjom takim możliwe będzie przeciwdziałanie stosowaniu mowy
nienawiści w internecie.
Regulacje prawne, nieważne jak dobrze przygotowanie i wdrożone, nie
będą w stanie przynieść spodziewanych skutków. Bardziej efektywne mogą
być reakcje społeczeństwa na mowę nienawiści w internecie. Jest to spowodowane tym, że interwencja konkretnej osoby lub większej liczby osób może
przybrać formę masowej akcji społecznej, której nie są w stanie wywołać
organy wymiaru sprawiedliwości. Skutkuje to zazwyczaj zaangażowaniem
instytucji pozarządowych, walczących również o prawa człowieka w internecie. Dobrym przykładem jest tutaj opisana wcześniej funkcja Rzecznika Praw Obywatelskich, który interweniował w Radzie Etyki Mediów
w sprawie dyskryminacji w mediach publicznych mniejszości romskiej.
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Organizacje pozarządowe pełnią rolę strażnika, który trzyma pieczę nad bezpiecznym i pozbawionym nienawiści korzystaniem z internetu przez każdą
osobę.
Niektóre organizacje angażują się w projekty edukacyjne, które dotyczą mowy nienawiści w internecie. Projekty te mają wzbogacać wiedzę dzieci
i młodzieży na temat negatywnych skutków rasizmu oraz właśnie mowy nienawiści w internecie. Przykładem organizacji mającej zapobiegać pojawianiu się
mową nienawiści w internecie jest Nikzor Project. Organizacja ta koncentruje
się na osobach, które twierdzą, że Holocaust nie miał miejsca16. Projekt ma na
celu wychwytywanie i monitorowanie takich incydentów w internecie, czyli
przede wszystkim śledzenie przekazów zawierających kłamstwa, dezinformację
oraz plotki, powtarzane później w innych miejscach w sieci, a także w mediach
przez rasistów, neonazistów lub antysemitów, którzy zaprzeczają faktom historycznym i naruszają godność ofiar tej tragedii. Kolejnym zadaniem w ramach
wspomnianego projektu jest podważenie tych fałszywych opinii, obalenie fałszywych twierdzeń, aby w konsekwencji całkowicie podważyć wiarygodność
osób osoby odpowiedzialne za ich przekazywanie.
Zaprzeczanie faktom, a przede wszystkim tak haniebnemu rozdziałowi
w historii ludzkości, jakim był Holocaust, jest bardzo niebezpieczne i powinno
być ucięte w sposób zdecydowany, a także ścigane. Osoby działające w ramach
tego projektu oddają swój szacunek ofiarom Holocaustu i stoją na straży pamięci, o nich, a przede wszystkim o okropnych wydarzeniach lat 40-tych ubiegłego wieku, aby tak potworna zbrodnia już nigdy się nie powtórzyła.
Jest to ważne również z tego powodu, że zbliżamy się nieuchronnie do
momentu, kiedy świadków Holocaustu wśród nas zabraknie. Tylko ciągłe
edukowanie społeczeństwa, zachowywanie relacji wideo czy też tekstowych
świadectw tamtych wydarzeń oraz podejmowanie takich działań, jakie prowadzi m.in. Nikzor Project, może przyczynić się do zachowania pamięci
o ofiarach „Ostatecznego rozwiązania” i do pociągnięcia odpowiedzialności
osób szerzących obrzydliwe kłamstwa, jakoby Holocaust w ogóle nie miał
miejsca.
Konieczności zainicjowania takiego projektu w ogóle by nie było, gdyby
regulacje dotyczące zbrodni Holocaustu, a konkretnie podważania tego, że
miała ona miejsce były jednolite, zaprzeczanie eksterminacji Żydów było –
tak jak w wielu państwach17– karane, a przede wszystkim społecznie piętnowane.

16
17

J.R. Fischel, Historical Dictionary of the Holocaust, Londyn 2010, s. 25.
Tamże, s. 192
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Działania społeczeństwa polegające na monitorowaniu i reagowaniu na
mowę nienawiści w internecie są bardzo pozytywne, gdyż nie uwzględniają
bezpośredniej konfrontacji, oferują przede wszystkim zdecydowanie bardziej
pokojowe podejście. Są to działania bardziej skuteczne niż oferowane aktualnie regulacje prawne, ponieważ podejmowane są na wczesnym etapie incydentu, zapobiegając pojawieniu się mowy nienawiści, zanim zostanie dalej rozpowszechniona i trafi do szerszego grona odbiorców. Wymiar sprawiedliwości
byłby w tym kontekście nieefektywny, gdyż internet zapewnia użytkownikom
sporą anonimowość, co utrudnia ujawnienie nadawców agresywnych tekstów.
Idealnym rozwiązaniem wydaje się być tutaj działanie „hybrydowe”, tj. skoordynowanie działań grup społecznych, polegające m.in. na monitorowaniu
zachowań wyrażających mowę nienawiści w internecie, i odpowiednich organów ścigania.
Wiele organizacji w poszukiwania przejawów mowy nienawiści w internecie angażuje licznych wolontariuszy. Niektóre z nich mają także możliwość wywierania nacisku na osoby rządzące, aby czynnie uczestniczyły
w kampaniach mających na celu uświadomienie społeczeństwu tego, że istnieje poważny i niebezpieczny problem mowy nienawiści w internecie, by szukały sposobu na ograniczenie rozprzestrzeniania się tego zjawiska jej, zwłaszcza
wśród dzieci.
O ile monitorowanie wpisów w internecie wyrażających mowę nienawiści jest skuteczne, o tyle wymaga jednocześnie ogromnych nakładów pracy
oraz poświęconego czasu. Ze względu na rozmiar internetu, niemożliwe jest
kontrolowanie każdego wpisu, nawet gdy dysponuje się ogromną liczbą wolontariuszy18. Należy także wziąć pod uwagę, że dostęp do takich treści jest
czasem ograniczony, np. są one przeznaczone dla jakiejś ściśle określonej grupy odbiorczej, co znacznie utrudnia kontrolę nad zamieszczanymi wpisami.
Warto zwrócić uwagę na ważną rolę, jaką w zwalczaniu mowy nienawiści
w internecie pełni edukacja. Głównym celem edukacji, jest w tym kontekście
zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat praw innych grup społecznych
oraz ich historii, a także pokazanie niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą stosowanie mowy nienawiści, myślę, że nie tylko o wiedzę chodzi, ale o kształtowanie pewnych postaw, promowanie tolerancji, kształtowanie empatii.
Inicjatywa ta, która zwiększa wiedzę poszczególnych jednostek, ma skutkować tym, że przed napisaniem danej treści w internecie, autor rozważy jej

E. Keen, M. Georgescu, R. Gomes, A manual for combating hate speech online through
human rights education, Council of Europe, Węgry 2020, s. 9.
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przekaz od strony odbiorcy. Można sobie wyobrazić, o ile zmniejszona zostałaby liczba obraźliwych komentarzy, gdyby ich autorzy nie dodawali ich
impulsywnie, bez przemyślenia, co właściwie piszą i co pragną przekazać swojemu odbiorcy. Edukacja ma również na celu zmianę postaw i niepożądanego trendu, tj. pozostawania biernym, kiedy napotyka się mowę nienawiści
w internecie.
O przewadze edukacji nad prawnymi regulacjami, decyduje to, że może
być ona implementowana już wśród najmłodszych dzieci, dzięki czemu może
mieć wpływ na kształtowanie ich zachowań, co rzutować będzie na późniejsze
zachowanie w życiu dorosłym. Wbrew pozorom nie jest to temat skomplikowany do wyjaśnienia, a dzieci rozumieją więcej niż nam się wydaje. Edukacja
nie ma także ograniczeń stawianych przez prawo, nie stanowi problemu jej
ujednolicenie w tym zakresie dla wielu różnych krajów. Nie generuje także
kosztów, jakie wynikałyby z podjęcia konkretnych czynności prawnych. Edukacja pomaga również ofiarom mowy nienawiści, ponieważ nie tylko daje im
narzędzia do walki z nią, ale także pokazuje, że solidaryzują się z nimi pozostałe
osoby walczące z mową nienawiści.
Podsumowując, stwierdzam, że problem mowy nienawiści jest zjawiskiem globalnym, z którym poszczególne kraje mają dylemat, gdyż wymaga
przeanalizowania go w kontekście globalnej wioski, a więc w skali światowej,
a nie lokalnej. Mimo istnienia wielu przepisów prawnych (tak jak pokazano
na przykładzie Polski), a także możliwości zaangażowania się w sprawę organizacji pozarządowych, które teoretycznie powinny regulować problem mowy
nienawiści w internecie, nie sprawdzają się one w walce z cyberprzestępczością.
Tylko globalne regulacje polegające na implementacji programu intensywnej
edukacji społeczeństwa, przede wszystkim od najmłodszych lat, mogą przynieść pożądany efekt w postaci ograniczenia stosowania i w konsekwencji rozprzestrzeniania się mowy nienawiści w internecie.
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Hate speech on the Internet

Summary: The issue of hate speech in the internet is related to its rapid development. The European Council attached it to the Additional
Protocol to the Cybercrime Convention in 2000. The lack of proper
hate speech regulations causes constant increases of the reported cases.
According to the studies, children are facing hate speech in the internet
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every day. It could cause anxiety along with depression. Hate speech
problem is often bring up by non-governmental organizations such as
Ombudsman or Nikzor project, fighting Holocaust deniers. There are
many legal acts regulating cybercrime. However, there are not efficient
or very helpful and often do not bring the case down to the prosecution.
Education of the society is vital to understanding hate speech in the
internet problem. Educated society helps to monitor and react every
hate speech case in the internet. Education and non-governmental organizations are very good way of decreasing level of hate speech.

Keyword: hate speech, Internet, hate, culture, law
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Od patrioty do nacjonalisty.
Przykłady współczesnej
propagandy.
Projekt: Ukraina

Strzeszczenie: Konstytucja Ukrainy gwarantuje każdemu obywatelowi,
bez względu na narodowość, równe prawa, w tym wolność wyznania
bądź obyczajów, wolność słowa i wypowiedzi. Na dwóch ostatnich zapisach zyskują zwłaszcza media. Najpopularniejsze stacje telewizyjne
są to stacje prywatne, które stają się narzędziem do manipulacji przez
ukraińskich oligarchów. W pracy pokazuję, jak telewizja przedstawia
dzień Zwycięstwa nad Nazizmem, który pozostaje wielkim świętem
w umyśle Ukraińców. Celem mojej pracy jest zbadanie stanu ukraińskiego patriotyzmu po Euromajdanie. Próba zrozumienia ku jakiemu
kierunkowi idą Ukraińcy: patriotyzmu czy nacjonalizmu.
Słowa kluczowa: Ukraina, patriotyzm, nacjonalizm, propaganda

Na początek warto się skupić na samej definicji pojęcia „patriotyzm”, które nie jest jednoznaczne, ani nie podlega prostej ocenie. W Wielkim Słowniku Poprawnej Polszczyzny słowo „patriota“ ma znaczenie następujące: ktoś,
kto kocha swój kraj, jest wobec niego lojalny i gotów do poświęceń (Bańko
Warszawa 2000 s 35). Z kolei „patriotyzm” pojawił się znacznie wcześniej niż
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przypisywanie siebie do „narodu“1. Inne rozumowania „patriotyzmu” to są
m.in. postawa wobec ojczyzny, narodu, przejawiająca się rzetelną pracą, przekładaniem nadrzędnych wartości nad własne cele, gotowność do ich obrony
nawet za cenę życia (Dunaj Warszawa 1996 s 728). Jerzy Szacki wskazuje, że
„patriotyzm jawi się jako odmiana relatywizmu moralnego, ostatecznie uzależnia bowiem ocenę postępowania od tego, kto postępuje, w stosunku do kogo
i z jakich pobudek” (Szacki Gazeta Wyborcza 09.05.2013)2.
Z kolei brytyjski filozof Ernest Gellner ujmuje, że patriotyzm jak i nacjonalizm jest tęsknotą za ojczyzną. Filozof ujmuje nacjonalizm w ramach nacjonalistycznego sentymentu, będącego uczuciem gniewu wzbudzonym przez
jego naruszenie. Ruch nacjonalistyczny jest zjawiskiem, które zostało wywołany tego rodzaju sentymentem (Gellner Warszawa 2009 s 33). Inny słownik
PWN podaje, że nacjonalizm to jest ideologia polityczna, której wyznawcy
za najwyższą wartość uznają własny naród (Bańko Warszawa 2000 s 916).
Z ostatniej definicji wynika, że nacjonalizm jest nie tyle wrogością wobec innych narodów, ile przedstawieniem swojego narodu jako lepszego od innych.
Natomiast jeśli interes narodowy będzie zagrożony ze strony innego narodu,
to naród ten staje się wrogiem. Władysław Kopaliński z kolei utrzymuje, że
nacjonalizm jest ideologią i polityką podporządkowującą wszystko interesom
własnego narodu, żądającą dla niego specjalnych przywilejów, dyskryminującą inne narody (albo mniejszości narodowe) często w sposób agresywny
(Kopaliński Warszawa 1968 s 505 ). Józef Bocheński w swojej książce Sto
zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów zaznacza, iż dany naród jest
rodzajem absolutu, bóstwa stojącego ponad wszystkim, a więc także ponad
jednostką, która winna wszystko dla niego poświęcić; dany naród jest czymś
lepszym, godniejszym, bardziej wartościowym niż inne narody (Bocheński
Paryż 1987 s 72).
Z tych definicji wynika, że w obydwu sposobach rozumienia ideologii,
jak dla nacjonalizmu, tak i dla patriotyzmu, charakterystyczną cechą jest nadanie najwyższego znaczenia interesom i potrzebom grupy własnej. Różnią się
jednak drogi do ich zaspokojenia.
Dla przykładu plemiona, zamieszkujące terytorium współczesnej Grecji, to nie był naród,
w tym znaczeniu, którym teraz go rozumiemy, ale wyróżniał się za to wielkim poziomem patriotyzmu. Sposób, w który obecnie ujmujemy „patriotyzm”, pojawił się już w pracach starożytnych myślicieli. Mianowicie w „Etyce Nikomachejskiej” Arystotelesa, w której filozof nawołuje
do tego, żeby odczuwać przywiązanie do bogów, rodziców oraz przodków, ponieważ nasze
życie zależy od więzi z przeszłością.
2
Artykuł, Patriotyzm jak błąd i jako cnota, jest częścią książki ''Maski i twarze patriotyzmu''.
W pracy Szacki przywodzi przykłady rewolucji francuskiej oraz Tołstogo, który krytykował
patriotyzm, jako grzech egoizmu występujący przeciwko chrześcijaństwu.
1
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Realizując interesy tejże grupy, działania patriotyczne nie zakładają ingerencji – szczególnie niekorzystnej – w interesy grup obcych. Natomiast
w nacjonalizmie istnieje wielkie ryzyko, iż realizacja interesów własnego narodu odbędzie się kosztem innego. Postawy nacjonalistyczne wywyższają dobro
własnej grupy nad interesy pozostałych, nawet jeśli narzędzia, za których pomocą będzie realizowany „plan narodowy“, zaszkodzą grupie obcych.
Nacjonalizm postuluje, że cały świat jest podzielony na poszczególne narody, a naród odgrywa kluczową rolę w państwie. Patriotyzm jest uczuciem,
podczas gdy nacjonalizm – ideologią polityczną. „Nacjonalizm to jest nienawiść i zazdrość, a nie wzajemne pragnienie dobra. Nacjonalizm to nieufność
i podejrzliwość, a patriotyzm – braterskie zaufanie. Nacjonalizm – rywalizacja i walka, patriotyzm – zgodne współdziałanie. Nacjonalizm to dominacja. Patriotyzm – poszanowanie praw wszystkich”3. Patriotyzm jest pojęciem
uogólnionym dla wszystkich grup, nacjonalizm z kolei jest radykalnym przywiązaniem do swojej kultury, tożsamości narodowej, tradycji i terytorium. Nacjonalizm toleruje egoistyczną – nawet brutalną – walkę o naród; patriotyzm
zaś jest związany z ideałami demokratycznymi.
Podsumowując można stwierdzić, iż patriota traktuje innych na równi
ze sobą, z poszanowaniem odnosi się do różnorodności etnicznej. Nacjonalista zaś niezdolny jest do postrzegania obcego jako partnera. W swoim zachowaniu prezentuje poniżającą innych wyższość (SzczurkowskaWarszawa 2016,
s 16). W następnej części zajmie się analizą przekazów medialnych. Pomoże to
przedstawić, jak najbardziej popularne media na Ukrainie przedstawiają obraz
Dnia Zwycięstwa nad Nazizmem4.
Metodologia
Dla analizy przekazu medialnego wybrałam trzy najpopularniejsze ukraińskie stacje telewizyjne. Będę analizowała wydania wieczornych wiadomości.
Obiektem analizy będzie z kolei sposób, w jaki poszczególne stacje przedstawiają Dzień Zwycięstwa nad Nazizmem w II Wojnie Światowej w roku 2019.
Zdecydowałam się na wybór analizy z roku 2019, ponieważ był to ostatni rok
panowania5 prezydenta Petra Poroszenki. Z kolei 9 maja, jako dzień pamięci
3
Konferencja, Polska-tożsamość-europa. Pytania o współczesny patriotyzm . Tydzień społeczny,
Radom 31.03-06.04.2008. 2009 r. st o.Jacek Solij OP st 53
4
Według badań Detektor media od 09.02.2019- 20.02.2019 r.; próbka 2042 ankiety, 84%
Ukrainców uzyskują informację o świecie i polityki z telewizji
5
Odwołuję się do Maksa Webera, używam pojęcia „panowanie” zamiast „władza”, aby podkreślić prawomocność prezydenta Poroszenki i wybór jego kandydatury dzięki charyzmie.
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nie tylko poległych za ojczyznę podczas II Wojny światowej, ale także poległych we współczesnej wojnie na Wschodzie Ukrainy.
Aby uniknąć subiektywnych wstępnych założeń, analizę zgromadzonych
danych opierałam się na teorii ugruntowanej Anselma Straussa oraz Barneya
Glasera. Natomiast dla zrozumienia zagadnień, czym kierują się właścicieli
stacji telewizyjnych, będę posługiwałam się analizą ramową Ervinga Goffmana. Pomoże to zrozumieć wizję tego święta konstruowaną przez media.
Używając teorii agenda-setting, będę skupiać się na analizie porządku, czasu
trwania materiałów informacyjnych oraz na wypowiadających gościach i ekspertach. W pracy posługiwałam się techniką analizy frekwencji słów. Są to
słowa, które dotyczą tematyki mojej pracy: patriota, naród, nacjonalizm, Europa, Związek Radziecki, UPA. Taki dobór słów, jak i teoria ugruntowany
jest uzasadniony w danych empirycznych. Będę traktować budowanie teorii
jako proces, podczas którego wyłoniły się teorie i hipotezy.
Obraz medialny dnia 9 maja
Badane stacje telewizyjne, są to stacje prywatne, założone w latach 90. Największą oglądalnością cieszy się 1+1, która, choć traci zaufanie widzów, jest najbardziej popularna w Centralnej i Zachodniej Ukrainie. Stacja INTER(ІНТЕР),
podobnie jak stacja UKRAINA (УКРАЇНА), jest popularna na Wschodzie
i na Południu. Do wprowadzenia w 2016 obowiązkowego używania języka
ukraińskiego, prowadziła programy w języku rosyjskim. UKRAINA należy do
prywatnego kapitału oligarchy Renata Achmetowa, wspierającego mieszkańców Donbasu. Dwie ostatnie stacji aktywnie podtrzymują polityków opozycyjnych o poglądach prorosyjskich. UKRAINA z kolei angażowała się w sprawy
dotyczące osób pełniących funkcje publiczne za rządów Wiktora Janukowicza.
Przejdziemy teraz do analizy wiadomości.
Zacznę od 1+1. Otwarciem wydania było przemówienie ówczesnego
prezydenta Petra Poroszenki oraz emisja na żywo wiecu na Alei Chwały. Jako
jedyna z poddanych analizie stacji informacyjnych w tym dniu 1+1 pokazała,
jak wyglądała kolejka przed wejściem do miejsca wydarzeń. Zgromadzonych
na wiecu można formalnie podzielić na dwa przeciwległe obozy: „za 9 maja”
i „przeciw 9 maja”. Ze strony „pro” padały takiej hasła, jak m.in. „faszyzm
nie przejdzie”6, z kolei „kontra” głosiła: „nie dla Rosji i świąt rosyjskich”.
1+1 starała się pokazać, jak wyglądały tłumy ludzi, i kim ci ludzie są. W tym
6
Osoby, które pod czas II wojny światowej walczyła przeciwko żołnierzom armii czerwonej,
nazywali faszystami
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dniu w Kijowie zorganizowano kilka wieców, każdy o innym charakterze. W
trakcie wydania pokazano kilkuminutowe podsumowania, prezentujące informacje na temat tego, ile incydentów miało miejsce w związku z obchodami i
jak świętowano w różnych miastach. Pokazano też zniszczoną tablicę z nazwiskami, upamiętniającą poległych Tatarów podczas walk o wyzwolenie Sewastopolu na Krymie. Na koniec wydania pojawił się materiał o wówczas jeszcze
kandydującym na urząd prezydenta Wołodymyrze Zeleńskim i jego spotkaniu
z żołnierzem Armii Czerwonej i ochotniczką, która walczyła po stronie Ukraińskiej Powstańczej Armii. Każde z weteranów powiedziało, że walczyło o dobro,
a teraz marzy jedynie o spokoju w kraju.
Druga stacja to INTER, w Dniu Zwycięstwa nad Nazizmem
w II Wojnie Światowej. Oprócz tradycyjnego serwisu wieczornych wiadomości, stacja telewizyjna przeznaczyła cały dzień programu na koncerty i filmy
o tematyce wojennej. Chciałabym krótko omówić koncert pod nazwą „Zwycięstwo – jedno na wszystkich”. 9 maja nacjonalistycznie nastawieni ludzie
zorganizowali akcję pod siedzibą INTER przeciwko emisji na antenie stacji
koncertu i filmu pt. „Ani kroku wstecz!”, którego główny aktor brał udział
w zdjęciach do rosyjskiego filmu Donbas, który znalazł się na liście zakazanych
rosyjskich produkcji filmowych na Ukrainie7. W dniu 9 maja aktywiści zablokowali wejście do budynku INTER-u z powodu wypowiedzi prowadzącego
z poprzedniego roku ww. koncertu: „8 milionów Ukraińców zginęło od rąk
faszystowskich najeźdźców... Dziś nie możemy pozwolić, aby nasze miasta nosiły imiona zbrodniarzy faszystowskich, a ich portrety bezkarnie się pojawiały
na demonstracjach idących ulicami Kijowa, gdzie każdy metr jest przepełniony
krwią naszych rodaków”8. Krajowa Rada Ukrainy ds. Telewizji i Radiofonii
nałożyła na stację karę grzywny w wysokości 4,046 mln hrn (ok. 155 tys. dolarów). Zarzuciła stacji to, że w ogóle wyemitowała koncert. Zdaniem instytucji, transmisja „poniża godność obywateli Ukrainy, nawołuje do wrogości,
wzywa do podważania integralności państwa i zawiera oznaki propagandy”9.
Wracając do serwisu wiadomości, podobnie jak stacja 1+1, INTER
(ІНТЕР) swój program zaczęła od wypowiedzi Poroszenki, ale innej niż ta, na
którą postawili wydawcy 1+1: „to, że my świętujemy Dzień Zwycięstwa nad
Nazizmem w II Wojnie Światowe 8 maja10, zbliża nas do wartości i tradycji
Film został sfinansowany przez ministerstwo kultury Rosji, został nagrany w Krymie.
Wypowiedzi prowadzących koncert Andrej Domański oraz Anastasiia Daugula
9
https://www.nrada.gov.ua/telekanal-inter-maye-splatyty-ponad-4-mln-gryven-shtrafu-za
-rozpalyuvannya-vorozhnechi-v-efiri-9-go-travnya/ (dostęp od: 11.07.2018)
10
Ustawa 2539 „W sprawie uwiecznienia zwycięstwa nad nazizmem w II wojnie światowej
1939/45”. Rada Najwyższa Ukrainy” od 9 kwietnia 2015 roku.
7

8
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europejskich”. Kolejna wypowiedź brzmiała następująco: „zmierzamy w kierunku Europy”. Powyższe cytaty pojawiły się w serwisie najprawdopodobniej
z tego powodu, iż INTER-owi ciągle zarzuca się nastawienie prorosyjskie, co
dodatkowo potęguje fakt, iż większość społeczeństwa nie popiera zmiany obchodów Dnia Zwycięstwa z 9 na 8 maja11, tym samym przedstawiając, że
prezydent Poroszenko odpowiada za tę zmianę. Przedstawiciele ugrupowań
nacjonalistycznych obecni na zgromadzeniu zostali przedstawieni jako nieliczna i małoznacząca grupa ludzi, nieuważających 9 maja za prawdziwe święto.
Pozytywnie zostali natomiast pokazani działacze i sympatycy opozycyjnej prorosyjskiej partii politycznej „Za życiem”. Wydawcy 9 razy złożyli podziękowania temu ugrupowaniu. Wypowiedzi członków innych obozów politycznych
w serwisie się nie pojawiły. Padły za to słowa „musimy odróżniać, że faszyzm
to faszyzm, a prawdziwi bohaterzy to są prawdziwi bohaterzy”12.
Teraz chciałabym przejść do ostatniej analizowanej stacji telewizyjnej –
UKRAINA Wydawcy przygotowali specjalne wydanie wieczornych wiadomości. Prowadzący programu połączyli się z reporterami z różnych zakątków
świata, żeby pokazać widzom, czym jest ten dzień w kulturze innych narodów.
W porównaniu do 1+1 UKRAINA zaprezentowała krótsze podsumowanie
dnia na Ukrainie, skupiając na tym, dlaczego Europa świętuje 8 a nie 9 maja.
Podsumowując, należy powiedzieć, że w dniu 09 maja 2019 większą
oglądalnością cieszyła się stacja INTER, która zazwyczaj jest najmniej oglądana spośród wszystkich trzech (34 proc. w porównaniu do 50 proc. 1+1 oraz
43 proc. UKRAINY). Wysokie wskaźniki oglądalności INTER zawdzięcza
przede wszystkim koncertowi, który wzbudził kontrowersje w sprawie rzekomo separatystycznych wypowiedzi prowadzących. W roku 2018 INTER również uzyskał największy wskaźnik oglądalności dzięki koncertowi. Oglądało
go wówczas 13 mln widzów. Można powiedzieć, że w pewnym sensie obywatele ukraińscy spotkali się z problemem dualizmu, mając do wyboru z jednej
strony prorosyjski koncert, z drugie zaś – wzmożenie uczuć patriotycznych.
Patrząc na tabele 1 i 2, możemy potwierdzić tezę o luce informacyjnej,
gdzie uwaga adresata jest przykuta do jednego wydarzenia. Celowe wyniesienie wiadomości do rangi najważniejszej kosztem pominięcia pozostałych jest
jednym z najbardziej skutecznych sposobów strategii manipulacji. W swojej pracy Maciej Mrozowki wskazuje, że na działania człowieka ma wpływ
emocjonalny poziom programów, które definiują sytuację i tworzą obraz
Badania Ranking za 30.04.2019-10.05.2019; próbka 3000 osób wskazują, że 69,5 proc.
obywateli uznają przeniesienie święta za bląd, a 83 proc. za wielkie święto;.
12
Wypowiedź Wadyma Rabinowycza, współprzewodniczący partii „Za życie”.
11
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rzeczywistości (Mrozowski 1990 Warszawa s 47-52). Na przykład INTER
używając 16 razy (tab. 2) podkreśla starą nazwę Dzień Zwycięstwa, przy czym
absolutnie pomijając uczestników ATO. Tworzą tym samym efekt „luki wiedzy”, gdzie uwaga adresata jest przykuta do jednego wydarzenia. Celowe wyniesienie wiadomości do rangi najważniejszej kosztem pominięcia pozostałych
jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów strategii manipulacji. Badania Kijowskiego Instytutu badań socjologicznych za 29.10.2014 wskazują, że
70,5 proc. mieszkańców wschodu ogląda telewizję rosyjską, z nich 79,4 proc.
wierzą w podawaną w tych media informację. Dla porównania w centralnych
regionach to jest 27,2 proc. większe utożsamianie się z kulturą rosyjską w porównaniu do innych regionów. Potwierdza to również tezę, iż skuteczność
oddziaływania mediów zależy od tego, jaką opinię jednostka posiada. Dalej przystąpię do głębszego opisu, czym jest nacjonalizm jako idea narodowa
na przykładzie Ukrainy
Nacjonalizm, jako idea narodowa
Można zaryzykować tezę, iż od momentu zdobycia przez Ukrainę niepodległości, ukraińskie władze przekształciły zjawisko nacjonalizmu w ideologię
państwową i podzieliły go na różne modele. W trakcie ostatecznej fazy formalnego przejścia od ustroju komunistycznego do niepodległości Ukrainy jej
główne hasło było jednoznaczne, proste i zrozumiałe: „państwo, demokracja,
dobrobyt, duchowość, zaufanie” 13, które na swoje sztandary w ramach kampanii wyborczej wziął wówczas Leonid Krawczuk, który po ogłoszeniu powstania
niezależnego państwa ukraińskiego został wybrany na pierwszego prezydenta.
W kontekście rywalizacji różnych krajowych partii politycznych, podzielających retorykę i poglądy nacjonalistyczne, nie można mówić o jednej konkretnej odmianie ukraińskiego nacjonalizmu, lecz o jego wielu ucieleśnieniach.
Poszczególne partie przedstawiają „patriotę” na swój sposób. Nacjonalizm jako
ideologia narodu jest bowiem wielce niestabilną i sprzeczną koncepcją.
Po uzyskaniu niepodległości Ukraina początkowo nie przyjęła Konstytucji, ani żadnych ustaw, w których precyzyjnie zostałoby określone miejsce obywatela w nowo powstałym społeczeństwie państwa demokratycznego. Można stwierdzić, iż niewystarczające uregulowania prawne podzieliły naród od
Hasła wyborcze pierwszego prezydenta Ukrainy Leonida Krawczuka http://uk.x-pdf.ru/5i
storiya/1565222-41-kolektivna-monografiya-kerivnik-kolektivu-avtoriv-naukoviy-redaktor
-doktor-politichnih-nauk-profesor-dudko-udk-3163.php?fbclid=IwAR0h6N_9DKHyilI4_
XsLSL-61vdQIMuxiKXuf5pHBV8_BL0mSzG-VkoOq1c
13
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środka, głównie na obywateli nastawionych albo na zbliżenie z Europą, albo
na zacieśnienie współpracy z Rosją.
Ukraińska idea narodowa do tej pory wydaje się niesformułowana
jako koncepcja akceptowalna dla wszystkich – albo przynajmniej dla większości – uczestników „budujących” naród ukraiński. Brak ponadto spójnej
wizji rozwoju Ukrainy, która zdefiniowałaby, jak ma wyglądać strategia postępu państwa na różnych płaszczyznach. Charakterystyczne dla tej idei pozostają natomiast takie elementy, jak poszukiwanie tożsamości i ukraińskich
wartości narodowych.
Z perspektywy obywatela Ukrainy pozwolę sobie rzec, iż społeczeństwo
obywatelskie w kraju nie jest rozwinięte na tyle dobrze, żeby być w stanie nadzorować działalność władz państwowych we wdrażaniu uzgodnionej ze społeczeństwem strategii rozwoju. Państwo zdaje się nie dążyć do zaspokojenia
interesów narodowych czy odpowiedzi na podstawowe pytanie: „czego naród
pragnie?”14. Z kolei politycy są postrzegani przez naród ukraiński w kategoriach „skorumpowanych elit”, które dążą do przekazywania władzy między
tzw. grupami wpływu, tym samym niwecząc możliwość zaistnienia „wspólnego języka” między instytucjami a narodem. Zamiast zarysowania realnych
dróg do dalszego rozwoju i postępu narodu, politycy Ukraińscy wydają się
dążyć do „standardów europejskich”, ale przy tym pomijają aspekt edukacji
narodu w kwestii, co to znaczy być „Europą” czy „w Europie”. O obietnicach
„lepszego życia” w Europie i wyborczych hasłach będę mówiła dalej.
Idea narodowa w swojej istocie jest abstrakcyjna, wyjęta z kontekstu historycznego, tłumacząca nam, z jakiego „plemienia” pochodzimy. Jest ona
odzwierciedleniem ideałów narodu, jego wizji dobrej przyszłości. Historia
narodu jest zmienna, a więc jak idea na przestrzeni dziejów nie może pozostawać taka sama. Kiedy politycy podczas formowania idei narodowej sięgają
po mity z przeszłości, wtedy pojawia się nacjonalizm. Jeżeli jednak ktoś próbuje sformułować przynajmniej wspólne podstawy – „zasady” ukraińskiego
patriotyzmu – to nadal jest przedstawiany jedynie jako postać o nastrojach
nacjonalistycznych (dla owych polityków charakterystyczne są fryzury stylizowane na kozaków zaporoskich, sponsorowanie nacjonalistycznych ugrupowań
etc.). Jak pisałam na początku, nacjonalizm i patriotyzm są to pojęcia bardzo
podobne, tym samym mylnie stosowane zamiennie. Dla polityków sentyment
nacjonalizm jest wygodną metodą do manipulacji i propagandy.

