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WSTĘP

I. Droga PPR do władzy w historiografi i Polski Ludowej

Przez drogę do władzy Polskiej Partii Robotniczej rozumiem przede wszystkim pro-
ces tworzenia i konspiracyjną działalność tej organizacji w latach 1941–1944. W póź-
niejszym okresie – przede wszystkim ze względu na narzucony Polsce przez ZSRS 
niedemokratyczny system polityczny i  mimo tworzenia przez komunistów pozorów 
pluralizmu partyjnego – pełnia władzy w kraju znajdowała się już w rękach PPR. Jaka 
była geneza Polskiej Partii Robotniczej? Jaki program partia ta realizowała? Kim byli jej 
członkowie? Jakimi drogami PPR zmierzała do władzy i co ostatecznie zadecydowało 
o tym, że ją zdobyła?

Są to pytania, które, jak dotychczas, nie spotkały się z próbą rzetelnej analizy. Zło-
żyło się na to co najmniej kilka powodów. Przede wszystkim warto pamiętać, iż po 
1944 r. rzekome zasługi PPR w odzyskaniu niepodległości były jednym z najważniej-
szych obszarów poszukiwania legitymizacji komunistycznej władzy. Kształtując histo-
riografi ę dotyczącą własnej partii, komuniści udowadniali, że PPR działała w interesie 
Polaków, była częścią polskiego podziemia niepodległościowego i cieszyła się sporym 
poparciem społecznym. Jej powojenną pozycję interpretowano jako wynik nieugiętej 
walki o niepodległość w oparciu o sojuszniczy ZSRS. Twierdzenia te powszechnie obo-
wiązywały w czasach PRL i – mimo upływu wielu lat od upadku komunistycznej dykta-
tury – w znacznej mierze są powszechne do dziś.

Czy w czasach PRL twierdzenia te można było w sposób naukowy zweryfi kować? 
Raczej nie. Przede wszystkim warto pamiętać o tym, iż kluczowe dokumenty dotyczące 
prawdziwej genezy i charakteru działań Polskiej Partii Robotniczej leżały (i leżą do dziś) 
niedostępne w sowieckich archiwach. Obejmując władzę w Polsce, nowa ekipa wzięła 
pod kontrolę nie tylko dokumenty wytworzone w czasie wojny przez PPR i GL–AL, 
lecz także archiwalia polskich organizacji konspiracyjnych. Zarówno jedne, jak i dru-
gie znalazły się w archiwach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komitetu 
Centralnego PPR–PZPR. Fakt ten umożliwił komunistom dokonywanie wielu manipu-
lacji. Jedne dokumenty niszczono i wykradano, inne wyłączano ze zbiorów i utajniano. 
Najdalej ok. 1947  r. podjęto akcję stworzenia regularnej sprawozdawczości komuni-
stycznej konspiracji, która nie istniała w czasie wojny1. Dokumenty te miały podnieść 

1 Zasadniczy trzon dokumentacji PPR i  GL–AL tworzą dokumenty sporządzone na tym samym 
rodzaju papieru, na tej samej maszynie, według tego samego wzoru, a nawet z tymi samymi błędami orto-
grafi cznymi. Są to m.in. raporty poszczególnych Obwodów i  Okręgów GL–AL, które prawdopodobnie 
nigdy nie powstały w czasie wojny. Dokumenty te stworzono mniej więcej w latach 1945–1947, a za ich 
autora powszechnie uważa się Franciszka  Jóźwiaka. Jednak wspomniana dokumentacja nie jest bezwar-
tościowa: powstała częściowo na podstawie innych, istniejących dokumentów, w oparciu o prasę partyjną 
i wiedzę Jóźwiaka. W dokumentacji tej występują wyraźne zniekształcenia: zawyżono w niej dane o stanie 
liczebnym PPR i GL–AL, dołożono liczne „dowody współpracy AK z Niemcami” itp. Zmieniono także 
kontekst wielu działań GL–AL – zabijanych członków polskiego podziemia nazywa się tam „szpiclami” 
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znaczenie i rangę komunistycznego podziemia, a także stanowić „źródło historyczne”, 
wykorzystywane przez osoby piszące ofi cjalną historię PPR i GL–AL. Dziś „powojenna 
dokumentacja” komunistycznej konspiracji stanowi zasadniczą część zbiorów pozosta-
łych po PPR, GL, AL czy okupacyjnej KRN.2 Oczywiście nie wszystkie dokumenty 
komunistycznej konspiracji z  tego okresu były fałszowane. Do najcenniejszych archi-
waliów wykorzystanych w tej pracy należy zbiór dostępnych depesz radiowych prze-
syłanych w latach 1942–1944 pomiędzy kierownictwem PPR a centralą w Moskwie.3

i „zdrajcami”, zaś liczne akcje typowo rabunkowe zostały „przerobione” na antyniemieckie. Jednak mimo 
wszystko dokumenty te zawierają sporą ilość informacji faktografi cznych i, przy ostrożnym wykorzystaniu, 
stanowią cenne źródło do badań nad PPR i GL–AL. Więcej informacji na temat „metod naukowych”, sto-
sowanych przy pisaniu historii komunistycznej konspiracji, patrz: Tajne oblicze GL–AL, PPR. Dokumenty 
(oprac.  Marek Jan Chodakiewicz,  Piotr Gontarczyk,  Leszek Żebrowski. Warszawa, 1997), T. II, s. 3-20.

2 Kwestia braku autentyczności podstawowego zasobu archiwalnego pozostałego po komunistycznej 
konspiracji była kilkakrotnie poruszana przez historyków w czasach PRL, jednak w specyfi czny sposób. 
Na przykład opracowujący książkę Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie  Jan Naumiuk i  Zyg-
munt Mańkowski zapewne wiedzieli, iż część publikowanych przez nich dokumentów powstała po wojnie. 
Jednak napisali o tym tak: większość dokumentów zachowanych w archiwach to kopie lub odpisy przeznaczone 
z góry do archiwum (mówią o tym adnotacje umieszczone u dołu niektórych dokumentów). Fakt ten obniża nieco 
ich wartość formalną, aczkolwiek wydawcy starali się każdy dokument poddać szczegółowym badaniom formal-
nym i merytorycznym, aby wyeliminować ewentualne falsyfi katy (s. 22). Czynności tych przy opracowaniu 
książki autorzy nie dokonali. Ponadto sami wprowadzili do edytowanych dokumentów kolejne „poprawki”, 
dostosowując ich treść do ówczesnych trendów politycznych. Patrz: Tajne oblicze..., T. II, s.  6, 106-107. 
W  inny sposób problem powstałych po wojnie dokumentów PPR omówił  Andrzej Werblan w biografi i 
 Władysława Gomułki. Sprawa dotyczyła tzw. protokołów KC PPR z 1944 r. Otóż  Gomułka ofi cjalnie pod-
ważył ich wiarygodność, uznając je za powojenne falsyfi katy, które „wyprodukowano” w ramach zwalcza-
nia „prawicowo-nacjonalistycznego odchylenia” w 1948 r. Jednak  Werblan zaprzeczył twierdzeniom „Wie-
sława” za pomocą dwóch argumentów: [dokumenty te] mogły oczywiście zostać napisane w 1945 lub 1946 r. 
[sic! mowa o dokumentach z 1944 r.!], ale pozostawałoby to poza związkiem z walką przeciw „odchyleniu” 
(...). Poza tym papier i maszyna, na której przepisywano te teksty, wydają się raczej identyczne ze stosowanymi 
w całej okupacyjnej dokumentacji sztabu GL i AL, czyli w kancelarii Jóźwiaka (s. 203). Przekładając powyższy 
tekst z nowomowy:  Werblan neguje możliwość powstania „protokołów KC z 1944 r.” w 1948 r., w ramach 
walki wewnątrz KC PPR, oczywiście nie wykluczając, iż – podobnie jak inne dokumenty kancelarii Jóźwiaka 
– powstały one w 1945 lub 1946 r. Por.: Władysław  Gomułka, List do re dakcji „Archiwum Ruchu Robotni-
czego” w sprawie „protokołu pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Narodowej” i „dyskusji w PPR w sprawie 
zjednoczenia sil demokratycznych (notatki protokolarne z po siedzeń KC PPR maj-czerwiec 1944 r.)”, „Archi-
wum Ruchu Robotniczego”, T. IV/1977, s.  233-249; Andrzej  Werblan, Władysław  Gomułka Sekretarz 
Generalny PPR (Warszawa, 1988), s. 202-203.

3 Niestety, jedyny komplet wspomnianej korespondencji (ze względów konspiracyjnych w  kraju 
niszczono ją tuż po wysłaniu lub tuż po odszyfrowaniu) znajduje się w Moskwie, ale – jak wiele innych 
istotnych dla historii PPR dokumentów – nie jest udostępniany. W latach 60-tych w archiwach KPZS spo-
rządzono odpisy części wspomnianej korespondencji i przesłano je do KC PZPR. Znajdują się one obecnie 
w  Archiwum Akt Nowych (sygn. 190/I-13 dla depesz z  kraju, oraz 190/I-14 dla depesz do kraju). Ale 
zbiór ten ma wiele mankamentów. Technika sporządzenia tych dokumentów (przy sporządzaniu odpisów 
pominięto zachowane na oryginałach adnotacje i podpisy; wygląd oryginalnej depeszy patrz: Zabójstwo 
 Marcelego  Nowotki w świetle dokumentów z lat 1942–1943. Oprac. Ryszard  Nazarewicz. Warszawa, 1990) 
uniemożliwia odtworzenie ich obiegu kancelaryjnego oraz zapoznanie się z zawartymi na nich adnotacjami 
urzędowymi i  poleceniami sowieckiego kierownictwa. Wspomniane zbiory depesz w  AAN są niekom-
pletne. Świadczy o tym m.in. fakt, że depesze przesyłane z Warszawy nie pasują do tych, które przesyłano 
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Nie można zapominać, że przez cały okres PRL dostęp do akt archiwalnych doty-
czących historii PPR był ściśle reglamentowany i zarezerwowany niemal wyłącznie dla 
zaufanych historyków partyjnych. Prace, które wówczas powstawały, nie miały przecież 
przekazywać prawdy historycznej, tylko „utrwalać władzę ludową” lub uwypuklać zasługi 
członków tej czy innej ekipy rządzącej w PRL. Tu dokonywała się kolejna faza mistyfi kacji: 
mnożono liczbę członków komunistycznej konspiracji (wielokrotnie zawyżoną już wcześ-
niej w „powojennych” dokumentach PPR i GL–AL), przypisywano jej cudze lub nawet 
fi kcyjne dokonania zbrojne. Dokumenty interpretowano w sposób zupełnie nieprzysta-
jący do ich treści lub – gdy były niewygodne – ignorowano je, zadowalając się wyłącznie 
powojennymi relacjami członków PPR i GL–AL. Wiele z tych wspomnień zostało napi-
sanych na podstawie sfałszowanych dokumentów lub opublikowanych wcześniej książek, 
a także przy pomocy merytorycznej kompetentnych „specjalistów”.4 Historia PPR przy-
pominała wówczas palimpsest,5 zapisywany dowolną treścią przez kolejne komunistyczne 
ekipy. Szczególnym zainteresowaniem darzono losy konspiracyjnej PPR i  GL–AL za 
czasów rządów Władysława  Gomułki (1956–1970). W akcję zaangażowano duże środki 
fi nansowe, partyjne i mundurowe „placówki naukowe”, korzystano też ze wsparcia logi-
stycznego MSW, MON i KC PZPR.6 Obowiązkową lekturą dla młodzieży szkolnej stały 

do Warszawy (np. KC PPR pisał: w odpowiedzi na wasze zapytanie z dnia ... informujemy, że... – a w archiwum 
owego zapytania nie ma). Korespondencja ta zawiera wiele drugorzędnych informacji (np. pozdrowienia, 
odezwy, informacje o działalności GL), natomiast prawie nie ma w niej dyrektyw dla KC PPR. Ponadto 
zawiera ona „dziury czasowe” dotyczące ważnych momentów w historii PPR (np. nie ma istotnych depesz 
z  okresu rozmów PPR z  Delegaturą w  początkach 1943  r.). Korespondencja PPR urywa się w  listopa-
dzie 1943 r. w związku z aresztowaniem ówczesnego sekretarza partii,  Pinkusa vel  Pawła Findera „Pawła”. 
W późniejszym okresie archiwum PZPR wzbogaciło się jeszcze o kilka kolejnych odpisów depesz, w tym 
m.in. utajnionych wcześniej „iskrówek” dotyczących zabójstw Marcelego   Nowotki i   Bolesława Mołojca, 
a także dyrektyw przekazanych Gomułce kanałami NKWD w 1944 r. „Iskrówki” te są rozrzucone w róż-
nych zbiorach archiwalnych po PZPR, a ich sygnatury zostały podane w niniejszej pracy. Warto również 
wspomnieć, iż kwestia treści korespondencji pomiędzy KC PPR a Moskwą została poruszona w dwutomo-
wym rosyjskim wydawnictwie Komintern i wtoraja mirowaja wojna (Moskwa, 1994). Wstępy do obydwu 
tomów autorstwa Natalii S. Liebiediewej i M. M. Narinskiego, z niewielkimi zmianami, zostały również 
opublikowane w charakterze oddzielnych artykułów w wydawnictwie Istoria Kommunisticzieskogo lnterna-
cjonala 1919–1943. Dokumentalnyje oczierki (red. odp. A. O. Czubarian. Moskwa, 2002), s. 145-226. Jed-
nak w książce zaprezentowano depesze trzeciorzędnego wręcz znaczenia, znane w kraju od kilkudziesięciu 
lat, w dodatku w opracowaniu znamionującym brak podstawowej wiedzy na temat historii Polski, a PPR 
w szczególności. Ogólnie można stwierdzić, że wydawnictwo to w kwestiach związanych z PPR w znacz-
nej mierze powiela kominternowskie schematy propagandowe, obowiązujące w czasach PRL. Dla pełnego 
i wiarygodnego odtworzenia obrazu stosunków pomiędzy KC PPR a Moskwą niezbędne byłoby również 
zapoznanie się z depeszami kilku siatek sowieckiego wywiadu, ponieważ były one połączone z kierowni-
ctwem partii i przez nie czasem przesyłano depesze dla i od PPR.

4 Patrz: Tajne oblicze..., T. II, s. 8-9.
5 Dla zrozumienia mechanizmów funkcjonowania historiografi i dotyczącej PPR niezbędne jest zapo-

znanie się z fragmentem książki  George’a Orwella, Rok 1984 (posłowie:  Paweł Śpiewak. Warszawa, 1998), 
s. 45-57.

6 Podam tylko jeden przykład. Po wojnie w ręce komunistów wpadły meldunki niemieckiej żandarme-
rii z terenu Lubelszczyzny. Donosiły one o szeregu akcji dokonanych przez różne grupy zbrojne przeciwko 
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się „Barwy walki” Mykoły Demko vel   Mieczysława Moczara. Jak grzyby po deszczu mno-
żyły się kolejne edycje dokumentów, wspomnienia i  opracowania. Jednak wszystko to 
z historią miało niewiele wspólnego. Masowo przerabiano nie tylko relacje, biogramy i ofi -
cjalne dane na temat komunistycznej konspiracji, zmieniano też treść edytowanych źródeł 
historycznych, choć tym razem oszczędzano już podstawowe dokumenty programowe 
PPR.7 Jednocześnie system koncesjonowania dostępu do archiwów wykluczał możliwość 
naukowej weryfi kacji dzieł machiny propagandowej PRL. Jeśli jednak w jakiś sposób ktoś 
zdołałby zdobyć w materii PPR stosowną wiedzę, to i  tak nie miałby co z nią zrobić – 
obowiązywała przecież cenzura prewencyjna i pełna kontrola rynku wydawniczego przez 
aparat państwowy, czyli przez PPR–PZPR. Zrozumiałe jest więc, dlaczego przytłaczająca 
część prac dotyczących dziejów partii komunistycznej w latach wojny nie może być dziś 
traktowana w kategoriach stricte naukowych.

II. Podziemie i emigracja

Pierwszym poważniejszym wyłomem w  partyjnym monopolu na najnowszą historię 
Polski były audycje  Józefa  Światły. Ów zbiegły na Zachód były wicedyrektor X Departa-
mentu MBP ujawnił wiele tajemnic dotyczących czołowych postaci komunistycznego 
aparatu władzy, a także niekwestionowanych dziś przez historyków szczegółów funkcjo-
nowania konspiracyjnej PPR. To   Światło opisał nici agenturalnej zależności członków 

Niemcom. Ci zaś, nie zawsze wiedząc, kto do nich strzelał, na ogół używali tego samego określenia: „bandy”. 
W 1958 r. na polecenie ówczesnego wysokiego funkcjonariusza MSW gen. Mykoły Demko vel   Mieczysława 
Moczara (wcześniej partyzanta na Lubelszczyźnie) w  archiwum sporządzono odpisy z  tych meldunków 
i przekazano do centrali z pismem: stosownie do Waszego polecenia przesyłam przy niniejszym piśmie materiał 
na 11 stronicach dotyczący dziejów walki narodowowyzwoleńczej na terenie Lubelszczyzny w latach 1943–1944 r. 
Cały materiał oparty jest na autentycznych i oryginalnych dokumentach hitlerowskiej Żandarmerii. Dyrektor Cen-
tralnego Archiwum MSW Z.[ygmunt]  Okręt (kopia w zb. autora). Następnie odpisy meldunków przekazano 
zaufanym historykom. Mistyfi kacja była więc dość pomysłowa: dokonanie jakiejś akcji przez oddziały GL–AL 
„potwierdzały” nie tylko wspomnienia komunistów, lecz także oryginalne dokumenty niemieckie. Żołnierze 
AK i NSZ, którym te akcje zawłaszczono, nie mieli żadnej możliwości protestu.

7 Przykładowo w  publikacji W  dziesiątą rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej. (Materiały 
i dokumenty) styczeń 1942–grudzień 1948 (red. odp.   Helena Kozłowska. Warszawa, 1952) sfabrykowano 
kilka fragmentów treści deklaracji listopadowej PPR z 1943 r. Jeden z nich dotyczył odwoływania się PPR 
do tradycji walk PPS o niepodległość Polski w 1905 r. i tradycji ruchu ludowego. W 1952 r. jedno i drugie 
było już „niemodne”, więc w książce zostało usunięte. Nadto deklaracja odwołała się do rzetelnych tradycji 
KPP (od niektórych haseł tej partii w czasie wojny się dystansowano). Wersja poprawiona – już tylko do 
tradycji KPP, co lepiej korespondowało z polityką PZPR w tym okresie. Por.: wspomniana praca, s. 208 
oraz deklaracja (AAN, PPR 190/I-1, k. 26-27). Więcej na ten temat patrz: Piotr  Gontarczyk, Poprawia-
nie historii PPR. Metody fałszowania źródeł historycznych w  pierwszej edycji dokumentów PPR, „Biuletyn 
Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 1-2/2005 r. Fałszerstw dopuszczono się też w ostatniej ofi cjalnej edycji 
dokumentów PPR z 1984 r. (zesp. red.: Marian   Malinowski, Ryszard Halaba, Bogdan Hillebrandt, Ryszard 
 Nazarewicz, Tadeusz Sierocki – patrz: rozdział IX, przypis 19). Stałym elementem publikacji PRL było 
także poprawianie fatalnej stylistyki i pisowni dokumentów PPR.
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kierownictwa tej partii od sowieckich służb specjalnych, podał wiele nieznanych informa-
cji o śmierci dwóch pierwszych sekretarzy PPR Marcelego  Nowotki i Bolesława  Mołojca, 
opowiedział też o powiązaniach pomiędzy PPR, NKWD a niemieckimi władzami bez-
pieczeństwa. To wreszcie   Światło pierwszy publicznie opisał okoliczności wpadki komu-
nistycznej drukarni przy ul. Grzybowskiej, rzekomo zadenuncjowanej Niemcom przez 
kierownictwo PPR w  lutym 1943  r., w  ramach prowadzonej wówczas akcji zwalczania 
podziemia niepodległościowego za pomocą donosów do Gestapo.8 Choć relacje   Światły 
są dość wiarygodne,9 to jednak rodzaj wspomnianego źródła historycznego, jego mała 
szczegółowość oraz osobliwe okoliczności powstania nie mogły spowodować zasad-
niczego przełomu w  badaniach nad działalnością PPR. Historycy piszący na emigracji 
mogli w swych pracach uwzględnić relacje byłego dyrektora X Departamentu MBP, nie 
dysponowali jednak dostępem do kluczowych dla najnowszych dziejów Polski archiwów 
PZPR. I  tak wartość prac historyków emigracyjnych zależy przede wszystkim od tego, 
czy mieli dostęp do źródeł. Najlepiej widać to na przykładzie dwóch tekstów  Tadeusza 
Żenczykowskiego: książki Geneza powstania PPR10 oraz artykułu Rozmowy Delegatura 
Rządu–PPR w 1943 roku w świetle faktów.11 Pierwsza pozycja (powstała bez znajomości 
niedostępnych dla autora akt PPR) jest w znacznej mierze zbiorem informacji wątpliwych 
i  dyskusyjnych. Druga, opierająca się na analizie częściowo znanych akt archiwalnych 
dotyczących tej sprawy, jest jednym z najwartościowszych artykułów przyczynkarskich 
napisanych w minionym 50-leciu na temat PPR.

Z biegiem czasu, w miarę rozkładu komunistycznego aparatu partyjnego, z archi-
wów PZPR poczęły „wyciekać” coraz to nowe, nieznane wcześniej dokumenty, pocho-
dzące z najwyższych szczebli konspiracyjnej PPR.12 Bardzo ważną cezurą był rok 1980, 

 8 Patrz:  Zbigniew  Błażyński, Mówi Józef   Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940–1955 (Londyn, 
1986), s. 107.

 9  Światło, opierając się wyłącznie na własnej pamięci, przekręcał niekiedy daty, okoliczności niektórych 
wydarzeń i nazwiska. W kilku innych wypadkach – tak jak w sprawie przyczyn śmierci  Nowotki – prawdo-
podobnie zastępował swoimi tezami fakty, których ustalić nie mogły nawet organa MBP. Głównym źródłem 
wiedzy   Światły były informacje pochodzące od działaczy konspiracyjnej PPR, członków siatek NKWD oraz 
niemieckich funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, uzyskane w czasie śledztw prowadzonych przez MBP. 
Niektóre ze wspomnianych informacji zachowały się w postaci protokołów przesłuchań, akt śledczych, nota-
tek i informacji sporządzonych przez wysokich funkcjonariuszy partii, aparatu bezpie czeństwa, pracowników 
prokuratury i sądownictwa. Materiały te są obecnie dostępne w AAN i IPN. Ze względu na charakter tych akt, 
a w szczególności na to, iż niektóre z nich zawierają informacje nie wiarygodne, przygotowywane pod kątem 
ewentualnego procesu  Gomułki (te oczywiście nie zostały w pracy wykorzystane), muszą być one konfronto-
wane z innymi źródłami. Z badań autora wynika, iż zeznania składane przez Władysława  Gomułkę,  Mariana 
  Spychalskiego,  Tadeusza Maja,  Czesława Skonieckiego i wiele innych osób, przesłuchiwanych przez funkcjo-
nariuszy UB na przełomie lat 40-tych i 50-tych, znajdują potwierdzenie nie tylko w niepublikowanych wspo-
mnieniach działaczy PPR i członków siatek NKWD, materiałach archiwalnych PPR i GL–AL, meldunkach 
polskiego podziemia, relacjach członków AK, lecz nawet w doniesieniach konspiracyjnej   prasy.

10 Warszawa, 1984.
11 „Zeszyty Historyczne” (Paryż), Z. 27 /1974, s. 104-129.
12 Do t.[owarzysza Georgija] D.[ ymitrowa, list KC PPR z 7.03.44 r.]; Drodzy [list CBKP do KC PPR 

z 18.07.44 r.], „Zeszyty Historyczne” (Paryż), Z. 26/1973, k. 186-194.
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po którym opublikowano kolejne nieznane dokumenty partyjne, a także informacje na 
temat działalności komunistycznej konspiracji. Sprawa zabójstwa  Nowotki i   Mołojca 
(podobnie jak w latach 1988-1989) była jednym z najmodniejszych tematów prasy. Ale 
wiele aspektów tej sprawy nie było ujawnianych przez partię komunistyczną niemal do 
końca istnienia PRL.13 Dopiero dekompozycja upadającego systemu przyniosła intere-
sujące publikacje, które przybliżały historykom utajnione wcześniej fakty i dokumenty 
z historii Polskiej Partii Robotniczej.14

Bez wątpienia jedną z najważniejszych prac, które ukazały się w drugiej połowie lat 
80-tych, była książka Krystyny   Kersten Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948. 
Była to pierwsza praca historyka mającego wstęp do archiwów partyjnych, łamiąca 
dotychczasowy monopol PZPR w dziedzinie opisu mechanizmów powstania powojen-
nej, komunistycznej Polski. Trzeba jednak wspomnieć, iż pomimo dostępu do akt archi-
walnych, autorka oparła swą książkę na bardzo ubogiej kwerendzie. Dość powiedzieć, 
że w  spisie źródeł wykorzystanych w  rozdziale dotyczącym stosunków politycznych 
pod okupacją niemiecką nie ma ani jednego dokumentu polskiego podziemia niepod-
ległościowego czy komunistycznej konspiracji. Pisząc o tej drugiej,  Kersten pominęła 
chociażby informacje ujawnione przez   Światłę, opierając się niemal wyłącznie na ofi -
cjalnych wydawnictwach partyjnych. Efekt końcowy rezygnacji z  badań naukowych 
nietrudno było przewidzieć. W kluczowych fragmentach dotyczących komunistycznej 
konspiracji oraz jej stosunków z  polskim podziemiem książka prof.  Kersten mija się 
z podstawową faktografi ą i powtarza główne tezy propagandy PRL.15

13  Nowotko–Mołojec. Z początków PPR. Nieznane relacje Władysława  Gomułki i   Franciszka Jóźwiaka 
(posłowie [ Romana Zimanda] „Leopolity”. Warszawa, 1981). Bardzo ciekawym przypadkiem było np. 
opublikowanie listu  Wincentego Heinricha, byłego dowódcy AL z Lubelszczyzny, który publicznie zaprze-
czył ówczesnym twierdzeniom komunistycznej propagandy, jakoby w  Owczarni  Bolesław  Kaźmierak 
vel Kowalski „Cień” został zaatakowany przez oddział AK (więcej informacji patrz: rozdział XIII, tekst 
między przypisami 21-24). Wincenty   Heinrich, List, „Magazyn Tygodniowy Gazety Robotniczej”, nr 17 
z 24–26.04.81 r. Monopol PZPR łamały też inne artykuły czy chociażby upublicznienie wieloletnich starań 
siostry braci  Mołojców  Barbary  Bernatowicz (a także grona byłych towarzyszy  Mołojców) o uwolnienie 
Bolesława i Zygmunta od zarzutu zabójstwa sekretarza PPR (patrz: rozdział VI, przypis 50).

14 Marian Nowiński, Tylko poszlaki; Antoni Przygoński, W  sprawie zabójstwa Marcelego  Nowotki; 
Andrzej  Werblan, Władysław  Gomułka o okolicznościach śmierci Marcelego  Nowotki. Wszystkie trzy teksty 
w: „Z Pola Walki”, nr 1/1988; Andrzej  Werblan, Glossa w sprawie okoliczności śmierci Marcelego  Nowotki, 
„Z Pola Walki”, nr 4/1989 czy Zabójstwo Marcelego  Nowotki ... W wypadku ostatniej pracy warto podkreślić 
jej fatalną jakość merytoryczną, a także ewidentne manipulacje. Autor pominął listy Z.  Mołojca z przełomu 
lat 1942/1943, a także dokumenty kompromitujące PPR, bo zawierające m.in. informacje o bandytyzmie 
uprawianym przez przywódców partii – np. notatkę „Krysi” (NN – ówczesna „partyjna żona” i łączniczka 
B.  Mołojca) z 1.02.43 r. (patrz rozdz. IV, przyp. 42).

15 Patrz chociażby: rozdział XI, tekst miedzy przypisami 14-35.
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III. Po upadku komunizmu

Współczesna historiografi a polska nie dokonała poważniejszych przewartościowań 
w  dziedzinie historii PPR. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że po 1989  r. nie 
podjęto poważniejszych badań nad dziejami ruchu komunistycznego. Ogrom prac 
z tej dziedziny napisanych w czasach PRL wydawała się wskazywać, że są to tematy być 
może trochę zniekształcone, ale na ogół znane i dokładnie już zbadane. Z ilością wspo-
mnianej literatury kontrastował niemal zupełny brak opracowań dotyczących wielkich 
i ważnych obszarów najnowszej historii Polski, takich jak agresja sowiecka 17 września 
1939 r., los jeńców polskich w ZSRS, okupacja sowiecka lat 1939–1941 czy deportacje 
ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego.

W ciągu ostatnich kilku lat wydano wiele publikacji źródłowych, zwłaszcza z archiwów 
postsowieckich, które uzupełniały wiedzę na temat celów i metod polityki realizowanej 
przez ZSRS w tej części Europy w czasie II wojny światowej.16 Ukazało się też wiele mate-
riałów biografi cznych i wspomnieniowych dotyczących Kominternu i Ludowego Komisa-
riatu Spraw Wewnętrznych (NKWD), które odgrywały kluczową rolę w organizacji i prze-
prowadzeniu „operacji PPR”.17 Bardzo ważna publikacja ukazała się w Polsce w 1995 roku. 
W pracy Polska–ZSRR. Struktury podległości. Dokumenty WKP(b) 1944–194918 opubliko-
wano co najmniej kilka dokumentów niezwykle istotnych z punktu widzenia analizy sto-
sunku kierownictwa ZSRS do PPR na przełomie 1943/1944 r. Jednym z najważniejszych 
źródeł historycznych wykorzystanym w tej pracy są opublikowane w 1994 r. pamiętniki 
Władysława  Gomułki.19 Istotne były również edycje dokumentów na temat konspiracyj-
nej PPR i GL pochodzących z archiwów byłej PZPR.20

Po upadku komunizmu opublikowano dwie rozprawy naukowe, których autorzy 
znaczną część pracy poświęcili programowi politycznemu konspiracyjnej PPR. Są to: 
Myśl polityczna polskich komunistów w latach 1939–1944   Stanisława Ciesielskiego21 oraz 
Komuniści wobec chłopów w  Polsce 1941–1956: mity i  rzeczywistość   Marka Nadolskie-
go.22 Ale obydwie traktują deklaracje programowe i artykuły prasowe komunistycznej 

16 Patrz chociażby: Wostocznaja Jewropa w  dokumientach rossijskich archiwów 1944–1948 (oprac. 
G. P.  Muranko. Moskwa, 1997); Komintern i wtoraja..., T. I-II.

17 Patrz chociażby: Georgij   Dymitrow, Tagebücher 1933–1943 (Berlin, 2000); [Georgij  Dymitrow], 
Th e Diary of Georgi  Dymitrow 1933-1949 (New Heaven, Londyn, 2003); Pawieł   Sudoplatow, Spiecoperacji. 
Łubianka i Kreml 1939–1950 gody (Moskwa, 1997); tegoż: Raznyje dni tajnoj wojny i diplomatii. 1941 god 
(Moskwa, 2003); Oczierki istorii rossijskoj wnieszniej razwiedki (T. I–V, Moskwa, 1999–2003); Sprawozda-
nie stenografi czne posiedzenia Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej 31 sierpnia–3 września 1948 r. 
(oprac.  Aleksander  Kochański. Warszawa, 1998).

18 Oprac. Giennadij A. Bordiugow, Aleksander   Kochański,   Adam Koseski,   Giennadij F. Matwiejew, 
Andrzej Paczkowski (Warszawa, 1995).

19 Władysław  Gomułka, Pamiętniki (Warszawa, 1994), T. I- II.
20   Andrzej Garlicki, Z tajnych archiwów (Warszawa, 1993); Tajne oblicze..., T. I-III.
21 Wyd. Wrocław, 1990.
22 Wyd. Warszawa, 1993. 
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konspiracji jako podstawę do analiz programu PPR. Tymczasem badania autora wyka-
zały, że wspomniane enuncjacje propagandowe nie miały wiele wspólnego z rzeczywi-
stymi zamiarami i celami działania tej partii.

W pracy często korzystano z badań:  Mariusza Bechty, Marka Jana  Chodakiewicza 
(pierwszy jest autorem pracy na temat działalności komunistów na Podlasiu,23 drugi 
napisał biografi ę ppor./ppłk. cc.  Leonarda Zub-  Zdanowicza „Zęba” z NSZ, który odcis-
nął znaczące piętno na działalności partyzantki PPR24),   Ireneusza Cabana,  Tomasza 
Strzembosza i Andrzeja  Werblana – w tym ostatnim wypadku bez względu na to, czy 
autor niniejszej pracy podziela opinie wspomnianego historyka, czy nie. Dużą wartość 
przedstawia też wiele opublikowanych w  latach 1989–2003 wspomnień, opracowań 
i monografi i, na różne sposoby dotykających spraw PPR i GL–AL.25 Wartą uwagi pracą 
jest też biografi a   Bolesława  Bieruta pióra   Czesława Kozłowskiego. Książka podaje wiele 
istotnych i mało znanych szczegółów z życiorysu jednego z przywódców PPR.26 Jednak 
z innymi pracami, które w bezpośredni sposób dotyczyły Polskiej Partii Robotniczej czy 
osób w niej działających, było już gorzej. Jedną z nich jest książka   Jacka Wegnera Ster-
nicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR–PZPR od Nowotki  do  Rakowskiego.27 Podawane 
w niej informacje faktografi czne są na ogół wątpliwe, często nieprawdziwe.28 Wiele wąt-
pliwości budzi też biografi a   Mieczysława Moczara pióra  Krzysztofa Lesiakowskiego.29 
Inne prace, jak chociażby powstałą przez kilkoma laty próbę opisania (tak ważnych dla 
dziejów PPR) działań politycznych i wojskowych obozu narodowego w łatach drugiej 
wojny światowej   Krzysztofa Komorowskiego, można traktować z  jeszcze większym 

23 Mariusz   Bechta, Rewolucja, mit, bandytyzm. Komuniści na Podlasiu w  latach 1939–1944 (War-
szawa–Biala Podlaska, 2000).

24 Marek Jan  Chodakiewicz, Narodowe Sity Zbrojne. „Ząb” przeciwko dwóm wrogom (Warszawa, 
1999). Pomimo, iż książka jest biografi ą głównego przeciwnika komunistycznej partyzantki na Lubel-
szczyźnie, to jednak stanowi znakomitą monografi ę działań lubelskiej PPR (inne wykorzystane prace  Cho-
dakiewicza patrz: bibliografi a).

25 Warto tu wymienić chociażby wspomnienia leśniczego Mariana Langera Lasy i ludzie. Wspomnie-
nia z lasów starachowickich 1939–1945 (Warszawa, 1993), Wojciecha Muszyńskiego W walce o Wielką Pol-
skę. Propaganda zaplecza politycznego Narodowych Sil Zbrojnych 1939–1945 (Warszawa, 2000).

26 Czesław  Kozłowski, Namiestnik  Stalina (Warszawa, 1993).
27 Wyd. Kraków, 1997.
28   Wegner pisze np.: zaraz po śmierci  Nowotki na stolcu partyjnym ulokował się więc Bolesław Mołojec. 

(...) 28 listopada 1942 r. wysłał do   Dymitrowa depeszę, mówiąc w niej – między innymi – o tej śmierci i infor-
mując, że to on, Bolesław Mołojec, przejął funkcję sekretarza generalnego. Szef Kominternu nadesłał szczegó-
łowe instrukcje – jakby nic ważnego się nie stało (s. 29). 1. Depeszę w sprawie śmierci  Nowotki wysłano do 
Moskwy w pierwszych dniach grudnia 1942 r., a nie 28 listopada, 2. nie była to informacja wysłana „mię-
dzy innymi”, tylko stanowiła zasadniczą treść depeszy, 3. Mołojec nie informował w niej o objęciu funkcji 
sekretarza PPR, 4. w konspiracyjnej PPR nie było funkcji sekretarza generalnego, 5. reakcja Moskwy była 
zupełnie inna, niż przedstawił to  Wegner. Pozostałe fragmenty książki także znamionuje brak znajomości 
podstawowych źródeł do historii PPR.

29 Szerzej na ten temat autor wypowiedział się już w  recenzji: Krzysztof   Lesiakowski, Mieczysław 
  Moczar „Mietek”. Biografi a Polityczna, „Zeszyty Historyczne WiN”, Z. 13/1999, s. 285-303.
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dystansem.30 W  niektórych pracach widać kłopoty nawet z  identyfi kacją mapy poli-
tycznej Polski lat wojny i okupacji czy chociażby z defi nicją, co jeszcze jest Polską Pod-
ziemną, a co chyba już nie. Skalę problemu ilustruje praca  Eugeniusza  Duraczyńskiego 
Polska 1939–1945. Dzieje polityczne z  1999  r. W  książce tej nie tylko zaliczono PPR 
do polskiego podziemia, lecz także, w  podrozdziale Urodzeni konspiratorzy rozdziału 
Początki Polski Podziemnej, obok gen.  Stefana  Roweckiego „Grota” wymieniono przy-
wódców PPR i (urodzonego konspiratora Polski Podziemnej?)  Józefa Goldberga-Różań-
skiego, wówczas ofi cera śledczego NKWD.31

IV. Temat pracy, jej kształt i wykorzystane źródła

Głównym tematem niniejszej pracy jest historia Polskiej Partii Robotniczej w  latach 
1941–1944, czyli okres od pierwszych działań zmierzających od powołania PPR do 
początków tzw. Polski lubelskiej. Ramy czasowe pracy określają dwie daty: spotkanie 
Georgija   Dymitrowa ze   Stalinem (27 sierpnia 1941 r. – tworzenie PPR było skompliko-
wanym procesem zapoczątkowanym tą datą) oraz rozpoczęcie przez tę partię legalnej 
działalności na terenach zajętych latem 1944 r. przez Armię Czerwoną. Oczywiście dla 
czytelności wielu zjawisk i wydarzeń dotyczących historii PPR konieczne było ogólni-
kowe przedstawienie kilku ważnych problemów dotyczących wcześniejszego okresu, 
takich jak np. działalność Kominternu, rola KPP, aktywność komunistów w  latach 
1939–1941. Niezbędne było też opisanie wydarzeń, które miały miejsce w  okresie 
lipiec 1944 r.–styczeń 1945 r. na terenach zajętych jeszcze przez Niemców. W okresie 
tym lokalne struktury PPR i AL były dopiero „w drodze” do zdobycia władzy.

Praca składa się ze wstępu, zakończenia oraz 15 rozdziałów stanowiących zasad-
niczą część pracy. Przy konstruowaniu owych rozdziałów uznano prymat konstrukcji 
chronologicznej nad problemową. Jednak od tej reguły poczyniono kilka wyjątków: 
w oddzielnych rozdziałach omówiono kwestię działań partyzantki komunistycznej oraz 
niektóre problemy dotyczące funkcjonowania Polskiej Partii Robotniczej. Wprawdzie 
taki kształt pracy zakłóca czasem chronologię wykładu, jednak ułatwia przedstawienie 
głównych zagadnień dotyczących działalności PPR. Niektóre zjawiska trwały przecież 

30 Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1959–1945 (Warszawa, 2000). Por.: Lucyna 
Kulińska, O narodowcach raz jeszcze, „Mars”, nr 11/2001 s. 158-195; Leszek  Żebrowski, Monografi a ruchu 
narodowego 1939–1945, czyli  Krzysztofa Komorowskiego droga przez mękę, „Mars”, nr 13/2002 (w druku). 
Patrz także: rozdz. X, przyp. 64; rozdz. XIII, przyp. 89.

31 Warszawa, 1999, s. 176. Książka ta zawiera wiele wątpliwych informacji na temat dawno już wyjaś-
nionych spraw.   Duraczyński twierdzi na przykład, że  Czesław  Skoniecki był jednym z  założycieli PPR 
(s. 291). Tymczasem  Gomułka pisał w pamiętnikach:  Skoniecki (...) nie objął żadnej funkcji partyjnej w PPR, 
natomiast podjął pracę w wywiadzie radzieckim, wchodząc w skład siatki Feliksa [sic! Franciszka]   Karwackiego 
ps. „Felek”; Pamiętniki, T. II, s.  224. W  kluczowych kwestiach dotyczących komunistycznej konspiracji 
 Duraczyński zrezygnował z  wykorzystania dokumentów archiwalnych i  literatury powstałej po 1989  r. 
chętnie przywołując (dawno zweryfi kowane jako fałszywe) twierdzenia historiografi i PRL.
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przez okres całej okupacji, a konsekwencje wielu wydarzeń można było zaobserwować 
dopiero po upływie pewnego czasu.