14
Badania Ranking za 30.04.2019-10.05. 2019 r. ; próbka 3000 osób, wynika, że 96.8 proc.
Ukraińców chcą skończyć wojnę oraz 94.3 proc. chcą podwyższenia płac i emeretur
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Po pierwsze, nacjonalizm chętnie posługuje się emocjami, przy czym
często lekceważy krytyczne myślenie i racjonalne zachowania. Nacjonalizm
odwołuje się do historii, która powstaje „na nowo” w zależności od tego, kto
w danej chwili rządzi. Przedstawienie przez polityków historycznych wydarzeń
– poniekąd też zniekształconych w celu dopasowania do konkretnego przekazu – stają się dla zwykłego obywatela niezaprzeczalnym faktem. Poruszając się
w zakamarkach przeszłości, nacjonalizm znajduje w nim niewyczerpalne źródło
tworzenia mitów, które są niezbędne do budowania społeczności narodowych.
Po drugie należy pamiętać, iż aby wzbudzić w społeczeństwie patriotyczne uczucia, potrzebne jest skuteczne „dzisiaj”, podczas gdy nacjonalizm żyje „wczorajszym dniem”, którego główną cechą charakterystyczną są
przedstawione w roli bohaterów postacie historyczne. Zdecydowanie łatwiej
i skuteczniej jest pobudzić społeczeństwo, przekonując je o wspaniałym narodowym rodowodzie kozackim, niż pracować nad stabilnym wzrostem
gospodarczym kraju i poprawiać ogólną jakość życia ludności.
Społeczeństwo ukraińskie okazało się sympatyzować etnicznym, a nie
obywatelskim ideałom. Problemem jest natomiast, że Ukraina to kraj bardzo
podzielony regionalnie (podobnie zresztą do Polski), co powoduje, że każda
część państwa ukraińskiego ma własne ideały narodowe. W odniesieniu do
poszczególnych regionów są również wykorzystywane różnorakie – najczęściej
historyczne – zabiegi manipulacyjne.
Najbardziej dobitnym tego przykładem w ciągu ostatnich 7 lat stał się
konflikt wojenny na wschodzie Ukrainy, który zamienił się w główne narzędzie manipulacji polityków na poziomie ogólnokrajowym, co przyczyniło się
do wzrostu destabilizacji społeczeństwa.
„Europeizacja władzy”.
Identyfikacja Ukraińców w kontekście Europy
W tej części postaram się pokazać, czym jest Europa dla Ukraińców i jak
ją postrzegają, czy i jak rozumieją jej znaczenie we własnym życiu lub państwa
oraz jaki model przywództwa zdaniem Ukraińców jest najbardziej pożądany,
jeżeli chodzi o prezydenta i jego politykę zagraniczną.
Obietnice przyspieszonego zbliżenia z Europą miały na celu pokazać odejście Ukrainy od przeszłości komunistycznej. Aczkolwiek ze względu na to, że
konkretnego programu wyznaczającego przyszłe działania na rzecz dalszej demokratyzacji kraju nie było, wybrany został kierunek „Europa”. Z wejściem do
grona państw zachodnich, czyli ostatecznego wstąpienia do Unii Europejskiej,
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wielu Ukraińców wiąże wielkie nadzieje. Europa postrzegana jest w większości
przypadków przez pryzmat zamożności i godnego, wręcz niezobowiązującego
w porównaniu do Ukrainy, życia w państwie wysoko rozwiniętym15. Podnoszenie standardów życiowych na miarę kraju zachodniego, zaadoptowanie
wartości europejskich jest obecnie priorytetem dla Ukrainy, mimo że wiąże się
również z brakiem zrozumienia tego, co sobą te wartości reprezentują. „Europa” i „Zachód” – właśnie te ogólnikowe określenia powszechnie stosowane
przez społeczeństwo ukraińskie dla krajów z prosperującą lub dobrze rozwiniętą gospodarką, o ideologii liberalnej, a także koniecznie o wysokiej jakości życia. Jak wynika z badań Centrum „Nowa Europa” przeprowadzonych
w okresie listopad-grudzień 2018 roku, 54 proc. Ukraińców na stanowisku
prezydenta chcą widzieć proeuropejskiego przywódcę. Natomiast jako najlepszy model kierowania państwem ankietowani wskazywali rządy prezydenta
Białorusi Aleksandra Łukaszenki 13,44 proc., a prezydenturę na wzór jednego z najbardziej euroentuzjastycznego głowy państwa Emanuela Macrona
chcieliby widzieć tylko 2,67 proc. Powyższe wyniki dotyczące preferowanego
modela przywództwa udowadniają, że społeczeństwo potrzebuje wersji paternalistycznej, najbardziej rozpoznawalna za sprawą rządów komunistycznych
w Związku Radzieckim. Z ww. badania można się również dowiedzieć, że dla
Ukraińców prawo samodzielnego decydowania o swoim losie – 31,17 proc.
badanych – jest największym osiągnięciem polityki zbliżenia z Europą. „Europa” w rozumieniu Ukraińców to „Zachód” z jego stabilnością, gwarancją
lepszego życia i rozwijającą się gospodarką wolnorynkową.
W pewnym sensie powyższa sytuacja obnaża wewnętrzną konkurencję
w kraju, gdzie ludzie są podzieleni według mniejszych (czasem wręcz zerowych) i większych aspiracji europejskich. Idea ta demonstruje dwie Ukrainy:
zachodnią – proeuropejską, bliższą Europy jak geograficznie, tak i historycznie, bardziej kulturalną, wyznającą wartości rozwiniętych państw zachodu, a wschodnią– prorosyjską, niewyróżniającą się inteligencją, prostacką,
o mniejszym poziomie świadomości obywatelskiej. Takie dyskursy są obecne
nie tylko w komunikatach wyborczych, ale również w umysłach przeciętnych
Ukraińców.
Dalej przedstawiam reprezentatywne dla omówionych wyżej kwestii
przykłady, wzięte z ukraińskiego dyskursu publicznego, które dotyczą obietnic wyborczych składanych przez polityków.

Badania Rankingu za 21.04-10.05.2017; próbka 2400 wskazują, że dla 38 proc. przepytywanych wstęp do UE to możliwość polepszyć życie zwykłych ludzi.
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Przykłady proeuropejskich obietnic wyborczych
„Będziemy jeździć do Europy bez wiz. Ukrainie – być” – jeden z postulatów kandydującego wówczas Wiktora Juszczenki na fotel prezydenta w 2005
roku. „Ukraina to Europa” Hasło partia Witalija Kliczki. Podczas wyborów
prezydenckich w 2014 roku. „Przyszłość Ukrainy w UE. Bezpieczeństwo
Ukrainy w NATO” Julia Tymoszenko na wybory prezydenckich w 2019 roku.
„My – Ukraina. Wojsko chroni nasze ziemie. Język chroni nasze serce. Wiara
chroni naszą duszę”, Petro Poroszenko. Wybory prezydenckie w 2019 roku.
„Na nowych ziemiach nie będzie wroga”, Ołeh Tiahnybok z partii „Swoboda”. Wybory prezydenckie w 2014 roku. Hasło partii – „Ukraina dla Ukraińców”. „O niepodległość trzeba walczyć!”, Julia Tymoszenko i Arsenij Jaceniuk.
Wybory parlamentarne w 2012 roku.
Stosunek do symboli
Po wyborach 2005 roku być ubranym w stroje ludowe, stało się zjawiskiem powszechnym. Wówczas Wiktor Juszczenko jako pierwszy zaczął propagować taki styl ubierania się na najwyższych szczeblach państwowych. Wyszywankę – tradycyjna ukraińska koszula zdobiona haftami – dostali w prezencie
m.in. Paul McCartney, António Guterres16 (Od 2017 r. sekretarz generalny
ONZ), mer Kioto, Papa Francisco oraz Justin Trudeau. Wyszywanka stała się
symbolem kojarzonym na całym świecie z Ukrainą. Po Euromajdanie (albo
„Rewolucji Godności”) symbol wyszywanki przejawiał się już nie tylko w ubraniach, lecz również w postaci nalepek na samochodach, etui dla telefonów oraz
jako główny element ukraińskich wesel 17.
Wyniki kolejnych badań przeprowadzonych przez „Ranking” na temat zakazu symboli komunistycznych i ideologii nacjonalistycznej też się
Od 2017 r. sekretarz generalny ONZ
Według badań stowarzyszenia socjologicznego „Ranking” z 2014 roku, 29 proc. Ukraińców,
którzy ukończyli 18 lat, ma jedną lub więcej haftowanych koszul. Kolejne 37 proc. wówczas jej
nie mieli, ale deklarowali zamiar nabycia w przyszłości. Natomiast jedna trzecia respondentów
nie miała wyszywanek i nie rozważała kupna w przyszłości. W zachodniej części kraju – według
badań – co drugi Ukrainiec miał wyszywankę, podczas gdy tylko co dziesiąty zamieszkujący
Donbas deklarował posiadanie wyszywanki. Z badań wynika również, iż 7 proc. badanych uważało wyszywankę za odzież codzienną, a jedynie 5 proc. – za symbol radykalnego nacjonalizmu.
Z kolei 3 proc ankietowanych wskazywało, że ubieranie się w stroje ludowe jest symbolem
„wieśniactwa”. Jednocześnie, im dochód i wykształcenie respondentów były wyższe, tym częściej
oni mieli w domu haftowaną koszulę. Ponad 40 proc, którzy uważają ukraiński za swój język
ojczysty, mieli wyszywankę. Natomiast wśród przepytywanych posługujących się na co dzień
językiem rosyjskim, tylko 7 proc. mieli w domu ten narodowy symbol.
16
17
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różnią jak od regionu i dominującego w nim języku, tak i od dochodu oraz
wykształcenia18.
Mimo że mentalność radziecka nadal hamuje progresywne zmiany
w nowoczesnych poglądach narodu ukraińskiego, obecne na wschodzie kraju
militarna agresja rosyjska sprzyja większej akceptacji idei nacjonalistycznych19.
Po „Rewolucji Godności” po raz pierwszy działalność formacji zbrojeniowych OUN-UPA była oceniana raczej pozytywnie niż negatywnie. Wśród postaci historycznych stosunkowo pozytywny wynik akceptacji uzyskali Lenin
i Stalin – 25 proc. i 22 proc. odpowiednio w 2016 roku)20. Stosunek do Józefa
Stalina, który dążył do zniszczenia nacjonalistycznych ruchów na Ukrainie
(zresztą również w innych częściach Związku Radzieckiego) i jest postrzegany
jako antagonista Bandery, pozostał prawie na niezmiennym poziomie – 20%
i 24% w 2014 i 2016 latach odpowiednio.
Ranking podaje, że w ciągu ostatnich 8 lat wzrosła liczba osób, które identyfikują się jako obywatele Ukrainy. W 2010 wskaźnik ten wynosił 57 proc.,
w 2018 roku – 66 proc. Największy odsetek osób, które czują się obywatelami
Ukrainy, to są mieszkańcy zachodniej części kraju 74 proc. Na wschodzie zaś
ze sformułowaniem „obywatel Ukrainy” identyfikuje się 55 proc. respondentów. Z kolei utożsamianie się z „człowiekiem radzieckim” jest bardziej charakterystyczny dla mieszkańców południowych i wschodnich regionów kraju,
osób starszych i mniej wykształconych. W kategoriach „Europejczyków” myślą o sobie w większym stopniu mieszkańcy zachodu i centrum kraju, a także
Tak na przykład zakaz pojawiania się w przestrzeni publicznej sierpa i młota pozytywnie oceniają mieszkańcy zachodniej Ukrainy (48 proc. w 2016 roku) o wyższych dochodach
i wyższym wykształceniu. W porównaniu do uzyskanych wyników ze wschodniej części kraju (18 proc. w 2016 roku) różnica wynosi 30 proc., co pokazuje, że symbole k
omunistyczne są mniej drażliwe dla mieszkańców Ukrainy lewobrzeżnej. Na Wschodzie, 40
proc. wskazało, że pozytywnie oceniają pomysł zakazu symboliki nacjonalistycznej. Rezultat
badania m.in. pokazuje, że rozumowanie pojęcia „nacjonalizm” różni się od regionu i od języka,
którego jednostka używa na co dzień. Rezultat badania pokazał, że dla mieszkańców Zachodu
i posługujących językiem ukraińskim, ubierania się w wyszywankę jest demonstracją patriotyzmu i tradycji, wskazuje na to 48 proc. na Wschodzie i w Donbasie, dla 21 proc. przepytywanych to jest oznaką radykalnego nacjonalizmu.
19
Na przykład, stosunek społeczeństwa wobec Stepana Bandery, symbolu ukraińskiego nacjonalistycznego oporu wobec władz sowieckich i nazistowskich w czasie II wojny światowej
i po niej, znacznie się zmienił . W 2012 roku 22 proc. wskazywało pozytywny stosunek do
Bandery, w 2016 to już było 35 proc. Tylko na Donbasie postrzeganie Bandery uległo pogorszeniu, gdyż w tym regionie postać przewodniczącego OUN (Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów) oceniana jest bardziej negatywnie niż przed wojną, podczas gdy postrzeganie
Stalina prawie się nie zmieniło. Dla Zachodu uczestnicy armii OUN-UPA zostają bohaterami,
którzy walczyli za niezależność, na to wskazuje 71 proc. badanych. Najbardziej negatywnie
oceniana jest działalność OUN-UPA na Wschodzie, 35 proc. uznaje, że OUN-UPA walczyli
za niezależność Ukrainy
20
Badania Ranking za 27.09.2018-04.10.2018 r.; próbka 2000 osób
18
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młodzież. Donieck i wschodnie regiony czują się bardziej związani z miastem,
z którego pochodzą niżby z całym krajem. Oznacza to, że mieszkańcy Doniecka coraz bardziej oddzielają się od reszty Ukrainy, i w coraz mniejszym stopniu
postrzegają siebie jako integralną część państwa ukraińskiego. Prawdopodobnie jest to jedna z przyczyn separatystycznego poparcia w tym regioni.
Zwiększenie tożsamości narodowej, popularyzacja symboli ludowych,
szacunek do bohaterów z przeszłości – to są wskaźniki pokojowego patriotyzmu. W dalszej części przytaczam przykłady agresywnej odmiany nacjonalizmu, która z czasem przekształciła się w nacjonalizm radykalny.
Nacjonalizm w działaniu
Zacznę od działalności organizacji „C14”, której uczestnicy pozycjonują siebie jako prawicową radykalną organizację pozarządową, która nie kryje zamiłowania do ukraińskiego nacjonalizmu. „C14” jest członkiem ruchu
nacjonalistycznego, który wydaje przeznaczone dla żołnierzy frontowych pismo pod tytułem „Dobrowolets” („Ochotnik”). Jego redaktorzy zabierali głos
w sprawie wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2019 roku, publikując artykuły traktujące o tym, że wrogami ojczyzny są zarówno obywatele popierający zastosowanie pokojowych mińskich porozumień między Ukrainą a Rosją. Członkowie C14, jak samie wskazują na swojej stronie internetowej, chcą
niszczyć „biznes moskiewski" i tym samym palą banki z kapitałem rosyjskim.
Warto zaznaczyć, że eksport surowców obu stron konfliktu wynosi 70-80 proc.
całkowitego eksportu towarów. Rosja z kolei jest jednym z nielicznych krajów,
który kupuje m.in. ukraińskie części do statków kosmicznych i jest głównym
importerem ukraińskich towarów. Dlatego handel z Rosją dotychczas pozostawał istotnym elementem składowym ukraińskiej gospodarki).
W swojej gazecie „C14” przedstawia Tarasa Szewczenkę – ukraińskiego
poetę narodowego – jako Proroka, pomijając przy tym fakt, że był zaprzyjaźniony z Imperium Rosyjskim, co w podręcznikach szkolnych wciąż stanowi
temat tabu, a ta część życiorysu poety nie jest precyzyjnie opisana.
Na przedstawionym21 portrecie Szewczenki, wystawionym jako część
większego wernisażu artystycznego w kijowskim metrze, obraz folklorysty
przerobiony został w humorystyczny sposób. Z tego powodu w artykule
z 20 lutego 2019 roku na łamach „Ochotnika” padły następujące zdania:
„Ruch ochotniczy OUN zdecydowanie sprzeciwia się próbom zniekształcenia
21

Przerobiony portret, foto1
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obrazu naszego Proroka przez współczesnych neomarksistowskich rosyjskojęzycznych „artystów”, przedstawiających Szewczenkę jako klauna i alkoholika. Potępiamy także popularyzowanie i komercjalizację tego typu twórczości.
Widzimy w tym przejaw satanizmu i antyukraińskiej propagandy. Wzywamy nacjonalistycznie świadome społeczeństwo, by razem z nami zapobiegło
rozprzestrzenianiu się tej szatańskiej kreatywności w ukraińskich miastach” 22.
Redaktorzy gazety zniechęcali również obywateli do nie brania udziału w wyborach prezydenckich na Ukrainie, argumentując, że „patriota nie może glosować na wrogów ojczyzny”23. Ostatecznie karykaturę poety zniszczył jeden
z aktywistów ruchu.
Trzeba wskazać, że „C14” nie jest graczem negatywnym w ukraińskim
życiu publicznym, gdyż z jednej strony propaguje zdrowy tryb życia, walczy z nielegalną zabudową miasta i organizuje warsztaty edukacyjne dla młodzieży, a z drugiej odpowiada m.in. za zabójstwo dziennikarza Ołesia Buzyny24, pobicie dziennikarza Ruslana Kotsaby25 (powodem miały być rzekomo
przyjazne relacji z rosyjskim okupantem) oraz zniszczenie taboru Romów
w dzień urodzin Adolfa Hitlera. „C14” nieraz była krytykowana przez amerykański dziennik The Washington Post za używanie symboliki neonazistowskiej26. Stowarzyszenie Terrorism Research & Analisis Consortium (TRAC)
umieściło „C14” na swojej liście organizacji terrorystycznych o charakterze
separatystycznym27. Pomijając oficjalny zakaz używania symboliki narodowo socjalistycznej i nacjonalistycznej28, jej działacze demonstrują na wiecach
i zgromadzeniach swastykę i celtyckie krzyże, oraz salutują „heil Hitler”.
W swoich dalszych rozważaniach przedstawiam przykład działań, za których pomocą organy władzy publicznej próbowały wzmocnić miłość obywateli do ojczyzny. Najbardziej jaskrawym przykładem - pronacjonalistyczna działalność prezydenta Poroszenki. Tak na przykład portal The National Interest
wskazuje, że jedną z przyczyn przegranej Poroszenki w wyniku wyborów
prezydenckich 2019 roku, był jego nacjonalistyczny i otwarcie antyrosyjski

http://oun.org.ua/zayava-dr-oun-na-pidtrymku-borotby-yuriya-horta-iz-satanynskym-mystetstvom/
23
Zachęcanie autora artykułu od 16.03.2019 r.
24
MSW Arsen Avakow oskarżył członków C14 A. Medvedko i D. Polischuk
25
Pobicie dziennikarza członkiem partii Prawy sektor, zaprzyjaźnionej z C14
26
https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/06/15/ukraines-ultra-right-militias-are-challenging-the-government-to-a-showdown/?noredirect=on&utm_term=.5fb120d39b80
27
https://www.trackingterrorism.org/group/c14-aka-sich-ukraine
28
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19 od 06.04.2015
22
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sposób prowadzenia zarówno kampanii wyborczej, jak i sprawowania władzy
w ciągu pięcioletniej kadencji29.
Zacznę od ustawy o języku ukraińskim, przyjętej 25 kwietnia 2019 roku.
Ustawa № „5670-д” zobowiązuje m.in. instytucje państwowe, samorządy oraz
podmioty pozostałych dziedzin życia publicznego do używania języka ukraińskiego jako jedynego języka oficjalnego30. Ustawa miałaby być rozwiązaniem,
służącym podniesieniu świadomości społeczeństwa względem swojej narodowości. Wyniesienie języka ukraińskiego na poziom uregulowany prawnie jest
częścią większej ustawy o oświacie31, która została krytycznie odebrana m.in.
przez władze węgierskie, rumuńskie oraz rosyjskie. Nowa ustawa została również skrytykowana przez Rose Gottemoeller, zastępcę sekretarza generalnego
NATO, która oznajmiła, że „jest ona naruszeniem przepisów Komisji Weneckiej”32. Najwięcej wątpliwości budzi artykuł 7. o języku w oświacie, który
przewiduje, że dzieci z rodzin należących do mniejszości narodowych na Ukrainie będą mogły uczyć się w swoim języku ojczystym tylko w szkole podstawowej. Ponadto, cały proces kształcenia będzie się odbywał w języku ukraińskim,
podczas gdy języki mniejszości narodowych będą stanowić odrębne przedmioty nauczania. Władze w Budapeszcie dopatrzyły się w tej ustawie naruszeń
podstawowych praw mniejszości węgierskiej. Wielu krytyków ustawy o języku
uważa, iż w celu popularyzowania ukraińskiego, władze państwowe chcą ograniczyć możliwość nauczania się grupom etnicznym w swoim języku ojczystym.
Kolejnym przykładem polityki nacjonalistycznej i dzielenia ludzi na „my”
a „oni”, jest sytuacja dotycząca reprezentantów Ukrainy na konkursie piosenki
Eurowizji 2019. Przedstawiciel kraju jest wybierany przez komisję narodową,
a później wyłaniany drogą głosowania przez widzów. Po wynikach tej selekcji,
w imieniu Ukrainy wystąpić miała wokalistka Maruw, która ostatecznie nie
uczestniczyła w konkursie w Tel Awiwie. Narodowa Telekompania Ukrainy
nie pozwoliła piosenkarce na wyjazd, ponieważ wcześniej koncertowała ona na
terenach Federacji Rosyjskiej. Natomiast ani Konstytucja Ukrainy, ani żadne
inne regulatory prawne nie zawierają zapisów, które by oficjalnie nakładały na
artystów zakaz występowania w Rosji.
Kontynuując wątek „wrogów” ojczyzny, przedstawiam stronę internetową „Myrotvorets” (ten, kto niesie spokój; rozjemca, mediator)33. Jest to
29
https://nationalinterest.org/feature/petro-poroshenkos-nationalism-cost-him-presidency53887
30
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61994 od 09.06.2017
31
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58639 od 04.04.2016
32
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164058.htm od 26.02.2019
33
https://myrotvorets.center/
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ukraińska strona internetowa, która zaczęła działać w 2014 roku, stworzona
za inicjatywy Antona Geraszczenki 34. Twórcy portalu opisują „Myrotvorets”
jako „internetowe centrum badań nad zbrodniami przeciwko bezpieczeństwu
narodowemu Ukrainy, pokoju i bezpieczeństwu ludzkości oraz międzynarodowej praworządności”. Wśród partnerów strony są m.in. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz inne
departamenty obronne państwa ukraińskiego. Przez cały okres istnienia tej
witryny internetowej, szczególnie wtedy, gdy ukazywały się na niej informacje dotyczące danych osobowych rosyjskich, ale też ukraińskich dziennikarzy
o zbliżonych z narracją prorosyjską poglądach, była ona nie jeden raz krytykowana m.in. przez ombudsmana (odpowiednik Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce) Valerię Lutkovską, która zwracała uwagę na naruszenie 23
ustawy o ochronie dóbr osobistych. W 2018 roku, niemieckie ministerstwo
spraw zagranicznych potępiło włączenie byłego kanclerza Niemiec Gerharda
Schrödera do bazy danych ukraińskiego portalu i zażądało od władz ukraińskich zamknięcia strony35.
Pozytywne zmiany
Początek Rewolucji Godności i tzw. antyterrorystycznej operacji na
wschodzie stały się kluczowym przyczynkiem do rozwoju ruchów wolontarystycznych36, co dostarcza podstaw do stwierdzenia, że poziom