Rozdziały I i II dotyczą zagadnień związanych z kształtem ruchu komunistycznego 
przed wojną, jego działalnością w II Rzeczypospolitej, zawierają też omówienie losów 
i postaw komunistów w latach 1939–1941. Rozdziały te nie tylko stanowią niezbędny 
wstęp do przedstawienia działalności komunistów po wybuchu wojny niemiecko-
-sowieckiej w  czerwcu 1941  r., lecz także wprowadzają niezbędną tkankę pojęciową, 
konieczną dla rozumienia języka i wizji świata kierownictwa PPR. Rozdział III oma-
wia sytuację strategiczną Związku Sowieckiego po wybuchu wojny z Niemcami oraz 
przyczyny, które skłoniły Moskwę do stworzenia PPR. W  tym rozdziale znajduje się 
również opis przygotowań tak zwanej grupy inicjatywnej PPR do działalności w kraju. 
Rozdział IV omawia przerzut grupy sowieckich aktywistów do Polski oraz opisuje 
struktury, jakie utworzyli oni w  kraju. Porusza też problem wzajemnego przenikania 
się wpływów sowieckiego wywiadu wojskowego, NKWD i PPR. Inne wątki rozdziału 
dotyczą stosunków panujących w centrali komunistycznej konspiracji, metod jej dzia-
łania, a także dorobku pierwszych miesięcy pracy PPR. Rozdział V dotyczy ofi cjalnej 
polityki tej partii (czyli tzw. platformy politycznej PPR) oraz rezonansu, z  jakim owa 
polityka spotkała się w polskim podziemiu. Omawia też problem przyczyn fi aska pier-
wotnych zamierzeń „operacji PPR”. Rozdział VI analizuje poważne kłopoty organiza-
cyjne, które stały się udziałem komunistycznej konspiracji na przełomie lat 1942/1943. 
Została w nim poruszona kwestia aresztowań, które stały się źródłem poważnego kry-
zysu partii jesienią 1942 r., sprawa zabójstwa dwóch pierwszych sekretarzy PPR: Mar-
celego Nowotki i  Bolesława  Mołojca. Rozdział VIII został poświęcony kwestii rozmów 
prowadzonych wiosną 1943 r. pomiędzy PPR a przedstawicielami Delegatury Rządu na 
Kraj. Omówiono tu okoliczności, w jakich doszło do wspomnianych rozmów, cele, które 
stawiały sobie obydwie uczestniczące w nich strony, a także kwestię możliwości ewen-
tualnego porozumienia. Tu poruszono też sprawę „wpadki” drukarni przy ul. Grzybow-
skiej, która ukazuje mechanizmy stosowanej przez kierownictwo PPR procedury nisz-
czenia polskiego podziemia niepodległościowego przy pomocy donosów do Gestapo. 
Rozdział IX rozpoczyna sprawa poważnych kontrowersji na linii PPR–Moskwa zwią-
zanych z tzw. deklaracją marcową PPR. Dalszy tekst dotyczy postawy tej partii wobec 
ujawnionej w  1943  r. zbrodni w  Katyniu i  konsekwencji całej sprawy dla stosunków 
pomiędzy PPR a polskim podziemiem. Rozdział kończy próba bilansu wysiłków orga-
nizacyjnych partii w drugiej połowie 1943 r. Rozdział XII pracy omawia zwrot poli-
tyczny, jakiego dokonała PPR jesienią 1943 r. Omówiono w nim deklarację listopadową 
PPR oraz okoliczności powołania KRN. Ostatni fragment tekstu dotyczy przyjęcia tej 
inicjatywy przez polskie podziemie oraz działań podjętych przez kierownictwo komu-
nistycznej konspiracji w celu „rozszerzenia bazy” KRN. Rozdział XIV jest poświęcony 
ostatnim działaniom PPR pod okupacją niemiecką. Rozdział XV omawia okoliczności, 
które spowodowały, iż pomimo wyraźnej, głębokiej nieufności, w początkach 1944 r. 
Moskwa ostatecznie zadecydowała o wykorzystaniu dorobku konspiracyjnej PPR do 
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budowy nowego systemu władzy w  Polsce. Tu też zostały omówione pierwsze kroki 
legalnej Polskiej Partii Robotniczej. Niejako odrębną część pracy stanowią rozdziały 
VII, X i XIII. Dotyczą one komunistycznej partyzantki kolejno: w 1942, 1943, 1944 
i  1945 roku. Poszczególne części omawiają działalność oddziałów GL–AL we wspo-
mnianym czasie przy szczególnym uwzględnieniu metod ich działalności. Każda część 
zawiera ogólne informacje na temat ówczesnego zasięgu oddziaływania partyzantki 
PPR, przybliżone dane dotyczące liczebności jej szeregów oraz próbę bilansu doko-
nań. Odmienny – choć związany ze wspomnianymi wyżej – jest rozdział XI dotyczący 
genezy i obrazu konfl iktów zbrojnych pomiędzy partyzantką komunistyczną a polską 
konspiracją niepodległościową, które to konfl ikty ze szczególnym nasileniem wybu-
chły w 1943 r. Zakończenie zawiera szkice powojennych karier ważniejszych postaci 
z historii konspiracyjnej PPR i GL–AL.

Praca została napisana przede wszystkim w oparciu o źródła archiwalne znajdujące 
się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Wśród nich były głównie dokumenty pozo-
stałe po konspiracyjnej PPR i GL–AL, a także relacje ich członków. Oprócz tego wyko-
rzystano dokumenty z  kilkudziesięciu innych zespołów archiwalnych, kolekcję prasy 
konspiracyjnej, odnalezione dokumenty (lub zbiory dokumentów), które pozbawione są 
stosownych opisów (np. mikrofi lmy z dokumentami z archiwów sowieckich czy pocho-
dzącymi z b. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). W pracy wykorzystano też dokumenty 
ze zbiorów Biblioteki Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej,32 Archiwum Polski Pod-
ziemnej i kilku lokalnych archiwów w kraju. Oprócz archiwaliów polskich uwzględniono 
dokumenty udostępnione autorowi w  Rosyjskim Centrum Przechowywania i  Badania 
Dokumentów Historii Najnowszej (dawne archiwum Komunistycznej Partii Związku 
Sowieckiego) w  Moskwie oraz akta z  archiwów w  Grodnie, Brześciu i  Mińsku, doty-
czące komunistów przebywających w latach 1939–1941 na terenach okupowanych przez 
ZSRS. W  pracy posiłkowano się dokumentami z  kilku innych archiwów polskich (ich 
wykaz znajduje się w bibliografi i na końcu książki) oraz zbiorów prywatnych. Ponadto 
wykorzystano publikacje, których wykaz znajduje się na końcu pracy.

V. Uwagi końcowe

Niniejsza praca jest poprawioną, znacznie skróconą i dostosowaną do wydania książko-
wego pracą doktorską napisaną na Wydziale Nauk Politycznych UW pod kierownictwem 
prof. dr. hab. Kazimierza Przybysza. Mam pełną świadomość, iż nie wyczerpuje ona 
wszystkich istotnych wątków i nie wyjaśnia niektórych ważnych zagadnień z historii PPR. 
W wielu kwestiach (np. okoliczności zabójstwa  Nowotki)  jednoznaczne rozstrzygnięcia 
nie są (i być może nigdy nie będą) możliwe. Wiele dokumentów w kluczowych archiwach 

32 Kwerenda autora w  IPN nie została jeszcze zakończona i  wiele wskazuje na to, że – przede 
wszystkim ze względu na różne czynniki organizacyjno-techniczne – może potrwać nawet kilka lat.
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postsowieckich jest niedostępnych. O  wielu istotnych problemach, na które zwracali 
uwagę recenzenci (np. sprawa wpływów PPR w  getcie warszawskim) wiarygodnych 
informacji nie ma. Na omówienie kilku innych kwestii nie starczyło miejsca. Ponieważ 
jest to początek poważniejszych badań nad dziejami PPR, mogłem nie dotrzeć do wszyst-
kich istotnych śladów, do innych, dokładniejszych danych o opisywanych wydarzeniach. 
Ponadto wydaje się raczej nieprawdopodobne, bym przy tej objętości materiału (ponad 
tysiąc występujących tu osób, tyleż przypisów, kilka tysięcy dat i liczb) mógł nie popełnić 
błędów. Im więcej z nich zostanie znalezionych, tym lepiej – proszę więc o wszelkie uwagi, 
poprawki, korekty i uzupełnienia, za które z góry bardzo serdecznie dziękuję.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakiejś mierze przyczynili 
się do powstania tej pracy. Dziękuję swemu promotorowi, prof. Kazimierzowi Przy-
byszowi, nie tylko za wielką życzliwość, wyrozumiałość i  pomoc, ale też i  za dzielne 
znoszenie przykrości, które miewał z tytułu mojej działalności publicystycznej. Recen-
zentom: prof. dr hab. Annie Magierskiej i prof. dr. hab.  Tomaszowi Strzemboszowi   za 
cenne uwagi i uzupełnienia, które pozwoliły mi uniknąć wielu błędów i niedokładności 
(oczywiście za ostateczny kształt pracy i wszelkie niedociągnięcia odpowiadam tylko 
ja). Dziękuję Panu Sędziemu Bogusławowi Nizieńskiemu, Panu Sędziemu Krzysz-
tofowi Kaubie i  Panu Prokuratorowi Krzysztofowi Lipińskiemu za życzliwość, bez 
której napisanie tej pracy byłoby prawie niemożliwe, a  przynajmniej bardzo trudne. 
Dziękuję prof. Pawłowi Wieczorkiewiczowi – nie tylko za bezcenne uwagi do pracy, 
udostępnienie swoich bogatych zbiorów literatury sowieckiej i rosyjskiej, lecz także za 
pomoc w różnych kwestiach formalnych, bez których miałbym problemy w Moskwie. 
Za przeczytanie maszynopisu, udostępnienie swoich książek, dokumentów itp. dzię-
kuję: prof. Markowi Janowi  Chodakiewiczowi, prof. Bogdanowi Musiałowi i Leszkowi 
Żebrowskiemu. Za pomoc w kompletowaniu źródeł, dokumentów i ikonografi ę dzię-
kuję (w  kolejności alfabetycznej): Dariuszowi Baliszewskiemu, Mariuszowi Bechcie, 
Adamowi Carossi-Moraczewskiemu, dr.  Cezaremu Chlebowskiemu , dr. Andrzejowi 
Krzysztofowi Kunertowi, Włodzimierzowi Lechnio, prof. Czesławowi Madajczykowi, 
Henrykowi Piecuchowi, prof. Andrzejowi Skrzypkowi. Dziękuję też wszystkim pra-
cownikom archiwów i bibliotek, z których korzystałem (wykaz znajduje się w biblio-
grafi i), a także Uli Lip i Izie Wawrowskiej za pomoc przy doktoracie i przy książce. 

Wszystkim wcześniej wspomnianym, jeszcze raz za życzliwość i wsparcie serdecz-
nie dziękuję. Jednakowoż książkę darowuję

Izabelli Wawrowskiej
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PRZEDMOWA DO TRZECIEGO WYDANIA

Pierwsza wersja tej książki ukazała się w 2003 r. Zainteresowanie przeszło moje ocze-
kiwania, toteż po kilku latach zaszła konieczność jej wznowienia. Książka doczekała się 
na ogół pozytywnych omówień w prasie i czasopismach naukowych. Szczególne kon-
sekwencje miała najobszerniejsza z nich, opublikowana przez prof. Marka Kazimierza 
Kamińskiego w „Dziejach Najnowszych” (nr 4/2005). W proteście wobec jej pozytyw-
nego wydźwięku po ostrym konfl ikcie kilku profesorów z redakcji tego pisma ( Jerzy 
Borejsza, Tomasz Szarota i Eugeniusz  Duraczyński) podało się do dymisji. Zważywszy 
na fakt, że żaden nie podjął wcześniej polemiki z treścią książki, trudno całą sprawę trak-
tować inaczej niż smutną recydywę metod dyskusji z czasów PRL. Bez względu na moją 
ocenę ich trafności czuję się w obowiązku odnotować krytyczne uwagi dr. Krzysztofa 
Kosińskiego („Więź” nr 10/2005 – moja odpowiedź w następnym numerze) oraz prof. 
Grzegorza Motyki („Zagłada Żydów” t. 4/2008, moją odpowiedź wydrukowano dwa 
tomy później). Z drugiej strony z pewnej perspektywy z satysfakcją odnotowuję fakt, że 
radykalna zmiana miejsca PPR i GL–AL w historii, do której w znacznej mierze przy-
czyniła się ta książka, jest już naukową oczywistością, która dotarła nawet do podręcz-
ników historii.

Ze względu na stały postęp i  kumulację wiedzy w  niniejszym wydaniu dokona-
łem kilkudziesięciu drobnych poprawek. Należało bowiem uwzględnić przynajmniej 
kilka najważniejszych artykułów naukowych uzupełniających lub korygujących to, co 
wcześniej napisałem, a także wziąć pod uwagę nowe wartościowe monografi e. Szcze-
gólnie inspirujące do poszukiwań i przynoszące nowe informacje były wspomniane na 
stronie 217 i w bibliografi i artykuły dr. Janusza Marszalca. Bez względu na sporą dozę 
emocji, które w nasze polemiki włożyliśmy, mogę mu za nie tylko podziękować. W nie-
których miejscach uwzględniłem też nową wiedzę z  polskich i  rosyjskich publikacji, 
które – mimo że ich nie przywołuję – wpływały na mój stan wiedzy. Analogicznie jest 
z uwagami przekazywanymi mi przez kolegów historyków i czytelników ustnie. Jednym 
i drugim uprzejmie dziękuję.

Piotr  Gontarczyk





Opuszczam Rosję Sowiecką, a  w  uszach moich dźwięczy piosenka 
znana wszystkim, którzy przeszli straszliwe łagry rosyjskie. Piosenką 
tą rozbrzmiewają wszystkie megafony i  rozbrzmiewać będą nadal, 
co dzień, wczesnym rankiem, dla 20 milionów niewolników, kiedy 
głodni i  wynędzniali, wypędzani są na robotę dla wielkości Związku 
Radzieckiego:

Sziroka strana maja radnaja

Władysław Anders, Bez ostatniego rozdziału

Po puszczeniu motorów w ruch zaczęłiśmy na pożegnanie naszej sowie-
ckiej ojczyzny śpiewać pieśń:

Sziroka strana maja radnaja.

Marceli   Nowotko, notatka z 1941 r.
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ROZDZIAŁ I

DZIAŁALNOŚĆ RUCHU KOMUNISTYCZNEGO 
PRZED WYBUCHEM WOJNY 

SOWIECKO-NIEMIECKIEJ

KPP za nadrzędny cel swojej działalności uważała zawsze wychowa-
nie swoich członków w duchu bezgranicznej wierności i bezwzględnego 
zaufania do Związku Radzieckiego.

Władysław  Gomułka1

Międzynarodówka Komunistyczna

W wyniku Rewolucji Październikowej (1917 r.) powstało pierwsze w świecie państwo 
komunistyczne. Ale triumfujący bolszewicy nie uważali swego sukcesu za ostateczny 
– zakładali, że wymyślony przez fi lozofów ład doskonały zapanuje dopiero wtedy, 
gdy spod „kapitalistycznego wyzysku” uda się wyzwolić cały świat. W  marcu 1919  r. 
z  po lecenia przywódców Kremla utworzono Międzynarodówkę Komunistyczną 
(Komintern), która miała skupiać partie komunistyczne na świecie i  wspierać ruchy 
rewolucyjne wszędzie tam, gdzie było to potrzebne. Bolszewicy byli przekonani, że lada 
dzień płomień rewolucji pochłonie stary porządek:

Chociaż burżuazja jeszcze szaleje, chociaż morduje jeszcze tysiące robotników – 
zwycięstwo jest po naszej stronie, zwycięstwo światowej rewolucji komunistycznej 
jest zapewnione.2

Od początku swego istnienia Międzynarodówka Komunistyczna była strukturą 
fasadową: na zjeździe założycielskim wielu delegatów reprezentowało kraje, w których 
partii komunistycznej nie było. Inni zabierali głos w imieniu partii, które w rzeczywisto-
ści nie istniały.3 Faktycznie wszelkie polecenia dotyczące działalności Kominternu – do 

1  Pamiętniki, T. I, s. 336.
2  Włodzimierz  Lenin, Przemówienie na otwarciu Kongresu. Tezy i  referat o  demokracji burżuazyjnej 

i dyktaturze proletariatu. Rzeczy zdobyte i zarejestrowane. Trzecia Międzynarodówka i jej znaczenie w dziejach. 
O zadaniach III Międzynarodówki (Warszawa, 1950), s. 5.

3 Formalnie najwyższą władzą Kominternu był Kongres, a  w  przerwach pomiędzy jego obradami 
(Kongres MK w latach 1919–1943 zwołano siedem razy) – Komitet Wykonawczy (Ispołkom), dysponu-
jący uprawnieniami charakterystycznymi dla struktur totalitarnych. Pięć z  dziesięciu miejsc w  KW MK 
zarezerwowanych było dla przedstawicieli WKP(b), a pozostałe – dla przedstawicieli innych partii komu-
nistycznych, dobieranych według wskazówek kierownictwa sowieckiej partii komunistycznej. W  prak-
tyce wszystkie kluczowe decyzje dotyczące działania Kominternu, od samego początku jego istnienia do 
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1943 r., czyli do likwidacji Międzynarodówki Komunistycznej i włączenia jej dawnych 
struktur do WKP(b) – wypływały z Kremla. I nie ma się czemu dziwić: presja sukcesu 
Rewolucji Październikowej była ogromna. Kierownicy sowieckiego państwa byli dla 
większości komunistów całego świata niekwestionowanymi autorytetami, niemal pro-
rokami. Ich opinie, poglądy i teorie straciły walor głosu doradczego, stając się wykładnią 
prawdy objawionej, traktowanej z wielką czcią i nabożnością. Jeden z najbardziej zna-
nych przywódców ruchu komunistycznego w Polsce, Władysław  Gomułka,4 wspomi-
nał po latach o swojej działalności w KPP:

Prawda miała wówczas dla nas tylko jeden wymiar: zawierały ją zawsze – zmienia-
jące się rzekomo według reguł dialektycznych oceny sytuacji, a faktycznie w zależ-
ności od potrzeb polityki WKP(b) i  Związku Radzieckiego – uchwały zjazdów 
i  posiedzeń plenarnych KC KPP, Międzynarodówki Komunistycznej i  jej Komi-
tetu Wykonawczego, którym przewodziła – jak nas uczono – nieomylna, służąca 
za wzór wszystkim partiom komunistycznym świata, Wszechzwiązkowa Partia 
Komunistyczna (bolszewików) na czele ze  Stalinem.5

rozwiązania, wydawane były przez kierownictwo WKP(b). Fakt ten jednoznacznie potwierdzają nie tylko 
nieliczne pamiętniki byłych funkcjonariuszy państwa sowieckiego, którzy uciekli na Zachód, lecz także 
publikowane ostatnimi laty sowieckie dokumenty i opracowania rosyjskich historyków. Patrz m.in.:   Walter 
 Kriwicki [Szmul Ginsberg], W tajnej służbie  Stalina (Warszawa, 2002), pamiętniki funkcjonariusza Kom-
internu i sowieckiego wywiadu, żony jednego z przywódców Kominternu   Ott o Kuusinena –  Aino Kuusi-
nen: Pierścienie przeznaczenia. Życie w sowieckiej Rosji od czasów  Lenina do czasów  Breżniewa (Warszawa, 
1988).   Dmitrij Wołkogonow napisał na przykład: od pierwszych dni swego istnienia ów efemeryczny twór stał 
się przykrywką i instrumentem działalności RKP(b) na arenie międzynarodowej;  Dmitrij Wołkogonow,  Lenin 
(Warszawa, 1997), s. 387. Patrz także:   Christoper  Andrew,   Oleg  Gordijewski, KGB (Warszawa 1997), s. 67.

4 Władysław  Gomułka (1905–1982) ps. „ Wiesław”, „ Feliks Duniak”, urodzony w Białobrzegach koło 
Krosna. Ukończył 4 klasy szkoły ludowej i 3-klasową szkołę w Krośnie. Ślusarz, działacz partyjny. W 1926 r. 
związał się z KPP i dalej (do 1931 r.) pracował w ruchu związkowym jako „wtyczka” partii komunistycz-
nej. W 1926 r. zaangażował się w działania infi ltrowanej przez KPP PPS–Lewicy. W 1930 r. pierwszy raz 
wyjechał do ZSRS, a po powrocie został członkiem Centralnego Wydziału Zawodowego KPP. Od 1931 r. 
„na nielegalnej stopie” jako zawodowy funkcjonariusz partyjny. W  sierpniu 1932  r., podczas ucieczki 
w chwili zatrzymania przez policję,  Gomułka został postrzelony w nogę i aresztowany. Po pobycie w szpi-
talu w 1933 r. skazano go na 4 lata więzienia. W 1934 r. został wypuszczony na urlop zdrowotny i uciekł do 
ZSRS, gdzie przebywał do 1935 r. W czasie tego pobytu przeszedł „szkolenie wojskowe” prowadzone przez 
sowiecki wywiad wojskowy. Po powrocie do kraju w 1936 r.  Gomułka został aresztowany i po kolejnym 
wyroku sądowym miał łącznie do odbycia karę 6 lat i 6 miesięcy więzienia. Wyszedł na wolność we wrześ-
niu 1939 r. i udał się do Białegostoku, gdzie został kierownikiem schroniska dla byłych członków KPP przy 
ul. Fabrycznej. W początkach 1940 r. wyjechał do Lwowa, gdzie został kierownikiem wydziału produkcji 
zeszytów w fabryce „Biblos”. Członek WKP(b) od 1941 r., angażował się w sowiecką rzeczywistość, m.in. 
publikując w „gadzinówce” w języku polskim pt. „Czerwony Sztandar”. Latem 1941 r. wyjechał w rodzinne 
strony. Wiosną 1942 r. nawiązał kontakty z PPR. W sierpniu wezwany do pracy partyjnej w Warszawie, 
początkowo odmawiał przyjazdu; decyzję o nim miał podjąć dopiero po kategorycznych żądaniach kie-
rownictwa PPR. Jego powojenne losy patrz: zakończenie, tekst przed przypisem 2.

5 W.  Gomułka, Pamiętniki, T. I, s. 361.
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To Kreml decydował, który pogląd jest jeszcze zgodny z dogmatami nowej wiary, 
a który stał się już godnym potępienia odstępstwem. W procesie deifi kacji bolszewic-
kich przywódców niebagatelną rolę odgrywało wsparcie instytucjonalne i  fi nansowe, 
jakiego sowieccy przywódcy mogli udzielić niektórym spośród „wiernych”. To w Mos-
kwie podejmowano kluczowe decyzje personalne, decydowano, kto i jakie hasła ma gło-
sić, kto dostanie – albo nie – pieniądze na działalność partyjną. Formalnym wyrazem 
podporządkowania ruchu komunistycznego Kominternowi było opracowanie przez 
sowieckie kierownictwo tzw. 21 punktów, które redukowały partie komunistyczne 
poszczególnych krajów do całkowicie bezwolnych sekcji „partii międzynarodowego 
proletariatu”.6 W nagranej w latach 60-tych relacji jeden z czołowych działaczy przed-
wojennej KPP  Izaak Gordin vel  Aleksander Lenowicz opowiadał o realiach działalności 
partii:

[Pytanie] W jaki sposób odbywały się wybory delegatów na III-ci Zjazd KPP, czym 
kierowano się przy doborze kandydatów?

[A.L.] Po co mamy siebie oszukiwać złudzeniami? Każde kierownictwo partyjne 
przeprowadza określony dobór delegatów. Dzieje się tak dotychczas, u nas i... gdzie 
indziej.7 (...) kierownictwo bardzo pieczołowicie starało się tak ustawić wybory, 
ażeby Zjazd nie wypadł antykominternowskim.8

Od samego początku swej działalności Międzynarodówka Komunistyczna miała 
dwa oblicza: jawne i tajne. Do jawnego oblicza należały widoczne dla wszystkich struk-
tury kierownicze oraz cała masa przybudówek: Międzynarodowa Organizacja Pomocy 

6 Tzw. 21 punktów zostało przyjętych przez Komintern z  inicjatywny jej ówczesnego przywódcy 
 Grigorija Zinowjewa ( Apfelbauma) na II Kongresie tej organizacji w 1920 r. Ducha dokumentu najlepiej 
oddaje jego szesnasty punkt, który podporządkowywał partie komunistyczne (sekcje Kominternu) wła-
dzom MK: wszystkie uchwały Kongresów Międzynarodówki Komunistycznej, jak również uchwały Komitetu 
Wykonawczego są obowiązujące dla wszystkich partii należących do Międzynarodówki Komunistycznej. Kilka 
lat później na VI Kongresie (1928 r.) przyjęto Statut MK, który przekształcał tę organizację w jednolitą, cen-
tralnie kierowaną strukturę, której poszczególne sekcje zostały pozbawione jakichkolwiek – poza nazewni-
ctwem – atrybutów samodzielności. Poszczególne punkty wspomnianego regulaminu dawały Komitetowi 
Wykonawczemu MK m.in. prawo do zawieszania lub anulowania decyzji władz danej sekcji Kominternu, 
wykluczania z organizacji wszystkich niepożądanych osób i sekcji, nakazywały natychmiastowe wdrażanie 
wszelkich zaleceń otrzymanych od Komitetu Wykonawczego MK, zakazywały poszczególnym sekcjom 
zwoływania zjazdów bez zgody władz Kominternu, a także zabraniały wewnętrznej dyskusji nad dokumen-
tami partyjnymi (!). Co prawda najwyższą instancją odwoławczą był Kongres, który mógł zmienić decyzję 
KW MK, jednak w praktyce jego skład oraz przebieg był z góry ustalony przez kierownictwo sowieckie za 
pomocą tegoż KW MK. Tzw. 21 punktów oraz Statut Międzynarodówki Komunistycznej patrz: Międzyna-
rodowy ruch robotniczy w świetle dokumentów 1918–1943 (red.   Antoni Reiss,   Janusz Teleszyński. Warszawa, 
1981), s. 59-69, 79-90; Marian Leczyk, Zarys historii III Międzynarodówki 1919–1943 (Warszawa, 1971), 
s. 36-37.

7 Powyższa aluzja dotyczy zapewne Związku Sowieckiego.
8 Relacja Aleksandra  Lenowicza, AAN, t. os. 3505, k. 76.
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Rewolucjonistom (MOPR), Międzynarodówka Chłopska, a także różnego typu mię-
dzynarodówki: związków zawodowych, młodzieżowe, sportowe. Jawne było również 
całe zewnętrzne życie organizacyjne: zjazdy, proklamacje, narady teoretyczne. Ale życie 
to było w  znacznej mierze sztuczne. Wszystkie kongresy, konferencje, narady teore-
tyczne były starannie reżyserowane, a ich uczestnikom nie pozostawało nic innego, jak 
tylko realizacja wcześniejszych ustaleń. Co więcej – dokumenty, które ofi cjalnie były 
tworzone przez kierownictwa poszczególnych partii komunistycznych, w istocie były 
wydawane przez władze Kominternu. O jednym z dokumentów sygnowanych podpi-
sem KC KPP z 1938 r.  Gomułka napisał:

Odezwa ta nosi (...) datę: „czerwiec 1938 r.”. Faktycznie w czerwcu 1938 r. żaden 
Komitet Centralny KPP już nie istniał – całe kierownictwo partii było bowiem od 
wielu miesięcy aresztowane i w przygniatającej większości zostało już rozstrzelane 
– nie mógł więc być autorem i wydawcą tej odezwy. Niemniej odezwa taka ukazała 
się. Nie może ulegać wątpliwości, że stało się to za sprawą Komitetu Wykonawczego 
Międzynarodówki Komunistycznej, względnie jego Egzekutywy. Konkretnie zade-
cydował o tym [ Józef]   Stalin, a [Dymitr]   Manuilski9 jako przewodniczący Komi-
tetu Wykonawczego decyzję tę zrealizował przy pomocy podległego mu aparatu.10

 9 Dymitr Zacharewicz  Manuilski (1883–1959). Z pochodzenia Ukrainiec. W partii komunistycznej 
działał od 1903 r., uczestnik rewolucji 1905 r. Skazany na „zsyłkę” w głąb Rosji, w 1907 r. wyemigrował 
do Francji. W  1917  r. wziął udział w  rewolucji październikowej, później do 1952  r. pełnił wiele funkcji 
partyjnych i państwowych na sowieckiej Ukrainie. Od 1924 r. członek Prezydium, a w latach 1929–1943 
sekretarz Komitetu Wykonawczego Kominternu odpowiedzialny m.in. za sprawy polskie. Jeden z najbliż-
szych współpracowników   Stalina. W latach 1942–1944 r. pracował m.in. w GZP Armii Czerwonej. Prze-
wodniczył delegacji Ukrainy na konferencji w San Francisco (1945 r.). Po śmierci  Stalina na emeryturze.

10 W.  Gomułka, Pamiętniki, T. I, s. 416. Gomułka w tym wypadku myli się. Podobne praktyki były 
w Kominternie stosowane od dawna i nie wiązały się bezpośrednio z faktem wymordowania kierownictwa 
KPP. Przykładowo 27.02.34 r. Sekretariatowi Politycznemu (Politsekretariat) KW Kominternu przedsta-
wiono dokument opracowany przez Sekretariat do Spraw Polski i Krajów Nadbałtyckich (Polsko-pribałtyj-
skij landersekretariat), a dotyczący oceny i zadań pracy KPP w Wojsku Polskim. Dokument ten (rozpoczy-
nający się od słów: C[entralny] K[omitet Komunistycznej Partii Polski] stwierdza, że stan roboty partyjnej 
w armii jest niezadowalający... itp.) został zatwierdzony i, zgodnie z praktyką władz Kominternu, wysłany 
do Polski jako ofi cjalny dokument CK KPP. Patrz: Komintern i  ideja mirowoj rewolucji. Dokumienty (red. 
 J. S. Drabkin. Moskwa, 1998), dokument nr  201, s.  809-812. Z  kwerendy autora w  RCChlDNI – daw-
niej Instytut   Marksa– Engelsa– Lenina, przechowujący dokumenty KPZS i jej przybudówek – wynika, iż 
zespól archiwalny „KPP 1918–1938” powstał dopiero w końcu lat 50-tych, po wyselekcjonowaniu stosow-
nych dokumentów z archiwum KW Kominternu oraz WKP(b). Składają się nań niemal wyłącznie doku-
menty teoretyczne, propagandowe, protokoły narad itp. Nie ma w nich teczek personalnych działaczy czy 
spraw związanych z kontaktami z organami państwa sowieckiego. Wydaje się więc, że wspomniany zbiór 
archiwalny powstał 20 lat po zlikwidowaniu KPP w sposób sztuczny, na potrzeby propagandowe, zaś jego 
samodzielny wystawca w rzeczywistości nie istniał. Autorami tych dokumentów były struktury partyjno-
-państwowe ZSRS (RCChlDNI, fond 495, opis 124; inwentarz z 1991 r.). W cytowanym fragmencie wspo-
mnień  Gomułka dokonał skrótu myślowego:  Manuilski był sekretarzem, a nie przewodniczącym KW MK 
(funkcję Sekretarza Generalnego pełnił   Dymitrow), choć rzeczywiście w jego gestii leżały sprawy polskie.
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Niektóre struktury Międzynarodówki Komunistycznej działały w  ścisłej konspi-
racji. Należał do nich cały szereg tajnych komórek (oddziały, biura, komisje), których 
istnienie ukrywano nie tylko przed ogółem obywateli ZSRS, lecz także przed częścią 
przebywających w  Sowietach zagranicznych komunistów.11 Bardzo ważną strukturą 
Kominternu był Oddział Łączności Międzynarodowej (Otdieł Mieżdunarodnych Swia-
ziej-OMS),12 za pomocą którego utrzymywano łączność z komunistycznymi organiza-
cjami na całym świecie, wydając im instrukcje, zaopatrując je w broń, pieniądze i środki 
techniczne. OMS, podobnie zresztą jak sowieckie struktury wywiadowcze (przede 
wszystkim wywiad wojskowy13 i  wywiad OGPU–NKWD),14 prócz partii komuni-
stycznych całego świata wykorzystywał w swej działalności sowieckie przedstawiciel-
stwa zagraniczne. Funkcjonariusze OMS działali w konspiracji przed członkami partii 

11 Wedle współczesnych historyków rosyjskich: Komintern przypominał górę lodową. Jego widocznym 
dla wszystkich kierownictwem był Komitet Wykonawczy, jego Prezydium i  Sekretariat. Oni wypracowywali 
dyrektywy dla sekcji Kominternu, ustalali i zatwierdzali skład ich kierowniczych organów, prowadzili rozległą 
pracę propagandową, kierowali i  kontrolowali działalność wielu emigrantów politycznych w  ZSRR. Ale była 
jeszcze kolosalna podwodna część – służby specjalne, centra radiowe, aparat propagandowy, kadry; Komintern 
i wtoraja..., T. I, wstęp   Natalii S. Liebiediewej i   M. M. Narinskiego, s. 52.

12 Oddział Łączności Międzynarodowej (Otdieł Mieżdunarodnoj Swiazi–OMS) został utworzony 
w czerwcu 1921 r. na bazie istniejącego od listopada 1920 r. tzw. Tajnego Oddziału (Sekrietnyj lub Konspi-
ratiwnyj Otdiel). Pierwszym szefem OMS-u byt   Osip  Piatnicki (  Josif Aronowicz Tarszyc), jeden z twórców 
wywiadu CzeKa–GPU–NKWD. Kluczowe funkcje w OMS często pełnili ludzie oddelegowani z sowie-
ckich służb specjalnych, najczęściej z OGPU–NKWD. Po VII Kongresie Kominternu, w 1936 r. OMS prze-
mianowano na Służbę Łączności KW MK (Służba Swiazi Sekretariata IKKI).

13 Sowiecki wywiad wojskowy powstał w  końcu 1918  r. jako Zarząd Rejestracyjny Sztabu Polo-
wego Wojskowej Rady Rewolucyjnej (Registrup). Jego pierwszym szefem był    Semen Iwanowicz Arałow. 
W 1924 r. Registrup przemianowano na Zarząd Wywiadowczy Sztabu RKKA  (RU lub Razwiedupr. Przez 
pewien czas także Wydział Wywiadu – Razwiedotdiel. W latach 1934–1940 razwieduprawtienie było pod-
porządkowane nie Sztabowi Generalnemu RKKA , a Ludowemu Komisarzowi Obrony ZSRS). W 1942 r. 
Zarząd Wywiadu został podporządkowany bezpośrednio   Stalinowi i przemianowany na Główny Zarząd 
Wywiadowczy (Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawlienie – GRU nazywany także razwieduprawlieniem 
i wojennoj razwiedkoj) i pod tą nazwą przetrwał do 1947 r. W czasie wojny sowieckim wywiadem wojsko-
wym dowodzili kolejno:    Iwan Josifowicz Proskurow (kwiecień 1939–lipiec 1940),  Filip Iwanowicz Goli-
kow (do listopada 1941 r.),   Alieksiej Pawłowicz Panfi łow (do sierpnia 1942 r.),   Iwan Iwanowicz Iliczew (do 
marca 1943 r.), Fiodor Fiedotowicz Kuzniecow (do końca wojny).

14 Sowiecka policja polityczna została utworzona w grudniu 1917 r. i początkowo nosiła nazwę Ogól-
norosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z  Kontrrewolucją i  Sabotażem (WCzK, CzeKa, Czerezwy-
czajka). W lutym 1922 r. na bazie WCzK powstał Państwowy Zarząd Polityczny (GPU) przemianowany 
po powstaniu ZSRS (grudzień 1922 r.) na Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny (OGPU). W 1934 r. 
OGPU zostało włączone w  skład Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD). W  okresie 
pomiędzy lutym a lipcem 1941 r. oraz w latach 1943–1946 sowiecka policja polityczna została wyłączona 
z  NKWD jako Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego (NKGB), a  w  1946  r. przekształcona 
w Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB). W tym samym roku NKWD przemianowano na Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych (MWD). Nazwa wywiadu sowieckiej policji politycznej zmieniała się wie-
lokrotnie: INO (Oddział Zagraniczny), INU (Zarząd Zagraniczny) itp. Od lipca 1941 r. polityczny wywiad 
sowiecki funkcjonował pod nazwą: I Zarząd NKWD ZSRS, a od kwietnia 1943 r. do końca wojny: I Zarząd 
NKGB ZSRS. Przez cały ten czas jego szefem był  Paweł Michajłowicz Fitin.
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komunistycznych jako nielegalni rezydenci, często pod „przykrywką” dyplomatów, 
dziennikarzy, pracowników przedstawicielstw gospodarczych i  kulturalnych. Przez 
placówki dyplomatyczne utrzymywano łączność radiową z Moskwą, pocztą dyploma-
tyczną przesyłano polecenia, fałszywe dokumenty, instrukcje, materiały propagandowe 
i pieniądze. Do zadań OMS należał także wywiad – rozpracowywano nie tylko struk-
tury polityczne, armie i siły bezpieczeństwa obcych państw, lecz także prowadzono roz-
poznanie wewnątrz podporządkowanych Kominternowi partii politycznych działają-
cych na całej kuli ziemskiej.

Działalność OMS, podobnie zresztą jak i innych struktur Kominternu, była ściśle 
powiązana z sowieckim aparatem policyjnym WCzK–OGPU–NKWD. Składało się na 
to kilka elementów. Wielu członków nomenklatury MK było oddelegowanych ze służb 
specjalnych, a nierzadko pełnili obie funkcje jednocześnie.15 Ponadto totalitarny cha-
rakter sowieckiego państwa powodował konieczność ścisłej kontroli każdej instytucji 
posiadającej kontakty ze światem zewnętrznym. W praktyce tzw. zabezpieczenie opera-
cyjne przekształciło się w totalną kontrolę Międzynarodówki Komunistycznej i jej pełne 
podporządkowanie potrzebom GRU i  NKWD. Klasycznym przykładem symbiozy 
obydwu struktur była tzw. „wojskówka”. Formalnie był to wydzielony pion partii komu-
nistycznych zajmujący się działalnością w „burżuazyjnych armiach”, natomiast w prak-
tyce była ona przedłużeniem sowieckiego wywiadu wojskowego i GPU–NKWD.16

Powstaje więc zasadnicze pytanie: czym w  istocie były partie polityczne wcho-
dzące w skład Kominternu, zwłaszcza po gwałtownej uniformizacji ruchu w połowie 
lat 20-tych? Z zachowanych źródeł historycznych wynika, że nie były one typowymi 
tworami politycznymi, a  tylko parawanami, za którymi w  istocie ukrywał się aparat 
partyjno-państwowy ZSRS. Poszczególne partie wchodzące w  skład Kominternu nie 

15 Z  sowieckim wywiadem wojskowym związany był jeden z  przywódców Kominternu – fi ński 
komunista Ott o   Kuusinen; do wpływowych postaci nomenklatury Kominternu należeli m.in. twórca 
sowieckiego wywiadu  Majer Abramowicz Trilisser (ps. „Moskwin”), wspomniany już   Piatnicki, a  także 
  Józef Unszlicht, jeden z  twórców Armii Czerwonej i  WCzK. Jeszcze od czasów rewolucji prawą ręką 
Unszlichta był  Bronistaw Bortnowski ps. „Bronkowski”, ofi cer CzK i OGPU, pierwszy rezydent wywiadu 
sowieckiego w Niemczech, a także wysoki ofi cer sowieckiej „razwiedki” w czasie wojny z Polską. W latach 
30-tych Bortnowski był „szarą eminencją” KPP, a  także wysokim funkcjonariuszem władz Kominternu. 
Informacje biografi czne na jego temat patrz: AAN, t. os. 7906 (Bronisława Bortnowskiego); Oczierki isto-
rii..., T. II, s. 168-169. Biogramy Bronisława Bortnowskiego patrz także: Witalij Pawłow, Tragiedii sowietskoj 
razwiedki (Moskwa, 2000), s.  96;  Alekandr Kołpakidi,  Dmitrij Prochorow, Wnieszniaja razwiedka Rosji 
(Moskwa–Sankt Petersburg, 2001), s. 172-173.

16 Wiele źródeł wskazuje, iż ścisłe powiązania sowieckiego wywiadu wojskowego z ruchem komu-
nistycznym w Polsce datują się niemal od zarania niepodległego Państwa Polskiego. Warto tu zacytować 
chociażby fragment wspomnień wysokiego ofi cera sowieckiego wywiadu, który w latach 30-tych zrezyg-
nował z dalszej służby dla ZSRS: podczas wojny polsko-bolszewickiej Komunistyczna Partia Robotnicza Polski 
działała ręka w rękę z naszym wydziałem, my zaś przygotowywaliśmy ją do współdziałania z Armią Czerwoną. 
KPRP wykonywała wszystkie rozkazy nacierającej armii Tuchaczewskiego (W.   Kriwicki, W  tajnej..., s.  37). 
Także w późniejszych latach różnica pomiędzy działalnością ruchu komunistycznego w Polsce a zadaniami 
sowieckiego wywiadu wojskowego i wywiadu zagranicznego OGPU–NKWD była równie iluzoryczna, co 
we wspomnieniach Kriwickiego.
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posiadały żadnego samodzielnego programu, a ich rola ograniczała się do wykonywa-
nia dyrektyw władz państwa sowieckiego. Warto również wspomnieć, że kierownictwo 
tych partii – zazwyczaj wyznaczone odgórnie przez Kreml, nierzadko mające w swym 
składzie ludzi kompletnie niezwiązanych z daną sekcją Kominternu – było zewnętrz-
nym sztafażem, pozbawionym wpływu na rzeczywistą działalność partii. Za nim zaś 
niezmiennie ukrywali się przywódcy państwa sowieckiego i imperialne interesy ZSRS.