świadomości obywatelskiej i zaufania społecznego na Ukrainie uległ wzrostowi37 niezależnie od regionu38. Jednocześnie – co zresztą może dziwić, zważywszy na
wcześniejsze rozważania – wolontariuszy nie są nacjonalistami w klasycznym
rozumieniu tego słowa.
Najbardziej znani wolontariusze bowiem na co dzień posługują się językiem rosyjskim i są innej narodowości niż ukraińska39. Wolontariuszy
Sekretarz Rady Najwyższej Ukrainy ds. Wsparcia legislacyjnego w zakresie egzekwowania
prawa od 22.07.2017 r. Porównuje rosyjskie strony internetowe z Main Kampf.
35
Został wpisany na listę, po tym, jak udzielił wywiadu niemieckiej gazecie Aachener Nachrichten na temat Krymu.
36
Od jesieni 2014 r. wolontariusze zaczęli współpracować z Ministerstwem Obrony Ukrainy,
gdzie utworzono radę wolontariuszy.
37
Z danych Kijowskiego centrum badań socjologicznych wynika, że 32,5 proc. Ukraińców
samodzielnie przekazali pieniądze na rzecz armii ukraińskiej; 22,6 proc. za pomocą organizacji
pozarządowych i wolontariuszy.
38
To samo badanie pokazuje, że mieszkańcy wschodu częściej (2,5 proc. ) stawali się wolontariuszami niż mieszkańcy zachodu (2,2 proc. )
39
Armen Nikogasian, piewszy lekarz na Majdanie oraz w Donbasie; Georgiu Tuka, rosyjskojęzyczny wolontariusz, stworzył organizację działającą na potrzeby armii, i Tatiana Ryczkowa,
która sprzedała rodzinną firmę na potrzeby armii, też używa języka rosyjskiego.
34
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ukraińscy nie są również patriotami w kontekście wąsko etnograficznym, czy
miłości lub zaufania do instytucji publicznych.
Jeśli przejrzymy badania z ostatnich lat, to zobaczymy zmienę. Tak na
przykład w 2006 roku 94 proc. Ukraińców znali kolory flagi ukraińskiej, ale
tylko 66,7 proc. potrafiło prawidłowo nazwać kolejność kolorów40. W tym samym roku poprawnie odśpiewali pierwszy wiersz ukraińskiego hymnu jedynie
15,7 proc. ankietowanych, a 35,5 proc. – w ogóle nie pamiętali słów. W 2012
roku odsetek tych, którzy nie znali kolejności kolorów na fladze, zmalała, gdyż
już 29 proc. badanych nie potrafiło wymienić prawidłowej kolejności kolorów,
a już tylko 22 proc. nie znało słów hymnu41. Z kolei badania za 2017 rok pokazują, że osób, które nie znają słów hymnu jest, tylko 9 proc., z czego 6 proc.
nie chce się ich po prostu nauczyć42.
Patologia ukraińskiego patriotyzmu
W ostatniej części mojej pracy podsumowuję wątek patriotyzmu ukraińskiego, opisując, jak się przejawia oraz jakie problemy mogą się pojawić, kiedy
mówimy o ukraińskim patriotyzmie. Myślenie patriotyczne staje się myśleniem mitologicznym. Z jednej strony Ukraińcy uważają siebie za patriotów,
z drugiej nie wyrażają poparcia dla nowych ustaw „proukraińskich”43.
W obrębie państwa wydają się ponadto istnieć kilka rozmaitych wersii
przeszłości. Dla obywateli wschodnich regionów jedną z najbardziej pochwalanych postaci historycznych pozostaje Katarzyna II Wielka44, która po wojnie
turecko-rosyjskiej zaczyna intensywnie rozwijać ten region. Dla ludności zachodniej cesarzowa stanowi z kolei symbol likwidacji Siczy Zaporoskiej, głównego ośrodka kozaków, którzy dla mieszkańców zachodu są wyrazem pragnienia woli i walki o swoją ukraińską tożsamość z rosyjskim najeźdźcą.
Patologia ukraińskiego patriotyzmu polega – po pierwsze – na selektywnym doborze przez polityków i liderów opinii publicznej „wygodnych” faktów
historycznych albo ich przeinaczeniu wedle własnych uznań. Ukraiński poeta
40
Badania Instytutu socjologicznej i politycznej psychologii za 02-07-09-2006; próbka 1263
osób
41
Badania NewsEffector za 20-24.08.2012 r.; próbka 5600 osób
42
Badania Kantar TNS za 23.06-30.06.2017r.; próbka 1000 osób
43
57 proc. nie podtrzymują pomysłu zmian radzieckich nazw ulic, badania Rankingu za
04.11.2016-11.11.2016, próbka 2000 osób; 33,8 proc. z kolei zaznacza, że produkcję rosyjską
chce oglądać w języku rosyjskim; 57,5 proc. uważa błędem zakaz produkcji rosyjskiej. Badania
Rankingu 30.04-10.05.2019, próbka 2000 osób
44
Badania przeprowadzone 24-25.12.2017 r w Odessie przez centr badań socjologicznych
„Puls”, wskazuje, że 80 proc. mieszkańców Odessy mają pozytywne zdanie na temat cesarzowej.
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i malarz Taras Szewczenko w kulturze ukraińskiej przedstawiany jest jako
bohater narodowy45, mimo że większą część swojego dorobku kulturowego
pisał po rosyjsku. Drugą oznaką charakterystyczną dla ukraińskiej odmiany
patriotyzmu są nurtujące społeczeństwo problemy, które ciągle dają się we
znaki, ale nad którymi społeczeństwo nie za bardzo się chce pochylać.
Kwestie, które społeczeństwo ukraińskie określa jako najbardziej krytycz46
ne , to są wojna na wschodzie kraju, inflacja, wzrost cen i bezrobocia oraz
korupcja. Ten ostatni problem jest – wedle większości obywateli Ukrainy –
ukraińską piętą achillesową, której nie da się pozbyć m.in. z powodu wciąż silnej pozycji oligarchii w kraju. W badaniu 88 proc. uczestników wskazało korupcję jako problem najbardziej istotny dla współczesnej Ukrainy47. Zajmuje
ona drugie miejsce w tym zestawieniu tuż po konieczności zakończenia wojny
z Rosją48. Z kolei w innym badaniu pracowni sondażowej Ranking49, 40 proc.
Ukraińców wskazuje, że korupcja na tyle mocno zakorzeniła się w ukraińskiej świadomości, iż bez niej społeczeństwo już nie potrafi istnieć. Warto
zaznaczyć, że jeśli za pomocą łapówki dla urzędnika zostanie załatwiona jakaś
jednostkowa, lecz osobista sprawa, to takie zachowanie jest bardziej akceptowalne niż podjęcie prób rozwiązania problemu, który ma znaczenie z punktu
widzenia społeczeństwa jako całości50. Natomiast 18 proc. badanych przyznało się do w 2016 roku do wręczenia łapówki.
Zakończenie
Podsumowując przedstawione w mojej pracy wyniki, można stwierdzić,
iż napięcie wewnątrz państwa istnieje nie tylko we wschodniej części kraju,
gdzie toczy się wojna, lecz również na zachodzie, gdzie sytuacja jest spokojna.
Argumenty „przeciwko Europie” w ocenie ukraińskiej ideologii dominującej
są uznawane za próby zdrady ukraińskiej wersji patriotyzmu, a więc ukraińskiej racji stanu i prawdziwej ukraińskości. Jeżeli ktoś zaczyna dostrzegać
inną niż członkostwo we wspólnocie europejskiej alternatywę dla przyszłości
Ukrainy, jest z tego powodu stygmatyzowany i „etykietowany” jako zdrajca.
Mimo że zapisy konstytucyjne gwarantują, że tylko naród ukraiński sprawuje
Z 47 lat swojego życia, tylko 9 lat spędził na wolności, resztę spędził w poddaństwie rosyjskim i na zesłaniu.
46
Badania Rating Grup za 16.05.2019r. Próbka 3000 osób
47
Badania Rankingu za 30.04-10.05.2019 r. Próbka 3000 osób
48
Badania Kantar TNS za 23.06-30.06.2017 r. Próbka 1000 osób
49
Badania Rankingu za 14-22.01.2016 r. Próbka 2000 osób
50
Tamże. 7 proc. badanych wskazało, że korupcja dla społeczeństwa jest akceptowalna, dla 13
proc. przepytywanych, łapowka jest uznawana za normę dla rozwiązania problemów osobistych.
45
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faktyczną władzę w kraju 51, to jednak nie społeczeństwo decyduje o losie
Ukrainy, lecz politycy. Próby wzbudzenia patriotyzmu powodują – w najlepszym przypadku – społeczny opór, w najgorszym zaś przypadku państwo
dzieli się na dwa przeciwne sobie „państewka” (myślenie typu: „możecie mieć
swoich bohaterów, a my będziemy mieli swoich”). Metafory, których używają
władze ukraińskie jak m.in. „nie chcemy prywatyzować zwycięstwa, jak to robi
Moskwa”52 propagują nienawiść do strony rosyjskiej i dzielą państwo na dwa
nielubiące się nawzajem obozy.
Zasadniczym problemem ukraińskich odmian patriotyzmu i nacjonalizmu, jak określiłam na samym początku mojej pracy, jest mylne użycie tych
pojęć. Nacjonalistycznie nastawione organizacje radykalne, jak omówiona C14, nazywając siebie patriotami, często zachowują się w sposób agresywny
wobec ludzi, którzy albo nie podzielają ich poglądów, albo są innej narodowości
niż ukraińska. Najpopularniejsze stacje telewizyjne w kraju należą do kapitału
prywatnego. Dobór informacji w nich zależy z kolei od tego, jaka strona sceny
politycznej jest dla właściciela stacji najważniejsza z punktu widzenia własnych
interesów. To, że zdecydowana większość ludności ukraińskiej nie orientuje
się, w którym momencie media podają nieprawdziwe informacje, oraz fakt,
że więcej niż 60 proc. nie chce się nauczyć sposobów odróżnienia prawdy od
kłamstwa53 , wskazuje na infantylność społeczeństwa w jego dążeniach do budowania nowego, wysokorozwiniętego państwa. Media odgrywają istotną rolę
w procesie kształtowania wizji narodu. Niemniej jednak ukraińskie media nie
mają i nie propagują wspólnej wizji idei narodowej, skutkiem czego jest przybierający na siłę rozłam społeczeństwa na kilka części. Z mojej analizy badań
wynika, że Ukraińcy zdają sobie sprawę z takich problemów, jak korupcja czy
opłaty komunalne. Natomiast wiedza ta nie przyczynia się w większości przypadków do rozwiązania tych problemów. W swoich aspiracjach proeuropejskich Ukraińcy jednak wydają się nie podzielać wartości europejskich, biernie
ponoć oczekując, że „Europa na Ukrainie” pojawi się sama.

Konstytucja Ukrainy rozdział 1; ustawa 5
Wypowiedź prezydenta Poroszenki z okazji świętowania 8 maja.
53
Badania Detektora media za 09-20.02.2019 r . próbka 2042 ankiety, 74,5 przepytywanych
wskazują, że za ostatni miesiąc nie korzystali z narzędzi walczących z nieprawdziwą informacją;
65,4 proc. przyznali, że nie chcieliby się nauczyć
51
52
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Załączniki
1.

(Przerobiony portret Tarasa Szewczenka „Prorok”)
Czas poświęcony wypowiedziom
1+1

INTER

UKRAINA

Petr Poroszenko
Władimir Zieleński

0,22
0,21

1,01
0,5

0,2
0,22

Polityki opozycji
Weterani
Uczestnicy ATO
Inni politycy
Uczestnicywieców

0,5
0,45
0,23
0,15
2,25

3,31
0,35
0
0,51
1,3

2,07
1,56
0,8
0,32
0,2

(tab. 1)(opracowanie własne)

Czas podany w minutach

Liczba słów
1+1

INTER

UKRAINA

Patriota

1

0

1

Bohater

2

4

4(1 uczestnik ATO)

Zwycięstwo
Naród
Nacjonalizm
Faszyzm
Europa

4
4
1
2

16
1
3
4
1

4
2
7
1
4

Związek radziecki

5

2

1

UPA
Rozejm
Spokój
Wróg
Ojczyzna
(tab.2)(opracowanie własne)
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3
4
1
2
1

3
2
1

3
1
4
2
1
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From patriot to nationalist.
Examples of contemporary propaganda.
Project: Ukraine

Summary: The constitution of Ukraine guarantees to every citizen,
regardless of nationality, equal rights, including freedom of religion or
customs, freedom of speech, and expression. The media in particular
benefit from the last two entries. The most popular TV stations are private stations that are becoming a tool for manipulation by Ukrainian
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oligarchs. In the article, I present how television presents the day of
Victory over Nazism in World War II, which remains one of the biggest holidays in the minds of Ukrainians. The aim of my work is to
present the state of Ukrainian patriotism after the Euromaidan. An
attempt to understand which direction the Ukrainians are going: patriotism or nationalism.
Keywords: Ukraine, patriotism, nationalism, propaganda

129

Aleksandra Korczyc
Uniwersytet Warszawski

Polityka bezpieczeństwa Niemiec
w świetle uzawodowienia Bundeswehry

Streszczenie: Tematem podjętym w niniejszej pracy jest opisanie i poddanie analizie wydarzenia jakim jest polityka bezpieczeństwa Niemiec
w świetle uzawodowienia Bundeswehry. Zmieniające się otoczenie
strategiczne, a także ograniczenia budżetowe spowodowane światowym
kryzysem gospodarczym powodują konieczność ciągłego dostosowania struktur wojskowych do zmieniających się warunków. Jednym
z państw, które podjęły się w obliczu światowego kryzysu gospodarczego bardzo kompleksowej reformy swoich sił zbrojnych są Niemcy.
Zmiany, jakie dotknęły Bundeswehrę są tym istotniejsze, że oznaczają
jednocześnie pełne uzawodowienie sił zbrojnych. Warto zatem pochylić się nad reformą niemieckiej armii, której ostateczny kształt został
ujawniony 20 września 2012 roku. Na uwagę zasługuje sam fakt zastanowienia się nad reformą niemieckich sił zbrojnych, która została oparta o wytyczne dla polityki obronnej, przyjęte przez szefa niemieckiego
MON dr Thomasa de Maizière 2011 r. (Palowski, 2021). Praca jest
prognozą krótkoterminową zmian- korzystnych, bądź nie, jakie mogą
zajść w niemieckiej armii, a także polityce bezpieczeństwa samych Niemiec po uzawodowieniu Bundeswehry. Artykuł odpowiada na pytanie:
jakie będzie miało znaczenie uzawodowienie armii niemieckiej dla redefinicji niemieckiej polityki bezpieczeństwa. W pracy posługuję się:
analizą historyczną; analizą SWOT oraz metodą ekspercką
Słowa kluczowe: Bundeswehra, uzawodowienie, SWOT, analiza historyczna, analiza ekspercka, Niemcy

131

ALEKSANDRA KORCZYC

ANALIZA HISTORYCZNA
Republika Federalna Niemiec powstała we wrześniu 1949 roku, miesiąc
później utworzono Niemiecką Republikę Demokratyczną. NRD w przeciwieństwie do RFN już wtedy posiadała oddziały liczące w przybliżeniu 70
tysięcy ludzi. Także w 1949 roku stworzono NATO, którego celem było
współdziałanie państw zachodnich w celu zapobiegania ewentualnej wojnie
z blokiem wschodnim. Jednak to dopiero wojna koreańska zapoczątkowana
w 1950 spowodowała, iż zaczęto inaczej spoglądać na politykę bezpieczeństwa
Niemiec Zachodnich, która w tamtych czasach zależała od jurysdykcji państw
kontrolujących strefy okupacyjne. Priorytetami aliantów w tej kwestii było zarówno bezpieczeństwo Niemiec ( wobec zagrożenia stwarzanego przez ZSRR)
jaki i bezpieczeństwo przed Niemcami (szukanie sposobów ochrony przed
ponownie silnymi Niemcami). Później, po zakorzenieniu instytucji demokratycznych w Niemczech zmniejszono rygor, jednocześnie Niemcy zostały powiązane siecią ograniczających je układów, umów i sojuszy (jednak nie wbrew
woli). Za początek walki władz niemieckich o wkład do wspólnej obronności
Zachodu można uznać wspomniany już rok 1950 (powołanie oficjalnych sił
zbrojnych w NRD miało już miejsce 1952 roku). (Cziomer 2010)
Zanim w 1955 utworzono ostatecznie Bundeswehrę, toczono debatę
o przyszłym funkcjonowaniu armii niemieckiej. Sformułowano 3 zasady,
Bundeswehra miała być:
•
•

•

Armią o charakterze obronnym- czyli odrzucenie zdolności do agresji.
Armią funkcjonującą w sojuszu- RFN rezygnuje z samodzielnej armii narodowej i działa wyłącznie w ramach sojuszu. (Malinowski
2009)
Armią opartą na powszechnym obowiązku służby wojskowej- szczególnie istotne był on ze względu na potencjalne zagrożenie ze strony
ZSRR, nie chciano także dopuścić do stworzenia armii zawodowej,
która jak Reichswehra z czasów Republiki Weimarskiej, mogłaby
wymknąć się spod kontroli państwa.