Komintern a Polska

Odrodzenie niepodległego Państwa Polskiego po I  wojnie światowej nie znalazło 
w międzynarodowym ruchu komunistycznym ani zrozumienia, ani akceptacji. I nie był 
to tylko przypadek Polski. Proces powstawania szeregu państw narodowych w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej traktowano jako zjawisko stojące w  sprzeczności z  logiką 
historii, oddalające dzień wybuchu rewolucji i  wprowadzenia światowej dyktatury 
proletariatu. Fala uczuć narodowych, konstruująca nowy porządek w Europie, płynęła 
przecież w poprzek prądów dziejowych, w które bezgranicznie wierzyli komuniści. Nie 
ukrywano więc irytacji, nazywając nowo powstałe Państwo Polskie białogwardyjskim 
i twierdzą światowej reakcji kapitalistycznej. W manifeście uchwalonym na II Kongresie 
Międzynarodówki Komunistycznej (lipiec–sierpień 1920 r.) głoszono:

Jakimże potwornym naigrywaniem się z historii jest fakt, że odbudowanie Polski, 
które stanowiło część składową rewolucyjnej demokracji i było hasłem pierwszych 
wystąpień międzynarodowego proletariatu, zostało urzeczywistnione przez impe-
rializm w celach przeciwdziałania rewolucji.17

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski powstała w grudniu 1918 r., po połącze-
niu Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, PPS–Lewicy, Żydowskiego Komu-
nistycznego Związku Robotniczego (Kombundu) i  kilku innych, mniejszych grup 
nawiązujących do koncepcji politycznych komunistycznych klasyków:  Karola  Marksa 
i    Fryderyka Engelsa. Dominującą pozycję w  nowej partii zajmowali byli członkowie 
SDKPiL, którzy w  sprawach polskich zajmowali konsekwentnie stanowisko, wypra-
cowane przez Różę Luksemburg. Tak zwany luksemburgizm negował znaczenie więzi 
pomiędzy ludźmi mówiącymi tym samym językiem i przynależących do tej samej kul-
tury (narodu), za istotne uznając głównie podziały klasowe. Konsekwentni ideologicz-
nie przywódcy KPRP zwalczali więc polskie aspiracje niepodległościowe, traktując je 
jako nacjonalizm i  szowinizm. Jednoznacznie kwestionowali też utworzenie Państwa 
Polskiego jako „kontrrewolucyjnego przeżytku starego świata”. Uchwalona na I Zjeź-
dzie KPRP (grudzień 1918 r.) „platforma polityczna” partii głosiła:

17 Cyt. za:   Henryk  Cimek, Komuniści, Polska,  Stalin 1918–1939 (Białystok, 1990), s. 17.
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W  okresie międzynarodowej rewolucji socjalnej, burzącej podstawy kapitalizmu, 
proletariat polski odrzuca wszelkie hasła polityczne, jak autonomia, usamodzielnie-
nie, samookreślenie, oparte na rozwoju form politycznych okresu kapitalistycznego. 
Dążąc do dyktatury, do przeciwstawienia wszystkim swoim wrogom swojej własnej 
rewolucyjnej siły zbrojnej, proletariat zwalczać będzie wszelkie próby stworzenia 
burżuazyjnej, kontrrewolucyjnej armii polskiej.18

Do najważniejszych zadań, jakie postawiła przed sobą KPRP, należało m.in. dema-
skowanie patriotycznych i narodowych haseł, którymi imperialiści i kapitaliści tumanią 
masy ludowe, zaostrzanie i pogłębianie starcia pomiędzy klasą robotniczą a wyzyskującymi 
je klasami posiadającymi, zwalczanie wszystkich innych partii politycznych jako nacjo-
nalistycznych, oportunistycznych i ugodowych, doprowadzenie do rewolucji komunistycz-
nej i, w konsekwencji, do ustanowienia dyktatury proletariatu.19 Jeden z przywódców 
KPRP,  Józef Unszlicht, pisał w sprawozdaniu z 1919 r.:

Fala rewolucyjna przelewa się po całym kraju. Lud polski nie będzie ślepym narzę-
dziem w rękach międzynarodowej szajki bandytów kapitału. Kiedy tylko zbrojne 
hufce proletarjatu Litwy i Białorusi staną u granic Polski będzie to dla nas sygnałem 
do ogólnego zbrojnego wystąpienia, do obalenia rządów kliki kapitalistycznej, do 
rozprawy z rodzimą burżuazją, do zaprowadzenia dyktatury proletarjatu.20

Program ten był konsekwentnie realizowany w czasie wojny polsko-bolszewickiej, 
kiedy za pomocą działań propagandowych, wywiadowczych i dywersyjnych komuniści 
wspierali walczącą z Wojskiem Polskim Armię Czerwoną. Kiedy w lipcu 1920 r. armia 
bolszewicka podchodziła pod Warszawę, KPRP wydała odezwę, w której nawoływała 
do walki przeciwko Polsce:

Rada Obrony Państwa, werbunek ochotnika, nowe pobory, wiece i pochody patrio-
tyczne, gwiazdki i  kokardki (...) Klasa robotnicza stoi na uboczu tej wrzaskli-
wej komedji, komedji niegroźnej dla zwycięskich wojsk Czerwonej Armji. (...) 

18 Platforma polityczna KPRP. Cyt. za: Wybór źródeł do dziejów polskiego ruchu robotniczego 1918–1939 
(Warszawa, 1976), część I, s. 15.

19 Tamże, s.  16-17. Patrz także:  Henryk  Cimek, Stosunek komunistów do odrodzonego Państwa Pol-
skiego (1918–1923), „Z  Pola Walki” nr  3/1988, s.  3; H.  Cimek, Komuniści..., s.  19. Wspomniany autor 
twierdzi, że tak jednoznaczna negacja Państwa Polskiego charakterystyczna dla niemal całego istnienia 
KPRP–KPP była skutkiem nie tylko ponadnarodowego i  jednoznacznie kwestionującego ówczesną rze-
czywistość charakteru ruchu, lecz także wynikała ze składu narodowościowego partii komunistycznej 
w Polsce.  Cimek wskazuje, że Polaków było w KPRP–KPP stosunkowo niewielu: aktyw partii składał się 
w większości z osób pochodzenia żydowskiego, które na przykład w tak zwanej „technice” KPP (łączność, 
drukarnie itp.) stanowiły ok. 75% ogółu członków (tamże, s. 14; patrz także:  Henryk  Cimek, Lucjan Kiesz-
czyński, Komunistyczna Partia Polski 1918–1938, Warszawa, 1984, s. 439).

20 AAN, zesp. Międzynarodówka Komunistyczna, sygn. 151/I-1, k. 15.
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Towarzysze! Sprawa robotnicza w  niebezpieczeństwie. Jeżeli w  chwili osłabienia 
rządu burżuazyjnego nie zdołamy obalić panowania klas posiadających, jeśli wer-
bunkowi białej gwardji nie przeciwstawimy rewolucyjnego powołania klasy robot-
niczej, ułatwimy burżuazji zakucie nas w kajdany strasznej niewoli klasowej. Do 
walki Towarzysze!21

Istotny wpływ na zmianę linii propagandowej KPRP po zakończeniu wojny polsko-
-bolszewickiej miały uchwały IV Kongresu MK (listopad–grudzień 1922 r.). Wówczas 
to Komintern wystosował do Centralnego Komitetu KPRP pismo, które zalecało tej 
partii zmianę hasła „dyktatury proletariatu” na „rząd robotniczo-chłopski”.22 W ofi cjal-
nych deklaracjach KPRP zrezygnowano więc z otwartej negacji istnienia Państwa Pol-
skiego, zachęcając do walki o radykalne reformy społeczne, wspólnie z innymi partiami 
lewicy. Oczywiście zmiana ta nie była spowodowana zmianą priorytetu działania ruchu 
komunistycznego. Chodziło tylko o to, by nie odstraszać hasłami rewolucyjnego prze-
wrotu i  dyktatury proletariatu i  skupić w  obrębie oddziaływania KPRP możliwie jak 
najwięcej polskich partii politycznych i społecznych, możliwie jak najwięcej Polaków:23

Robotnicy, chłopi, żołnierze, ludy uciskane, pracownicy umysłowi wszyscy musicie 
spoić się w jedną żelazną falangę i ruszyć do walki o wspólne wyzwolenie. II Zjazd 
KPRP w  imieniu setek tysięcy robotników, idących za jej sztandarami, zwraca 
się do wszystkich stronnictw, w  których szeregach zorganizowani są rów-
nież robotnicy i biedni chłopi, w pierwszym rzędzie do PPS i „Wyzwolenia”, 
z wezwaniem do utworzenia wspólnego fr ontu dla walki o najbliższe cele mas 
ludowych Polski, dla ratowania się przed nawałą reakcji [podkr. oryg.].24

Jednak w pierwszej połowie lat 20-tych, w miarę opadania fali rewolucyjnej i stabi-
lizacji sytuacji politycznej w Europie, wizja rewolucyjnego przewrotu stawała się coraz 
bardziej odległa. Komintern przystąpił więc do ostrego zwalczania traktatu wersal-
skiego, który stanowił kruchą gwarancję stabilizacji i pokoju na kontynencie. Uznano 
bowiem, że najkrótszą drogą do wprowadzenia światowej dyktatury proletariatu będzie 

21  Tadeusz Teslar, Propaganda bolszewicka podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku (Warszawa, 
1938), s.  109-110. Patrz także:  Norman Davies, Orzeł biały – czerwona gwiazda: wojna polsko-sowiecka 
1919–1920 (Kraków, 1997), s. 150-160.

22 H.   Cimek, Komuniści..., s. 35-36.
23 Była to tak zwana koncepcja dwuetapowej rewolucji. Pierwszy jej etap miał polegać na utworzeniu 

rządu opierającego się na koalicji komunistów i innych partii o lewicowym programie społecznym (socja-
listów, partii chłopskich itp.). W drugim etapie komuniści mieli rozpocząć „właściwą walkę” o dyktaturę 
proletariatu. Różnica dotyczyła więc nie tyle celu działania partii komunistycznych, ile sposobu, w  jaki 
można było doprowadzić do rewolucji. Wedle Cimka i  Kieszczyńskiego: Międzynarodówka Komunistyczna 
zalecała wysuwać hasło rządu robotniczo-chłopskiego w sytuacji, kiedy klasa robotnicza nie była jeszcze w pełni 
gotowa do walki o dyktaturę proletariatu; H.  Cimek, L. Kieszczyński, Komunistyczna..., s. 82.

24 Manifest do ludu pracującego Polski, cyt. za: Wybór źródeł..., s. 89.
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ponowne pogrążenie Europy w  wojennym chaosie.25 Jednym z  głównych haseł tzw. 
międzynarodowego ruchu robotniczego stała się konieczność walki o „samookreślenie 
aż do oderwania” rozmaitych mniejszości narodowych. Miało to – poprzez podsyca-
nie nacjonalizmów i istniejących konfl iktów etnicznych – doprowadzić do demontażu 
mieszanych narodowościowo państw europejskich i  tym samym zburzenia kruchego 
pokoju. Komunistyczna Partia Jugosławii poczęła głosić hasła „samookreślenia się” 
Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii i  Słowenii, KP Rumunii – Bukowiny, Besarabii 
i  Dobrudży, zaś KP Czechosłowacji wysunęła hasło „samookreślenia się” Słowaków 
i Niemców sudeckich. Nowe zasady działania wprowadzono w KPRP na III Zjeździe 
partii (styczeń–luty 1925 r.), który wysunął hasło przyłączenia do Związku Sowieckiego 
„Zachodniej Ukrainy” i „Zachodniej Białorusi”. Hasła samookreślenia wysuwano jedy-
nie w stosunku do Górnego Śląska i mniejszości litewskiej.26 Dopiero kilka lat później, 
zwłaszcza w latach 1930–1933, propaganda KPP rozwinęła ostrą kampanię przeciwko 
Polsce, domagając się możliwości „samookreślenia aż do oderwania od Polski” już nie 
tylko całej wschodniej części kraju i Śląska, lecz także Pomorza. Hasła te były nie tylko 
pochodną opinii ruchu komunistycznego, lecz także – a może przede wszystkim – sta-
nowiły wsparcie dla negującej ustalenia traktatu wersalskiego i żądającej rewizji granic 
w Europie KP Niemiec. Podobne ataki propagandowe komunistów na Polskę trwały 
także po dojściu do władzy  Adolfa  Hitlera. W sytuacji kiedy PPS, ludowcy i narodowcy 
poczęli organizować pierwsze wiece pod hasłami obrony niepodległości, KPP zwalczała 
„imperializm polski” i wysunęła hasło: ręce precz od [niemieckiego] Gdańska!27 Organ 
KPP „Nowy Przegląd” pisał w 1933 r. o kongresie urządzonym wspólnie z kompartią 
Niemiec:

Komunistyczna Partja Polski oświadcza obecnie po 11 latach okupacji polskiej na 
Górnym Śląsku wobec ludu górnośląskiego, wobec narodu całej Polski i  Niemiec, 
wobec narodów całego świata: „zwycięski proletarjat polski po obaleniu panowa-
nia klasowego imperjalistycznej burżuazji polskiej przekreśli wszystkie orzeczenia 
Traktatu Wersalskiego w stosunku do Górnego Śląska i do Korytarza Pomorskiego 
i zapewni ludności tych ziem prawo samookreślenia aż do oderwania od Polski.28

25 Wedle  Romana Kaziora: zwyciężyła w  MK myśl polegająca na dążeniu do osiągania celów rewolu-
cyjnych przez dialektyczny sposób prowadzenia polityki międzynarodowej przy wykorzystaniu sprzeczności ist-
niejących pomiędzy państwami kapitalistycznymi. Po wydarzeniach 1923 r. koncepcja ta wyznaczała taktykę 
rewolucyjną MK i ZSRR na najbliższych kilkanaście lat; Roman Kazior, Wydarzenia rewolucyjne w Niemczech 
w 1923 r. w polityce MK i RKP(b), „Z Pola Walki”, nr 2/1988, s. 37-38.

26 Tak więc hasło „samookreślenia” w wypadku Białorusinów i Ukraińców nie obowiązywało – wolę 
tych narodów już „znano”. Warto również pamiętać, że ludność litewska na Suwalszczyźnie i Wileńszczyź-
nie była w wyraźnej mniejszości w stosunku do Polaków.

27 H.   Cimek, Komuniści..., s. 88.
28 Górnośląski kongres walki przeciw hecy nacjonalistycznej i wojnie imperialistycznej, „Nasz Przegląd”, 

nr 1-2 (styczeń–luty) 1933 r., s. 110-112. Wyraźnym dowodem kontestowania kształtu granic Polski przez 
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Taktyka Kominternu, obliczona na zwycięstwo rewolucji proletariackiej w Niem-
czech, zakończyła się klęską w 1933 r. Nowe założenia przedstawiono po dwóch latach 
poważnych przygotowań teoretycznych, na VII Kongresie Kominternu (lipiec–sier-
pień 1935 r.). Punktem wyjścia nowej taktyki było założenie, iż:

...zdobycie władzy przez faszystów nie jest zwykłą zmianą rządu, lecz zastąpieniem 
jednej państwowej formy panowania klasowego burżuazji demokracji burżuazyjnej 
– inną jego formą – dyktaturą terrorystyczną.29

W związku z powyższym komuniści nawoływali do tworzenia „antyfaszystowskich 
frontów ludowych”, które miałyby zatrzymać ofensywę sił wrogich „wolności i demo-
kracji”. Oczywiście wysunięcie programu „frontu ludowego” nie oznaczało rzeczywi-
stego zwrotu w  kwestii zasadniczych celów strategicznych tzw. międzynarodowego 
ruchu robotniczego. Zmieniła się jedynie taktyka. Powrócono do koncepcji „dwueta-
powej rewolucji”, głoszonej przez Komintern w pierwszej połowie lat 20-tych. Po znisz-
czeniu „faszyzmu” komuniści zamierzali rozprawić się ze swymi „jednolitofrontowymi” 
sojusznikami:

Celem naszej walki przeciwko faszyzmowi nie jest odbudowa burżuazyjnej demo-
kracji, tylko zdobycie władzy sowieckiej. (...) Walka przeciwko faszyzmowi tylko 
w celu obrony demokracji nie wyrywa zła z korzeniami, nie zagradza drogi nowego 
rozwinięcia w kierunku faszyzmu. My chcemy demokracji nie jako chwili oddechu 
dla burżuazji między dwoma okresami otwartej samowoli, tylko jako RZECZY-
WISTEJ władzy ludu, ostatecznie wykluczającej jakikolwiek powrót faszyzmu 
i zapewniającego rozwój ludzkości w kierunku socjalizmu [komunizmu], rozwój 
kultury, wszechstronny rozwój wszystkich ludzkich zdolności. Tylko władza sowie-
cka jest dla ludzkości GWARA NCJĄ zabezpieczającą od kolejnego powrotu do 
barbarzyństwa, jakim jest reżim faszystowskiej przemocy. Tylko władza Sowietów 
usunie z drogi zgniłą burżuazję, otwierając przed ludzkością wrota do królestwa 
wolności.30

Linię polityczną VII Kongresu – choć z pewnymi oporami przeprowadzono rów-
nież w KPP. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej partia ta głosiła hasła zwrotu „zagrabio-
nych przez polski imperializm Śląska i Pomorza”, tępiła wszelkie przejawy postaw, które 
można by uznać za mniej lub bardziej urojony „nacjonalizm”, a już, dosłownie z dnia na 

komunistów była sama struktura ruchu komunistycznego. Na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej for-
malnie nie działała KPP, tylko komunistyczne partie: „Zachodniej Ukrainy” i „Zachodniej Białorusi”.

29 Międzynarodowy Ruch Robotniczy (red.  Irena Koberdowa. Warszawa, 1976), T. I, s. 611; Międzyna-
rodówka Komunistyczna 1919–1943. Zarys historyczny (red. nauk. A. I. Sobolew. Warszawa, 1974), s. 413.

30 Fragment projektu rezolucji VII Kongresu Kominternu z 21.07.35 r. Cyt. za: Komintern i ideja..., 
s. 881-883.
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dzień, komuniści musieli porzucić starą „linię” i rozpocząć akcję propagandową w obro-
nie zagrożonej przez Niemcy niepodległości Polski.  Gomułka nazwał po latach linię 
VII Kongresu Międzynarodówki rewolucyjnym, bolszewickim manewrowaniem, zaś jeden 
z najważniejszych dokumentów, który KPP wydała w związku z nową „platformą”, zde-
fi niował jako tanią demagogiczną agitkę:

W  różnych powojennych wydawnictwach partyjnych nawiązujących do tradycji 
KPP dość powszechnie utrzymuje się, jakoby po VII Kongresie Międzynarodówki 
Komunistycznej, KPP wyplewiła ze swojej linii generalnej wszelkie przejawy sekciar-
stwa i nihilizmu narodowego, zmieniła gruntownie swój stosunek do partii opozy-
cyjnej lewicy, zwalczającej sanację i była jedyną partią, która wskazywała narodowi 
polskiemu słuszną drogę prowadzącą do zabezpieczenia i obrony niepodległości Pol-
ski zagrożonej przez Niemcy hitlerowskie. Już pierwsza podjęta po VII Kongresie 
Międzynarodówki (...) uchwała KC KPP wskazuje, że KPP nie naruszyła żadnego 
ze swoich celów strategicznych, utrzymywała wszystkie poprzednie kierunki głów-
nego uderzenia. Zmieniła jedynie swoją taktykę, zastosowała do warunków polskich 
wytyczone przez VII Kongres Międzynarodówki Komunistycznej sposoby i metody 
działania, obliczone na osiągnięcie takich podstawowych celów strategicznych, jak 
obalenie ustroju kapitalistycznego, ustanowienie dyktatury proletariatu, utworzenie 
Polskiej Republiki Rad.31

Niedługo po zmianie linii propagandowej na KPP spadły pierwsze represje NKWD, 
które w latach 1936–1937 pochłonęły poważną część kierownictwa i aktywu partii. KPP 
praktycznie przestały istnieć, a działalność partii – pozbawiona wsparcia Moskwy – nie-
mal zupełnie zamarła. Jednak dopiero 16 sierpnia 1938 r. Prezydium Komitetu Wyko-
nawczego Kominternu podjęło uchwałę o rozwiązaniu KPP. Dokument ten stwierdzał, 
na podstawie niepodważalnych danych dokumentalnych, że niemal cała działalność partii 
leżała w rękach polskiej policji:

Defensywa polska, kierując aresztowaniami w  taki sposób, by usunąć z  organi-
zacji komunistycznych najbardziej oddane elementy, stopniowo wysuwała swych 
agentów na stanowiska kierownicze w  partii komunistycznej. Jednocześnie, aby 
zapewnić swym prowokatorom i szpiegom autorytet wśród robotników, członków 
partii komunistycznej, faszyzm niejednokrotnie skazywał swych agentów na karę 

31 W.  Gomułka, Pamiętniki, T. I, s. 391. Fałszywa, „demokratyczna” i „wolnościowa” frazeologia głów-
nej linii taktycznej Kominternu, ze względu na jej walory propagandowe, cieszyła się szczególnym zainte-
resowaniem historiografi i sowieckiej. Patrz:  Kirył Kiryłowicz Szirina, Strategia i taktika Kominterna w bor-
bie protiw faszizma i wojny. 1934–1939 gg. (Moskwa, 1979); VII Kongress Kominternu i borba za sozdanie 
nurodnogo fr onta w stranach centralnoj i jugowostocznoj Ewropy (red. A. Ch. Klebanski, I. I. Kostiuszko, Kirił 
Kiryłowicz Szirina, Moskwa, 1977), VII Kongres kommunisticzieskogo internacjonała i borba protiw faszyzma 
i wojny. Sbornik dokumentow (red. K. K. Szirina. Moskwa, 1975).
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więzienia, inscenizując komedię procesów przeciwko nim by ich uwolnić przy pierw-
szej nadarzającej się okazji, organizując „ucieczki”, bądź też „wymianę” na szpie-
gów i dywersantów, złapanych na gorącym uczynku w ZSRR?32

Komuniści polscy otrzymali zakaz jakiejkolwiek działalności partyjnej:

Jednocześnie Prezydium KW MK ostrzega komunistów i  polskich robotników 
przed wszelkimi podejmowanymi przez faszyzm polski i  jego szpiegowską tro-
ckistowsko-bucharinowską agenturę próbami utworzenia pod płaszczykiem 

32 Uchwała Prezydium Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej w sprawie rozwią-
zania KPP z 16.08.38 r. (kopia w zb. autora). Dokument publikowany w: H.  Cimek, Komuniści..., s. 167. 
Nie jest jasne, co kierowało władzami sowieckimi (a właściwie Józefem  Stalinem), które rozwiązały Komu-
nistyczną Partię Polski. Wprawdzie tajni współpracownicy organów bezpieczeństwa Państwa Polskiego 
docierali do wysokich stanowisk partyjnych (jak chociażby członek KC KPP  Josek Mitzenmacher vel 
Mietek Redyko vel Jan Alfred Reguła – autor słynnej książki Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle 
faktów i  dokumentów. Warszawa, 1934), lecz zjawisko to zapewne nie miało charakteru tak masowego, 
o jakim mówiła uchwała w sprawie rozwiązania KPP. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że represje 
wobec komunistów polskich związane były z ogólnymi mechanizmami funkcjonowania państwa sowie-
ckiego w drugiej połowie lat 30-tych. Warto wspomnieć, iż przynajmniej część polskich komunistów była 
gorącymi zwolennikami czystek, a przede wszystkim ich aktywnymi uczestnikami. W KPP zawsze istniała 
atmosfera bezwzględnej walki o władzę, intryg i obrzucania się zarzutami dotyczącymi trockistowskich, 
lewackich, nacjonalistycznych etc. „odchyleń” i „zboczeń”. Znakomicie wpisywała się ona w mechanizmy 
czystek, kiedy to władze Kom internu – a zapewne i NKWD – otrzymywały pisma polskich komunistów, 
którzy donosili na siebie nawzajem. Niektóre z owych listów, czy wręcz sążnistych referatów, zawierające 
dziesiątki nazwisk wykrytych „wrogów ludu”, są dostępne w archiwach. Wskazują one, iż działacze KPP 
dosłownie oczekiwali na każde potknięcie swoich towarzyszy, by ich zadenuncjować. Ciekawym mate-
riałem są np. donosy podpisane A.[rtur?]  Starewicz (powojenny członek KC PZPR). Przykładowo, kiedy 
w  1937  r. policja czechosłowacka aresztowała z  transportem „literatury” komunistę   Mikołaja Orechwę, 
został on prawdopodobnie zadenuncjowany przez wspomnianego delatora. Donosiciel stwierdził, iż 
w  transporcie literatury, który przemycał Orechwa, była literatura „antytrockistowska”, więc Orechwa 
swoją „wpadkę” zorganizował sam, bo jest „ukrytym trockistą”, który nie chciał, by literatura została 
wysłana na Zachód. Jednak wartość pism donosiciela podpisującego się A. Starewicz prawdopodobnie była 
już w  tym okresie kwestionowana, bowiem po krótkim okresie odsunięcia od „roboty” Orechwa został 
oczyszczony z zarzutów. Być może miał na to wpływ fakt, że niektóre z donosów podpisanych A. Starewicz 
kończą się prośbą o stanowisko w aparacie partyjnym lub pieniądze (informacje ze słów i listy podpisane A. 
Starewicz, AAN, mkr. 2799; notatka w sprawie Orechwy, Narodowe Archiwum Republiki Białoruś, dalej: 
NARB, fond 4, opis 21, dieło 185). Pod innymi donosami widnieją nazwiska czołowych działaczy KPP. 
Niemal wszyscy zginęli w czasie czystek. Warto wspomnieć, że inni komuniści – jak na przykład  Wiktor 
Żytłowski (Bertyński) – sami byli funkcjonariuszami GPU–NKWD lub, wchodząc w skład kierownictwa 
KPP, aktywnie uczestniczyli w czystkach, zanim sami nie zostali „wykryci” i zlikwidowani. Do tej grupy 
należy m.in. wieloletni przywódca KPP  Julian Leszczyński „Leński”. Ze względu na powyższe zlikwido-
wanych komunistów polskich bardzo trudno jest uważać jedynie za „ofi ary” – wielu z nich było twórcami 
i aktywnymi uczestnikami systemu, którzy taki los, jaki im zgotowano, ofi arnie i z zaangażowaniem goto-
wali innym. Patrz: H.  Cimek, Komuniści..., s. 118; AAN, t. os. 15.767 (Wiktora  Żytłowskiego); AAN, mkr. 
2799; W.  Kriwicki, W tajnej..., s. 186.
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pseudokomunistycznej partii Polski swojej nowej organizacji szpiegowsko-prowo-
katorskiej mającej na celu rozkład ruchu komunistycznego.33

Uchwała władz Kominternu była więc formalnym końcem ruchu komunistycznego 
w II RP. Struktury partii uległy likwidacji, funkcjonariusze zawodowego aparatu partyj-
nego bądź wyjechali za granicę, bądź też rozproszyli się po kraju w poszukiwaniu jakie-
goś zajęcia. W ostatnim roku przed wybuchem II  wojny światowej środowisko komu-
nistyczne nie odgrywało w  Polsce żadnej istotnej roli. Jednak jeszcze w  1934  r. były 
członek władz KPP, który porzucił komunistyczne ideały i współpracował z polskimi 
władzami w zwalczaniu swych byłych towarzyszy,  Josek Mitzenmacher vel Jan Alfred 
Reguła, przestrzegał:

Cała partia, to kilka, a może kilkanaście tysięcy ludzi (lepiej mieć na uwadze to 
ostatnie), najczęściej fanatyków, a jednocześnie wykolejeńców i histeryków, marzą-
cych o dorwaniu się do władzy drogą krwawego przewrotu i włączenia Polski do 
tzw. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. (...) Oczywiście, KPP może 
istnieć jeszcze długo, nawet tak długo, póki nie wygaśnie sowiecko-rosyjski impe-
rializm, zasilający ją ludźmi, hasłami i  pieniędzmi. Różne powikłania w  świato-
wej i  polskiej gospodarce społecznej niejednego jeszcze pociągnąć mogą do ideału 
komunistycznego, zwłaszcza ze sfer tzw. postępowo-radykalnej inteligencji, zgoła 
nie orientującej się, jak naprawdę w praktyce robota KPP wygląda i jakie, w gruncie 
rzeczy, ma ona przed sobą cele. (...) Niesposób (...) lekceważyć ruchu komunistycz-
nego w Polsce, bo w pewnych momentach może on być szkodliwy.34

Ekspozytura

W sowieckiej geopolityce II Rzeczpospolita stanowiła miejsce szczególne. To stąd przy-
była w 1812 r. armia Napoleona Bonaparte, to tutaj w 1920 r. Wojsko Polskie zatrzy-
mało pochód Armii Czerwonej zamierzającej podbić Europę. Przez Polskę prowadziła 
najkrótsza droga z  i do Rosji. Owo kluczowe położenie strategiczne powodowało, że 
Państwo Polskie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem Związku Sowieckiego, który 
prowadził na terenie Polski szereg własnych działań, zarówno za pomocą struktur Kom-
internu, jak i  klasycznych służb wywiadowczych, przede wszystkim GRU i  OGPU–
NKWD. Działania te miały wielostronny i masowy charakter. Należały do nich akcja 
propagandowa, wymierzona w polski wysiłek obronny i morale polskiej armii, a także 

33 Uchwała Prezydium... (kopia w zb. autora). 
34 [ J. Mitzenmacher]  Jan Alfred Reguła, Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle dokumentów 

(Toruń, 1994), s. 283-284.
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klasyczna działalność wywiadowcza. Rozpoznawano poszczególne partie polityczne 
i ruchy społeczne, ważniejsze organy państwowe. Analizowano możliwości przemysłu 
obronnego, rozmieszczenie jednostek WP, jego plany mobilizacyjne i  operacyjne na 
wypadek wojny, poziom wyszkolenia i uzbrojenie. Szczególną uwagę poświęcano kor-
pusowi ofi cerskiemu wojska i policji, a także czołowym politykom: wyszukiwano ludzi 
o  istotnych słabościach, które można by wykorzystać do ewentualnego werbunku.35 
Ważną rolę w tych działaniach odgrywała specjalna struktura wewnątrz KPP – wspo-
mniana już „wojskówka”. Obsada „wojskówki” składała się z przeszkolonych w ZSRS 
działaczy komunistycznych, powiązanych z  wywiadem wojskowym lub NKWD. Na 
czele „wojskówki” stał Centralny Wydział Wojskowy KC KPP, któremu podlegały 
wydziały obwodowe i  okręgowe. Struktura ta była ściśle zakonspirowana wewnątrz 
KPP, nie działała na niższych szczeblach partyjnych, których członkowie mieli obo-
wiązek przekazywania wszelkich informacji natury wojskowej wyższym instancjom. 
Oprócz działalności szpiegowskiej „wojskówka” prowadziła akcję propagandową, 
polegającą głównie na próbach wywoływania konfl iktów między kadrą ofi cerską a żoł-
nierzami, podsycania nastrojów niezadowolenia wśród tych ostatnich i  tym samym 
obniżania spoistości i morale polskiej armii. Typowe odezwy komunistów nawoływały 
żołnierzy, by w wypadku zbrojnego konfl iktu z Sowietami mordowali polskich ofi cerów 
i przechodzili na stronę ZSRS:

Jak nas wstawią w ostrem pogotowiu, odmawiajmy posłuszeństwa. Jak nas wypro-
wadzą przeciwko ojcom naszym, przejdźmy w ich szeregi. Gdy nas rzucą na Zwią-
zek Radziecki, przejdźmy w szeregi Czerwonej Armji, a kule i bagnety odwracajmy 
przeciwko rodzimej burżuazji. Wojnę imperialistyczną, wojnę przeciwko ZSRR 
przekształćmy w wojnę domową...36

35 Świadectw potwierdzających tego typu działalność Sowietów jest wiele. Patrz chociażby wspo-
mnienia gen.  Władysława  Andersa w sprawie jego przesłuchań w NKWD na Łubiance: [przesłuchujący] 
nie krępowali się także i pokazywali mi moje dossier. Ze zdziwieniem znalazłem tam dokumenty dotyczące nie 
tylko najdrobniejszych szczegółów mojego życia służbowego, ale i wielu spraw prywatnych; W. Anders, Bez ostat-
niego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946 (Lublin, 1995), s. 53. O zainteresowaniach wywiadowczych 
Sowietów patrz także:  Andrzej Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej (Warszawa, 2002), s. 166-171.

36 Odezwa Grupy rewolucyjnych żołnierzy garnizonów śląskich z lipca 1933 r., AAN, zesp. 158 Komu-
nistyczna Partia Polski, sygn. 158/X-9 t. 23, k. 6 (podszywanie się pod rozmaite „grupy rewolucyjnych 
żołnierzy garnizonów śląskich”, „pułkowe komitety żołnierskie” itp. było masowo stosowane przez komuni-
stów w celu wywołania wrażenia na czytających, iż mają do czynienia z jakimś rzeczywistym ruchem oporu 
w wojsku).  Leszek Krzemień, jeden z ówczesnych szefów „wojskówki” KPP, a po wojnie komunistyczny 
generał, wspominał po latach: z głębokim wzruszeniem brałem do ręki w czytelni Zakładu Historii Partii dwa 
numery „Koszar” z 1934 r. (...) Kolejny artykuł pt. „15 lat Armii Czerwonej” zaczyna się od słów rewolucyj-
nej pieśni: „Zachód i Wschód mają dzielną swą straż – Armia Czerwona obroną jest mas;   Leszek Krzemień, 
Wspomnienia o pracy w wojskówce KPP, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, nr 4/1958, s. 307. Jednak, wedle 
Krzemienia, zasięg sowieckiej propagandy w wojsku polskim nie był zbyt wielki: organizacja nasza w woj-
sku teoretycznie oparta była na partyjnych komórkach kampanijnych. Dążyliśmy do tego, aby mieć komórkę 
w każdej kompanii, ale w praktyce byliśmy jeszcze dalecy od tego i przeważały raczej partyjne komórki pułkowe 
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Moskwa realizowała swoją politykę w Polsce nie tylko poprzez „wojskówkę KPP”. 
Organizowanie i  wspomaganie działalności partyzantki białoruskiej i  ukraińskiej na 
polskim pograniczu, uzbrajanie i  wspieranie pospolitych band rabunkowych, organi-
zowanie napadów na polskie urzędy i placówki graniczne, miasteczka, pociągi, zabój-
stwa urzędników państwowych, żołnierzy i policjantów, ziemian, przedstawicieli nauki, 
akty terrorystyczne – wszystko to stanowiło „normalne” metody działań zagranicznych 
ZSRS. Jeden z sowieckich dyplomatów, który pracował w Warszawie w latach 20-tych, 
wspominał:

Wkrótce [ok. 1923 roku – przyp. P.G.] odczuliśmy robotę Łoganowskiego.37 
W lokalach różnych polskich organizacyj politycznych i czasopism zaczęły wybu-
chać bomby i maszyny piekielne. Wybuchy następowały w określonej kolejności; to 
bomba wybuchnie w lokalu organizacji prawicowej, to znowu lewicowej. Zdawało 
się, ze w parlamentarnej republice polskiej partje polityczne przeszły do meksykań-
skich form walki. Atmosfera jakiejś trwogi i straszliwej zagadki zawisła nad War-
szawą. Nieuchwytni „bombiści” robili swoje. Polityczni działacze polscy w każdej 
chwili mogli spodziewać się wybuchu maszyny piekielnej w bramie domu, w którym 
mieszkali, w redakcji swojej gazety, nawet w kominie. (...) Wkrótce, po nieudanej 
próbie wysadzenia w  powietrze sztabu generalnego, Łoganowskiemu przyszła do 
głowy jeszcze inna myśl. Marszałek Piłsudski mieszkał wtedy w Sulejówku. Ochronę 
stanowiło kilku ludzi spośród jego zwolenników. Ochrona ta głównie miała na uwa-
dze możliwość napadu na willę marszałka ze strony nieprzejednanych jego wrogów 
– nacjonalistycznej młodzieży studenckiej. (...) Łoganowski postanowił wykorzy-
stać tę „modę” dla swojego zasadniczego celu: podszczuwania jednych partyj poli-
tycznych w  Polsce przeciwko drugim. Plan jego był nadzwyczaj prosty: przebrać 
za studentów część bojówki komunistów warszawskich. „Studenci” więc dokonają 
nocnego napadu na willę Piłsudskiego w Sulejówku i zamordują marszałka. Rzecz 
zrozumiała, że taki czyn musiałby wywołać w istniejącej wtedy sytuacji politycznej 

i batalionowe. (...) W wielu pułkach mieliśmy tylko pojedyncze kontakty, jednego-dwóch towarzyszy. Były takie 
jednostki, do których nie mieliśmy w ogóle dostępu (tamże, s. 312).

37  Mieczysław Łoganowski – z  pochodzenia Polak urodzony w  Kielcach, przed I  wojną światową 
działacz PPS. W  lipcu 1918 r., przebywając w Moskwie, wstąpił do partii komunistycznej i Armii Czer-
wonej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej naczelnik oddziału wywiadowczego 15-tej Armii, w 1920 r. 
komendant (sowieckiego) Białostockiego Okręgu Wojskowego i organizatorów polskiej Armii Czerwonej. 
W styczniu 1921 r. Łoganowski przeszedł do organów WCzK i w kwietniu został pierwszym szefem rezy-
dentury wywiadu sowieckiego w Warszawie, w której pracował pod „przykrywką” szefa delegacji sowieckiej 
ds. repatriacji, a potem drugiego sekretarza poselstwa sowieckiego (był też rezydentem wywiadu wojsko-
wego). Mógł osiągnąć wiele sukcesów dzięki dobrym kontaktom w przedwojennej PPS. W końcu 1923 r. 
przeniesiony do pracy w rezydenturze WCzK–OGPU w Austrii. Rozstrzelany w 1938 r. (patrz:  Aleksandr 
Kołpakidi,  Dmitrij Prochorow, Imperia GRU. Oczierki istorii rossijskoj wojennoj razwiedki. Moskwa, 2001, 
T. I, s. 127;  W. M. Łurie,   W. J. Koczik, GRU. Diela i liudi, Moskwa–Sankt Petersburg, 2002, s. 424-425); 
  Siergiej Czurkin,   Josif Linder, Krasnala Paulina. Tajny razwiedki Kominterna (Moskwa, 2005), s. 665.
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szereg aktów odwetowych ze strony zwolenników Piłsudskiego. Pod obuchem znaleź-
liby się najwybitniejsi politycy nacjonalistyczni... (...) [nadzorujący CzeKa–GPU 
Feliks] Dzierżyński postawił stanowcze veto przeciwko projektowi zabójstwa, acz-
kolwiek [zastępca Dzierżyńskiego, nadzorujący  Razwiedupr Józef] Unszlicht 
skłaniał się rozstrzygnąć tę kwestję pozytywnie.38

Najsłynniejszym atakiem terrorystycznym dokonanym przez „wojskówkę” KPP 
w tym okresie było wysadzenie w powietrze magazynu prochu w warszawskiej Cytadeli 
(13 października 1923 r.). W wyniku eksplozji zginęło 28 osób, a kilkadziesiąt odnio-
sło rany.39 W późniejszym okresie sowieckie działania terrorystyczne w Polsce uległy 

38  Grigorij Biesiedowski, Pamiętniki dyplomaty sowieckiego (Katowice, 1989), s. 82-94. Ówczesna fala 
terroru sowieckiego w Polsce ściśle korelowała z podobnymi działaniami ZSRS w innych państwach euro-
pejskich, np. Bułgarii i Niemczech. Była ona bezpośrednią przyczyną powołania w 1924 r. Korpusu Ochrony 
Pogranicza ( Andrzej Ajnenkiel, Geneza KOP – uwarunkowania polityczne [w:] Korpus Ochrony Pogranicza. 
W 70 rocznicę powołania. Materiały z konferencji popularnonaukowej, red. L. Grochowski. Kętrzyn, 1995, 
s. 26-30;  Janusz Pomorski, Korpus Ochrony Pogranicza w obronie Rzeczypospolitej 1924–1939. Pruszków, 
1998, s. 11-12;  Marek Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939. Warszawa, 
2002–2003, s. 34-38). Dość powiedzieć, że w okresie listopad 1924 r.–wrzesień 1925 r. na granicy pol-
sko-sowieckiej doszło do ponad 200 przypadków ostrzelania przez Sowietów żołnierzy i placówek KOP. 
Z  rąk sowieckich dywersantów czy też członków pospolitych band rabunkowych, znajdujących się pod 
„życzliwą” opieką służb specjalnych i  „pograniczników” ZSRS, zginęło w  tym okresie 7 żołnierzy KOP, 
a 11 zostało rannych. Jeden z dowódców oddziałów partyzanckich organizowanych w Polsce przez sowie-
cki wywiad wojskowy,   K. P. Orłowski, pisał w swojej autobiografi i z 1941 r.: od 1920 do 1925 r. w ramach 
Razwiedupra działałem na tyłach białopolaków na terytorium Zachodniej Białorusi (...) byłem dowódcą 
oddziałów czerwonej partyzantki i grup dywersyjnych. W ciągu pięciu lat wykonałem wiele bojowych operacji: 
unieruchomiłem 3 pociągi pasażerskie, zniszczyłem jeden most kolejowy, zająłem 5 stacji kolejowych, zająłem 
3 miasteczka (...) tylko w 1924 z mojej inicjatywy łub przeze mnie osobiście zostało zabitych ponad 100 żandar-
mów i obszarników (za: W. M. Łurie,  W. J. Koczik, GRU..., s. 30. Lista zabitych jest tu znacznie zawyżona). 
Nieustannie dochodziło do napadów na urzędników państwowych i policjantów, aktów dywersji i sabotażu 
także w głębi kraju.