Remilitaryzacja Republiki Federalnej Niemiec wymagała nie tylko aktów
prawnych o charakterze międzynarodowym, ale przede wszystkim uregulowań w prawodawstwie państwowym. (Przybyll 2010) Do 1954 roku jedynym
zapisem konstytucyjnym tyczącym się wojska był art. 4 par.3 Ustawy Zasadniczej, który twierdził, że „nikt nie może być zmuszony do służby z bronią
w ręku”. (Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949)
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Zmiana nastąpiła w 1954 roku, kiedy to wprowadzono tzw. „pierwszą poprawkę wojskową”, miała ona stwierdzać, że „całkowita władza ustawodawcza
w sprawach dotyczących służby wojskowej (Krasuski 2008, s.21-34) i ochrony
ludności należy do federacji, a nie do krajów i będzie wykonywana w formie
wydawania zwykłych ustaw”. Kolejna, druga już poprawka wojskowa wprowadzona w 1956 mówiła o możliwości ograniczenia praw obywatelskich żołnierzy, a także ustaliła zasady organizacji sił zbrojnych.(Ibidem.)
Bardzo ważną ustawą był ustanowiona 23 VII 1955 roku Ustawa
o ochotnikach, pozwoliła ona werbować i szkolić ochotników. Kolejnym dokumentem, który zastąpił ustawę z 1955 roku była Ustawa Żołnierska z 1956
roku, która stworzyła podstawy prawne budowy i funkcjonowania zachodnioniemieckich sił zbrojnych. 25 lipca 1956 roku wprowadzono obowiązek
powszechnej służby wojskowej, miała ona trwać 12 miesięcy, a następnie od
1962 18 miesięcy. (Ibidem. op. cit.)
Ważnym wydarzeniem dla dalszej organizacji Bundeswehry było powołanie 6 V 1955 Federalnego Ministerstwa Obrony z ministrem Theodorem
Blankiem na czele.
Ważną koncepcją dla przyszłego funkcjonowania wojska była tzw. Koncepcja „Innere Führung” czyli po polsku- Koncepcja wewnętrznego dowodzenia, która miała zerwać z gorzkimi doświadczeniami z czasów drugiej wojny
światowej, kiedy to obowiązek bezwzględnego posłuszeństwa wobec rozkazu
wykorzystywano nierzadko w celach zbrodniczych.
Zerwano z tradycyjnym przypisywaniem Naczelnego Dowództwa głowie
państwa, w czasie pokoju miał je pełnić minister obrony, a w czasie wojny
kanclerz federalny.
Początkowo planowano osadzenie przyszłej armii w strukturach Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO), ta jednak nie powstała w związku ze sprzeciwem Francji (obawa przed wzrostem potęgi militarnej Niemiec). (Jacbsen
1993, s.32) Jednak już jesienią 1954 RFN przyjęto do Unii Zachodnioeuropejskiej by w roku 1955 uprawomocnić jej wstąpienie do NATO i symboliczne odzyskanie przynajmniej części suwerenności wobec państw okupacyjnych.
W związku z tym Niemcy przyjęły na siebie m.in. takie oto ograniczenia:
1. Maksymalnie 500 tysięcy żołnierzy
2. zakazana była produkcja broni atomowej, biologicznej i chemicznej,
a także od 1968 zakazane było samo posiadanie broni atomowej
3. ograniczono także w pewny stopniu produkcję broni konwencjonalnej
Zadaniem podstawowym (obowiązujący do lat osiemdziesiątych)
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Bundeswehry w NATO było: wzmocnienie sił konwencjonalnych NATO
i osiągnięcie w krótkim czasie gotowości do działania w celu zapewnienia
wspólnej, kompleksowej obrony.
Od 1956 roku następowało stopniowe tworzenie struktur sił lądowych,
powietrznych i morskich na podstawie planów narodowych i studyjno-planistycznych dokumentów NATO o symbolu MC-70. Zadanie ukończono
w większości już w 1962 roku. W kolejnych latach struktury były wielokrotnie przekształcane, w zależności od zmieniającej się polityki bezpieczeństwa
państwa, nowych konstrukcji uzbrojenia i sprzętu technicznego i potrzeb
reorganizacji.
Lata 1963-1970 można nazwać fazą konsolidacji Bundeswehry i wzrostu jej wpływów w sojuszu. W fazie tej skupiono się bardziej na szkoleniach,
przede wszystkim w celu posługiwania się nowoczesną bronią, kładziono nacisk również na taktyczne współdziałanie. Żołnierze armii niemieckiej zaczęli
pełnić coraz więcej funkcji w ramach Sojuszu. Ważnym przełomem dla korpusu dowódczego Bundeswehry było uwolnienie się od ciasnych ram narodowego i kontynentalnego postrzegania rzeczywistości, które cechowało szczególnie Wehrmacht w czasie II wojny światowej (na początku część żołnierzy
Bundeswehry wywodziła się z Wehrmachtu. Po weryfikacji kadry przyjętą ok
500 osób z byłej kadry dowódczej Wehrmachtu.)
Lata 1969-1970 upływają pod hasłem „bezpieczeństwa od znakiem
odprężenia” co wiązało się m.in. Amerykańsko-radzieckimi rozmowami ws.
ograniczenia strategicznych broni jądrowych. Charakterystyczne dla tej fazy
były zarówno konflikty, jak i gotowość do ich rozwiązywania i współpracy po
obu stronach.
Rozwój Bundeswehry w latach siedemdziesiątych to przede wszystkim
dążenie do usunięcia braków i zaniedbań wynikających z błędów podczas procesu budowy armii. Ważne było stworzenie równowagi między koniecznością
dostosowania się do zmienionych realiów politycznych i społecznych a rozszerzonymi zadaniami sił zbrojnych. Ważna wtedy okazywała się koncepcja
wewnętrznego dowodzenia. Która jednak tworzyła trudności. Domagano się ,
w szczególności młodsza kadra upodobnienia wewnętrznych struktur sił zbrojnych do demokratycznych form i treści obowiązujących w społeczeństwie.
Odpowiedzią na postulaty było stworzenie 2 wyższych szkół Bundeswehry
w Hamburgu i Monachium (1973), które miały poszerzyć wiedzę i umiejętności przyszłych dowódców Bundeswehry.
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Podstawowymi celami polityki bezpieczeństwa Niemiec, było rozbrojenie i kontrola zbrojeń przy zachowaniu równowagi sił wojskowych, umacnianie NATO i utrzymywanie pokoju. Przejawy polityki bezpieczeństwa miały
miejsce w 4 obszarach : w Sojuszu Atlantyckim, we Wspólnocie Europejskiej,
w stosunkach Wschód-Zachód i w ramach dialogu Północ-Południe. Istotne były również debaty w związku z 30-leciem Bundeswehry (1985). Wiele środowisk w RFN zastanawiało się nad celem czy potrzebą istnienia armii,
ostatecznie jednak zdecydowano, że siły zbrojne miałby bronić społeczeństwo
i państwa przed nawrotem braku rozsądku.
Problem uczestnictwa Niemiec w operacjach międzynarodowych
Początkowo funkcjonowanie Bundeswehry skupione było na obronie wewnętrznej kraju, a zapisy w Ustawie Zasadniczej mówiące o obronnym charakterze armii wykluczał możliwość zaangażowania w operacjach poza terytorium
RFN. Powiązanie armii w struktury sojusznicze miało zapewnić Niemcom
większe poczucie bezpieczeństwa, a pozostałym sojusznikom dawało możliwość kontrolowania sił niemieckich. W okresie zimnej wojny, kwestia partycypacji niemieckich sił zbrojnych w operacjach międzynarodowych w kontekście
ewentualnej obrony sojuszniczej – czyli udziału Bundeswehry w przypadku
odwołania się Sojuszu Północnoatlantyckiego do artykułu V traktatu. Istotna była również postawa ówczesnych elit politycznych, które uważały, że doświadczenia z II wojny światowej są zbyt świeże aby RFN mogła angażować się
w misje zagraniczne. Kontrowersji nie budził z drugiej strony udział żołnierzy
Bundeswehry w misje humanitarne. Od 1960 Niemcy wzięły udział w ok.
120 takich akcjach a terenie ponad 50 państwa. Zaangażowanie w takie akcje
cieszyło się poparciem społeczeństwa niemieckiego. W 1964 roku Federalne
Ministerstwo Obrony przygotowało tajny raport, który zalecał powstrzymanie
się RFN od udziału w międzynarodowych operacjach wojskowych. Międzynarodowe apele o uczestnictwo Bundeswehry w operacjach nasiliło się w latach
osiemdziesiątych, a wiązało się szerzej z polityką odprężenia zapoczątkowaną
przez Gorbaczowa, dawał on więcej możliwości w rozwiązywaniu problemów
międzynarodowych. W maju 1989 roku, czyli jeszcze przed upadkiem muru
berlińskiego prezydent George Bush zaproponował RFN tzw. „partnerstwo
w przywództwie”. Sytuacja miała się zmienić diametralnie po zjednoczeniu
Niemiec. Kiedy to zmieniła się pozycja międzynarodowa RFN, która bez wątpienia warunkowała potrzebne reformy Bundeswehry.
Pierwszą misją międzynarodową, w którą zaangażowały się Niemcy był,
akcja ONZ, UNCTAD 1992 roku (United Nations Transitional Authority
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in Cambodia), kiedy to Bundeswehra wysłała kontyngent mający pomóc
w stabilizacji po zakończeniu wojny domowej w Kambodży. Kolejne misje
w których to Bundeswehra miała m.in.: nadzorować przestrzeganie embargo
na dostawy broni do byłej Jugosławii (1992), nadzorować zakaz wszelkich
lotów nad Bośnią i Hercegowiną (1992) czy podczas misji UNOSOM II
w Somalii; wywołały jednak ostre dyskusje. Te trzy misje były przedmiotem skargi polityków SPD do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego,
o zgodność operacji z Ustawą Zasadniczą. Rozstrzygnięcie Trybunału zapoczątkowało zwiększenie aktywności żołnierzy Bundeswehry w misjach międzynarodowych , gdyż uznano że o ile operacje poparte są decyzją Bundestagu
i odbywają się w ramach systemów kolektywnego i wzajemnego bezpieczeństwa- są legalne.
Reformy w Bundeswehrze po zjednoczeniu Niemiec
3 października 1990 roku.
Po zakończeniu zimnej wojny zmieniło się spektrum zadań Bundeswehry. Głównym celem armii nie jest już klasyczna obrona terytorium państwa,
tylko zwalczanie kryzysów i ochrona przed konfliktami. Nowe zadań stawiają
przed wojskiem i żołnierzami nowe wymagania.
Z biegiem czasu zadania i wyzwania wobec Bundeswehry ulegały zmianie, musiały przypasować się do stosownego okresu historycznego. W czasie
konfliktu Wschód-Zachód potencjalne zagrożenia ze strony Układu Warszawskiego warunkowały strukturę Bundeswehry. Kiedy organizacja ta upadła, konieczna była gruntowna reforma armii. W tym celu należało wyzbyć
się reszty zagrożeń z obszaru wschodnioeuropejskiego i dopiero wtedy można było myśleć o tworzeniu nowych i zwartych zadań. W latach 1990-1994
miała miejsce ogólna dyskusja w Niemczech, zwana debatą out-of-area, która
sprzeciwiała się gruntownej i szybkiej reformie wojska niemieckiego. Dopiero
wyroku Trybunał Konstytucyjnego stworzone zostały warunki, by nacelować
Bundeswehrę na przyszłe misje zagraniczne. Jednak głównie z politycznych
przesłanek nie zdecydowano się na szybką reformę. (Przybyll, op. cyt.)
Po zmianie rządu w 1998 i za aprobatą Komisji- Weizsäckera przyspieszono znacząco przebudowę wojska pod przewodnictwem ministra Scharpingiem. Nie wszystkie propozycje reform okazały się w świetle prac komisji wykonalne i możliwe do sfinansowania. Początek militarnej walki z terroryzmem
jako reakcja na zamach z 11 września doprowadził do dalszych przekształceń
w reformie.
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Zadania Bundeswehry- od zimnej wojny po czasy współczesne
RFN zgodnie z art. 87A ustęp 1, punkt 1 UZ obowiązek wystawienia sił
zbrojonych w celach obronnych. Zadania będące rezultatem tego obowiązku
są przedstawione szkicowo w tzw. Białej Księdze wydawanej przez Ministerstwo Obrony u są podporządkowane w tym zakresie stałej zmianie, zgodnie
z położeniem geopolitycznym i warunkami bezpieczeństwa na przestrzeni lat.
Podczas konfliktu wschód-zachód najważniejszym zadaniem Bundeswehry była ewentualna obrona w razie konfliktu czy ataku na Republikę Federalną
ze Wschodu. Od 1990 roku można zaobserwować znaczące rozszerzenie się
spektrum jej zadań: obok klasycznej obrony granic państwowych na pierwszy
plan wysunęło się zaangażowanie w misjach zagranicznych organizowanych
przez organizacje międzynarodowe. Obrona RFN rozwija się zgodnie ze słowami jednego z poprzednich ministrów obrony: „Już nie tylko w Bad Hindelang ale także w Hindukuszu”. (Buras 2005, s.5)
Obecne zadania i obowiązki Bundeswehry zawarte są w Białej Księdze
wydanej w 2006 roku. (Bundeswehra na progu XXI wieku 2000, s.5)
Zgodnie z nią armia niemiecka na obowiązek:
- zabezpieczać pozapolityczne działania
- wnosić wkład w europejskie bezpieczeństwo poprzez udział w organizacjach globalnych
- gwarantować narodowe bezpieczeństwo i obronę
- wspierać międzynarodową współpracę i integrację
Jako zadania wymieniono:
- zapobieganie i zwalczanie międzynarodowych kryzysów/konfliktów,
łącznie z walką z terroryzmem międzynarodowym
- wpieranie sojuszników
- obrona Niemiec, ich obywateli i obywatelek
- ratownictwo i ewakuacja w razie zagrożeń
- partnerstwo i współpraca
-udzielanie pomocy w razie katastrof naturalnych
METODA EKSPERCKA
W swojej pracy posłużyłam się także metodą prognozowania heurystycznego, często określanego jako intuicyjne. Oparłyśmy swoją prognozę na
opiniach ekspertów, która jest wypadkową ich dużej wiedzy i doświadczenia,
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a także wyobraźni oraz intuicji. Przewidywanie w przyszłość nie jest w tym
przypadku przenoszeniem wykrytych w przeszłości prawidłowości w przyszłość, lecz prognozowaniem możliwych wariantów rozwoju analizowanych
zjawisk i ukazywaniem możliwości, które wydają się najbardziej realistyczne.
Bardzo istotny w tej metodzie jest dobór ekspertów. Ekspert to „osoba, która
została zaproszona do udziału w badaniu ze względu na swoją wiedzę, osobowość.” (Hahn 1998, s.197)
Prognoza wynika z dwóch dokumentów: „Analizy BBN na temat
planowanej reformy Bundeswehry” oraz Biuletynu Niemieckiego nr 11
z 17.11.2010 roku „Reforma Bundeswehry w kontekście mentalnej remilitaryzacji Republiki Federalnej Niemiec”. Dzięki drugiemu z wymienionych
dokumentów, możliwa była analiza wypowiedzi w sprawie reformy Bundeswehry ekspertów, takich jak: przewodniczący Niemieckiej Izby Przemysłowo
– Handlowej (DIHK) Hans Heinrich Driftmann, wiceszefowa Trasparency International Hedda von Wedel, członek zarządu Koncernu „Franz Haniel&Cie. GmbH” Jürgen Kluge, poseł SPD i koordynator rządu ds. Współpracy niemiecko – amerykańskiej Hans – Ulrich Klose, a także najwyższy
niemiecki oficer w NATO, Generał Karl – Heinz Lather. Eksperci odnosili
się głównie do koncepcji ministra obrony narodowej Niemiec w latach 20092011 Karla-Theodora zu Guttenberga.
Obecnie Niemcy chcą na zawsze zerwać z ograniczeniami w armii, wynikającymi z konsekwencji historii XX wieku, a także geograficznymi, żeby
móc w pełni zaangażować się w wypełnianie zobowiązań sojuszniczych, jednocześnie realizując swoje ambicje międzynarodowe, i ciesząc się zaufaniem
partnerów. Karl-Theodor zu Guttenberg(Minister obrony narodowej Niemiec w latach 2009-2011)powiedział,że Niemcy muszą się przyzwyczajać
do obecności Bundeswehry za granicą, ponieważ muszą zniwelować zarzuty
o tchórzostwo i opinie o nieprzystosowaniu armii do wyzwań epoki terroryzmu. Przemiany w wojsku wpisują się w „mentalną remilitaryzację” jaką przechodzi niemieckie społeczeństwo, akceptujące stopniowo militarne elementy
w dyskursie politycznym. (Przybyll 2010, s.20 Ewolucja polityki bezpieczeństwa Niemiec była wymuszona historycznie. Na początku istniało mieszane
militarno – cywilne podejście do wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. Brak
przyzwolenia społecznego na prowadzenie otwarcie bojowych akcji militarnych powodowało rekompensowanie działań za pomocą „dyplomacji książeczki czekowej”(finansowaniu pomocy w rozwiązywaniu konfliktów z udziałem sił międzynarodowych). Taka polityka trzymała żołnierzy Bundeswehry
z dala od frontu. Wojsko brało natomiast czynny udział w licznych misjach
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szkoleniowych, świadczyło pomoc rozwojową oraz rozwijało podstawowe zasoby organizacji pozarządowych na terenach zniszczonych wojną(„capacity
building”). Po Zimnej Wojnie rola Niemiec zaczęła ewoluować: wojsko niemieckie zaczęło być obecne w wielu krajach, toczyła się walka o stałe miejsce
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Niemcy także coraz odważniej artykułowali
własne interesy(nawet sprzeczne z wolą innych państw Zachodu), prowadziły
też przyjazną politykę w stosunku do Rosji. Przestały sięgać pamięcią historyczną do Europy powojennej, lecz uznały struktury euro-atlantyckie za nowy
obraz rzeczywistości międzynarodowej. (Vademecum NAT, 2001, s.3)
Na początku lat 90. Niemcy nie były jeszcze gotowe do udziału
w akcji ofensywnej. W 1990 roku RFN nie zaangażował się czynnie w akcję „Pustynna burza”, chociaż udzielił politycznego poparcia działaniom koalicji. Następnie zostało wprowadzone w lipcu 1994 roku orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, że każdorazowo o wysłaniu niemieckich
żołnierzy za granicę będzie decydował Bundestag. Uznanie przez Federalny
Trybunał Konstytucyjny rozszerzającej wykładni dwóch artykułów Ustawy
Zasadniczej(art.24 i 87a), dało przyzwolenie dla udziału Bundeswehry w operacjach „Out of area”, jeżeli akcje będą pod egidą NATO, w celu wykonania
uchwały Rady Bezpieczeństwa ONZ lub jako operacje prowadzone z mandatem ONZ. Odważniejsze mówienie o polityce bezpieczeństwa rozpoczęło
się za czasów Gerharda Schrödera. Po interwencji w Kosowie i w Afganistanie, Niemcy odmówiły USA udziału w „koalicji chętnych” w Iraku (2003r.).
W Kosowie nastąpił przełom przez wysłanie żołnierzy, gotowych zabić w słusznej sprawie. NATO pozostało jako jedyny sposób nacisku na Stany Zjednoczone. Obszar bezpieczeństwa Niemiec skierowany został na Unię Europejską.
Wystąpiły głosy o zbudowaniu „armii europejskiej”, której podporą miałaby
być zreformowana, mobilna Bundeswehra. Opinia innych uznała, że jest to
chęć germanizacji Europy.
Jednak to dopiero misja afgańska była głównym katalizatorem dyskusji
o roli armii w polityce bezpieczeństwa i obronności Niemiec. Minister obrony zu Guttenberg uznał, że jest to dobry pretekst do zerwania z historycznym dziedzictwem Bundeswehry jako „armii ograniczonej” i realizowanie
ambicji Niemiec w Unii Europejskiej za pomocą zbrojnego ramienia polityki
zagranicznej. Istniało bowiem zabronienie Bundeswehry udziału w akcjach
o charakterze bojowym. Afganistan był przełomem, ponieważ niemieckie oddziały stacjonowaly na północy Afganistanu, gdzie działania armii miały ograniczać się do działań logistycznych, szkoleniowych stabilizacyjnych i pomocowych. Jednak w 2008 roku następowały coraz częstsze ataki na niemiecki
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kontyngent- wtedy misja stabilizacyjna została uzupełniona przez komponent
bojowy. Bundeswehra po raz pierwszy w historii oddała do dyspozycji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa NATO - jednostkę bojową
QRF, czyli ponad 300 żołnierzy. Obecnie Bundeswehra oprócz pomocy przy
odbudowie szkół i szpitali, bierze udział w prowadzeniu szkoleń terenowych
dla afgańskiej armii i angażuje się w symulowane i jak wymaga tego sytuacja,
też w prawdziwe akcje bojowe. Problemem są braki sprzętowe i kadrowe, pomimo dozbrojenia oraz zwiększenia kontyngentu do 5350 żołnierzy. Sytuację
utrudniały sytuacje poddawania się do dymisji za niefortunne wypowiedzi
i akcje: afera polityczna z Georgiem Kleinem – decyzja ataku na porwane przez
Talibów samochody- cysterny nieopodal miasta Kunduz. Odpowiedzialności za ponad 100 cywilnych ofiar śmiertelnych i ogólnoniemiecka dyskusja
o prawdziwym, krwawym obliczu „misji stabilizacyjnej” , przez co nastąpiła
dymisja ministra pracy, byłego ministra obrony Franza – Josefa Junga i generała Wolfganga Schneiderhana (Generalny Inspektor Bundeswehry). Do
dymisji podał się także prezydent Niemiec Horst Koehler po tym, jak powiedział, że „rolą Bundeswehry jest zabezpieczenie niemieckich interesów gospodarczych”. Komentarz profesora Andrzeja Saksona do tej sytuacji brzmi:
„W każdym kraju mówienie o armii, że realizuje interesy, także ekonomiczne,
swojego kraju to rzecz normalna, ale w Niemczech ze względu na uwarunkowania historyczne, może to być powód do dymisji polityka”. (Ibidem). Sami
żołnierze oczekiwali większego poparcia ze strony społeczeństwa. W biografii
Henry Lukacsa, podoficera Bundeswehry do zadań specjalnych, odnajdujemy
słowa, że „żołnierze niemieccy czują się niedowartościowani” i że „udział niemieckich wojsk służy dobrej sprawie. (...) Niestety, społeczeństwo dowiaduje
się o tym dopiero wtedy, (...) kiedy niemieccy żołnierze zostaną napadnięci
lub zabici”. (Mojsiewicz 2021) Wtedy też minister obrony zu Guttenberg wezwał do większego publicznego wspierania działań Bundeswehry na misjach
m. in. w Afganistanie. Nastąpiła akcja „żółtej wstążki”, symbol nieobciążony
politycznie w Niemczech – znak wyrażania solidarności z żołnierzami.
Przemianom w charakterze działań Bundeswehry towarzyszyły pomysły
jej zreformowania. W 2000 roku rząd SPD i Zielonych powołał komisję, która miała przygotować zasady reformy Bundeswehry. Przewodniczył temu prezydent Richard von Weizsäcker. Komisja uznała, że po upadku Muru Berlińskiego Niemcy nie muszą stosować sił zbrojnych do obrony suwerenności, ale
do dbania o wspólne bezpieczeństwo z sojusznikami z NATO i UE. Postulaty
komisji to: zmniejszenie armii z 338 tys. do 240 tys. żołnierzy(w tym 30 tys.
żołnierzy poborowych), zmniejszenie piechoty, rozwój lotnictwa i marynarki,
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redukcja liczby garnizonów, co pozwoli doinwestować wyposażenie wojska.
Bundeswehra w obecnej formie nie poradzi sobie bowiem z zadaniami, do
których jest zobowiązana. Żaden plan nie zakładał całkowitego zawieszenia
poboru ani radykalnych cięć personalnych w ministerstwie obrony, jakie znalazły się w opracowaniu Komisji Weise’a z 2010 roku.
W 2006 roku Ministerstwo Obrony opublikowało „Białą Księgę o polityce bezpieczeństwa RFN i przyszłości Bundeswehry”. Po raz pierwszy wystąpiło sformułowanie, że armia ma bronić „niemieckich interesów”, do których
należą: dobrobyt, dostęp do surowców energetycznych, utrzymanie wolnego
handlu i szlaków transportowych.
Kolejnym podejściem do reformy były plany ministra zu Guttenberga umowa koalicyjna CDU, CSU i FDP z 29.10.2009 roku. W czerwcu 2010
roku zapowiedziano cięcia budżetowe na najbliższe cztery lata – 8,3 miliarda euro oszczędności. Na tę decyzję wpłynął światowy kryzys ekonomiczny
w latach 2008-2009, który boleśnie doświadczył także gospodarkę niemiecką.
(Jankowski, 2010)
26.05.2010 zu Guttenberg przedstawia wstępną koncepcję przyszłej reformy Bundeswehry. Miała by to być armia ekspedycyjna. Zlikwidowany powinien być podział na siły stabilizacyjne i interwencyjne.
23.08.2010 powstaje 5 wariantów reformy Bundeswehry. I – zmniejszenie liczby żołnierzy do 205 tys. do roku 2011(50 tys. z poboru i służby
ochotniczej), II – redukcja wojska do 150 tys. do 2013 roku oraz zawieszenie
poboru, III – redukcja armii do 156 tys. przed upływem 2014 roku, IV – 210
tys. do 2013 roku (30 tys. obowiązkowa służba wojskowa), V – preferowany
przez ministra zu Guttenberga: 163,5tys. do końca 2016 roku (156 tys. - służba zawodowa i kontraktowa; 7,5 tys. - służba ochotnicza trwająca od 12 do 23
miesięcy; co najmniej 10 tys. w wobec obecnych 7 tysięcy byłoby zdolnych
do pełnienia misji poza granicami RFN). Oszczędności: w latach 2011- 2012
w wysokości 1,3 mld euro, a w kolejnych dwóch latach dalsze 3 mld.
Powstał raport Komisji Weise’a. Komisja ds. Zreformowania struktur
Bundeswehry pod przewodnictwem szefa Federalnej Agencji Pracy, Franka- Jürgena Weise, pracowała nad raportem od kwietnia 2010 roku. Komisję ekspertów powołano dla opracowania propozycji zreformowania struktur
dowódczych i administracyjnych sił zbrojnych, co wynikało z konieczności
oszczędności budżetowych. W jej skład weszli: przewodniczący Niemieckiej
Izby Przemysłowo – Handlowej (DIHK) Hans Heinrich Driftmann, wiceszefowa Trasparency International Hedda von Wedel , członek zarządu Koncernu
„Franz Haniel& Cie. GmbH” Jürgen Kluge, poseł SPD i koordynator rządu
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ds. Współpracy niemiecko – amerykańskiej Hans – Ulrich Klose, a także najwyższy niemiecki oficer w NATO, General Karl – Heinz Lather. Przygotowany przez komisję raport „Myślenie zadaniowe. Koncentracja, elastyczność,
skuteczność” przewiduje „radykalne odnowienie Bundeswehry” - uzbrojenie,
wyposażenie armii oraz jej liczebności. Redukcja personelu Ministerstwa
Obrony do mniej niż 1,5 tys. osób i przeniesienie agend resortu z Bonn do
Berlina. Minister zu Guttenberg uwzględni te pomysły, ponieważ uważa, że:
„Ponosimy odpowiedzialność za Bundeswehrę, odpowiedzialność podyktowaną względami polityki bezpieczeństwa i patriotyzmu”, a obecne struktury niemieckiej armii nazwał „reliktem zimnej wojny”. (Przybyll, op. cyt.)
Reforma w oczach ekspertów wygląda następująco: uznali,że dolna granica żołnierzy zu Guttenberga: 163 500 jest zbyt niska. Generał Lather uznał,że
180 tys. Żołnierzy to „polityczna” granica. Nie tylko ograniczenie wydatków
na armię jest istotne.
Hans Ulrich Klose uważa,że Niemcy po reformie muszą nadal wypełniać
zobowiązania sojusznicze. Podniesienie minimum przez ministra Guttenberga
jest „potrzebne dla utrzymania spoistości sojuszu”. Klaus Naumann twierdzi,
że zdolności obronne Niemiec powinny być jedynym punktem odniesienia
w podejmowaniu decyzji. Ograniczenia zu Guttenberga są takie,że nawet jeżeli
Bundestag (Cziomer 2010, ss. 32-45) zniesienie służby wojskowej bez problemu, to problematyczna kwestia dotyczy budżetu na obronność, gdzie decyzja
należy do parlamentu i rządu, dlatego istnieją wymagania wobec ministra dotrzymanie planu oszczędnościowego. Ekspert mówi także o zakłamaniu niemieckich polityków: wezwanie do wielkiej debaty o polityce bezpieczeństwa
i nie korzystanie z okazji (Biała Księga 2006, wojna w Afganistanie, odsłonięcie w Berlinie pomnika ku czci poległych żołnierzy, obecne plany reformy
wojska). Rudolph Scharping krytykuje pomysł redukcji Bundeswehry. Uznał
to za zmianę poglądów, bezpieczeństwo jest definiowane według budżetu,
a nie na podstawie interesów i wyzwań. Stanowi to zagrożenie dla niemieckich
interesów, szkodzi bezpieczeństwu w przyszłości oraz ignoruje historyczne doświadczenie. Karl Heinz Kamp twierdzi, że Bundeswehra jako armia dająca się
przerzucić w każdy rejon świata to marzenie sojuszników. Obecnie tylko 4%
niemieckich żołnierzy jest zdolnych do pełnienia misji poza granicami RFN.
Zaangażowanie polityczne i militarne muszą być kompatybilne.
Najświeższe dane z 27.04.2021 mówią, że ustawa o służbie wojskowej
przewiduje, że w Bundeswehrze mogą służyć tylko osoby posiadające niemiecki paszport. Nie są przyjmowani cudzoziemcy, mimo iż istnieje paragraf pozwalający na ich służbę. Otwarta jest natomiast dla cudzoziemców
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służba cywilna. Warunkiem, który trzeba spełnić jest zamieszkanie na terenie
Niemiec. Zniesieniu ulegnie także obowiązkowa służba wojskowa. Obecnie
w Bundeswehrze służy 240 tys. osób. W ‘nowej’ armii ma służyć 185 tys. żołnierzy zawodowych i 15 tys. ochotników. Ochotnicza służba wojskowa trwać ma
od 12 do 23 miesięcy. Obie strony mogą ją wypowiedzieć w ciągu pierwszych
sześciu miesięcy. Wielu młodych Niemców jest zainteresowanych służbą zawodową.
Są to zmiany historyczne, gdyż po raz pierwszy od 1955 roku, kiedy utworzono
siły zbrojne RFN, obowiązek służby wojskowej ma być zniesiony. (http://www.
twojaeuropa.pl/2531/historyczne-zmiany-w-bundeswehrze[04-11-2011]).
Celem Bundeswehry jest stanie się armią, która nie będzie tworzyła wizerunku Niemiec jako zagrożenia dla sojuszników i partnerów, ale stanie się gwarantem bezpieczeństwa dla przyjaciół Republiki Federalnej Niemiec. I taki cel
ma reforma Bundeswehry – bardziej akcentować swoje własne bezpieczeństwo
oraz własne interesy z zachowaniem pokazać, że się przyczynia do zwiększania
bezpieczeństwa swoich sojuszników.
ANALIZA SWOT
Strengths (+20/23)

Weaknesses (-12/16)

• Wykorzystanie/dostęp do

• uzależnienie wojska od warunków

•
•
•

•

zaawansowanych technologii (+1)
Obniżenie kosztów utrzymania armii,
przy jednoczesnym zwiększeniu
wydatków na działalność (+3)
Podniesienie kompetencji kadry
oficerskiej i żołnierzy (+2)
Usprawnienie funkcjonowania i
zapewnienie większej przejrzystości
Bundeswehry – spadek ilości afer, które
nękają (szczególnie ostatnio) wojsko
niemieckie (+3)
Możliwość skupienia się na
zagrożeniach asymetrycznych,
dominujących we współczesnym
świecie - obecnie wyzwaniem dla
wojsk nienieckich nie jest zagrożenie
konfliktami konwencjonalnymi, a
walka z tzw. „nowymi problemami”
np. zagrożenie terroryzmem; ponadto
możliwość rozwijania dyplomatycznego,
„miękkiego” rozwiązywania konfliktów
(+2)

•

•

•
•

zewnętrznych takich jak rynek pracy
czy zmiany demograficzne (-2)
brak zdolności rządu/armii do
przekonania obywateli o atrakcyjności
i konieczności podejmowania
zawodowej służby wojskowej, co może
skutkować niemożliwością zapewnienia
odpowiedniego poziomu w ilości
żołnierzy zatrudnionych w armii. (-3)
Spadek poziomu bezpieczeństwa
kraju i możliwości obronnych w razie
bezpośredniego ataku m.in. ze względu
na brak rezerwy z poboru (-1)
Niska skuteczność w pomocy
pozamilitarnej np. w obliczu katastrof i
klęsk żywiołowych (-2)
W zamyśle niemieckiej konstytucji
ogólnonarodowy pobór miał stanowić
wentyl bezpieczeństwa przed
możliwością manipulowania wojskiem
i zmniejszyć jego podatność na
ekstremistyczne ideologie (-2)
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• Wstąpienie do armii jako indywidualna
•
•

•

•

•

decyzja jednostki (+2)
Większa specjalizacja wojska (+2)
Wzrost efektywności, elastyczności i
szybkości działań Budeswehry – wojsko
będzie w stanie skuteczniej odpowiadać
na istniejące zagrożenia, a także na
wyzwania międzynarodowe oraz
udzielać pomocy sojusznikom w razie
takiej potrzeby (+2)
Reorganizacja funkcji wojska z
funkcji obronnych na funkcje
„pomocowe” np.: większa aktywność
w misjach humanitarnych, operacjach
pokojowych, pomocy rozwojowej. (+2)
wyeliminowanie pracy z poborowymi
z obowiązku, którzy służbę wojskową
traktują jako przymus i stratę czasu; to
wojsko określa standardy dla ludzi z
którymi chce pracować; (+1)
(Możliwość wstępowania do
armii również osobom z obcym
obywatelstwem zapewni większe
możliwości poboru i utrzymanie
liczebności wojska na odpowiednim
poziomie) (+3)

• (możliwość wstępowania do

•

•

armii również osobom z obcym
obywatelstwem rodzi obawę o
dezorganizację wewnętrzną armii
– kwestie związane z odmiennymi
obyczajami, językiem, „kulturą” armii
obcokrajowców) (-1)
(zatrudnienie cudzoziemców w
wojsku rodzi również obawę o spadek
możliwości kontrolowania wpływu
obcych sił na podejmowane decyzje)
(-3)
Niemożność wywiązania się ze
zobowiązań międzynarodowych ze
względu na zbyt niską ilością rekrutów
(-2)

Opportunities (+11/12)

Threats (-6/9)

• Poparcie społeczeństwa

• Obawa o posądzenie o próbę odbudowy

•

•
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międzynarodowego (przede wszystkim
UE i NATO) dla modernizacji armii
na wzory dominujące w Europie
Zachodniej (+2)
Wzrost pozycji wśród innych
armii świata związany ze wzrostem
efektywności i kompetencji wojska
niemieckiego – obecnie żołnierze
Bundeswehry są „pośmiewiskiem”
wśród wojskowych, co związane
jest m.in. z bezczynnością żołnierzy
biorących udział w misjach
międzynarodowych (+2)
Armia niemiecka będzie miała
możliwość stania się wzorem
postępowania i przeprowadzenia
udanych reform dla innych krajów,
przede wszystkim krajów Europy
Środkowo – Wschodniej. (+1)

•
•

•

potęgi militarnej (doświadczenia
historyczne) (-1)
Obawa społeczeństwa
międzynarodowego przed wzrostem
potęgi militarnej Niemiec (-1)
Niechęć społeczeństwa niemieckiego do
podejmowania służby wojskowej, słaby
odzew społeczny i w efekcie niedobór
żołnierzy (-3)
opór opozycji wobec zwiększenia
zaangażowania niemieckiego w misjach
zagranicznych (-1)

• (zatrudnienie cudzoziemców w wojsku

rodzi również obawę o pozostawienie
armii w obcych armii, infiltrację obcych
jednostek itp.) (-3)
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• Udział w budowaniu skutecznej

•
•

Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa
i Obrony – będzie to związane z
ujednoliceniem struktury wojska w
krajach europejskich i ułatwi wspólne
działania na arenie międzynarodowej
w tym zakresie (+3)
Wzrost znaczenia w NATOwskim
systemie bezpieczeństwa (+3)
(Akceptacja obcokrajowców
strukturach armii da
Bundeswehrze poparcie
społeczności międzynarodowej
dla wielokulturowości armii i
promowania tolerancji) (+1)

Analiza SWOT - wnioski
Skala oceny:
(+1) – małe znaczenie
(+2) – średnie znaczenie
(+3) – duże znaczenie
(-1) – małe znaczenie
(-2) – średnie znaczenie
(-3) – duże znaczenie
podsumowanie: 20 + 11 – 12 – 6 = 13
podsumowanie 2: 23 + 12 – 16- 9 = 10
Z przeprowadzonej przez nas analizy SWOT wynika, że uzawodowienie
armii niemieckiej będzie miało ambiwalentne znaczenie dla redefinicji niemieckiej polityki bezpieczeństwa, a więc niekoniecznie skutki będą pozytywne.
W okresie średnioterminowym pojawią się przede wszystkim problemy
z naborem rekrutów. Armia uzależni się od warunków zewnętrznych takich
jak rynek pracy czy zmiany demograficzne, a w obliczu pacyficznych nastrojów panujących w społeczeństwie, rząd i wojsko będą miały ogromny problem
z zwerbowaniem zaplanowanej ilości rekrutów. Wpłynie to negatywnie na
możliwość wypełniania zadań przewidzianych w polityce bezpieczeństwa i zobowiązaniach międzynarodowych.
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W związku z obawą o zbyt niskie zainteresowanie obywateli służbą wojskową pojawia się problem dopuszczenia do tej służby osób z obcym obywatelstwem. Uważamy, że kontrowersje związane z tym zagadnieniem są obecnie
zbyt duże by w badanym przez nas okresie zdecydowano się na wprowadzenie
takiego rozwiązania.
Jednakże uzawodowienie pozwoli na znaczące obniżenie kosztów utrzymania armii, związanych przede wszystkim ze szkoleniem niechętnych służbie
wojskowej poborowych.
PODSUMOWANIE
Na podstawie przyjętej przeze mnie metodologii: analizy SWOT, analizy historycznej, metody eksperckiej prognoza dotycząca polityki bezpieczeństwa Niemiec w świetle uzawodowienia Bundeswehry w latach 2011-2012
wygląda następująco: uzawodowienie Bundeswehry wpłynie pozytywnie na
bezpieczeństwo Niemiec, jeżeli armia zawodowa nie będzie liczyła mniej niż
185 tysięcy żołnierzy. W zmieniającej się rzeczywistości środowiska międzynarodowego oraz pojawiających się nowych problemów, uzawodowienie oraz
przemiany strukturalne armii są niezbędne. Do 2012 roku liczba żołnierzy
Bundeswehry nie będzie niższa niż zakładane 185 tys. Chociaż pobór będzie
dotyczył tylko obywateli Niemiec, bez uwzględnienia cudzoziemców, nie będzie problemu z uzyskaniem wielkości wojska na odpowiednim poziomie.
Wydaje się, że Niemcy podjęły spójny program reformy sił zbrojnych,
który skupiać się będzie na zapewnieniu zdolności najbardziej prawdopodobnych zagrożeń. Struktury zaprojektowane zostały w taki sposób, aby przy
obecnym i przewidywanym poziomie finansowania możliwe było utrzymanie
ich zdolności bojowej, bez konieczności dokonywania kolejnych, nieplanowanych cięć w wypadku wystąpienia najmniejszych nawet problemów finansów
publicznych. Dzięki temu nowa struktura Bundeswehry będzie relatywnie
stabilna i pozwoli na realizację większości postawionych przez nią zadań, choć
oczywiście proces jej modernizacji nie będzie się odbywać bez problemów,
o czym świadczą ostatnie doniesienia o problemach z rekrutacją ochotników
do służby wojskowej.
Na podstawie wytycznych opracowano kształt sił zbrojnych w taki sposób, aby mogły one spełniać podstawione przed nimi zadania. Jednocześnie
założono, że utrzymanie zreformowanych sił zbrojnych w stanie zdolności
bojowej (w tym odpowiednie wyposażenie) nie może generować kosztów, jakich Niemcy nie były w stanie ponieść. Dzięki temu reforma Bundeswehry
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przeprowadzona jest w sposób spójny i skuteczny , dąży się do unikania kierowania fikcyjnych struktur, zamiast tego w maksymalny sposób zwiększając
efektywność realizacji zadań. (Palowski, op. cyt.)
W Niemczech zmienia się struktura społeczna, kultura i system funkcjonowania społeczeństwa niemieckiego (globalizacja), następuje dalsza rozbudowa instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Niemcy są nadal „lokomotywą”
UE – kwestia wspólnych wartości, społeczeństwo nadal jest konsumpcyjne
i nie każdy chce walczyć i umierać z Ojczyznę / tradycje pacyfistyczne, problem starzenia się społeczeństwa, wymieszanie religii w Niemczech, problem
mniejszości wszelkiego rodzaju i napływu imigrantów, aktywność Bundeswehry w różnych krajach na różnych kontynentach – zmienne stanowisko opinii
publicznej wobec zagranicznych misji.
Dyskusja na temat niemieckiej armii i jej reformy przebiega na wielu
płaszczyznach, w tym kulturowej, ideologicznej (rzadziej religijnej). Względami tymi młodzi Niemcy argumentowali również chęć podjęcia tzw. Zivildienst.
Armia jest także pracodawcą i ważnym składnikiem rynku pracy, kwestia chęci służenia w armii (pieniądze, przygoda, zawód i nowe umiejętności, awans społeczny, itp.), przykłady z innych państw np. z Polski pokazują,
że mniejsza ale dobrowolna armia się sprawdza w praktyce i nie ma problemu
z naborem młodych kandydatów do służby kontraktowej lub zawodowej.
W Niemczech wśród młodych ludzi panuje względnie wysokie bezrobocie. Praca w armii oznacza przyznanie znacznych przywilejów socjalnych. Jeśli
wystąpią niedobory, będą prawdopodobnie niewielkie.
Zapewnie uzawodowienie Bundeswehry będzie miało wpływ na jakość kadry wojskowej. Nastąpi polepszenie poziomu zainteresowania karierą
wojskową, wzrośnie konkurencja poprzez chęć awansu i lepszych zarobków są to elementy motywacyjne, podniesienie poziomu efektywności szkoleń, lepsze stosunki służbowe i międzyludzkie, eliminacja lub ograniczenie patologii
(przemoc, wykorzystywanie, tzw. fala). W armii zostaną zatrudnieni/pozostaną
najlepsi fachowcy. Kryterium ich zatrudnienia będzie profesjonalizm.
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Germany's security policy
in the light of the Bundeswehr's
professionalization

Summary: The topic undertaken in the field of work is to describe
and subject the experience of Germany’s security policy in the light
of the Bundeswehr’s professionalization. Changing strategic environment, as well as zonal expenses related to the global economic crisis.
Germany is one of the countries that have undertaken a very comprehensive reform of their armed forces in the face of the global economic crisis. The changes that affected the Bundeswehr are all the
more important as the fragments fully professionalize the armed forces.
The work is a short-term forecast of changes, whether favorable or not,
that may occur in the German army, as well as in the politics of the
Germans themselves, after the Bundeswehr has been professionalized.
The article answers the question: what will be the significance of the
professionalisation of the German army for the redefinition of German security policy. At work I use: historical analysis, SWOT analysis,
expert method.
Keywords: Bundeswehr, professionalization, SWOT, historical analysis, expert analysis, Germany
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The Anders Breivik case
and consequences
of the assassination
for Norwegian society

Abstract: The work presents an analysis of the case of Anders Behring
Breivik - a Norwegian assassin who carried out an attack in 2011 in
front of the parliament building in Oslo, Norway. Further terrorist
activities took place on the Utøya island, 30 km from the city. By the
verdict of the Oslo court on August 24, 2012, the terrorist was sentenced to the highest penalty of 21 years' imprisonment.
Keywords: Breivik, terrorist attack, Norwegian society

Introduction
On July 22, 2011, terrorist Anders Behring Breivik carried out an attack
in front of the parliament building in the Norwegian capital, Oslo, and on the
island of Utøya, about 30 kilometers from the city. As a result of the attack,
a total of 77 people were killed and over 319 were injured. On August 24,
2012, Breivik was sentenced to 21 years' imprisonment by the Oslo District
Court. The purpose of the work below is to analyze Breivik's case, taking into
account the motives of his actions, paying attention to his ideology. Moreover,
the paper will present the situation in Norway after the attack and the public's
reaction to these events and the attacker's trial.
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Family background and childhood
Before considering Breivik's fault and reasons for the crime, one should make an attempt to analyze Anders’ personality. There are two sources
of information in this area that may be particularly worthy of notice. First
of all, interviews with Anders' friends and people who knew Breivik's family
during his childhood. Second of all, information provided in case records by
a psychiatric institution that observed and assessed the family when Anders was four years old. Anders was born on February 13, 1979 in Oslo,
in an extremely conflicted family. His mother (a nurse's assistant) and father
(a master in business management, working as a diplomat) were in a difficult,
conflicting relationship. Both of them already had children from previous
relationships. The family lived in London because of the father's work. After
a short-lived but complicated marriage Anders’ parents divorced. The boy
was 18 months old at that time. After parents’ divorce, Anders lived with
his mother and half-sister in Norway, having little contact with his father.
According to friends of the family, Anders' mother saw her ex-husband as
a monster, while he spoke of her as crazy and unable to talk.1
When Anders was two years old, his mother asked the state for help
as she was both physically and mentally exhausted, since Anders was an extremely demanding child. Anders' mother was to be very unstable and inconsistent in her approach to the little boy. She was furious, treating Anders
as if he were a "continuation" of her hated marriage, and then addressed
Anders affectionately and gently. The woman sought help again when the
boy was four years old. Therefore she was referred to the children's psychiatric ward, where the family was admitted for approximately three weeks.
A team of eight professionals, including a psychologist and chief psychiatrist,
observed the family and provided feedback on both Anders and his mother, as
well as the interactions between them. A case report from that period shows
that the mother considered aborting the boy while she was pregnant with him,
but she was not entirely convinced of the rightness of her decision. Nevertheless, even during pregnancy, the woman perceived her child as difficult and
demanding. From the moment she felt the baby "kick", she knew that her boy
was difficult to be taken care of.2

Seierstad, Å., En av oss. En fortelling om Norge, Oslo 2013.
Olsen A., Breivik was 'already damaged by the age of two in Nyheter, 2016, from: https://www.
tv2.no/a/8241631/ [online access: 20.02.2021].

1

2
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The observation team at the clinic described the mother as emotionally
unstable. The mother alternately pulled her little son towards her and then aggressively pushed him away. According to the clinic's opinion, the mother-son
relationship was characterized by double communication. Their relationship has
been described as sexualizing and imposing primitive aggressive and sexual fantasies, all that a woman perceives as dangerous and aggressive in men.3
After Anders’ parents divorced, the boy slept with his mother in her bed
at night. The woman made efforts to break this habit, but nevertheless, unclear
boundaries between mother and son remained. According to police reports,
Anders - as a joke - gave his mother a vibrator after her relationship with
her partner ended in 2004. This fact undoubtedly deserves an explanation.
As for the psychiatric evaluation, Anders' mother was considered mentally
weak, shirking responsibility - everything, in her opinion, was the fault of
other people. The mother was diagnosed with borderline personality disorder.4
A psychologist evaluating Anders at the age of four, basing on the method
of play therapy, concluded that Anders was a somewhat restless, passive child,
sheltered from contact, but with manic defences and restless activity. Anders
was unable to play and was characterized as pedantic and extremely orderly.
Despite his undisputed language skills and large vocabulary, he lacked the
ability to express emotions. A complete lack of spontaneity, joy and pleasure
has been observed. A report from a psychiatric clinic says that Anders should
be placed in a foster home. After reading the report, Anders' father demanded
custody of the boy. When Anders' mother refused, the case was brought to
court and the decision was in the woman's favour. After the sentence, Anders
only occasionally visited his father and his new partner, and since he has been
in the age of 15, he had no contact with his father. The boy's father was largely
replaced by his mother's new partner.5
In order to consider the terrorist’s environment, it’s worth taking into
account one more important factor, namely the times in which Anders Breivik
grew up. It was the moment of great cultural and social changes – Oslo was
gradually becoming a multicultural city. In the 1980s, the metro was launched
for the first time between the eastern and western parts of the city, which
facilitated transport between different regions. On the other hand, it was also

Borchgrevink, A.S., En norsk tragedie: Anders Behring Breivik og veiene til Utøya., Gyldendal.,
Oslo 2012, p. 341.
4
Fardal R., Moren - den ansvarlige in Dagsavisen, 2013 https://www.dagsavisen.no/debatt/
moren-den-ansvarlige-1.456065 [online access: 20.02.2021].
5
https://www.tv2.no/a/3666276 [online access 20.02.2021].
3
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a time of child robbery and the time of arrival of immigrants from the east
to rob white children. Their money, expensive jackets, etc. were taken from
them. also by befriending a Pakistani immigrant belonging to one of the
gangs who, in a way, served Anders as a bodyguard. At the same time, Anders began aiming at becoming the strongest and most fearless gang member.
He chose the pseudonym "Morg" - a name taken from a cartoon character
known as the executioner. What’s more, he created various fictional characters while playing computer games, including Andrew Berwick's Justiciary
Knight, an avatar that modelled on the later Utøya bomber.6
The fact that one can notice while watching the interviews with colleagues from Anders' school7 is that the boy has never been able to fully integrate
with any group. Despite the declared membership in a gang, he finally began
to gradually isolate himself. According to the accounts of people around him,
he made intense efforts to become a member of the hip hop gang. Despite
his desire to be a gang leader, he did not actually hold a prominent role in
this community. In 1999, he became a member of the right-wing Progressive
Party, but also in that milieu he remained an "outsider", perceived by many
as strange. Breivik behaved similarly in the emotional sphere, he was reluctant
to enter into relationships. For a short period of time he was dating a girl from
Belarus. His mother was then delighted that her son had finally found a girlfriend, even though it was a short-term relationship. Some of Anders' friends
were convinced that he was hiding the fact of being in a homosexual relationship. This was indicated by many factors, including feminine look, elegant
style and makeup. He was also said to visit gay bars. However, he reacted very
aggressively to questions about his orientation.8
Breivik’s manifesto
Breivik included his radical views in a 1500-page manifesto entitled
2083: A European Declaration of Independence, which he published under the
pseudonym Andrew Berwick. The attachment to the document was a diary
containing a description of the preparations for the attack. From Breivik's
own point of view, he was motivated by an extreme right-wing ideology.
6
https://securityinpractice.eu/anders-breivik-co-popchnelo-go-do-mordu-na-wlasnych-roda
kach/ [online access: 27.02.2021].
7
Borchgrevink, A.S., En norsk tragedie: Anders Behring Breivik og veiene til Utøya., Gyldendal.,
Oslo 2012, p. 45-55.
8
https://www.cbc.ca/news/world/breivik-s-ex-friends-suspected-he-was-depressed-possiblygay-1.1142308 [online access: 20.02.2021]
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The Oslo bomb explosion and the Utøya massacre were to be a wake-up call
and an incentive for action - Breivik only aimed at saving Norway. Immediately before the crime, the attacker sent his manifesto to over 1,000 recipients.
Its main message was that a revolution was necessary to save Norway from the
so-called Eurabia (Eurabia), ie a Europe dominated by Muslims. The manifesto also mentions the Nordic race and national values, but despises multiculturalism, feminism and the dissolution of power, and the lack of authority in
a modernized society.9
After being attacked for a period of 10 weeks of psychological research,
Breivik maintained that what he had done was "terrible" but "necessary".
He explained that this destructiveness was ideologically motivated.10
One of the astonishing aspects of Breivik's manifesto is the strong defense
of the traditional form of society, based on patriarchal values. This seems to
be the deepest source of his attack on multiculturalism and the fear of Eurabia.
He is deeply concerned about the demographics of modern Western societies
with the declining birth rate of "precious" white Christians. He is furious with
feminism and cultural Marxism:
(…) I feel ashamed on behalf of my city, my country and my civilization. I despise the post war cultural conservatives that did not
manage to stop the Marxist Cultural Revolution manifested by the
68-generation…).11

Indeed, the feminization of society as a whole, as well as himself, is something that Breivik especially hates. He says that he had to learn knitting and
sewing at the school he attended as a child. Breivik's hatred is also directed
against the crisis of sexual morality:
An alarming number of young girls in Oslo, Norway, start giving oral
sex at the age of eleven and twelve ... age of 11 and 12.12

It is a paradox that in his teenage years he was fascinated by boys from
minority cultures, e.g. Muslims of Pakistani origin. The principles of honor
entrenched in their culture made a great impression on Breivik. Pakistani
boys were not feminized. Indeed, Breivik's manifesto is struck by the affective
Gullestad S. E., Anders Behring Breivik, master of life and death: Psychodynamics and political
ideology in an act of terrorism in International Forum of Psychoanalysis, 2017, p. 207-216
10
Ibidem.
11
Breivik, A.B. 2083 – A European declaration of independence, 2011, p. 1171.
12
Ibidem, p. 1170.
9
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intensity of the descriptions of the threats emanating from feminism. Breivik
maintains in the manifesto that the threat of feminism is greater than the
threat of an influx of immigrants from Arab countries.13
According to Breivik, in order to counteract these threats and restore
order, the father's position in the family must be strengthened - he must
function as the authority and head of the family. Therefore, efforts should be
made to create nuclear families, i.e. small families of two generations, consisting of heterosexual married couples and their biological children. According
to Breivik, this would reduce the divorce rate by around 50%. Moreover,
the father should be able, without fear of being punished by law, to impose
corporal punishment on family members. The methods of physical discipline
should again be a factor influencing the education of children. In this desirable society, women's choice of life paths should be reduced to three options
- be a nun, be a prostitute, or marry a man and bear children. To conclude,
Breivik firmly stated that, under the new right-wing order, the fathers should
be favored and have prerogative rights when child custody cases are decided in
courts. Paradoxically, Breivik's opposition to women's liberation is very close
to the views of the Muslims whom Breivik hates.
Course of action
Assassination in Oslo
On July 22, 2011 at 3:20 pm14 a car bomb exploded due to Anders
Behring Breivik. The vehicle was located in the city center of Oslo next to the
Norwegian government building (Norwegian Stortinget). The explosion was
powerful, destruction could be observed for a kilometer. The evacuation of
people in the 17-story parliament building, as well as people staying at a train
station (Norwegian: Oslo Sentralstasjon) located approx. 700 m from the parliament. As a result of the massacre, 8 people died and over 200 were injured.15

Ibidem.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9PpAd/kongen-om-terrorangrepet-vaare-tankergaar-til-ofrene [online access: 16.02.2021].
15
ibidem.
13

14
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Slaughter on the Utøya island
Dressed in a policeman's uniform Breivik went to the Utøya island, which
is located about 30 kilometers northwest of Oslo and 550 meters from the mainland, in the Buskerud district. Its area is about 120,000 square meter.16
Breivik's motivation to carry out the attack on the island was the plan to
execute the former Norwegian prime minister, an icon of modern feminism,
Gro Harlem Brundtland, who was staying there. The attack as to be recorded
and posted online, modelling al-Qaeda operations. The plan had to be modified, however, due to Breivik's delay - Brundtland managed to deliver the
speech and leave the island before the bomber arrived. The Utøya island has
hosted a summer camp for over 500 young (14-18 years old) members of the
Labor Party. From the very first moment of his appearance on the island, the
bomber killed the victims he encountered. Then, after reaching the buildings,
he ordered everyone to gather under the pretext that he wanted to pass on
important information to the youth. Then he pulled out a gun and began
shooting at the campers gathered in front of him. Then he went to the campsite to kill there to deal blows to the next victims. Breivik had no mercy for
the people he encountered - after firing a shot, he additionally made sure that
the shot was dead. In the event that he did not declare death, he fired again.
When his ammunition was low, he would switch weapons. Panic broke out on
the island and terrified young people tried to flee. Some of the victims pretended to be dead in order to avoid further shots, others jumped into the water,
trying to move away from the island. The attack on the island of Utøya lasted
almost an hour and a half. Breivik's actions were recorded by a film crew in
the helicopter. A total of 69 people were killed and 110 were injured. Breivik
was arrested after arriving at the police station.17

Trial of Anders Behring Breivik
On April 16, 2012, Anders Behring Breivik's trial began in the Oslo
District Court. The hearing was conducted by Judge Wenche Elizabeth
Arntzen. Breivik was brought to the court in handcuffs, which had been removed from him before taking his place in the dock. Then Breivik put his right
hand on his heart, clenched his fist and raised his arm up. This behaviour was
Pracoń A., Masakra na wyspie Utøya, Pascal, Bielsko-Biała 2013, p. 12 – 13.
Beaumont P., Norway attacks: at least 92 killed in Oslo and Utøya island in: The Guardian,
2011, from: https://www.theguardian.com/world/2011/jul/23/norway-attacks [online access:
16.02.2021].
16
17
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previously described by Breivik in his manifesto. The gesture was to express
the honour, strength and challenge of European Marxists.18
During the trial, the accused and the family of the victims were separated
by a glass pane built for the purposes of the proceedings. The course of the
proceedings was recorded and transmitted by cameras installed in the room.
Before the court pronounced its final judgement, barriers were installed
in front of the building.19
It was speculated in media reports that if Breivik acted alone and if found guilty of the offense, his actions would constitute the largest known mass
murder committed by one person. On August 24, 2012, Anders Behring
Breivik was sentenced to 21 years' imprisonment. The court did not grant
Breivik the possibility of early release before the end of 10 years. In the event
that Breivik is still perceived as a threat to society, the court will have the right
to indefinitely extend the sentence.20
In March 2016, Anders Breivik brought a lawsuit against Norway.
The bomber claimed that the conditions in which he was held were "inhumane". He drew attention, among others to isolation from society. The trial court partially agreed with Breivik. However, the Minister of Justice announced
an appeal against the judgment. On March 1, 2017, the appeal court in Skien
(Norwegian Nedre Telemark tingrett) ruled that Breivik's conditions were
not inhuman and that the prisoner was not humiliated. The judge explained
that strict measures were necessary for security reasons.21
Psychiatric report
Immediately after Breivik was imprisoned, it was decided that he should
undergo psychiatric observation to determine whether he was mentally ill,
that is, psychotic. In case of insanity, he could not, under Norwegian law,
be held criminally responsible for his actions. The first forensic report stated that Breivik was suffering from paranoid schizophrenia and that he was
not sane at the time of the crime. In this report, Breivik's ideas are treated
as delusions resulting from psychosis. Both experts chose to completely ignore
the manifesto as irrelevant to understanding the matter. The report considers
https://www.bbc.com/news/world-europe-19365616 [online access: 16.02.2021].
ibidem.
20
https://wiadomosci.wp.pl/anders-breivik-jest-poczytalny-dostal-maksymalna-kare-21-lat
-6031566452785793a [online access: 16.02.2021].
21
http://www.rp.pl/Swiat/170309917-Norwegia-Breivik-przegral-w-sadzie-apela
cyjnym-w-procesie-wytoczonym-panstwu.html#ap-1 [online access: 18.02.2021]
18
19
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Breivik's use of terms such as suicide Marxist, suicide humanist, as neologisms
indicative of bizarre delusions. To disregard Breivik's ideological world means
that there is no doubt that Breivik's actions were the result of the development
of the disease.22
Psychiatry specialists heavily criticized this first report. Victims and survivors of the Utøya massacre who witnessed the mass murderer's actions as rational, cold and manipulative, and not as a madman, were also faced with disbelief. Many people felt that the cruelty of his actions must mean that Breivik
was mentally ill (as opposed to evidence that mental illness usually does not
explain terrorist acts). Controversy over Breivik's mental health assessment
has sparked intense public debate. Consequently, contrary to Norwegian tradition, the court decided to request a second expert opinion.23
A second psychiatric opinion showed a diagnosis that Breivik suffers from
narcissistic personality disorder with no signs of psychosis. Assessments by
doctors, psychologists and psychiatrists examining Breivik in prison backed up
the second report. After a 10-week trial, the court concluded that Breivik was
not psychotic and that he was to be held criminally responsible for his actions.
Consequently, the sentence amounted to imprisonment and not treatment in
a psychiatric institution.
Society’s reaction to the massacre
The events of July 22, 2011 were a shock for the Norwegians, because until then they considered their country very safe. The victims' families strongly
criticized the police for their slow response, pointing out that too many officers were on leave at the time and that there was no helicopter ready for action.
The media reported that the main reasons for the delay were poor communication and the overcrowding of the police boat. The services took about an hour
to get to the island. The Prime Minister, Jens Stoltenberg was of the opinion
that the society should respond to hatred with love and not surrender their national values. What’s more, he announced immediately after attacks that the
country’s response will be more democracy, more openness, more humanity.24
Nevertheless, a number of measures were introduced to improve the
functioning of the police, including the PLIVO procedure, created to improve
22
https://www.newsweek.pl/swiat/norwegia-adwokat-breivik-kwestionuje-raport-psychiatr
ow/cvpnmd7 [online access: 16.02.2021].
23
ibidem.
24
Smoczyński W., Proces Breivika: norweski horror trwa in: Polityka, 2012.
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communication between the following services: police, fire brigade, ambulance and rescue teams (including helicopters).25
The other issue which ought to be considered in terms of the crime’s
influence on society is the attitude towards death penalty. After the series
of crimes committed by Breivik, a number of supporters of aggravation of
punishment was to increase. In order to check this phenomenon the editors
of the Norwegian daily Dagbladet conducted a public opinion poll. The polls showed that only 16 percent of respondents were in favour of the introduction of the death penalty, which means that the events of July 22, 2011
did not affect the public's opinion on this issue. 68 percent of respondents
were against the introduction of the death penalty. 16 percent did not have
an opinion on the subject.
The Secretary General of Amnesty International, John Peder Egenæs,
was of the opinion that the percentage of people hesitating between introducing or denying the death penalty was higher than it had been anticipated,
and the organization should have taken steps to convince those undecided
about the lack of the death penalty.26
Summary
The article presents the course of the tragic events that took place
in Norway in 2011 and the impact of these events on the society. The attack
by Anders Behring Breivik on July 22, 2011 resulted in the deaths of 77 people, while over 319 people were injured both physically and psychologically.
The tragic events of that day significantly changed the view of the Norwegians
on the situation in the country - the inhabitants of Norway felt the terrorist
threat in a so far safe country. However, this did not change the attitude of
citizens to the death penalty - a public opinion poll conducted after the attack
showed that the majority of the population still remains against the introduction of the death penalty.
The mental health of the attacker on the day of the attack remains
a controversial issue. A theory has emerged that Breivik suffers from paranoid
schizophrenia, so the attack may have been caused by the disease. During
the course of the trial, Breivik was examined by expert psychiatrists. Doctors
took into account the difficult childhood and complicated family relations
ibidem.
https://www.dagbladet.no/nyheter/nordmenn-vil-ikke-at-breivik-skal-henrettes/63511850
[online access: 11.02.2021].
25
26
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of the attacker, belonging to a gang in the teenage period and the ideology contained in the manifesto published by the terrorist himself on the day
of the attack. However, the court ruled that Breivik was sane on the day
of the attack and sentenced him to 21 years' imprisonment.
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Sprawa Andersa Breivika
i konsekwencje zamachu
dla społeczeństwa norweskiego
Streszczenie: Praca przedstawia analizę sprawy i motywów postępowania Andersa Behringa Breivika - norweskiego terrorysty, który
w 2011 roku przeprowadził zamach przed budynkiem parlamentu
w Oslo, w Norwegii. Kolejne działania terrorystyczne miały miejsce na
oddalonej o 30 km od miasta wyspie Utøya. Wyrokiem sądu w Oslo
24 sierpnia 2012 roku zamachowiec został skazany na najwyższą karę
21 lat pozbawienia wolności.
Słowa kluczowe: Breivik, atak terrorystyczny, społeczeństwo
norweskie
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Polityka narodowościowa
na Warmii i Mazurach
w latach 1945-1950

Streszczenie: Zmiany zachodzące w Europie po zakończeniu II wojny
światowej przyczyniły się do ukształtowania nowej granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Od 1945 roku nowa granica objęła miedzy innymi
region Warmii i Mazur, które przed wojną należały do Prus Wschodnich. Wprowadzenie powojennego ładu ukierunkowane zostało na
przesiedlaniu ludności niemieckiej z Warmii i Mazur na Zachód oraz
osiedlanie w regionie Polaków, którzy przyjechali do nowej Polski
ze Wschodu. Celem poniższego artykułu jest przybliżenie polityki
narodowościowej prowadzonej w regionie Warmii i Mazur w latach
1945-1950. W artykule zwrócono uwagę na prowadzone prześladowania ludności rodzimej regionu na tle narodowościowym, kulturowym
i religijnym, ale także przedstawienie procesów wysiedlania ludności
niemieckiej z terenu dawnych Prus Wschodnich oraz prowadzenia próby repolonizacji przez przedstawicieli władz lokalnych.
Słowa kluczowe: Warmia, Mazury, tożsamość, różnorodność narodowa, przesiedlenia