39 Polska policja już wcześniej wpadła na trop sowieckiej siatki terrorystycznej, która dokonała zama-
chu na Cytadelę dzięki wprowadzonemu w struktury komunistycznej konspiracji tajnemu współpracow-
nikowi,  Józefowi Cechnowskiemu. Otrzymał on od członków grupy kilka bomb i polecenie wysadzenia 
obiektu wojskowego i  mostu kolejowego. Policja aresztowała dwóch najbliższych współpracowników 
Loganowskiego, którymi byli ofi cerowie Wojska Polskiego (jeden z  Legionów, a  drugi z  POW): ppor. 
 Antoni Wieczorkiewicz i por.   Walery Bagiński. Obydwu skazano na śmierć przez rozstrzelanie, m.in. za 
zamach bombowy na Uniwersytecie Warszawskim, w którym zginął prof.   Michał Orzęcki (w apelacji ten 
zarzut uchylono – podobnych zamachów dokonano wówczas więcej: bomba wybuchła także w domu rek-
tora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof.   Władysława Natansona). Prezydent RP Stanisław Wojciechowski 
w  obydwu wypadkach skorzystał z  prawa łaski, zamieniając karę Bagińskiego na dożywotnie więzienie, 
a karę Wieczorkiewicza na 15 lat. W 1925 roku obaj mieli być wymienieni na dwie osoby przetrzymywane 
przez GPU (polskiego konsula i duchownego). Jednak tuż przed granicą sowiecką, w pociągu, obydwaj 
zostali zastrzeleni przez policjanta  Józefa Muraszkę, który, jak potem tłumaczył przed sądem, nie zniósł 
buty, ironii i triumfu zbrodniarzy. Ponieważ zbyt wiele osób (w tym polityków i parlamentarzystów) miało 
dostęp do sprawy, komunistom udało się dowiedzieć, że Józef Cechnowski jest „prowokiem” policji. Zama-
chu na Cechnowskiego miało dokonać trzech komunistów:  Władysław Hibner,  Władysław Kniewski 
i  Henryk Rutkowski. Wszyscy trzej zostali aresztowani w trakcie strzelaniny z policją przed wykonaniem 
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pewnemu zahamowaniu. Większy nacisk położono na długofalowe działania: wywiad, 
manipulacje na scenie politycznej, systematyczne przygotowania do wojny z  Polską 
i przygotowania do dokonania w tym kraju rewolucyjnego przewrotu. Jednym z naj-
ważniejszych narzędzi Moskwy w  tych działaniach była KPP, która jeszcze w  drugiej 
połowie łat 20-tych przekształciła się w sprawny aparat kierowany przez wschodniego 
sąsiada Polski. Zdecydowana większość zawodowych funkcjonariuszy partyjnych 
i przywódców KPP była przed wojną szkolona w różnego rodzaju szkołach Kominternu 
lub „szkole wojskowej KPP”. Ośrodki te przygotowywały kadry nadchodzącej rewo-
lucji, szkolone przez GRU i  (na okres porewolucyjnych porządków) przez NKWD. 
Absolwent jednej z tego rodzaju szkół, Eugeniusz Kuszko (po wojnie komunistyczny 
generał, a w latach 1947–1948 szef Głównego Zarządu Politycznego ludowego WP), 
wspominał:

W mojej działalności partyjnej (...) najważniejszym wydarzeniem konspiracyjnym 
był udział w szkole wojskowo-politycznej w Moskwie, znajdującej się pod bezpo-
średnim kierownictwem polskiej sekcji Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki 
Komunistycznej. Wszystkie przedmioty wojskowe, przerabiane w  tej szkole, były 
oczywista wykładane przez wyższych ofi cerów Armii Radzieckiej. Zajęcia prak-
tyczne o  charakterze wojskowym odbywały się na płacach ćwiczebnych Armii 
Radzieckiej. Wszyscy słuchacze szkoły nosili mundury ofi cerów radzieckich. (...) 
Szkoła miała za zadanie przygotowywać dla naszej partii działaczy konspiracyj-
nych w armii sanacyjnej oraz przyszłych wojskowych kierowników powstania zbroj-
nego i walk ulicznych.[podkr. oryg.]40

akcji. Ostatecznie Józef Cechnowski został zamordowany przez członka KPP   Naft alego Botwina. Wszyscy 
czterej wspomniani komuniści zostali skazani na śmierć i rozstrzelani (za:  G. Biesiedowski, Pamiętniki..., 
s. 82;   Andrzej Czesław Żak, Eksplozja w Cytadeli, „Polska Zbrojna”, nr 202 z 15–17.10.93 r.). Interesującą 
charakterystykę ówczesnych kontaktów „dyplomatycznych” z Sowietami dał wspomniany już Biesiedow-
ski. Pewnego dnia z noty dyplomatycznej polskiego MSZ dowiedział się, iż w odwecie za pobicie pracow-
nika poselstwa ZSRS w Warszawie Krawczenki w Moskwie zarządzono pobicie czterech dyplomatów pol-
skich: pomimo to, że Krawczenko był pobity przez emigranta Czerepowa-Sidowa, a nie przez policję polską, 
GPU moskiewskie postanowiło zastosować represje w formie pobicia przynajmniej czterech dyplomatów polskich 
w Związku Sowieckim. Decyzja została wykonana, przyczem w liczbie pobitych znalazł się również pierwszy 
sekretarz misji polskiej. [Polskie] Ministerstwo spraw zagranicznych wyraziło ostry protest. Wzburzony, napi-
sałem do Moskwy list, podkreślając, że to, „ czort wie co”, a nie stosunki dyplomatyczne i że oczywiście ja będę 
następną ofi arą dyplomatycznych stosunków sowiecko-polskich, ponieważ według stopnia za pierwszym sekreta-
rzem idzie radca (s. 123).

40 List   Eugeniusza Kuszki do Komisji Historycznej przy KW PZPR w  Rzeszowie z  30.01.61  r., 
AAN, Kolekcja akt różnej proweniencji (dalej: KA RP), sygn. 11-208, k.  19. W  programie szkolenia tak 
zwanej szkoły wojskowej KPP, oprócz wspomnianych ćwiczeń wojskowych i wykładów ideologii marksi-
stowskiej, znajdowały się zajęcia z  „techniki partyjnej” (partt iechniki), do których należały m.in. zasady 
konspiracji, terenoznawstwa, sporządzania planów i  szkiców, tajnopisów itp. Wszyscy absolwenci kursu 
byli również szkoleni w działalności dywersyjnej, w  sztuce prowadzenia walki w mieście, musieli umieć 
skakać na spadochronie oraz posługiwać się bronią palną. Co roku szkołę opuszczało około 20-30 absol-
wentów. Do polowy lat 30-tych przeszkolono prawdopodobnie kilkaset osób przygotowanych do działań 
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Innym charakterystycznym elementem działalności ZSRS w  Polsce była szeroko 
zakrojona penetracja życia społeczno-politycznego i gospodarczego. Nie chodziło tylko 
o zdobywanie informacji poprzez agenturę werbowaną na szczytach władzy i w rozma-
itych strukturach państwowych. W szerokim zakresie stosowano także środki oddzia-
ływania na istniejące partie polityczne i  ruchy społeczne w  celu ich opanowania lub 
przynajmniej radykalizacji.41 Inne organizacje zakładano od podstaw jako legalne eks-
pozytury ruchu komunistycznego. Tak było m.in. w  wypadku działającego w  latach 
1922–1925 Związku Proletariatu Miast i Wsi czy Niezależnej Partii Chłopskiej istnieją-
cej w latach 1924–1927. Innym przykładem oddziaływania ZSRS na polską scenę poli-
tyczną było utworzenie i działalność Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady 
(1925–1927). Próbowano również oddziaływać na społeczeństwo poprzez druk kla-
syki literatury komunistycznej (wydawnictwa „Książka” i „Tom”),42 a także aktywizując 
środowisko radykalnej lewicy polskiej, chociażby poprzez umożliwienie mu zabierania 
głosu w legalnej prasie wydawanej – pod różnymi szyldami – przez komunistów w dru-
giej połowie lat 30-tych.

Ważną rolę w działaniach ZSRS w Polsce odgrywały rozmaite instytucje sowieckie 
(konsulaty, poselstwa, przedstawicielstwa handlowe itp.) rozsiane na terenie kraju. 
Tu magazynowano broń i  przygotowywano rozmaite warianty ewentualnego komu-
nistycznego przewrotu, ewidencjonowano przyszłych (przeszkolonych w  ZSRS) 
przywódców komunistycznego powstania i  polskiego NKWD. Prowadzono też listy 
proskrypcyjne osób przeznaczonych do natychmiastowej eliminacji. Funkcjonariu-
sze i  agenci OGPU–NKWD – najczęściej działający „pod przykryciem” przedstawi-
cieli handlowych, dziennikarzy, pracowników placówek dyplomatycznych i konsular-
nych – zajmowali się sprawą „ochrony partii przed prowokacją”. KPP działała bowiem 

dywersyjno-szpiegowskich w  Polsce. Oczywiście podobne szkolenia były prowadzone także przez tere-
nowe organy OGPU–NKWD i struktury wywiadu wojskowego.

41 Klasycznym przykładem tego typu działań było delegowanie przez struktury kierownicze KPP 
zaufanych, nieskompromitowanych działalnością komunistyczną towarzyszy do polskich partii politycz-
nych, organizacji społecznych czy studenckich. Ich zadaniem było nie tylko dostarczanie informacji z „wro-
giego terenu”, lecz także próba nakłonienia tych organizacji do współpracy z komunistami lub, w razie zaist-
nienia takiej potrzeby, podejmowanie działań dezintegracyjnych. Patrz chociażby: o  działalności   Leona 
Chajna – rozdz. XV, przypis 48.

42 Wedle historiografi i PRL: możliwość oddziaływania na masy robotnicze za pośrednictwem słowa dru-
kowanego ulegała stałemu ograniczaniu na skutek wzmagających się represji w stosunku do KPP i systematycz-
nego likwidowania przez władze nielegalnych drukarni. Stąd wynikała dążność partii do maksymalnego korzy-
stania również z  legalnych form wydawniczych;   Krystyna Dolindowska, Książka i  Tom. Zarys działalności 
legalnych wydawnictw KPP 1918–1937, „Z Pola Walki”, nr 4/1970, s. 62. Wydawnictwo „Książka” powstało 
w 1917 r., a komuniści przejęli je w 1921 r. Zostało ono zlikwidowane przez władze po szeregu skandali 
związanych z tajnymi związkami z KPP. Wydawnictwo „Tom” założono w 1931 r., chcąc wypełnić „lukę” 
powstałą po zlikwidowaniu „Książki”. Podzieliło ono los poprzedniczki w 1937 r. Kluczową rolę w obydwu 
wydawnictwach pełnili członkowie KPP  Antonina Sokolnicz (potem  Sokolnicz-Merklowa) oraz  Jan Hem-
pel. Wszystkie sprawy fi nansowe oraz liczne sprawy karne wytaczane przeciwko tym wydawnictwom były 
prowadzone przez kancelarię adwokacką   Teodora Duracza. Więcej informacji o Duraczu patrz: rozdz. IV, 
tekst między przypisami 8-14.
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nielegalnie i bardzo brutalnie. Bezlitośnie mordowano osoby podejrzane o współpracę 
z polską policją, a zabójstw dokonywano nawet na terenie ofi cjalnych placówek dyplo-
matycznych ZSRS.43

Komintern a wybuch II wojny światowej

Coraz bardziej agresywne poczynania Niemiec w Europie (aneksja Austrii, rozbiór Cze-
chosłowacji) spowodowały, że Europa stanęła na skraju kolejnego, wielkiego konfl iktu 
zbrojnego. Związek Sowiecki znalazł się przed alternatywą: albo wspólnie z Wielką Bry-
tanią i Francją stanąć na straży pokoju w Europie, albo, wspierając Niemcy, doprowadzić 
do wybuchu wojny. Bez zapewnienia sobie współpracy lub przynajmniej neutralności 
ZSRS, podjęcie przez   Hitlera decyzji o ataku na  Polskę byłoby znacznie trudniejsze, 
a być może nawet niemożliwe. Ale zatrzymanie dążących do wojny hitlerowskich Nie-
miec i obrona pokoju w Europie byłyby całkowicie sprzeczne z historią i logiką funk-
cjonowania państwa sowieckiego, które w wybuchu wielkiego konfl iktu europejskiego 
dostrzegało szansę na rozszerzenie wpływów komunizmu i  ZSRS.  Stalin, patrząc na 
sytuację z perspektywy doświadczeń I wojny światowej, liczył na długotrwały konfl ikt, 

43 Oprac. na podstawie: AAN, t. os. 1349 ( Teodora Duracza); rel.   Marii Kamińskiej (AAN, zesp. 509, 
t. 48, k. 18-34); [  Henryk Glass]  Stanisław Jankowski, Metody ekspansji komunizmu. Dzieje kształtowania 
systemu w  latach 1919–1939 (Londyn, 1980); G. Biesiedowski, Pamiętniki...; Ch.   Andrew, O.   Gordijew-
ski, KGB; Z.  Błażyński, Mówi Józef  Światło...; Ch.  Andrew,  Wasilij Mitrochin, Archiwum Mitrochina. KGB 
w Europie i na Zachodzie (Warszawa, 2001); Oczierki istorii..., T. II–IV. Głównymi ofi arami terroru stoso-
wanego przez komunistów były osoby, których zeznania mogłyby doprowadzić do postawienia komuni-
stów (lub szpiegów sowieckich) przed sądem i ich skazania. Nazwiska tych osób były komunistom znane, 
ponieważ dostęp do akt śledztwa mieli komunistyczni adwokaci z Teodorem Duraczem na czele. Ażeby 
świadkowie ci nie mogli złożyć obciążających zeznań przed sądem, nierzadko byli zabijani. Mordowano też 
osoby, które działając w KPP, współpracowały z Oddziałem II SG WP lub polską policją polityczną („pro-
woków”), działaczy politycznych i społecznych prowadzących aktywną propagandę antykomunistyczną, 
a nawet funkcjonariuszy polskiej policji. Ciekawym przypadkiem wśród przedwojennych działaczy komu-
nistycznych jest  Mendel Kossoj vel Wacław Komar „Kucyk”, który był w KPP wykonawcą „wyroków par-
tyjnych”. O  swojej działalności w  ruchu komunistycznym wspominał po wojnie: 27 lipca 1926 wspólnie 
z Felkiem dziobatym i Pikusiem zabiłem prowokatora Bednarza (...) 18 października 1926 zabiłem prowo-
katora „Kostka”. (...) W listopadzie 1926 tow. [Alfred] Lampe wysłał mnie z ramienia partii dla organizacji 
zabójstwa prowokatora w Zagłębiu Dąbrowskim (...) 10 maja 1927 r. zabiłem prowokatora Niewiarowskiego. 
Niedługo potem Kossoj vel Komar został przerzucony „na szkołę wojskową” do ZSRS. Po ukończeniu 
kursu pieriegatowki komandnogo sostawa pri sztabie RKKA  (kursu przygotowawczego dla kadr dowódczych 
przy sztabie Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej) „Kucyk” trafi ł do OGPU–NKWD. Na początku 
lat 30-tych skierowano go „na robotę wojskową” do Niemiec, a potem do Polski. Uczestniczył w wojnie 
domowej w Hiszpanii, w 1940 r. trafi ł do WP we Francji. Po pobycie w obozach jenieckich Komar w 1945 r. 
rozpoczął pracę w polskiej misji wojskowej we Francji, a po powrocie do kraju został szefem II Oddziału 
Sztabu Generalnego WP i szefem Departamentu VII (wywiadu) MBP (patrz: teczka personalna   Wacława 
Komara, AAN, PZPR 237/XXIII-628). Organizatorami podobnych morderstw byli także inni wysocy 
funkcjonariusze KPP, a po wojnie członkowie władz PPR/PZPR. Patrz chociażby o przypadku   Rachmila 
vel Romana Zambrowskiego:   A. Pepłoński, Kontrwywiad..., s. 168.
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który wyczerpie siły Anglii, Francji, Niemiec i pogrąży kontynent w nędzy i chaosie. 
Wtedy, w najbardziej sprzyjającym momencie, klasę robotniczą Europy „wyzwoliłyby” 
nienaruszone siły zbrojne ZSRS. Właśnie nadzieje na nowy konfl ikt wojenny pchnęły 
 Stalina do podpisania 23 sierpnia 1939 r. układu Ribbentrop–Mołotow. Jego postano-
wienia zapewniały Hitlerowi bezpieczne zaplecze w czasie ewentualnej wojny z Francją 
i Wielką Brytanią, a dla narodów Europy oznaczały tylko jedno: wojnę. Uzasadnienie 
wspomnianej polityki  Stalin wyłożył szefowi Kominternu Georgijowi   Dymitrowowi44 
w dniu 7 września 1939 r. Po spotkaniu  Dymitrow zapisał:

–  Nie będzie źle, jeśli rękami Niemców będzie rozchwiana pozycja bogatszych 
krajów kapitalistycznych (w  szczególności Anglii).

–    Hitler, sam tego nie rozumiejąc i tego nie chcąc, rozchwiewa i podrywa system 
kapitalistyczny. (...)

–  Możemy manewrować i popierać jedną stronę przeciw drugiej, żeby się lepiej 
pobili.45

Nowe plany Kremla dezaktualizowały dotychczasową „antyfaszystowską” taktykę 
Kominternu. Polecenia  Stalina natychmiast przełożono na odpowiednie dyrektywy, 
rozesłane poszczególnym sekcjom Kominternu na świecie:

Wojna radykalnie zmieniła obraz położenia: dzielenie krajów kapitalistycznych na 
faszystowskie i demokratyczne straciło swój pierwotny sens. W związku z tym należy 
koniecznie zmienić taktykę. Taktyka kompartii na danym etapie wojny powinna 
być następująca: występować przeciwko wojnie, demaskować jej imperialistyczny 

44 Georgij  Dymitrow (1882–1949). Z zawodu zecer. Początkowo działał w związkach zawodowych, 
a w 1902 r. wstąpił do Bułgarskiej Robotniczej Partii Socjal-Demokratycznej (w 1919 r. jej radykalną część 
przekształcono w  KP Bułgarii). Od 1909  r. członek władz partii. W  latach 1913–1923 poseł do parla-
mentu. W 1923 r. był jednym z przywódców organizowanego przez ZSRS nieudanego komunistycznego 
przewrotu zbrojnego w Bułgarii. Po jego porażce uciekł z kraju, zaocznie skazany na karę śmierci. Przez 
następne lata  Dymitrow był funkcjonariuszem aparatu Kominternu. W  1933  r. aresztowany w  Berlinie, 
oskarżony o współudział w podpaleniu Reichstagu. Jego wystąpienia w czasie procesu były sukcesem pro-
pagandowym komunistów. Uwolniony w 1934 r. otrzymał sowieckie obywatelstwo i wyjechał do ZSRS. Tu 
stał się jednym z fi larów stalinowskiego systemu represji i zbrodni. W 1935 r. został wybrany Sekretarzem 
Generalnym Międzynarodówki Komunistycznej i  pełnił tę funkcję do likwidacji Kominternu w  1943  r. 
– wówczas został zastępcą naczelnika Wydziału Informacji Międzynarodowej KC WKP(b) – struktury 
partii komunistycznej, która przejęła kompetencje Kominternu. Pełniąc powyższe funkcje, sprawował 
„ideologiczny” nadzór nad działalnością PPR. Po powrocie do zajętej przez Armię Czerwoną Bułgarii był 
m.in. premierem i sekretarzem KC KPB. Pochowany w specjalnym mauzoleum, które zdemontowano po 
upadku komunizmu.

45 G.  Dymitrow, Tagebücher, s. 273. Patrz także: Komintern i wtoraja..., T. I, wstęp, s. 10-11;   Kirył Szi-
rina, Idea mirowoj rewolucji w strategii Kominterna, „Nowaja i Nowiejszaja Istoria”, nr 5/1995, s. 57;   Włady-
sław Pawłowicz Smirnow, Wtoraja Mirowaja wojna i Komintern 1939–1941 (po archiwnym dokumientam), 
„Nowaja i Nowiejszaja Istoria”, nr 3/1996, s. 21.
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charakter, głosować – tam, gdzie są komunistyczni posłowie – przeciwko wojennym 
kredytom, mówić masom, że wojna im nie może nic dać oprócz ciężarów i znisz-
czeń. (...) Kompartie, które występują w poprzek tych nastawień, a w szczególności 
Francji, Anglii, USA i Belgii, muszą koniecznie i niezwłocznie wyprostować swoją 
polityczną linię.46

Nim jednak nowe dyspozycje dotarły do poszczególnych sekcji Kominternu, te 
prowadziły propagandę zgodnie z uchwałami VII Kongresu. W pierwszych dniach po 
ataku wojsk niemieckich na Polskę legalna i nielegalna prasa komunistyczna w Europie 
Zachodniej nawoływała do mobilizacji przeciwko „faszystowskiej agresji” i do obrony 
niepodległości Polski. Wypowiedzenie wojny Niemcom przez Francję i  Wielką Bry-
tanię komuniści przyjmowali z entuzjazmem, organizując „antyfaszystowską krucjatę” 
i wzywając komunistów do masowego zgłaszania się do wojska. Proponowano nawet, 
by – wzorem republikańskiej Hiszpanii – stworzyć w Polsce brygady ochotnicze, które 
mogłyby walczyć przeciwko Niemcom.47 Nowe dyspozycje Kremla w sprawie „wojny 
imperialistycznej i  z  obydwu stron niesprawiedliwej” wywołały kompletne zamiesza-
nie. Ta sama KP Francji, która kilka dni wcześniej nawoływała do „wojny z faszyzmem 
niemieckim”, teraz rozpoczęła gwałtowną kampanię demaskującą „burżuazyjne kłam-
stwo o wojnie antyfaszystowskiej” i – zgodnie z wytycznymi Kominternu – skoncen-
trowała swe wysiłki na paraliżowaniu wysiłku zbrojnego francuskiego społeczeństwa.48 
Interesującym ewolucjom uległo również stanowisko Kominternu wobec III Rzeszy. 
W dyrektywach wydawanych dla KP Niemiec pisano:

46 Dyrektywa Sekretariatu KW MK w sprawie stosunku do rozpoczętej wojny z 8.09.39 r. Cyt. za: 
Komintern i wtoraja..., T. I, dok. 9, s. 89. Zwracam uwagę na te i inne istotne elementy dokumentu. 1) Polska 
nie została napadnięta przez Niemcy, tylko bierze udział w imperialistycznej wojnie, 2) Anglia i Francja nie 
walczą z faszyzmem, tylko o panowanie nad światem, 3) Anglia i Francja nie walczą w obronie Polski, tylko 
w celach grabieżczych, 4) komunistycznych posłów, którzy mogliby głosować przeciwko kredytom wojennym, 
z oczywistych powodów nie było w Niemczech; byli natomiast w angielskiej Partii Pracy i Francuskiej Par-
tii Komunistycznej, 5) wobec całkowitego zniszczenia ruchu komunistycznego w Niemczech wystąpienia 
antywojenne mogły dotknąć tylko aliantów.