Napływ nowej ludności na obszar Prus Wschodnich tuż po zakończeniu
II wojny światowej przyczynił się do występowania dużej różnorodności kulturowej na terenie dzisiejszej Warmii i Mazur. Po wojnie łatwo można było się
zorientować, po wyglądzie oraz obyczajach, skąd pochodzi dana osoba.
Działania wojenne, migracje oraz przesiedlenia spowodowały do
1950 roku wysiedlenie około 3,5 mln osób. Jednak część osób postanowiło
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pozostać, dzieląc swoje okolice z nowo przybyłymi społecznościami, co skutkowało pogorszeniem warunków życia społecznego. Grupy napływowe nie
znały historii tych obszarów, nie zdawały sobie sprawy, że Warmiak lub Mazur to nie koniecznie Niemiec. Nie wiedzieli, że spora większość ludności
rodzimej to Polacy. Ta nieświadomość spowodowała prześladowanie Warmiaków i Mazurów na tle narodowościowym, kulturowym i religijnym.
Powojenne realia zmusiły nowe władze do prowadzenia polityki narodowościowej wobec ludności dotychczas zamieszkującej w regionie Warmii
i Mazur. Polityka narodowościowa stanowi skupienie działań podejmowanych przez państwo wobec zbiorowości narodowych. Obejmuje ona wszelkie
prawne regulacje stanowiące o życiu i funkcjonowaniu przedstawicieli danych
grup narodowych, bądź etnicznych, sposób organizacji zbiorowości oraz stosunek rządzących oraz obywateli danego państwa wobec przedstawicieli danej
grupy narodowej i etnicznej.
Poniższy artykuł stanowi rozważania na temat polityki narodowościowej prowadzonej w regionie Warmii i Mazur w okresie powojennym. Celem jest zwrócenie uwagi na prowadzone prześladowania ludności rodzimej
regionu na tle narodowościowym, kulturowym i religijnym, ale również
przedstawienie procesów wysiedlania ludności niemieckiej z terenu dawnych
Prus Wschodnich oraz prowadzenia próby repolonizacji przez przedstawicieli
władz lokalnych.
Warmiacy i Mazurzy stanowili społeczność rodzimą regionu, w literaturze określani mianem ludności autochtonicznej. Termin ludności autochtonicznej określa grupę, która w swojej historii ma zapisane dzieje i kulturę charakterystyczną dla danego społeczeństwa, kształtującą się przez lata.
W przypadku Warmiaków i Mazurów do dziejów zaliczyć należy trudną historię, ale również kształtującą się gwarę oraz tradycje.
Proces repolonizacji, zmiana struktur administracyjnych terenów Prus
Wschodnich po II wojnie światowej, przesiedlenia rodzimej ludności do Niemiec, były ogromnym zagrożeniem jakie napotkał Warmiaków i Mazurów.
Często społeczeństwo traciło poczucie przynależności. Warmiacy i Mazurzy,
przez Niemców byli uważani za Polaków, natomiast przez Polaków i Rosjan
za Niemców. W związku trudną sytuacją społeczną wielu autochtonów dla
bezpieczeństwa swojego i swojej rodziny postanowiło wyjechać na zachód,
inni natomiast pozostawali w swoich domostwach gotowi zmierzyć się z losem jaki ich czekał.
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Prześladowania Warmiaków i Mazurów
W czasie II wojny światowej wielu Mazurów wcielono do wojska niemieckiego. Zmieniono po raz kolejny politykę wobec autochtonów. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w sierpniu 1944 roku część ludności ewakuowano za
Ren, ale wielu z nich nie przeżyło trudów ucieczki na zachód. Polityka Rosjan
wobec autochtonów była bardzo surowa. Ludność grabiono z całego majątku,
bito i mordowano, a kobiety brutalnie gwałcono. Rosjanie uważali miejscowych za Niemców i to na nich skupili gniew i nienawiść. Wielu mężczyzn
zostało wywiezionych w głąb ZSRR, gdzie pracowało i umierało w obozach.
Wielka Trójka na konferencji jałtańskiej postanowiła, iż Prusy
Wschodnie przejdą w ręce polskie. Państwo polskie stanęło przed problemem określenia przynależności mieszkańców Prus Wschodnich. W wyniku wydarzeń wojennych pozostało na tych terenach ponad 1/3 ludności przedwojennej. Poległo około 30 tysięcy osób, a w wyniku ewakuacji
i ucieczki Prusy Wschodnie opuściło 150 tysięcy. Po wojnie uciekinierzy zaczęli wracać do domu. Najwięcej Mazurów powróciło w okresie od końca
1945 roku do końca 1947 roku. Do końca 1950 roku liczba ludności utrzymywała się na stałym poziomie. Na pojezierze mazurskie przybywali osadnicy
polscy, głównie z terenów przygranicznych i z Polski centralnej. Napływowi
mieli negatywny stosunek do miejscowych, uważali ich za Niemców. Na Mazury przybyła również ludność z Kresów Wschodnich.
W 1945 roku władze Polski Ludowej wydały zarządzenie nakazujące rejestrację Mazurów jako przynależących do narodu polskiego. Wydanie zaświadczeń nie regulowało kwestii prawnych autochtonów. Ludność była dyskryminowana oraz ograbiana z dobytku. Po wprowadzeniu reżimu stalinowskiego
w 1948 roku zmieniono politykę weryfikacyjną. Wielu Mazurów zostało aresztowana, a wśród niech znaleźli się działacze polscy. Wymuszano na Mazurach
przystąpienie do nacji polskiej, starano się ich przekupić lub zastraszyć. Po
przejęciu władzy przez Gomułkę, zelżała polityka wobec autochtonów.
Mazurzy zaczęli opuszczać Polskę, kiedy wprowadzono ulgi w przepisach emigracyjnych. Przez trzy lata wyjechało około 250 tysięcy osób. Do 1989 roku
55 227 Mazurów i Warmiaków opuściło kraj.
Większość Mazurów, która osiedliła się w Niemczech, po pewnym czasie zasymilowała się z Niemcami. Jednak wciąż działają organizację ojczyźniane promujące kulturę mazurską i organizujące wycieczki do ziemi przodków. Według spisu powszechnego z 2002 roku przeprowadzonego przez
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Główny Urząd Statystyczny na terenie Warmii i Mazur mieszka około 4,5
tysiąca osób pochodzenia niemieckiego.
Zmiany, które miały miejsce na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, charakteryzowały się ogromną intensywnością i złożonością. Był to rezultat skomplikowanej sytuacji politycznej, gospodarczej i demograficznej, ale
również działania te spowodowały – tak zwane – zderzenie kultur, wynikające
z zetknięcia się na tym obszarze wielu, różnych grup społecznych cechujących
się różną religią, kulturą, zróżnicowanym stopniem świadomości narodowej
oraz motywie przybycia na te obszary.
Głównym celem ludności napływowej przybywającej na ziemie odzyskane, po za osiedlaniem się była grabież, która w tamtym okresie czasu była określana jako szaber. W rozumieniu ludności napływowej prowadzony szaber był
formą przeprowadzenia sprawiedliwości dziejowej, naprawienie moralnych
i materialnych krzywd doznanych w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej
przez wojska niemieckie. Grupy ludności przybywającej m. in. na Mazury
byli mieszkańcami okolic Przasnysza, Makowa, Myszyńca, Kolna oraz Mławy.
Była to ludność wyjątkowo uboga o słabym wyrobieniu politycznym, jednak
w dużej mierze przepełniona fanatyzmem religijnym. Zetknięcie tej ludności
z Mazurami doprowadzało do wielu antagonizmów i konfliktów, często przybierające tragiczny w skutkach wymiar (Sakson 1990, s. 76).
Na działanie szabrowników w szczególności narażeni byli Mazurzy zamieszkujący takie powiaty jak Pisz, Szczytno, Nidzica i Ostróda. Dochodziło
tu wręcz do zanikania niektórych wsi, przez działania ludności napływowej,
która rabowała drzwi, okna, piece czy nawet podłogę, a z cegły rozbierano
całe domy. Autochtonów pozbawiano nie tylko inwentarza żywego (np. bydła, drobiu), maszyn i narzędzi rolniczych, ale też pościeli, odzieży i obuwia
(Sakson 1990, s. 77). W ten sposób pozbawiano ludność rodzimą tych okolic
całego ocalałego podczas wojny dobytku, a często także życia.
Wielu z ludności miejscowej cierpiało nie tylko z powodu prześladowań,
ale również z powodu nędzy i głodu. Dzieci, głównie w okresie zimowym,
ze względu na bark ciepłej odzieży i obuwia nie mogła chodzić do szkoły.
Z tego powodu większość autochtonów postanowiło wyjechać do Niemiec.
Informacja o tym zawarta została w sprawozdaniu z działalności Wydziały
Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za okres od
1 lutego do 30 września 1946 r., którym wyraźnie napisano, że:
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w okresie sprawozdawczym dała się zaznaczyć masowa ucieczka ludności autochtonicznej zarówno niezdeklarowanej jak i zdeklarowanej,
zwłaszcza z powiatów południowych, na ziemie zachodnie skąd przedostają się za Odrę. Wyjeżdżając zostawiają resztę swojego majątku gospodarczego, który natychmiast jest rozszabrowany. Powodem tego są
systematyczne akty gwałtu, kradzieży, rabunków, gróźb, bicie a nawet
morderstwa, które są na porządku dziennym. Zarówno bandyci w cywilu, jak też w mundurach wojskowych są postrachem całej spokojnej
ludności mazurskiej pozbawionej doszczętnie całego mienia ruchomego,
jak odzieży, obuwia, mebli, sprzętu ruchomego itp. Ludzi ci mieszkają
w pustych mieszkaniach, śpią na podłogach a odzież którą im przydziela PUR jak i opieka społeczna, jest przez nich przyjmowana niechętnie,
ponieważ są z góry przekonani, że im zostanie z powrotem odebrana
przez element przestępczy, natomiast własna ich odzież przedstawia się
opłakanie (Sakson, 1990, s. 77).

Mazurzy z reguły byli traktowani tak samo jak Niemcy. Wynikało to
z tego, że wielu Mazurów brało udział w działaniach władz okupacyjnych
w Polsce, dlatego ludność napływowa obarczała ich moralną współodpowiedzialnością za dokonane przez Niemców, zbrodnie hitlerowskie.
Prześladowania na ziemiach odzyskanych nie dotyczyły jedynie autochtonów, ale również innych grup ludności, które po wojnie znalazły się na
Warmii i Mazurach. Jednak należy zaznaczyć, iż ludność rodzima różniła się
w stosunku do pozostałych grup społecznych. Różnica ta była dostrzegalna
przede wszystkim na poziomie cywilizacyjnym, to znaczy sposobem gospodarowania, kulturą rolną, pracowitością, a przede wszystkim uczciwością. Ale
również stopniem uświadomienia narodowego i znajomością języka polskiego,
składem demograficznym oraz wyzwaniem. Cechy te w dużym stopniu utrudniały proces adaptacji ludności autochtonicznej do nowych warunków życia.
Pojawiały się wówczas konflikty na tle wyznaniowym oraz problemy związane
z weryfikacją ludnościową.
Złe traktowanie autochtonów wyraźnie było widoczne podczas wcześniej
wspomnianego zajmowania gospodarstw przez ludność napływową. Wielu
Warmiaków i Mazurów w obawie o swoje bezpieczeństwo opuszczało swoje
domostwa by tymczasowo zatrzymać się u rodziny, która mieszkała w innej
wsi. Zazwyczaj były to kobiety wraz z dziećmi, ponieważ wielu mężczyzn zostało wcielonych do wojska i brało udział w działaniach wojennych i jeszcze
nie wrócili do domu lub zostali zesłani do pracy w innym miejscu niż ich dom
(Wilamowski 1963, s. 368-378).
Kiedy na Prusy Wschodnie zaczęły przybywać rodziny z Polski centralnej zatrzymywały się w opuszczonych domostwach, ale potrafili również zająć
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zamieszkałe gospodarstwa. Takie sytuacje często miały miejsce na Mazurach,
gdzie osadnik zajmujący gospodarstwo Mazura, spychał dotychczasowego
właściciela domostwa do najgorszego pomieszczenia i zmuszał całą jego rodzinę do darmowej, ciężkiej pracy. Takie informacje można wyszukać m. in.
w dawnych dokumentach dotyczących skarg i doniesień składanych przez
pierwotnych właścicieli gospodarstw. Jedna z takich skarg została złożona
przez Rudolfa Purdzkiego, rolnika zamieszkującego w Dybowie, niedaleko
Pasymia, który 6 listopada 1945 roku złożył zeznanie, w którym było zapisane:
osadnik z polski Mieczkowski (…) został osadzony na majątku bezpańskim po Taube Franciszku. W 2 tygodnie później przy końcu maja,
powrócił z obozu sowieckiego Franciszek Taube i po zameldowaniu
się na Polaka wprowadził się do osadnika Miecznikowskiego i objął
z powrotem swoją własność. Tabue Francieszek przeprowadził ze sobą
konia i zaczął gospodarować wspólnie z osadnikiem i uprawiać ziemię.
Po upływie tygodnia koń Taubemu został skradziony, pożyczył więc
konia od osadnika, w zamian obrabiał mu pracę ręczną. W ten sposób
obaj zasadzili po 1 ha kartofli. Po wykopaniu swoich kartofli Miecznikowski zabrał ½ ha kartofli tytułem pożyczki za konia, potem wymłócił żyto z całej stodoły i wywiózł część do Polski, część do stodoły gospodarza Purdzkiego i wszystkie narzędzia rolne. Część tych maszyn
Miecznikowski wywiózł do Polski, potem wyprowadził się od Taubego i siłą zajął część domu u Purdzkiego Rudolfa, Polaka miejscowego
pochodzenia i pozwoził swoje rzeczy prócz rzeczy wywiezionych od
Taubego Franciszka osadnik ten zwozi rozmaite maszyny i urządzenia
i wywozi do Polski. Purdzki Rudolf domaga się, aby osadnik Miecznikowskiego, jako uciążliwego sąsiada usunąć z zajmowanego przezeń
siłą budynku (Sakson 1990, s. 81).

W powyższej skardze zauważyć można w jaki sposób nowi osadnicy degradowali dotychczasowego właściciela gospodarstwa do funkcji parobka na
własnej ziemi, która była dużym owocem jego ciężkiej pracy. Osadnik był
przekonany, że swoje działania wykonuje zgodnie z prawem, a to domostwo
które było wolne mu się należy. Argumentowano to tym, iż takie traktowanie
lub wyrzucanie ludności rodzimej na bruk było ceną za doznane w czasie wojny krzywda przez osadników.
Steffan Wiktor, warmiński filolog klasyczny, w swoich wspomnieniach
problem konfliktów osadników z autochtonami przedstawił tak:
Gdy zjawiłem się u mych sióstr, zgłosił się jakiś starszy Mazur z prośbą
o napisanie wniosku do władz bezpieczeństwa o zwolnienie z aresztu
jego żony. Opowiedział mi całą gehennę, którą z żoną przeszedł. Przybysz z Mazowsza wprowadził się wbrew protestom do jego mieszkania
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oświadczając bezczelnie, że przejmuje gospodarstwo, mimo że nie miał
do tego żadnych podstaw. Zaczął się tym rządzić jak na swoim. Gwałcił na oczach męża jego żonę, a po pewnym czasie oskarżył legalnych
właścicieli gospodarstwa o przynależność do partii hitlerowskiej. Oboje
zostali aresztowani. Męża zwolniono po kilku tygodniach, gdyż okazało
się, że oskarżenie było zupełnie bezpodstawne, ale żona jego przebywała
jeszcze w areszcie (Sakson 1990, s. 82).

Sprawa dotycząca przynależności ludności rodzimej trwała dosyć długo
od przejęcia władzy przez Polskę na ziemiach odzyskanych. W tym okresie
wielu autochtonów, zwłaszcza Mazurów – ze względu na ich gwarę i niemieckobrzmiące nazwiska oraz wiarę – zaliczano do Niemców i dlatego zgodnie
z panującym wówczas „zwyczajem”, gospodarstwa ich zajmowali osadnicy.
Wynikało to również z faktu, iż gospodarstwa te były utrzymane w doskonałym
stanie, zadbane i niemal od razu gotowe do natychmiastowego zamieszkania.
Konflikty i spory jakie miały miejsce na Prusach Wschodnich często też
miały tło wyznaniowe. Ogólnikowo Prusy Wschodnie podzielić na dwie części – część katolicka, czyli Warmia, oraz część protestancka, ewangelicka, czyli
Mazury.
Na Mazurach funkcjonowało przede wszystkim wyznanie ewangelicko-augsburskie, gdzie w 1950 roku funkcjonowała diecezja mazurska
Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Po zakończeniu masowych procesów
migracyjnych w diecezji liczono 68 500 osób, skupionych w 89 parafiach
i 14 filach.
Kiedy na Warmię i Mazury przybywała ludność z Polski centralnej była
to przede wszystkim społeczność katolicka. Z biegiem czasu katolicy na tych
terenach stawali się siłą dominującą nad ewangelikami, prowadząc przy tym
do szeregu konfliktów i sporów na tle religijnym utrudniając przy tym procesy
adaptacyjny i stabilizacyjne społeczności, ale również osłabiało działalność repolonizacyjną i polonizacyjną prowadzoną wśród ludności mazurskiej.
Podobnie jak w przypadku gospodarstw tak i na tle religijnym uważana,
że jak ewangelik to Niemiec, a Mazur jest zazwyczaj jest wyznania ewangelickiego, czyli jest Niemcem. Inaczej postrzegano katolików, których traktowano
jak Polaków, dlatego ludność Warmińska, ze względu na wyznanie katolickie
nie było tak surowo traktowane przez osadników. Źródło takiego traktowania
nie tkwiło jedynie w ludności napływowej, ale również wśród przedstawicieli
administracji terenowej. Wyznanie ewangelickie nagminnie było kojarzone
z niemiecką wiarą, dlatego Mazurów często określano jako „szwaby”, „hitlerowskie mordy” czy „lutry”.
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Pojawiały się próby katolicyzacji Mazurów. Funkcjonujący Wojewódzki
Urząd Informacji i Propagandy na ziemiach odzyskanych w 1946 roku oceniał, że
Kościół katolicki nieufność Mazurów do Polski potęguje hasłem –
ewangelik to Niemiec, obywatelstwo otrzymacie, jeżeli staniecie się
katolikami. Niektórzy starostowie przeciwdziałali tej szkodliwej akcji
katolizacji – stwierdza dalej sprawozdanie – niższe ogniwa psują dużo
w terenie odnosząc się do ewangelików Mazurów nieufnie, jako Niemców (Wojnowski 1968, s. 225).

Takie podejście Polaków spowodowane było częstym brakiem wiedzy
o historii tych ziem. Nie zdawano sobie sprawy, że w większości autochtonów
płynęła krew pochodzenia polskiego.
Wysiedlanie ludności niemieckiej
Prusy Wschodnie podczas działań militarnym były pierwszym obszarem
wroga, na który wkroczyła sojusznicza armia. Liczne relacji uczestników tych
wydarzeń przedstawiają zbrodnie żołnierzy radzieckich popełniane na niemieckiej ludności cywilnej (Bömelburg i in. 2001).
Po wkroczeniu wojsk radzieckich na terenie Warmii i Mazur zastana
ludność stanowiła jedynie 25%. W 1939 roku w Prusach Wschodnich mieszkało około 2.5 mln osób, natomiast teren porównywalny z Okręgiem Mazurskim, a następnie województwem olsztyńskim liczył 936,5 tys. mieszkańców.
Po zakończeniu działań wojennych na terenie Warmii i Mazur mieszkało około 200 tys. osób. Były to przede wszystkim kobiety, dzieci, ludzie starsi oraz
inwalidzi (Kostrzewa 2009, s. 38).
Ludność mieszkająca Okręg Mazurski była trudna do ustalenia. Według sprawozdania Pełnomocnika Rządu RP w czerwcu 1945 roku na terenie
Okręgu mieszkało w czerwcu 211 314 osób. W sprawozdaniu zostały również
ujęte powiaty, które w niedługim czasie zostały odłączone od Okręgu Mazurskiego. Najwięcej ludności niemieckiej zamieszkiwało powiat mrągowski.
Ogólna liczba tamtejszej ludności wówczas wynosiła 27 310, z czego 24 tys.
stanowili Niemcy. Liczba Niemców przekraczała 10 tys. również w powiecie
lidzbarskim, łuczańskim, ostródzkim, reszelski, kętrzyńskim i szczycieńskim.
Pierwsze działania dotyczące wysiedleń ludności niemieckiej pojawiły się
po już w 1944 roku kiedy w pierwszych miesiącach po ogłoszeniu manifestu
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, którego nadrzędnym celem
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było przejęcie władzy nad terenami wyzwolonymi. Komitet Wyzwolenia
Narodowego sformułował propozycję radykalnych i represyjnych rozwiązań
względem znajdującej się na tych terenach ludności niemieckiej. Przedstawiona propozycja w dużym stopniu odpowiadała społeczeństwu polskiemu. Taka
postawa Polaków była chęcią wspólnego odwetu i uzyskania zadośćuczynienia
za doznane szkody i krzywdy podczas II wojny światowej. Twierdzono, że
ludność niemiecką należy internować i wysiedlić, a Polaków, którzy podpisali
niemiecką listę narodową listę, tzw. listę volksdeutschów – ukarać za zdradę ojczyzny. Według danych z końca 1942 r. w niemieckiej liście narodowej
wpisanych było 45 tys. osób, zamieszkujących Prusy Wschodnie (Kaczmarek
2010, s. 412).
W 1944 roku i na początku 1945 roku, pojawiły się pierwsze akty prawne skierowane przeciwko zbrodniarzom wojennym i tzw. „zdrajcom Narodu”. Dokumenty te miały umożliwić rozliczenie zbrodni okupacyjnych
i kolaboracji. W odniesieniu do Niemców etnicznych, zakładały jedynie ich
izolację w specjalnie utworzonych obozach, z zastosowaniem przymusu pracy.
Przykładem takiego obozu był Obóz Nakazowo Rozdzielczy NKWD Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych w Działdowie późniejszy Obóz przejściowy podczas prowadzonych przesiedleń, utworzony w miejscu wcześniejszego niemieckiego Obozu koncentracyjnego w Działdowie – Soldau. Około
października 1945 roku obóz został definitywnie zlikwidowany.
Wśród aktów prawnych dotyczących przemian ustrojowych, dekret o reformie rolnej z 6 września 1944 roku był pierwszym, który został wykorzystany
do rozstrzygnięcia mienia niemieckiego. Artykuł 2 tego dokumentu przejmował na własność państwa, w celu realizacji tzw. „przebudowy ustroju rolnego”,
wskazane w nim nieruchomości ziemskie i inne nieruchomości, które zostały
skonfiskowane z różnych przyczyn, będące własnością obywateli Rzeczy Niemieckiej, i obywateli polskich narodowości niemieckich (Muszyński 2003,
s. 140) – dotyczyło to Mazurów, jako trzeciej grupy volkslisty.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej na obszar Prus Wschodnich oraz po postanowieniach poczdamskich, na Ziemiach Odzyskanych rozpoczął się proces
tzw. „odniemczania” (Link 2014, s. 36) tych terenów. Wysiedlenie Niemców
z terenów Ziem Odzyskanych stanowiło dla władz Polskiej Partii Robotniczej,
kluczowy element sprawowanej polityki. W bieżącej perspektywie chodziło
głównie o utworzenie przestrzeni, zapewnienie mieszkań i miejsc pracy dla
milionów Polaków przybywających z Kresów Wschodnich oraz z przeludnionej Polski centralnej. Decyzja o wysiedleniu ludności niemieckiej wpisywała
się również w cel odbudowania kruchej dotąd bazy społecznej władz Polski,
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którą to politykę popierało wielu Polaków wśród, których rozpowszechniona
była ogólna nienawiść do Niemców za wyrządzone krzywdy podczas II wojny
światowej.
W dniu 12 czerwca 1945 roku została przyjęta uchwała o wzmożeniu akcji przesiedleńczej Polaków. W dokumencie tym znalazł się punkt zobowiązujący ministra administracji publicznej do usunięcia 80% ludności niemieckiej
do dnia 1 lipca 1945 roku lub skierowanie tej ludności do pracy w folwarkach
wyznaczonych do tego celu. Podczas prac nad projektem uchwały Edward
Ochab zaproponował podział ludności niemieckiej na trzy grupy. Do pierwszej grupy zaliczono tych Niemców, których władze polskie chciały wypędzić
statkami za Odrę i Nysę. Do drugiej grupy zaliczono tych Niemców, którzy
pracowali w przemyśle. Postanowiono ich zostawić ze względu na posiadaną
przez nich wiedzę, do czasu aż nie zostaną zastąpione przez nowe siły techniczne.
Do trzeciej grupy należeli Niemcy, którzy z przyczyn braku środków nie mogli zostać przesiedleni za Odrę, dlatego przeniesiono ich na prowincję na pewien czas, aby pracowali do czasu przesiedlenia ich za Odrę (Kostrzewa 2009,
s. 40).
Jeden z etapów przesiedlania ludności niemieckiej rozpoczął się zaraz
po przejściu frontu. Nazwano je „dzikimi wysiedleniami” – były one prowadzone przez wojsko i nie istniały wówczas specjalne uregulowania prawne dotyczące mniejszości narodowych. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie
z ustaleniami Wielkiej Trójki, ludność niemiecka miała zostać wysiedlona do
niemieckich stref okupacyjnych. Strony Wielkiej Trójki „zgodne były co do
tego, że wszelkie przesiedlenia, jakie nastąpią, powinny odbywać się w sposób
zorganizowany i humanitarny” (Lippóczy i in., 1982, s. 52).
W związku z przesiedlaniem ludności niemieckiej napływ dużej ilości
Niemców do Niemiec zwiększył ciężar spoczywający na władzach okupacyjnych, dlatego utworzona Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec, po podstawie
postanowień Wielkiej Trójki, podjęła decyzję o rozdzieleniu przesiedlanych
Niemców do stref okupacyjnych. 20 listopada 1945 roku Sojusznicza Rada
Kontroli przyjęła plan, na podstawie którego przesiedleniem z Polski miało
zostać objętych 3,5 mln osób, z czego 2 mln Niemców miało zostać przesiedlonych do stref radzieckich, pozostali do stref brytyjskich. Tak duża liczba
Niemców, którzy zostali ulokowani w radzieckiej strefie okupacyjnej wzięła
się z tego, że umowa z władzami brytyjskimi dotycząca strefy okupacyjnej
została podpisana dopiero 14 lutego 1946 roku, dlatego od listopada 1945
roku do lutego 1946 roku ludność niemiecka objęta akcją repatriacyjną została przesiedlana tylko do strefy radzieckiej (Kostrzewa 2009, s. 41).
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Polskie władze zapowiedziały, iż całkowite usunięcie Niemców z Ziem
Odzyskanych odbędzie się w ciągu roku. Dlatego w grudniu 1945 roku zaplanowano wysiedlenie 350 tys. Niemców, w styczniu i lutym 1946 roku – po
175 tys., w marcu i w kwietniu – po 525 tys., w maju i w czerwcu – po 700 tys.
Ostatni transport ludności niemieckiej zaplanowano na lipiec, wówczas Polskę
miało opuścić 350 tys. Niemców. Oficjalnie działania te nazwano repatriacją
ludności niemieckiej (Kostrzewa 2009, s. 41).
Ludność, która dobrowolnie decydowała się na wyjazd otrzymywała specjalne przepustki, na podstawie których była kierowa do punktów zbiorczych.
W lipcu 1945 roku na polecenie pełnomocnika Rządu Jakuba Prawina, mieli
zostać wysiedleni wszyscy Niemcy z Okręgu Mazurskiego do majątków państwowych. Każdy starosta został zobowiązany do przygotowania spisu Niemców mieszkających w miastach, majątków państwowych, liczbę miejsc pracy
i dozorców – Polaków zatrudnionych do pilnowania Niemców. Polecenie to
nie obejmowało tych z nich, którzy mieszkali na wsiach i w gospodarstwach
rolnych, którzy byli odpowiedzialny za wykonywanie różnych prac na roli.
Działania te miały również na celu uchronić mienie niemieckie, do czasu aż
na tych terenach nie osiedlą się Polacy, zwłaszcza tam gdzie Niemcy stanowili
większość.
Problem przy wysiedlaniu ludności niemieckiej stanowił również brak
dobrych warunków transportowych. Podczas wizytacji wiceministra Administracji Publicznej na terenie Okręgu Mazurskiego w 1945 roku wynikało,
że na terenie Warmii i Mazur znajdowało się zaledwie sześć samochodów, które należały do władz Okręgu i pięćdziesiąt samochodów, które należały do wojska. Pojazdy te stały jednak bezużyteczne, ponieważ brakowało do nich oleju
(Wojnowski 1970, s. 71). Brak transportu, ale również brak odpowiedniej liczby Polaków, którzy przeprowadzili by akcję wysiedleńczą ludności niemieckiej stanowiły problem utrudniający przeprowadzenie przesiedleń Niemców.
Kolejnym utrudnieniem był brak czynnych urzędów, które jeszcze nie zostały
otwarte z powodu braku polskich pracowników. W ówczesnych czasach ciężko
było zastąpić tamtejszą niemiecką siłę roboczą, która przed przeprowadzanym
wysiedlaniem była wykorzystywana do bezpłatnej pracy na potrzeby miasta.
Pod koniec lata 1945 roku, w związku ze zbliżającą się zimą władze Okręgu Mazurskiego postanowiły przeprowadzić jak najszybsze wysiedlenia ludności niemieckiej. Wzywano Niemców do dobrowolnego wyjazdu do Niemiec
do końca października 1945 roku.
W 1945 roku w Olsztynie zostały rozwieszone obwieszczenia przedstawiające zarządzenie polskich władz nakazujące ludności niemieckiej i mazurskiej
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dobrowolne opuszczenie wyjechanie z ziemi rodzinnej, przy czym dobrowolnie przekazać swój dorobek Polakom. W ogłoszeniu do ludności niemieckiej,
nawoływano całą ludność niemiecką do meldowania się 18 października 1945
roku o godzinie 7:00 w baraku obozowym przy ul. Roenschstr, w celu dobrowolnego wyjazdu do Niemiec. Zastrzeżono, że jeżeli rozkaz ten nie zostanie
wykonany, wszyscy Niemcy zostaną przetransportowani do obozu karnego.
Dalej przeczytać można, że każdy Niemiec opuszczający swoje domostwa ma
za zadanie sporządzić listę pozostawionego przez niego stałego inwentarza
w trzykrotnej odbitce. Listy te powinny zostać podpisane przez zarządcę domu
lub przez dwóch mieszkańców pozostających w tym samym domu. Dwie odbitki powinny pozostać, za pokwitowanie, u tych dwóch mieszkańców. Jedną
odbitkę powinna zabrać ze sobą osoba wyjeżdżająca, na podstawie której po jej
oddaniu otrzyma pozwolenie na wyjazd do Niemiec. Odjazd pociągu z ludnością niemiecką przewidziano na 22 października 1945 roku, o godzinie 7:00.
Obwieszczenie zostało podpisane przez Zarząd Miasta Olsztyn i rozwieszone na tablicach ogłoszeniowych, słupach informacyjnych oraz opublikowane
w ówczesnych czasopismach.
Pełnomocnik Rządu RP na Okręgu Mazurskiego w pismach skierowanych do starostów podkreślał, że należy stworzyć Niemcom takie warunki
życia, które spowodują, że wyjazd do Niemiec będzie dla nich „prawdziwym
dobrodziejstwem” (Kostrzewa 2009, s. 46).
Ludność niemiecka mogła zabrać ze sobą nie wiele, m. in. jedną zmianę
bielizny, koc, poduszkę i gotówkę, która wynosiła wartość biletu kolejowego.
Musiała za to zostawić praktycznie cały swój dorobek – biżuterię, wyroby ze
złota i srebra, zegarki, sprzęt domowy, które zostały wpisane na wcześniej
wspomnianą listę pozostawionego inwentarza. Pozostawione rzeczy wraz
z gospodarstwami miały zostać zabezpieczone przez Tymczasowy Zarząd Państwowy. Warto zaznaczyć, że przeprowadzana akcja wysiedleńca Niemców
miała miejsce zimą 1945 r. co przyczyniło się dużej śmiertelności podczas
podróży. Wielu Niemców nie docierało do Berlina żywych. Dzieci, które
zmarły po drodze były wyrzucane przez okno. Według wypowiedzi jednego
z brytyjskich oficerów, przebywającego w Berlinie, podczas transportu ludności niemieckiej do Niemiec często wymierała ludność całego regionu (Urban
2007, s. 137).
Na podstawie statystyk ludności, inwentarzy żywych, przemysłu, zakładów użyteczności publicznej i szkolnictwa, z danych, z dnia 15 września
1945 roku we wrześniu 1945 roku teren Okręgu Mazurskiego zamieszkiwało
297 317 osób, z czego 134 472 osób narodowości niemieckiej. W lutym 1946
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roku liczba mieszkańców Okręgu wzrosła do 351 828 osób. W tym okresie,
od 15 września 1945 roku do lutego 1946 roku wyjechało 36 006 Niemców.
W roku 1946 rozpoczęły się kolejne wysiedlenia Niemców zaplanowane
przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych, z obszaru całej Polski. Ze względu na
duży odsetek ludności autochtonicznej na Ziemiach Odzyskanych i trwający tam proces weryfikacji ludności, „pierwszą fazą” akcji wysiedlania ludności
niemieckiej nie został objęty Okręg Mazurski i Śląsk Opolski. Przeprowadzono ją natomiast w Okręgu Gdańskim, Zachodnio-Pomorskim oraz Dolnośląskim (Kostrzewa 2009, s. 48).
Weryfikacja ludności była istotna dla władz polskich ze względu na to, iż
nie było wątpliwości, że wysiedleniu miała podlegać cała ludność niemiecka.
Ważna natomiast była przeprowadzana kolejność tych wysiedleń. W pierwszej
kolejności wysiedlano Niemców, którzy nie pracowali oraz tzw. element uciążliwy, czyli inteligencję niemiecką i księży. W drugiej kolejności wysiedlenia
obejmowały osoby zatrudnione w gospodarstwach domowych i w prywatnych
przedsiębiorstwach państwowych i samorządowych. Warto zaznaczyć, że przykładano uwagę do humanitarnego przeprowadzenia przesiedlania Niemców,
dlatego też osoby starsze oraz chore miały być przewiezione specjalnymi wagonami sanitarnymi, które znajdowały się w każdym transporcie.
Wysiedleniu, prowadzonemu przez Ministerstwo, podlegały całe rodziny niemieckie, dlatego jeśli z różnych przyczyn jedna osoba musiała pozostać
w Polsce, wraz z nią zostawała cała rodzina. Ministerstwo zwróciło również
uwagę na bagaż, który ludność niemiecka mogła zabrać ze sobą. W bagażu mogła znajdować się głównie pościel, naczynia kuchenne oraz przedmioty użytku
osobistego. Waga całego bagażu nie mogła przekraczać 40 kg. Zostały również
ustalone szczegółowe racje żywnościowe dla Niemców opuszczających Polskę.
Mogli oni otrzymać najwyżej 800 g chleba, 100 g tłuszczu i 40 g cukru, a dla
dzieci do 7 lat i chorych przeznaczono 80 g mleka w proszku (Kostrzewa 2009,
s. 49-50).
Proces wysiedlania ludności niemieckiej nie objął wszystkich Niemców.
Ze względu na brak polskiej kadry Ministerstwo Ziem Odzyskanych wydało zarządzenie, w którym podjęto decyzję o sporządzeniu wykazu Niemcówfachowców oraz zaświadczeń dla tych, których przesiedlenie czasowo zostało
wstrzymane. Byli to tzw. Niemcy zareklamowani. Na Ziemiach Odzyskanych
mieli pozostać członkowie ich rodzin, dlatego Ministerstwo w rozporządzeniu
zarządziło, iż wspomniane zaświadczenie powinno być wydawane w trzech kolorach. Kolor biały obejmował niemieckich pracowników, których nie można
zastąpić ze względu na brak na miejscu Polaków do pracy. Kolor niebieski
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dotyczył Niemców, których można zastąpić dopiero po skompletowaniu odpowiednich pracowników w fabrykach oraz fachowców w dziedzinach, nie
występujących w Polsce, i których należało pozostawić w celu przeprowadzenia szkoleń dla polskich fachowców. Ostatni kolor to czerwony, obejmujący
wybitnych specjalistów niemieckich, którzy zostali wyłączeni z akcji wysiedleńczej. W zaświadczeniu musiały zostać podane takie informacje jak imię
i nazwisko, liczbę członków rodziny oraz przewidywany termin zastąpienia
polskim pracownikiem (Kostrzewa 2009, s. 51).
Wysiedlenia Niemców, przeprowadzane przez Ministerstwo w województwie olsztyńskim rozpoczęto dopiero w sierpniu 1946 roku. Do Niemiec
wyjechało wówczas 1 430 osób. Według planu z całego województwa miało
zostać wysiedlonych 1 574 osoby narodowości niemieckiej. Wśród wysiedlonych Niemców miały być głównie osoby, które według Ministerstwa stanowiły negatywny wpływ na trwającą w regionie akcję weryfikacyjną. Do tych
osób zaliczano przede wszystkim księży, nauczycieli oraz właścicieli majątków
ziemskich, ale również lekarzy i pielęgniarki.
Drugi etap wysiedleni ludności niemieckiej rozpoczął się jesienią 1946
roku. Na wniosek Wydziału Społeczno-Politycznego, wojewoda olsztyński
zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Ziem Odzyskanych o przyśpieszenie akcji wysiedlania Niemców, głównie z powiatów północnych gdzie mieszkało
ich najwięcej (Swędrowski i in. 2009, s. 52).
Akcja wysiedleńcza Niemców na terenie województwa olsztyńskiego
trwała od jesieni 1946 roku do stycznia 1947 roku. W związku z tym, że zbliżał się okres zimowy, władze polskie zobowiązane zostały do stworzenia wysiedlanym Niemcom odpowiednich warunków, dlatego w punktach zbiorczych
zapewniano opał oraz piecyk w każdym wagonie. Nie wolno było również
przewozić osób chorych, którzy mogli umrzeć podczas podróży.
Od sierpnia do stycznia 1947 roku z województwa olsztyńskiego wysiedlono ponad 20 tys. Niemców. Akcja ta miała charakter stały i nie objęła
dziesięciu powiatów – morąskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego
i miasta Olsztyn, ostródzkiego, piskiego, reszelskiego, suskiego oraz szczycieńskiego. Dotyczyła jedynie północnych powiatów – bartoszyckiego i iławeckiego, głównie wysiedlając Niemców zamieszkujących w pobliżu granicy
państwa (Lippóczy i in. 1982, s. 110).
Na mocy zarządzenia Głównego Delegata Ministerstwa Ziem Odzyskanych ds. Repatriacji 10 stycznia 1947 roku akcja wysiedlania ludności
niemieckiej z Polski została przerwana. Wówczas na terenie województwa
olsztyńskiego mieszkało 41 857 Niemców (Kostrzewa 2009, s. 60).
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Próby repolonizacji
Po za działaniami, które przeprowadzał Państwowy Urząd Repatriacji
w celu ujednolicenia społeczeństwa, dążono do tego aby ludność niemiecka,
która pozostała na terenie dzisiejszej Warmii i Mazur została spolonizowana.
W przypadku Warmiaków, nie było to trudne ze względu na polskie korzenie, które w większości posiadali oraz wiarę katolicką, która dla władz polskich była jednym z kluczowych czynników nadania obywatelstwa polskiego.
Problemy występowały w przypadku Mazurów, którzy w większości ewangelicy, nie chcieli zmienić swojej wiary na katolicyzm.
Skomplikowany charakter Mazurów polegał na ich polskim pochodzeniu
i zwyczajach, niemieckiej tradycji, polskich nazwiskach i niemieckich imionach, polskich przysłowiach i niemieckich pieśni, słowiańskiej religijności
i niemieckim wyznaniu.
Po wojnie władze polskie na tyle nie ufały Mazurom, iż postanowili sprowadzić na te tereny ewangelickich urzędników z Warszawy i ze Śląska. Postępowanie władz budziło wśród rodowitych mieszkańców nieufność. Mimo
chęci władz do pogodzenia społeczeństwa mazurskiego z nowym porządkiem
w regionie – powołując Dom Ludowy w Działdowie oraz wydając Gazetę Mazurską - nieufność narastała.
Ponadto dążąc do spolonizowania nowych obszarów Polski, chciano
odwrócić sytuację religijną w regionie. Postanowiono stworzyć nową, odpowiednią administrację konfesyjną. Przede wszystkim rzymskokatolickiej, ponieważ większość nowoprzybyłych na te tereny byla tej wiary. Problem wystąpił w chwili osiedlenia na Warmii i Mazurach licznych Ukraińców, którzy
byli wyznania grekokatolickiego lub bizantyjsko-ukraińskiego. Jednak w celu
organizacji życia religijnego zaangażowali się sami wierni, którym zależało na
wyznawaniu własnej wiary, będącej elementem zachowania swojej tożsamości
(Szostkiewicz 2016, s. 102).
Zorganizowanie społeczne tuż po wojnie jak i w późniejszych latach
kształtowania się państwa polskiego było ogromne. Ważnym przykładem
mogą być działające w latach `70 i `80 XX wieku stowarzyszenia społeczności
Warmińskiej i Mazurskiej.
W drugiej połowie lat `70 w województwie olsztyńskim zarejestrowanych było około 120 stowarzyszeń, jednak były to większe oddziały, którym
były podlegle oddziały terenowe, których było zdecydowanie więcej (Korejwo
2017, s. 25).
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Stowarzyszenia często działały bez rejestracji, ponieważ urzędnicy stowarzyszeń nie lubili. Uważano, iż organizacji jest i tak dużo, a powstawanie
nowych jest nie potrzebne. Nie na rękę władzą były również stowarzyszenia,
których cele były zbieżne z innymi lub w podobny sposób były statutowo
określane. Urzędnicy nie byli również entuzjastami różnorodności wynikającej z członków organizacji i ich działalności ((Korejwo 2017, s. 25).
Polonizacyjne działania były wyraźne widoczne na sprzeciwie władz województwa olsztyńskiego wobec utworzenia Mazurskie Zrzeszenia Kulturalnego.
Działania te miały na celu całkowitą eliminację autochtonów z uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturowym.
Innym przykładem całkowitej polonizacji terenów Warmii i Mazur
były obchody 535 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, zorganizowane 15 lipca
1945 roku. Podczas tego wydarzenia prezydent Krajowej Rady Narodowej –
Bolesław Bierut, uhonorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta Jerzego Burskiego i Waltera Późnego – dwóch autochtonów, którzy aktywnie włączyli się w działania na rzecz przywracania polskości ziemi warmińskiej
i mazurskiej (Korejwo 2013, s. 13).
Istotny dla polskiego charakteru Warmii i Mazur miało zdanie zawarte
w Programie Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego, w którym podane,
iż „Grunwald był, jest i w przyszłości zawsze będzie nie tylko historycznym
znakiem dumy (…) ale też przestrogi przed zagrożeniami z zachodu” (Korejwo 2013, s. 13).
Antyniemiecka polityka wychodziła również od wykształconych Warmiaków i Mazurów, którzy od lat walczyli o polskość tych terenów. Propaganda prowadzona przeciw niemieckości regionu była skuteczna ze względu
na prawdziwe emocje społeczeństwa zamieszkującego region. Doświadczenia,
które posiadali autochtoni oraz osoby osiedlone na Ziemiach Odzyskanych,
historyczna pamięć Polaków i lęk przed obawą powrotu niemieckich wojsk
wpływało na popieranie przez społeczeństwo likwidacji wszystkiego co niemieckie. Jednak do końca się to nie udało. Pozostały budynki, które były na
wagę złota pośród spuścizny powstałej na tych terenach po walkach przeprowadzonych między wojskami polskimi, rosyjskimi i niemieckimi.
Jednak wiele pozostałych miejsc świadczy o korzeniach polskości regionu
Warmii i Mazur. Takim przykładem jest chociażby budynek dawnego Domu
Polskiego, w którym dziś swoją siedzibę ma Ośrodek Badań Naukowych, przy
ul. Partyzantów, albo Dom Gazety Olsztyńskiej na olsztyńskiej starówce.
Nowe władze w województwie olsztyńskim, jak wiadomo, ściśle
współpracowały ZSRR. Dnia 22 lutego 1954 roku miało miejsce uroczyste
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odsłonięcie Pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej. Od tamtej pory
plac, na którym znajdował się pomnik był miejscem wielu uroczystości
w Olsztynie, podczas, których odbywały się pochody z wieńcami, które niosły
przedstawiciele instytucji i zakładów pracy, przedstawiciele władz i organizacji.
A przy pomniku wspominało o ofiarach poniesionych przez żołnierzy Armii
Czerwonej podczas wyzwalania Prus Wschodnich. Jednak czy działania te, raczej prowadziły do propagowania komunizmu, regionu pod okupacją nie rąk
niemieckich a sowieckich, pod przykrywą sprawowanej władzy polskiej. Podczas uroczystości niestety nie pamiętano o ofiarach cywilnych, autochtonach,
Niemcach i Polakach, którzy nie byli winni hitlerowskiej wojny, a jedynie
jej ofiarą, bowiem oni najbardziej ucierpieli podczas II wojny światowej, jak
i w okresie kształtowania się państwa, tuż po roku 1945.
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Nationality policy in Warmia and Masuria
in the years 1945-1950

Summary: The changes taking place in Europe after the end of World
War II contributed to the shaping of a new border of the Republic
of Poland. From 1945, the new border embraced, among others, the
region of Warmia and Mazury, which belonged to East Prussia before
the war. The introduction of the post-war order was aimed at the resettlement of the German population from Warmia and Mazury to the
West and the settlement in the region of Poles who came to the new
Poland from the East. The aim of the article below is to present the
national policy conducted in the region of Warmia and Mazury in the
years 1945-1950. The article highlights the ongoing persecution of the
native population of the region on the grounds of nationality, culture
and religion, as well as the process of displacing the German population from the former East Prussia and the attempts to repolonize by
representatives of local authorities.
Keywords: Warmia, Masuria, identity, national diversity, resettlement
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Władza wykonawcza
w Konstytucji marcowej1

Streszczenie: Konstytucja marcowa opierała się na zasadach dominacji
Sejmu, szerokiego samorządu i szerokich praw obywatelskich. Główną
zasadę tego podstawowego prawa można nazwać suwerennością narodową. To Naród był suwerenem państwa. W konstytucji marcowej
prezydent odgrywał kluczową rolę w obszarze władzy wykonawczej.
W konstytucji z 1921 r. rząd stał się dynamicznym ośrodkiem życia
państwa i to on określił kierunek tego życia. W Ustawie Zasadniczej
z 17 marca 1921 r. prawidłowa działalność państwa związana była ze
zdolnością Sejmu do wykonywania nałożonych na niego zadań oraz
jego relacjami z Rządem.
Sowa kluczowe: Sejm, Rząd, Konstytucja marcowa

Wstęp
Celem niniejszej pracy jest analiza przemian w zakresie władzy wykonawczej w okresie II Rzeczypospolitej. Praca została opisana metodą historyczno-prawną i opisową.
Artykuł przedstawi, jak Konstytucja marcowa wpłynęła na podział władzy. Chciałabym w swojej pracy zaakcentować to, iż władza wykonawcza
była znikoma i Powinna była zostać wzmocniona. W tym rozdziale zwrócę

Fragment pracy licencjackiej - K. Raniszewska, Władza wykonawcza w II Rzeczypospolitej,
Praca licencjacka napisana pod kierunkiem M. Podkowskiego, Numer uzyskanego dyplomu:
4256/202.
1
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uwagę na zmiany w liczbie Ministerstw, które nastąpiły w trakcie obowiązywania Konstytucji marcowej.
Przy pisaniu pracy wykorzystano akty prawne oraz literaturę. Szczególnie
pomocne okazały się opracowania A. Ajnenkiela i M. Kallasa.
Uchwalenie konstytucji
W styczniu 1919 roku utworzone zostało Biuro Konstytucyjne przez
Rząd Jędrzeja Moraczewskiego. Opracowało ono trzy projekty konstytucji.
Pierwszy projekt konstytucji powstał dzięki Józefowi Buzkowi – profesorowi Uniwersytetu Lwowskiego. Został on nazwany “amerykańskim”,
ze względu na zainspirowanie się rozwiązaniami występującymi w Stanach
Zjednoczonych2. Układ państwa miał mieć federacyjną budowę i składać się
z 70 terenów, które były zaopatrzone w obszerne kompetencje (również
w dziedzinie ustawodawstwa). Własność prywatna miała być nietykalna3.
Autorem drugiego projektu był Mieczysław Niedziałkowski. Był on młodym działaczem socjalistycznym, który stał na czele Biura. Projekt zakładał
istnienie jednoizbowego parlamentu oraz wprowadzenie instytucji bezpośredniej4 w postaci możliwości rozwiązania na wniosek obywateli przez prezydenta. Głowę państwa wybierano w pośrednim głosowaniu powszechnym.
Trzeci projekt opracowany został przez podsekretarza stanu w Prezydium Rady Ministrów, kierownika ostatniego tzw. gabinetu urzędniczego
Rady Regencyjnej5, czyli przez Władysława Wróblewskiego. Nazwano go
kierunkiem francuskim, gdyż wzorowany był na organach III Republiki.
To właśnie francuskie ustawy konstytucyjne z roku 1875 wprowadzały model
systemu, stanowiący ”pierwsze połączenie republiki z prezydentem jako głową państwa z rządami parlamentarnymi typu angielskiego”.6 Konstytucja powierzała władzę wykonawczą prezydentowi oraz ministrom. Prezydent miał
szerokie kompetencje w zakresie kierowania sprawami państwa oraz podlegał
odpowiedzialności konstytucyjnej. Dysponował obszernymi uprawnieniami
z zakresu władzy wykonawczej. ”W kierunku rządowym władza prezydenta
francuskiego była nader wielka i bardzo zbliżona do władzy monarchicznej”.7
A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1991, s. 223.
M. Adamczyk, S. Pastuszka, Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791-1982, Warszawa
1985, s. 189.
4
A. Ajnenkiel, op. cit., s. 223.
5
S. Krukowski, Geneza konstytucji z 17 marca 1921r., Warszawa 1977, s. 16-17.
6
M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1972, s. 458.
7
A. Peretiatkowicz, Państwo współczesne, wyd. 4. Poznań 1922, s. 57.
2

3
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Posiadał kompetencje takie jak reprezentacja państwa na zewnątrz, rozporządzanie siłą zbrojną, zajmował się mianowaniem zarówno urzędników, jak
i oficerów, zawierał traktaty (czasami za zgodą parlamentu) oraz wypowiadał wojny (za zgodą parlamentu). Prezydent zarządzał państwem również za
pomocą mianowanych przez siebie ministrów. Odpowiadali oni bowiem za
własną działalność, jak i głowy państwa parlamentarnie (przed izbami i konstytucyjnie) sprawującej władzę w państwie, lecz w rzeczywistości wyglądało to
inaczej. Jego pozycja utraciła wiele możliwości takich jak np. wyeliminowanie
prawa do przedterminowego rozwiązywania izby, czy też korzystania z weta
zawieszającego. Kompetencje uległy wielkiemu osłabieniu i zakres władzy wykonawczej spoczął w rękach gabinetu (na jego czele premier, którego urząd de
facto nie został ujęty w konstytucji). Reszta uprawnień głowy państwa stała się
zadaniami rządu. Prezydent w rzeczywistości pełnił funkcje reprezentacyjne
i honorowe.8
Żaden z powyższych projektów nie stał się oficjalnym opracowaniem
rządowym, a dopiero w dniu 17 marca 1921 roku odrodzone państwo przyjęło
nazwę Rzeczypospolitej Polskiej9, na mocy uchwalonej tego dnia Konstytucji10.
Obrady nad konstytucją marcową toczyły się w napięciu11. W parlamencie,
w trakcie prac nad nowym aktem prawnym, największe spory wystąpiły w przydzieleniu kompetencji Prezydentowi12. Twórcy ustawy zasadniczej, głównie
opierali się na rozwiązaniach zagranicznych – przede wszystkim francuskich13.
Ostatecznie lewica i prawica doszły do kompromisu, gdyż żadnej z nich nie
udało się przekonać do wybrania jednego początkowego zamysłu ustrojowego14. Należy także zauważyć, iż to prawica dominowała w pertraktacjach15.

A. Ajnenkiel, op. cit., s. 225.
M. Lipska-Toumi, op. cit., s. 149.
10
Ustawa z 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921 nr 44 poz.
267).
11
W momencie jej uchwalenia posłowie przyjmowali negatywną postawę, a ich wypowiedzi
wyróżniał krytycyzm.
12
A. Ajnenkiel, op. cit., s. 246.
13
E. Dubanowicz, Konstytucja 17 III 1921 roku, Warszawa 1921, s. 22; M. Pietrzak, Rządy
parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926, Warszawa 1977, s. 73.
14
A. Ajnenkiel, Spór o model parlamentaryzmu polskiego do 1926 r., Warszawa 1972, s.246.
15
W. Kulesza, Nowela sierpniowa z 1926 r., „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 4, s. 11.
8
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Prezydent
Konstytucja z 17 marca 1921 r. opierała się na zasadzie trójpodziału
władzy. Za twórcę tego założenia uznawany jest Monteskiusz16. Zasada jest
pochodną17. Konstytucja eksponuje trójpodział władzy w art. 2. Następuje
to po art.1 w którym mamy wyrażoną zasadę republikańskiej formy rządów18.
Systematyka konstytucji także została oparta na trójpodziale władzy. Zauważyć można w ustawie podstawowej podział na władzę ustawodawczą (rozdział
II), władzę wykonawczą (rozdział III), władzę sądową (rozdział IV)19. Zgodnie
z art. 2 Konstytucji marcowej20 organami Narodu w zakresie władzy wykonawczej był Prezydent wraz z ministrami tworzącymi Radę Ministrów21. Prezydent uznawany był za bezpośredni organ narodu22 i posiadał kompetencje
głowy państwa oraz zakres uprawnień wykonawczych, ustawodawczych i sądowych. W momencie, gdy głowa państwa działała w zakresie swobodnego
uznania jego kompetencje mogły przybierać formę ściśle wykonawczą lub
dyskrecjonalną23. Należy także zaznaczyć, iż zgodnie z konstytucją marcową
Prezydentowi nie przysługiwało prawo weta24.
Nawiązując do art. 25 konstytucji marcowej głowa państwa zwoływała, otwierała, odraczała i zamykała Sejm i Senat. Prezydent Rzeczypospolitej
mógł zwołać nadzwyczajną sesję Sejmu. Mógł to zrobić wedle własnego uznania, jednakże było to możliwe.

Mimo, iż to poglądy Johna Locke’a wpłynęły na stanowisko jakie zajął Monteskiusz
(J. Oniszczuk, Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2008, s. 245; J. Locke, Dwa traktaty o rządzie
(1690)).
17
S. Estreicher formułuje tę zasadę w sposób następujący:”[…] zasada zwierzchnictwa narodu
[…] wyraża […] że czynnikiem posiadający zwierzchnią władzę jest ogół ludności (Zasada
zwierzchnictwa narodu, w: Nasza konstytucja. Cykl odczytów urządzonych staraniem dyrekcji
szkoły nauk politycznych w Krakowie od 12-25 maja 1921 r. przy udziale Wład. Abrahama, Tad.
Dwernickigo, Stan. Estreichera, Wł. L. Jaworskiego, St. Kutrzeby, M. Rostworowskiego i Fryd. Zolla, Kraków 1922, s. 27).
18
M. Dyjanowska, Realizacja zasady trójpodziału władzy w konstytucji marcowej, Teka Kom.
Praw. - OL PAN, 2013, s. 29.
19
W. Jakubowski, K. Jajecznik, Polska debata ustrojowa w latach 1917-1921, Warszawa 2010,
s. 112-113.
20
Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921
nr 44 poz. 267)
21
Skupiając się na urzędzie prezydenta.
22
W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 1922, s. 239.
23
M. Dyjanowska, op. cit., s. 31.
24
Szansę na zastosowanie weta przedstawiał projekt konstytucji wyrażony w sprawozdaniu
komisji konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego (Druk sejmowy nr 1883, s. 17). Głowa państwa miała możliwość skorzystania z takiej szansy w przypadku, gdy Sejm zwykłą większością
głosów powziąłby uchwałę odrzucającą w całości lub części propozycję Senatu w sprawie do
projektu ustawy.
16
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Rozdział III konstytucji marcowej określał władzę wykonawczą (tj. art.
39 - art. 73). Fragment ten rozpoczęły artykuły dotyczące sposobu wyboru
i uprawnień prezydenta25. Głowę państwa wybierało Zgromadzenie Narodowe
bezwzględną większością głosów na okres 7 lat26. W razie konieczności zastępował go Marszałek Sejmu. Gdyby wskutek śmierci, zrzeczenia się lub innej
przyczyny stanowisko uległoby opróżnieniu, Sejm i Senat łączyły się natychmiastowo pod kierownictwem Marszałka Sejmu w Zgromadzenie Narodowe
w celu wyboru nowego Prezydenta. W przypadku rozwiązanego Sejmu, w momencie wolnego urzędu głowy państwa, Marszałek Sejmu zobowiązany był
do niezwłocznego zorganizowania wyborów do Sejmu i Senatu. Natomiast w
momencie niesprawowania przez 3 miesiące przez Prezydenta Rzeczypospolitej swojego stanowiska Marszałek Sejmu zwoływał niezwłocznie izbę. Podjęta
przez nią decyzja skutkowała opróżnieniem urzędu najwyższego przedstawiciela władzy. Głowa państwa podpisywała ustawy. Prezydent polecał ich ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej.
Według artykułu 44 Konstytucji marcowej prezydent miał prawo wydawać rozporządzenia wykonawcze, zarządzenia, rozkazy i zakazy. Mógł zastosować środki przymusu, celem wykonania ustaw i z powołaniem się na
upoważnienia ustawowe. W systemie parlamentarno-gabinetowym, była to
forma przedstawiająca wzajemny stosunek organów państwowych, takich jak
prezydent, parlament i rząd.27 Prezydent nie sprawował władzy wykonawczej
samodzielnie, lecz we współpracy z ministrami i podległymi im urzędnikami,
którzy odpowiedzialni byli przed Sejmem. Nastąpiło w ten sposób pozbawienie prezydenta samodzielności funkcjonalnej i uzależnienie go od rządu28.
Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagały podpisu Prezesa
Rady Ministrów i właściwego ministra. Za złożenie podpisu pod aktem brali
za niego odpowiedzialność polityczną29.
Artykuł 25 informuje o kompetencji Prezydenta o charakterze dyskrecjonalnym.30 Ograniczony był wnioskiem Prezesa Rady Ministrów. Natomiast

A. Ajnenkiel, op. cit., s. 242.
T. Maciejewski, Historia ustroju Polski, Koszalin 1998, s. 153.
27
M. Dyjanowska, op. cit., s. 33.
28
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998,
s. 484.
29
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921 nr 44
poz. 267).
30
System tworzenia rządu przewidziany w art. 45 różnił się od systemu obowiązującego
w Małej konstytucji z 20 lutego 1919 r. (Dz.U. 1919 nr 19 poz. 226), gdyż powołując się na
art. 2 ust. 3 to Naczelnik Państwa był zobowiązany do powoływania rządu w pełnym składzie
na podstawie porozumienia z Sejmem.
25
26
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na wniosek Rady Ministrów obsadzał zastrzeżone w ustawach urzędy cywilne
i wojskowe. Precyzując, chodziło tylko o te urzędy, które zaznaczone były
w ustawach jako te, których obsadą zajmował się Prezydent.
Artykuł 46 stanowił, iż najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych był
Prezydent Rzeczypospolitej. W czasie wojny nie mógł on jednak pełnić głównego dowództwa. Prezydent Rzeczypospolitej zajmował się mianowaniem
Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Państwa na wypadek wojny. Dokonywane
to było na wniosek Rady Ministrów, przedstawiony przez Ministra Spraw
Wojskowych.
Artykuły 47-54 Konstytucji marcowej określały kolejne uprawnienia
i kompetencje prezydenta. Artykuł 47 precyzował prawo darowania i złagodzenia kary oraz "darowania skutków zsądzenia karno-sądowego" w poszczególnych wypadkach. Prawo to przysługiwało Prezydentowi Rzeczypospolitej,
jednakże nie mógł się nim posługiwać w przypadkach ministrów, którzy zostali skazani ze względu na postawienie ich w stan oskarżenia przed Sejm. Jednakże w drodze ustawodawczej możliwe było udzielenie amnestii.
Według artykułu 48 "Prezydent Rzeczypospolitej reprezentował Państwo na zewnątrz, przyjmował przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i wysyłał przedstawicieli dyplomatycznych Państwa Polskiego do państw
obcych".31
Artykuł 49 stanowił, iż zawieranie umów z innymi państwami należało
do kompetencji głowy państwa. Następnie podawane one były do wiadomości Sejmu. Zarówno umowy celne, handlowe, i takie, które obciążały kraj stale pod względem finansowym, bądź też obowiązujące obywateli, zmieniające
granice państwa lub wprowadzające przymierze wymagały zgody Sejmu.
Artykuł 50 stwierdzał, że wypowiedzenie wojny i zawarcia pokoju32 należało także do kompetencji głowy państwa.
Według artykułu 51 Prezydent nie ponosił ani odpowiedzialności parlamentarnej ani cywilnej. Podlegał jedynie odpowiedzialności konstytucyjnej33. Mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności decyzją Sejmu, podjętą
kwalifikowaną większością głosów. Sprawa była rozpatrywana przez Trybunał Stanu. Postawienie w stan oskarżenia równało się z zawieszeniem urzędowania Prezydenta Rzeczypospolitej. Trybunał Stanu składał się z ośmiu
sędziów wybieranych przez Sejm i czterech przez Senat. Osoby te musiały
31
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921
nr 44, poz. 267).
32
M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 1999, s. 314.
33
M. Kallas, op. cit., s. 313.
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posiadać pełnię praw obywatelskich, być osobami spoza parlamentu oraz niepełniącymi urzędu państwowego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego pełnił
rolę przewodniczącego. Dodatkowo ustawa o Trybunale Stanu z 27 kwietnia
1923 roku34 ustalała, że sędzia Trybunału musiał mieć ukończone 40 lat.
Artykuł 52 stwierdzał, iż "Prezydent Rzeczypospolitej otrzymał uposażenie według przepisów osobnej ustawy"35. Głowa państwa dodatkowo nie
mogła pełnić żadnego innego urzędu i nie mogła wchodzić w skład Sejmu lub
Senatu. Przed objęciem urzędu potrzebne było złożenie przysięgi36.
Józef Piłsudski odgrywał szczególną rolę w trakcie obowiązywania Konstytucji marcowej. Wygłosił on przemówienie, które miało miejsce na otwarciu
Sejmu 28 listopada 1922 r. Jego apel zwracał się do posłów żeby swoją postawą
udowodnili „że w naszej ojczyźnie istnieje możność lojalnej współpracy ludzi,
stronnictw i instytucji państwowych”37. Apel Naczelnika Państwa pozostał bez
odzewu. Piłsudski zrezygnował z kandydowania na urząd prezydenta. Należy
także zauważyć, iż nie ubiegał się o urząd Prezydenta, gdyż uważał, że wraz
z pełnieniem tego stanowiska wiążą się wąskie uprawnienia. Ostatecznie
funkcję głowy państwa przejął Gabriel Narutowicz. Kontrkandydatem był
hr. M. Zamoyski. Polski ruch polityczny o ideologii nacjonalistycznej, którego współzałożycielem był Roman Dmowski, starał się o niedopuszczenie do
zaprzysiężenia Prezydenta. Przeprowadzano celowe działania zmierzające do
ukształtowania się określonych poglądów i zachowań obywateli (np. propagandę prasową). Zarzucano nowo wybranemu prezydentowi, iż został wybrany
dzięki głosom mniejszości narodowych38. 9 grudnia 1922 r. funkcję głowy
państwa objął Gabriel Narutowicz. Dostrzegł on „zdziczenie obyczajów, nabyte w długiej niewoli, zepsucie moralne pod wpływem długiej wojny, nieprzebieranie w żadnych środkach, bezwzględność w stosunku do czci i honoru każdego człowieka, brak szacunku zarówno dla siebie, jak i dla pracy”39.
Narutowicz zgodził się z poglądami Piłsudskiego. Niestety nie zatrzymano fali
nienawiści co doprowadziło do zamordowania pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 grudnia 1922 r.40

Ustawa z dnia 27 kwietnia 1923 r. o Trybunale Stanu (Dz.U. 1923 nr 59 poz. 415).
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921
nr 44 poz. 267).
36
A. Burda, Konstytucja marcowa, Lublin 1983, s. 80.
37
J. Piłsudski, op. cit., t. V, s. 136.
38
A. Ajnenkiel, B. Leśnodorski, W. Rostocki, op. cit., s. 213.
39
J. Piłsudski, op. cit., t. VI, s. 52; W. Suleja, op. cit., s. 254–265.
40
A. Próchnik, op. cit., s. 122–130; S. Thugutt, op. cit., s. 141–147.
34
35
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Dwukrotnie obowiązki Prezydenta pełnił Marszałek Sejmu tj. Maciej
Rataj - zarówno po śmierci Narutowicza (16 grudnia 1922 - 22 grudnia 1922)
oraz ustąpieniu Wojciechowskiego (15 maja 1926 - 4 czerwca 1926). Po przewrocie majowym w 1926 roku najwyższą władzę w państwie sprawował Józef
Piłsudski, który w rzeczywistości zajmował wtedy urząd Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.
Prezydenci, którzy pełnili rządy w okresie obowiązywania Konstytucji
marcowej:
- Gabriel Narutowicz (11 grudnia 1922 - 16 grudnia 1922),
- Stanisław Wojciechowski (22 grudnia 1922 - 14 maja 1926),
- Ignacy Mościcki (4 czerwca 1926 - 30 września 1939).
Według opinii publicznej ustrój demokratyczny i parlamentarny wypadałoby utrzymać, jednakże wzmocnieniu powinna zostać poddana władza wykonawcza41. W związku z powyższym, uchwalono z inicjatywy rządu 2 sierpnia
1926 roku ustawę zmieniającą i uzupełniającą Konstytucję Rzeczypospolitej
z dnia 17 marca 1921 roku – popularnie nazywaną nowelą sierpniową42.
Wprowadzone zmiany wzmocniły władzę wykonawczą, jednakże odbyło się
to kosztem władzy ustawodawczej.
Prezydent uzyskał prawo rozwiązania Sejmu i Senatu przed upływem
kadencji na wniosek Rady Ministrów, umotywowany orędziem, jednakże raz
z tego samego powodu (co jednak było klauzulą wieloznaczną).
W przypadku władzy pełnionej przez Prezydenta Rzeczypospolitej uaktualniony artykuł 25 stanowił, że do kompetencji głowy państwa należało
zwoływanie, otwieranie, odraczanie i zamykanie Sejmu i Senatu. W ciągu
2 tygodni głowa państwa według swojego uznania mogła zwołać sesję nadzwyczajną (na żądanie 1/3 ustawowej liczby posłów). Ogłaszał również budżet
jako ustawę - za zgodą Sejmu i Senatu.
Artykuł 44 został uzupełniony. Prezydent Rzeczypospolitej mógł wydawać “w razie nagłej konieczności państwowej” rozporządzenia z mocą ustawy
w zakresie przez tę ustawę wskazanym. Głowa państwa otrzymywała powyższą
kompetencje jedynie w przypadku, gdyby Sejm i Senat zostały rozwiązane.
Jednakże rozporządzenia nie mogły dotyczyć “zmiany konstytucji oraz spraw
wspomnianych w art. 3 ust. 4; art. 4; art. 5; art. 6; art. 8; art. 49 ust. 2,
50 i 59 ustawy konstytucyjnej oraz ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu”.
M. Lipska-Toumi, op. cit., Warszawa 2014, s. 149.
Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej
z dnia 17 marca 1921 r. (Dz.U. 1926 nr 78 poz. 442).
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Na mocy artykułu 44 K43. Prezydent został wyposażony w prawo wydawania
rozporządzeń z mocą ustawy. Nowela przewidywała dwa rodzaje tych aktów.
Jako pierwsze zaliczane były akty wydawane na podstawie K czasie, gdy obie
izby były rozwiązane, aż do chwili ich ponownego zebrania się, w razie nagłej konieczności państwowej. Drugim rodzajem rozporządzeń z mocą ustawy
stały się akty wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego. Upoważnienie to wyznaczało ich czas oraz zakres. Nie miały możliwości ingerencji
w treść konstytucji. Rozporządzenia z mocą ustawy mogły zostać wydane przez
prezydenta na wniosek Rady Ministrów. Prezydent oraz wszyscy członkowie
rządu zobligowani byli do podpisania dokumentu. Następnie następowało
ogłoszenie w Dzienniku Ustaw44.
Nowela sierpniowa ustaliła, iż utrata mocy obowiązującej rozporządzenia
z mocą ustawy następowała, gdy nie zostało ono złożone Sejmowi w ciągu
14 dni po najbliższym posiedzeniu Sejmu. Istniała możliwość uchylenia rozporządzeń przez Sejm. Nieznaczna zmiana dotyczyła procedury wotum nieufności rządowi lub jego członkom. Głosowanie nad tą uchwałą nie mogło mieć
miejsca na posiedzeniu, na którym taki wniosek został złożony45.
Ustawa zasadnicza, jak i jej nowelizacja, która przeszła do historii polskiego konstytucjonalizmu jako nowela sierpniowa, została przyjęta w drodze
kompromisu46. Jednakże należy zauważyć istotną aktywną i dynamiczną rolę
pełnioną przez rząd. To on umiejętnie umiał odszukać dogodne dla siebie
rozwiązania. Nie była to jedynie zasługa rządu, czy też działalności ministra
sprawiedliwości prof. Wacława Makowskiego. Było to również osiągnięcie
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nowela sierpniowa była efektem różnorodnych
kierunków myślenia dotyczących reformy systemu rządów.
Po 1926 roku szerokie uprawnienia ustanawiania aktów prawnych
o mocy ustawy, przyjęte nowelą sierpniową, uległy zwiększeniu w praktyce
ustrojowej47. Te lata cechowały się poszerzeniem kompetencji z zakresu władzy wykonawczej. Jednakże odbyło się to kosztem praw legislatywy, co doprowadziło do możliwej szerokiej interpretacji uprawnień egzekutywy48.
43
Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443).
44
A. Kulig, op. cit., s. 18.
45
Ibidem, s. 18-19.
46
Ibidem, s. 17-20.
47
M. Grzesik-Kulesza, Akty prawne z mocą ustawy w polskim prawie konstytucyjnym w latach
1921-1947, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego - Seria Prawnicza, Rzeszów 2016,
s. 38.
48
K. Działocha, Dekret z mocą ustawy w państwie burżuazyjnym, „Acta Universitatis Wra-tislaviensis”, Prawo XIII, Wrocław 1964, s. 60.
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Rada Ministrów
Drugim członem władzy wykonawczej był rząd pod przewodnictwem
premiera "będącego pierwszym między równymi” (primus inter pares)49.
W rzeczywistości najwyższa władza wykonawcza należała do rządu. Ministrowie kontrasygnujący każdy akt, przekazany przez prezydenta, brali odpowiedzialność polityczną za ten akt. Ministrowi podlegali urzędnicy Rzeczypospolitej. Za swoją działalność odpowiadali oni przed Sejmem. Prezes
Rady Ministrów kontrasygnował mianowanie urzędników kancelarii cywilnej.
Prezydent Rzeczypospolitej powoływał prezesa Rady Ministrów, a następnie
na jego wniosek resztę członków, wchodzących w skład urzędów cywilnych
i wojskowych (art.45). Konstytucja uprawniała ministrów do wydawania
"w swoim zakresie działania" rozporządzeń wykonawczych, zarządzeń, rozkazów i zakazów (art.44). Artykuły 55-63 dotyczyły rządu. W kwestii organizacji i kompetencji Rady Ministrów Konstytucja była bardzo zwięzła.
Kompetencje, które posiadał rząd były następstwem systemu parlamentarnogabinetowego. Koncentrowały się na stosowaniu ustaw oraz realizacji polityki
determinowanej przez Sejm50.
Zgodnie z artykułem 55 w skład Rady Ministrów wchodzili ministrowie. Rada działała pod przewodnictwem prezesa Rady Ministrów. W związku
z tym ministrowie tworzyli odrębny, kolegialny organ i nie byli “ministrami
prezydenta”.
Konstytucja marcowa rozgraniczała odpowiedzialność parlamentarną
i konstytucyjną51. Poza tym ministrowie ponosili odpowiedzialność oddzielnie. Cytując artykuł 56: ”Każdy ponosił odpowiedzialność w swoim zakresie,
za działalność w urzędzie, a to zarówno za zgodność tej działalności z konstytucją i innymi ustawami Państwa, za działanie podległych im organów, jak
i za kierunek swej polityki”52.
Artykuł 57 stwierdzał, że w tym samym zakresie za akty rządowe Prezydenta Rzeczypospolitej ministrów obejmowały solidarna i indywidualna
odpowiedzialność. Członkowie Rady Ministrów ponosili przed Sejmem solidarną odpowiedzialność w związku z działalnością Rady Ministrów. Członkowie Rady Ministrów ponosili natomiast przed Sejmem indywidualną

M. Kallas, op. cit., s. 314.
W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, s. 326.
51
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 485.
52
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921
nr 44 poz. 267).
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odpowiedzialność w przypadkach spraw należących do ich kompetencji lub
takich, które były powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.
Zgodnie z artykułem 58 Sejm pociągał ministrów do odpowiedzialności
parlamentarnej zwykłą większością oraz ”Rada Ministrów, jak i każdy z ministrów z osobna ustępowali na żądanie Sejmu”53.
Według artykułu 59 Sejm mógł postawić ministra w stan oskarżenia
uchwałą podjętą większością 3/5 oddanych głosów w obecności przynajmniej
połowy ustawowej liczby posłów. Prawo stawiania w stan oskarżenia prezydenta oraz ministra nie przysługiwało Senatowi. Konstytucja nie określała
dokładnie, kto podejmuje uchwałę w tym zakresie. Jedynie zaznaczała, iż potrzebne było "co najmniej połowa ustawowej liczby posłów", co oznaczało,
iż dotyczy to Sejmu. Rozpoznanie sprawy dokonywane było przez Trybunał
Stanu. W momencie postawienia ministra w stan oskarżenia następowało
automatyczne zawieszenie w pełnieniu dotychczasowej funkcji (zawieszenie
w urzędowaniu). Ustęp 3 stwierdzał, że niemożliwe było uchylenie się od
odpowiedzialności konstytucyjnej poprzez zrzeczenie się urzędu. Oskarżenie
w Konstytucji marcowej należało do zadań parlamentu (bądź jednej z izb),
natomiast osądzenie do specjalnego sądu lub trybunału sejmowego.
Artykuł 60 odnosił się do ministrów i delegowanych przez nich urzędników. Wskazywał on, iż mieli zarówno prawo brania udziału w posiedzeniach
sejmowych, jak i przemawiania „poza koleją mówców, zapisanych do głosu”.
Posłowie mogli brać udział w głosowaniach.
Według artykułu 61 osoba sprawująca urząd ministra nie mogła pełnić
funkcji innego urzędu, nie mogła również uczestniczyć w zarządzie oraz „władzach kontrolujących towarzystw i instytucji na zysk obliczonych”.
Artykuł 62 stwierdzał, iż w razie potrzeby Prezes Rady Ministrów zlecał
zastępstwo swojego urzędu jednemu z ministrów. W przypadku sprawowania
urzędu ministra przez tymczasowego kierownika dotyczyły go przepisy urzędu,
który zastępował.
Zgodnie z art. 63 ustalenie liczby ministrów, ich wzajemnego stosunku
oraz określenie kompetencji przysługujących Radzie Ministrów miała określać osobna ustawa. Nie została ona wydana, więc obowiązywał dekret Rady
Regencyjnej z 3 stycznia 1918 roku o tymczasowej organizacji władz naczelnych54. Dlatego też na jego podstawie Rada Ministrów 18 marca 1921 roku

Ibidem.
Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz.U. 1918 nr 1 poz. 1).
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w drodze rozporządzenia zatwierdziła statuty organizacyjne ministerstw
i urzędów centralnych55.
Dodano również nowe zdanie do artykułu 58. Wniosek o wotum nieufności dla Rady Ministrów lub poszczególnych ministrów, nie mógł być poddany pod głosowanie na tym posiedzeniu, na którym został zgłoszony.
Ustawa o Trybunale Stanu z 27 kwietnia 1923 r.56 została ogłoszona
na mocy art. 44 Konstytucji. Regulowała zasady odpowiedzialności konstytucyjnej, którą Ministrowie ponosili przed Trybunałem Stanu. Zgodnie
z nią odpowiadali za działania i zaniechania, które powstały z winy umyślnej
lub nieumyślnej i naruszały Konstytucję lub inną ustawę lub stawiały państwo
w niebezpieczeństwie lub wyrządzona została znaczna szkoda. Ministrowie
mogli ponieść odpowiedzialność konstytucyjną w związku z podejmowanymi decyzjami w zakresie ich urzędowania lub ogólnego kierunku działalności
i polityki rządu. Na takiej samej podstawie odpowiadał minister za działania
i zaniechania:
- Prezydenta Rzeczypospolitej,
- podległych ministrowi organów,
- Rady Ministrów,
- innych ministrów (w zakresie ogólnego kierunku działalności i polityki
rządu).
Wykonanie ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 roku powierzało się Prezesowi
Rady Ministrów i wszystkim ministrom, a ustawa weszła w życie z dniem jej
ogłoszenia.
Określenie charakteru noweli sierpniowej było trudne do zdefiniowania.,
jak postrzegają nowelę sierpniową. Pierwszy historyk twierdził, iż zarówno nowela, jak i ustawa o pełnomocnictwach prezydenta uwydatniały „akceptację
dyktatury i prawne ramy jej funkcjonowania”57. Antoni Czubiński nie zgadzał
się ze słowami Andrzeja Garlickiego. Był on zdania, iż nowela sierpniowa
sama w sobie nie unicestwiała parlamentaryzmu58.

Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie statutów organizacyjnych Ministerstw
i urzędów centralnych z dnia 18 marca 1921 (M.P. z 1921 r. Nr 74).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 1923 r. o Trybunale Stanu (Dz.U. 1923 nr 59 poz. 415).
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A. Garlicki, Przewrót majowy, Warszawa 1978, s. 355.
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A. Czubiński, Miejsce i rola Józefa Piłsudskiego i obozu piłsudczykowskiego w odbudowie
i rozwoju odrodzonego państwa polskiego (na marginesie nowych publikacji Andrzeja Garlickiego),
”Kwartalnik Historyczny” 1979, nr 2, s. 491.
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W rzeczywistości wyodrębniano trzy "kategorie ministrów":
- ministrowie resortowi - zajmujący się kierowaniem wyodrębnionymi
działami administracji państwa;
- ministrowie bez teki – niezajmujący się kierowaniem wyodrębnionymi
działami administracji państwa, lecz wykonujący zadania wyznaczone im przez
premiera;
- kierownicy urzędów centralnych - których pełnione stanowisko uznawane za odpowiadające stanowiskom ministerialnym59.
W latach 1921-1923 nastąpiła zmiana liczby ministerstw oraz ich kompetencji. Przemieniono Główny Urząd Ziemski w Ministerstwo Reform Rolnych60, a także usunięto:
- Ministerstwo Zdrowia,
- Ministerstwo Kultury i Sztuki,
- Ministerstwo Aprowizacji,
- Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej.
Rada Ministrów zatwierdziła statut organizacyjny Ministerstwa Spraw
Wojskowych dnia 19 sierpnia 1921 roku. W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Wojskowych otrzymało władzę naczelną nad siłami zbrojnymi
oraz stało się źródłem decyzji również w tej dziedzinie. Od 1928 roku podlegał
mu Sztab Główny.
Dnia 5 grudnia 1923 Ministerstwo Przemysłu i Handlu przejęło kompetencje należące do Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Sprawowało także nadzór
(od stycznia 1924 do września 1926) nad działalnością Generalnej Dyrekcji
Poczt i Telegrafów.
Zakres działania Ministra Reform Rolnych określiła ustawa z dnia
11 sierpnia 1923 roku61. Zajął się on przebudową ustroju rolnego. Do zadań Ministra Reform Rolnych należało przeprowadzanie czynności technicznych dotyczących przebudowy ustroju rolnego, czyli np. parcelacja, komasacja, podział gruntów wspólnych itp., udzielał innym upoważnienia do
przeprowadzania prac związanych z przebudową ustroju. Zajmował się także
scalaniem gruntów, układem służebności, podziałem gruntów wspólnych62.

M. Lipska-Toumi, op. cit., s. 166.
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Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji
urzędów i komisji ziemskich (Dz.U. 1923 nr 90 poz. 706).
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W roku 1923 nastąpiło połączenie Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Reform Rolnych i powstało Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych.
W 1932 roku Ministerstwo Robót Publicznych zostało usunięte, a jego
zadania przejęły inne resorty. W tym samym roku nastąpiła również zmiana nazwy Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej na Ministerstwo Opieki
Społecznej.
W 1928 r. było 13 ministerstw, a w późniejszym czasie ich liczbę zmniejszono63. Ministerstwa dzieliły się na departamenty z dyrektorami na czele.
Departamenty natomiast dzieliły się na wydziały na czele z naczelnikami.
Podsekretarze stanu (1–2) zastępowali w urzędzie ministrów. Aparat pomocniczy ministra stanowiło ministerstwo. Wejście w życie konstytucji marcowej
wywołało podporządkowanie ministrom wiele urzędów centralnych (działających pierwotnie niezależnie)64.
Finalny kształt porządkowy ministerstw ustanowiło rozporządzenie
dnia 25 sierpnia 1926 roku. Rozporządzenie to wyróżnia:
- ministra jako postać czołową,
- wiceministra jako zastępcę ministra,
- ministerstwo jako aparat pomocniczy, który dzielił się następnie na departamenty (na czele dyrektor), wydziały (na czele naczelnicy), referaty, biura
i działy.
Do momentu uchwalenia Konstytucji marcowej urzędy centralne działały w sposób niezależny. Następnie jednak zaczęły być podporządkowane
danym ministrom. Istniało ich wiele. Przykładowo przy ministerstwie przemysłu i handlu istniały m.in. urzędy centralne takie jak:

- Państwowy Instytut Eksportowy,
- Instytut Eksportowy,
- Instytut Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen,
- Kolegium Górnicze,
- Państwowy Instytut Geologiczny.

63
Ł. Glazar, Geneza i status prawny Rady Ministrów, s. 853, dostępne przez: http://m.wspia.eu/
dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/studenckie-konferencje-naukowe/5460,studenckakonferencja-naukowa-nr-3.html [dostęp 2020-08-01].
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Zakończenie
Władza wykonawcza sprawowana była przez Premiera, Radę Ministrów,
podporządkowanych Sejmowi oraz Prezydenta, którego decyzje wymagały zatwierdzenia przez rząd. Kluczową rolę pełnił prezydent. Rząd natomiast określał najważniejsze zadania polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Konstytucja marcowa opierała się na zasadach dominacji Sejmu, szerokich uprawnień
samorządu, a także szerokich prawach należących do obywateli.
Zgodnie ze słowami prof. Mariana Kallasa “cechą charakterystyczną ustawy zasadniczej z 1921 r. była wynikająca z treści jej postanowień dominacja
sejmu nad organami władzy wykonawczej”. Także zgodnie z jego opinią “było
to skutkiem walki politycznej w łonie Sejmu Ustawodawczego. Parlamentarna
reprezentacja partii prawicowych, w obawie przed Józefem Piłsudskim, doprowadziła do daleko sięgającego ograniczenia kompetencji Prezydenta RP”65.
Zasadą będącą u podstaw sformułowanych rozwiązań ustrojowych była
zasada suwerenności Narodu. Konstytucja marcowa z 1921 r., gwarantowała
rządowi pozycję dynamicznego ośrodka życia państwowego W ustawie zasadniczej z 17 marca 1921 r. prawidłowa działalność państwa związana była ze
zdolnością Sejmu do wykonywania powierzonych zadań oraz jego relacjach
z rządem.
Bibliografia
Akty prawne
1.
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921 nr 44, poz. 267).
2.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1923 r. o Trybunale Stanu (Dz.U. 1923
nr 59, poz. 415).
3.
Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisji ziemskich (Dz.U. 1923 nr 90,
poz. 706).
4.
Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r. (Dz.U. 1926 nr 78, poz. 442).

65

M. Kallas, op. cit., s. 1-315.

197

KAMILA RANISZEWSKA

5.
Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz.U. 1918 nr 1, poz.
1).
6.
Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie statutów organizacyjnych Ministerstw i urzędów centralnych z dnia 18 marca 1921 r. (M.P.
z 1921 r. Nr 74).
7.
Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi
Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (Dz.Pr.P.P.
1919 nr 19, poz. 226 ze zm.).
Literatura
1.
Adamczyk Mieczysław, Pastuszka Stefan, Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791- 1982, Warszawa 1985.
2.

Ajnenkiel Andrzej, Polskie konstytucje, Warszawa 1991.

3.
Ajnenkiel Andrzej, Spór o model parlamentaryzmu polskiego do 1926
r., Warszawa 1972.
4.
Ajnenkiel Andrzej, Leśnodorski Bogusław, Rostocki Władysław,
Historia ustroju Polski (1764- 1939), Warszawa 1970.
5.
Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał, Historia
ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998.
6.

Burda Andrzej, Konstytucja marcowa, Lublin 1983.

7.
Czubiński Antoni, Miejsce i rola Józefa Piłsudskiego i obozu piłsudczykowskiego w odbudowie i rozwoju odrodzonego państwa polskiego (na marginesie nowych publikacji Andrzeja Garlickiego), ”Kwartalnik Historyczny” 1979,
nr 2.
8.

Dubanowicz Edward, Konstytucja 17 III 1921 roku, Warszawa 1921.

9.
Dyjanowska Marzena, Realizacja zasady trójpodziału władzy w konstytucji marcowej, Teka Kom. Praw. - OL PAN, 2013.
10.
Działocha Kazimierz, Dekret z mocą ustawy w państwie burżuazyjnym,
„Acta Universitatis Wra-tislaviensis”, Prawo XIII, Wrocław 1964.

198

WŁADZA WYKONAWCZA W KONSTYTUCJI MARCOWEJ

11.
Estreicher Stanisław, Zasada zwierzchnictwa narodu, w: Nasza konstytucja. Cykl odczytów urządzonych staraniem dyrekcji szkoły nauk politycznych w Krakowie od 12-25 maja 1921 r. przy udziale Wład. Abrahama, Tad.
Dwernickigo, Stan. Estreichera, Wł. L. Jaworskiego, St. Kutrzeby, M. Rostworowskiego i Fryd. Zolla, Kraków 1922.
12.

Garlicki Andrzej, Przewrót majowy, Warszawa 1978.

13.
Grzesik-Kulesza Małgorzata, Akty prawne z mocą ustawy w polskim
prawie konstytucyjnym w latach 1921-1947, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Rzeszowskiego - Seria Prawnicza, Rzeszów 2016.
14.
Jakubowski Wojciech, Jajecznik Konrad, Polska debata ustrojowa
w latach 1917-1921, Warszawa 2010.
15.
Komarnicki Wacław, Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 1922.
16.

Kallas Marian, Historia ustroju Polski X-XXw., Warszawa 1999.

17.

Kallas Marian (red.), Konstytucje Polski, Warszawa 1990.

18.
Krukowski Stanisław, Geneza Konstytucji z 17 marca 1921 roku, Warszawa 1977.
19.
Kulesza Władysław Teofil, Nowela sierpniowa z 1926 r., „Przegląd
Sejmowy” 2006, nr 4.
20.
Kulig Andrzej, Kształtowanie formy rządów w Konstytucji kwietniowej
z 1935 r., „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 2.
21.
Lipska-Toumi Marzena, Historia ustroju Polski do 1939 roku - ćwiczenia, Warszawa 2014.
22.

Locke John, Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.

23.

Maciejewski Tadeusz, Historia ustroju Polski, Koszalin 1998.

24.

Oniszczuk Jerzy, Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2008.

25.

Peretiatkowicz Antoni, Państwo współczesne, wyd. 4. Poznań 1922.

26.
Pietrzak Michał, Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926,
Warszawa 1969.
27.

Piłsudski Józef, Pisma zbiorowe, t. V, VI, VII, Warszawa 1937.

199

KAMILA RANISZEWSKA

28.
Próchnik Adam, Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej (19181933), Warszawa 1983.
29.
Szczaniecki Michał, Powszechna historia państwa i prawa, t. II, Warszawa 1970.
30.

Suleja Włodzimierz, Józef Piłsudski, Wrocław 1995.

31.

Thugutt Stanisław, Autobiografia, Warszawa 1984.

32.
Witkowski Wojciech, Historia administracji w Polsce 1764-1989,
Warszawa 2007.
Źródła internetowe
1.
Glazar Łucja, Geneza i status prawny Rady Ministrów, dostępne przez:
http://m.wspia.eu/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/studenckie-konferencje-naukowe/5460,studencka-konferencja-naukowa-nr-3.html [dostęp 2020-08-01].

Executive power in the March Constitution

Summary: The March constitution was based on the principles of
domination of the Seym, broad self-government, and broad rights belonging to citizens. The main principle of this basic law can be called
national sovereignty. It was the nation that was the sovereign of the
state. In the March constitution, the president played a key role in
the area of executive power. The March Constitution of 1921 saw the
government as a dynamic center of state life. It was he who determined
the direction of this life. In the Basic Law of March 17, 1921, the
proper activity of the state was related to the ability of the Seym to
perform the tasks imposed on it and its relations with the government.
Keywords: Sejm, Government, March Constitution.
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