47 Wprawdzie KPP wcześniej zlikwidowano, jednak komuniści polscy w  kraju i  we Francji czuli 
się związani z tzw. międzynarodowym ruchem robotniczym i zachowywali się podobnie jak członkowie 
ruchu komunistycznego w innych częściach Europy. Tak więc działacze w kraju – na wolności i w więzie-
niach – zgłaszali chęć wstąpienia do WP lub wsparcia wysiłku obronnego poprzez pracę. Historiografi a 
komunistyczna rozdęła te inicjatywny do nieprawdopodobnych rozmiarów, dowodząc, że był to przejaw 
patriotyzmu. Bardziej prawdopodobne jest, że wspomniani aktywiści postępowali zgodnie ze znaną sobie 
„antyfaszystowską” linią VII Kongresu Kominternu. Ze względu na rozwiązanie KPP nowych dyrektyw, 
które wprowadzano w życie od września 1939 r., komunistom w Polsce nie przekazano. I stąd nieporozu-
mienie. W sposób szczególnie dotkliwy całe zamieszanie ze zmianą linii politycznej dotknęło komunistów 
przebywających we Francji, o czym będzie jeszcze mowa.

48 Na skutek rozpętania gwałtownej kampanii „antywojennej”, a także aktów dywersji dokonanych 
przez komunistów w zakładach zbrojeniowych, władze francuskie 22.09.39 r. zdelegalizowały Francuską 
Partię Komunistyczną, a  wielu jej działaczy aresztowano. Patrz także:   Aleksander Bregman, Najlepszy 
sojusznik  Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939–1941 (Warszawa, 1989), s. 86-93.
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...punkt ciężkości tej walki [rewolucyjnej] należy skierować w kierunku przekre-
ślenia wojennych planów angielskiego i fr ancuskiego imperializmu i unicestwienie 
wrogów narodu niemieckiego...49

Hasło „samookreślenia narodów”, którym komuniści chętnie posługiwali się 
w  latach 20-tych i  30-tych, przestało odgrywać w  polityce Kominternu jakąkolwiek 
istotną rolę. Kwestia losu tych nacji, które – jak Polacy – znalazły się w warunkach bru-
talnej okupacji niemieckiej50 lub jak Czesi czy Austriacy – utraciły własną państwowość, 
nie znalazły tu większego zrozumienia. W omówieniu projektu nowych dyrektyw dla 
kompartii Czechosłowacji z 28 lutego 1940 r., późniejszy „niezłomny bojownik anty-
faszystowski” i przywódca komunistycznej Czechosłowacji,  Klement Gott wald, pisał:

Stoimy na wspólnym stanowisku z  proletariatem niemieckim; stanowisko to jest 
skierowane przeciwko zachodniemu imperializmowi jako agresorowi. (...) Nasze 
przedwojenne hasła muszą być zmienione. Pod hasłem »odbudowania Czechosło-
wacji« ukrywają się teraz imperialistyczne i antysowieckie plany.51

Wiosną 1940 r., kiedy wojska niemieckie rozpoczęły ofensywę w Europie Zachod-
niej, zarówno kierownictwo sowieckie, jak i  Komintern zachowały pełną lojalność 
wobec swego brunatnego sojusznika. Partie komunistyczne intensywnie paraliżowały 
jak mogły wysiłek zbrojny Francji i Anglii i wspierały hitlerowską propagandę. Na przy-
kład 9 kwietnia 1940 roku, w dzień po uderzeniu wojsk niemieckich na Danię i Norwe-
gię, Komintern opracował dla duńskiej partii komunistycznej dyrektywę wyjaśniającą 
charakter toczącej się wojny:

Agresywna, imperialistyczna polityka wojenna Anglii i Francji w Skandynawii zna-
lazła konsekwencje w postaci imperialistycznych kontrposunięć ze strony Niemiec. 
Głównymi winowajcami są podżegacze wojenni w Londynie i w Paryżu i ich agenci 
w II Międzynarodówce.52 Winne są także państwa skandynawskie, które tolerowały 

49 Platforma polityczna K[omunistycznej] P[artii] Niemiec z 30.12.39 r. Cyt. za: Komintern i wtoraja..., 
T. I, dok. 48, s.  219. Tak więc na arenie międzynarodowej propaganda Komunistycznej Partii Niemiec 
pokrywała się z propagandą III Rzeszy, która w ówczesnym czasie proponowała zawarcie pokoju Wielkiej 
Brytanii. Zaś w działaniach wewnątrz kraju niemieccy komuniści mieli wspierać Adolfa  Hitlera i kierow-
nictwo NSDAP (fr ont reżimu państwowego), a zwalczać katolickie i socjaldemokratyczne środowiska nie-
chętne nazistom (występujące przeciw narodowi niemieckiemu; tamże, s. 218-219).

50 Oczywiście kwestia „ucisku” nie mogła dotyczyć ziem polskich zajętych po 17.09.39  r. przez 
Sowiety. Te tereny – w świetle dialektyki komunistycznej – zostały już spod niego „wyzwolone”.

51 Komintern i wtoraja..., T. I, dok. 65, s. 277-278. W działalności komunistów czechosłowackich po 
22.06.41 r. „proletariat niemiecki” został jedynie zastąpiony przez „proletariat radziecki”.

52 Międzynarodowa organizacja skupiająca partie socjalistyczne, działająca w latach 1923–1946. Do 
tak zwanej II Międzynarodówki należały przed wojną PPS i „Bund”.
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imperialistyczną wojnę i  podtrzymywały wojenne przygotowania do agresji na 
Związek Sowiecki.53

Sukcesy niemieckich sił zbrojnych na froncie zachodnim przeraziły sowieckie kie-
rownictwo. Rachuby  Stalina na długotrwałą i wyczerpującą wojnę na zachodzie Europy 
spaliły na panewce. Propaganda Kominternu dalej ostro krytykowała prowadzącą 
wojnę „anglofrancuską burżuazję” i „jej agentów” w rodzaju polskiego rządu na uchodź-
stwie kierowanego przez gen.   Władysława  Sikorskiego54 czy Wolnych Francuzów gen. 
  Charlesa de Gaulle’a, ale w  polityce ZSRS i  propagandzie Kominternu można już 
było dostrzec nowe akcenty. Doszło też do pierwszych tarć dyplomatycznych na linii 
Moskwa–Berlin związanych ze sprzecznymi interesami obydwu państw na Bałkanach. 
Ofi cjalne enuncjacje władz MK znacznie stępiły swoje antyalianckie ostrze; w wyda-
wanych dokumentach inaczej już rozkładano akcenty, nakazując poszczególnym sek-
cjom „partii międzynarodowego proletariatu” unikanie zwrotów mogących utożsamiać 
komunistów z niemieckimi okupantami. Bynajmniej taka taktyka nie oznaczała przej-
ścia ruchu komunistycznego do obozu aliantów: tak radykalna zmiana miała nastąpić 
dopiero 22 czerwca 1941 r. Jednak postawa ZSRS w pierwszej fazie II wojny światowej 
miała dla ruchu komunistycznego doniosłe skutki. Wiele narodów Europy miało się – 
niekiedy bardzo boleśnie – przekonać, że patriotyczne hasła, jakie czasem wygłaszają 
poszczególne kompartie, są tylko kamufl ażem. Najważniejszym podmiotem działań 
tzw. międzynarodowego ruchu robotniczego był zawsze Związek Sowiecki, a  rzeczy-
wistym programem – światowa dyktatura proletariatu zbudowana na gruzach „starego 
świata”. Radykalna zmiana linii propagandowej we wrześniu 1939 r., późniejsze wspie-
ranie polityki hitlerowskich podbojów czy wręcz opowiedzenie się po stronie najeźdźcy 
własnego kraju, jak to miało miejsce na przykład w wypadku FPK, były dla komunistów 
całkowitą kompromitacją, która w znacznym stopniu utrudniła im działalność w póź-
niejszym okresie.

53 Cyt. za: Komintern i wtoraja..., T. I, dok. 84, s. 331.
54 W  czasie wizyty w  Ameryce na wiosnę 1941  r. prasa komunistyczna obwołała gen.   Sikorskiego 

„agentem imperializmu brytyjskiego, usiłującym wepchnąć Stany Zjednoczone do wojny” ( A. Bregman, 
Najlepszy..., s. 92). Podobne doświadczenia miał w Ameryce   Stanisław Mikołajczyk: prasa komunistyczna 
stale mnie prześladowała. Byłem „agentem imperializmu brytyjskiego, który usiłował popchnąć Stany Zjed-
noczone do wojny”. Zebrania, w  których uczestniczyłem, były niejednokrotnie przerywane. Jedynym tematem, 
jaki poruszałem było oczywiście to, by robotnicy nie ulegali czerwonym sabotażystom i nadal produkowali to 
wszystko, co mogło przysłużyć się sprawie demokracji na świecie ( Stanisław Mikołajczyk, Zniewolenie Polski. 
Przykład sowieckiej agresji. Warszawa, 1984, s. 13).
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ROZDZIAŁ II

KOMUNIŚCI POLSCY PRZED WYBUCHEM 
WOJNY NIEMIECKO-SOWIECKIEJ

Szczęście, że wspólnie z  Ukraińcami i  Białorusinami wyzwolono pół-
tora lub dwa miliony Polaków. Dlaczego, psiakrew tylko dwa miliony?1

Bolesław  Mołojec o agresji ZSRS na Polskę w 1939 r. 

Grupa Bolesława  Mołojca2

Po rozwiązaniu KPP i „czystkach” z drugiej połowy lat 30-tych najważniejszym skupi-
skiem polskich komunistów stał się Paryż. Tu też, ze względu na liberalny system poli-
tyczny, pod dojściu do władzy Adolfa  Hitlera przerzucono z Berlina część nielegalnych 
struktur kierowniczych ruchu komunistycznego w zachodniej Europie. Tu znajdowało 
się także centrum sowieckich operacji w Hiszpanii, dokąd przerzucano ludzi, materiały 
propagandowe i broń.

Jeszcze w  1936  r., kiedy faktycznie zaczęto likwidować aparat partyjny KPP i  jej 
przybudówki, w Paryżu gromadzili się działacze komunistyczni z Polski, w tym także 
co najmniej kilkunastu byłych funkcjonariuszy aparatu partyjnego („funków”).3 Po 

1 Sprawozdanie Bolesława  Mołojca „Edwarda” z  5.02.40  r., przesłane przez szefa Oddziału Kadr 
Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej   Pantielejmona Guliajewa do wiadomości 
sekretarza generalnego KW MK Georgija   Dymitrowa, AAN, mkr. 2799 (masz. w jęz. rosyjskim), k. 13.

2 Bolesław  Mołojec (1909–1942). Ur. we wsi Henryków koło Piotrkowa Trybunalskiego. W połowie 
lat 20-tych związał się z ruchem komunistycznym. Usunięty z gimnazjum za działalność wywrotową, pra-
cował jako robotnik. Aresztowany w 1929 r. znalazł się pod dozorem policji. W 1931–1934 był w ZSRS, 
otrzymał przeszkolenie polityczne i wojskowe. Po przyjeździe do Polski członek Sekretariatu Krajowego 
KC KZMP. Jednocześnie, jako „wtyczka”, działał w Legionie Młodych. Usunięty z władz KZMP w 1936 r., 
bez zezwolenia partii pojechał do Hiszpanii. W końcu wojny był dowódcą XIII Brygady Międzynarodo-
wej im. Jarosława Dąbrowskiego w stopniu majora. W 1939 r. przerzucony do Francji, kierował tzw. grupą 
inicjatywną w Paryżu. W lutym 1940 r. przybył do Moskwy. Ponownie przeszedł przeszkolenie wojskowe 
w ramach tzw. grupy inicjatywnej PPR. Zrzucony do Polski w grudniu 1941 r. jako członek „trójki kierow-
niczej” PPR, został zamordowany w grudniu 1942 r. w ramach wewnętrznych porachunków partyjnych.

3 Przed wojną w  KPP działało jednocześnie do ok. 100 zawodowych funkcjonariuszy partyjnych, 
choć w rzeczywistości było ich więcej ze względu na to, iż jedni działali wtedy, kiedy inni przebywali w wię-
zieniach. „Funk” otrzymywał w latach 30-tych ok. 200–450 złotych pensji miesięcznie, plus pieniądze na 
działalność organizacyjną, noclegi itp. Byty to, jak na owe czasy, bardzo duże kwoty – profesja zawodowego 
rewolucjonisty była więc niezwykle intratnym zajęciem (dla porównania: urzędnik państwowy otrzymy-
wał wówczas od 200 do 400 zł miesięcznej pensji, a robotnik – połowę tej kwoty. Patrz: Mały rocznik sta-
tystyczny. Warszawa, 1933, s. 109). Wspomnienia komunistów, ich przedwojenne fotografi e, opisy zawarte 
w aktach policyjnych i listach gończych wskazują, że żyli oni na dość wysokiej stopie; nierzadko ubierali 
się wedle najnowszych kanonów mody, niekiedy nosili złote zegarki i  biżuterię. Na przykład późniejsza 
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zwycięstwie wojsk gen.   Franco nad Sekwanę trafi ło wielu żołnierzy z komunistycznych 
brygad międzynarodowych walczących wcześniej w Hiszpanii.

Warto wspomnieć, że większość byłych funkcjonariuszy partyjnych była zawodo-
wymi rewolucjonistami – żyła na tzw. nielegalnej stopie, niejednokrotnie posługiwała 
się fałszywymi dokumentami, wiodąc iście cygański żywot. Na ogół nikt z nich nie mógł 
znaleźć oparcia w rodzinie: niemal obowiązkowym kanonem prawdziwego komunisty 
było zerwanie z  „burżuazyjnymi przesądami” dotyczącymi rodziny i  intymnej sfery 
życia ludzkiego. Powszechnym atrybutem prawdziwego rewolucjonisty było: częste 
zmienianie „mężów” i  „żon”, „partyjna bigamia” i  dzieci z  różnych związków, pozo-
stawiane u krewnych lub w sowieckich domach dziecka. W takiej sytuacji niezwykle 
dotkliwym problemem po rozwiązaniu KPP okazał się dla wielu komunistów brak pie-
niędzy. Z wyjątkiem wąskiego grona inteligentów żydowskich, pochodzących z rodzin 
kupieckich i przemysłowych, większość „funków” nie posiadała żadnego majątku ani 
innych – prócz partyjnych – źródeł utrzymania. Trudną sytuację komunistów polskich 
pogłębiał również fakt, że po rozwiązaniu KPP w Komunistycznej Partii Francji Pola-
ków traktowano z nieufnością i dystansem. Powodowało to frustracje, niesnaski i wybu-
chy otwartych konfl iktów. Komuniści pochodzenia żydowskiego przechodzili „na 
robotę” do FPK lub działali we własnym komitecie. Do polskich towarzyszy odnosili 
się na ogół wrogo i pogardliwie, szykanując tych (nawet Żydów), którzy używali języka 
polskiego. Komunistka   Romana  Szykier, pisała w sprawozdaniu dla władz Kominternu:

...uderzającą rzeczą w  pracach Komitetu hiszpańskiego [zajmującego się prze-
rzutem ochotników do Brygad Międzynarodowych, a potem opieką nad tymi, 
którzy po zakończeniu wojny trafi li do Francji – przyp. P. G.] było antymar-
ksistowskie, szkodliwe, niemal szowinistyczne ujęcie spraw narodowych. Istniały 
dwa komitety polski i żydowski. Separatyzm w pracach obu komitetów, pracujących 
wyłącznie wśród ludzi pochodzących z Polski, był tak silny, że wstępu nie mieli tow. 
Żydzi do Polaków i  odwrotnie. (...) zdarzało się często, że dąbrowszczacy-Żydzi 
otrzymywali spore zapomogi, że w kasie komitetu żydowskiego były spore zapasy, 
a dąbrowszczacy-Polacy i ich rodziny dosłownie zdychali z głodu. (...) Zwłaszcza 
na odcinku żydowskim szowinizm narodowościowy przeszedł wszelkie granice. 
Wprowadzono jakieś rasistowskie normy w podejściu do ludzi. Np. ja nie miałam 
prawa pracować w polskim Komitecie, ponieważ moi rodzice fi gurują w księgach 
wyznania mojżeszowego. (...) Kierownictwo żydowskiego komitetu hiszpańskiego, 

działaczka PPR   Goldszlak-Ludwińska – a  jej przypadek nie jest tu odosobniony – pochodziła z biednej 
rodziny robotniczej, a działalność komunistyczną rozpoczynała jako robotnica w jednej z łódzkich fabryk. 
W drugiej połowie lat 30-tych, wedle rysopisu policyjnego, miała wyglądać następująco: [Goldszlak miała 
na sobie] pończochy jedwabne koloru bronzowego, czarne pantofl e na słupkowych obcasach, (...) torebkę dużą 
skórzaną koloru c.[iemno] brązowego, przeważnie pod lewą pachą, a na ręce lewej damski zloty zegarek; odpis 
meldunku Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Krakowie, AAN, t. os. 7050 ( Jadwigi Ludwiń-
skiej), k. 39. Biogram Goldszlak-Ludwińskiej patrz: rozdział III, przypis 21.
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które w dużej części rekrutowało się z kierownictwa żydowskiej roboty w ogóle, krze-
wiło jakąś fi zyczną wprost nienawiść do wszystkiego co polskie. Język był znienawi-
dzony i tępiony.4

W  zasadzie jedyną poważniejszą akcją, prowadzoną przez komunistów polskich 
we Francji w  drugiej połowie lat 30-tych, była organizacja przerzutu ochotników do 
kontrolowanych przez Moskwę brygad międzynarodowych walczących w  Hiszpanii 
przeciwko wojskom gen. Franco. Za Pireneje ściągano nie tylko ideowych rewolucjoni-
stów, lecz także różnej maści watażków i obieżyświatów nie potrafi ących znaleźć sobie 
miejsca w normalnym społeczeństwie, bezrobotnych pozbawionych środków do życia 
czy wręcz przestępców złaknionych wojennych przyjemności i  łatwego zysku. Wspo-
mniana już działaczka komunistyczna  Romana  Szykier pisała:

Pierwszą rzeczą, która uderzyła mnie b.[ardzo] silnie to była sprawa werbunku 
ochotników do Hiszpanji. Cały system werbunku Polaków do Hiszpanji polegał 
na ilościowym i efekciarskim mnożeniu liczby ochotników. Brano każdego kto pod-
szedł; podstępem i  okłamywaniem, czczą obietnicą, i  „argumentem” pieniężnym, 
usiłowano ściągać do Hiszpanji kandydatów na Dąbrowszczaków. Werbowano 
przypadkowych ludzi pod polskim konsulatem (...). [Do komitetu hiszpań-
skiego] przychodzili (...) gdyż w naszym wydawnictwie polskim „Dzienniku Ludo-
wym” było ogłoszenie, że jest praca rolna dla Polaków. W lokalu dowiadywali się 
dopiero o  tym, że tu nie o  pracę, a  o  wyjazd do Hiszpanji chodzi. Sama byłam 
świadkiem tego jak Berger – aktywista w komitecie hiszpańskim chwalił się jak to 
[w] „genialny” sposób namówił na wyjazd dwóch nierozłącznych przyjaciół. Oto 
w ostatniej chwili przed odjazdem pociągu poszedł do każdego z nich z wiadomoś-
cią o tym, że drugi jedzie do Hiszpanji. „Jak ci nie wstyd, on jedzie, a ty nie? Nie 
wierzysz? Chodź na dworzec, a zobaczysz go”. No i za pomocą takich argumentów 
udało mu się „zmobilizować” nowych ochotników. (...) ...niemal wyłączną „zasługą” 
polskiego komitetu hiszpańskiego było przedostawanie się do brygady elementów 
nieświadomych, lumpowskich, często wrogich, co jak mi wiadomo przysłużyło nie-
mało szkód w Hiszpanji.5

4 Sprawozdanie Romany   Szykier dla władz Kominternu Opis pracy w Paryżu i charakterystyki ludzi 
z 17.03.40 r., AAN, mkr. 2799. Inny komunista przebywający wówczas w Paryżu, Bolesław Mołojec, pisał: 
u żydowskich towarzyszy, na przykład, jest bałagan, który niechybnie wyjdzie na korzyść naszym wrogom. Tam 
jest po prostu organizowana żydowska partia. (...) partyjne kierownictwo roboty żydowskiej z Żakiem Kamiń-
skim na czele i kierownictwo komitetu pomocy hiszpańskim ochotnikom, który także został utworzony w rezulta-
cie niebezpiecznej separatystycznej roboty na czele z Szlojme, i kierownictwa komitetu opieki nad uwięzionymi, 
prowadzili jawne prześladowanie polskiego języka pośród Żydów i siali nienawiść do polskich komunistów. Był 
na przykład prowadzony ordynarny bojkot tych żydowskich komunistów, którzy zupełnie nie znali języka żydow-
skiego i  musieli zwracać się do towarzyszy po polsku; sprawozdanie Bolesława  Mołojca z  5.02.40  r., AAN, 
mkr. 2799, k. 28-29.

5 Sprawozdanie Romany  Szykier z 17.03.40 r., AAN, mkr. 2799.
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Jeszcze w 1938 r. kierownictwo MK oddelegowało „na robotę Polską” do Francji 
 Iwana Kozinarowa ps. „Bogdanow”. Kozinarow zorganizował w Paryżu tzw. inicjatywną 
grupę dla spraw polskich przy Międzynarodówce Komunistycznej, która działała 
w Paryżu mniej więcej do końca 1939 r. Kierownictwo grupy powierzono Bolesławowi 
 Mołojcowi ps. „Edward”, którego „specjalnymi kanałami” ściągnięto z Hiszpanii.6 Para-
noiczna podejrzliwość i atmosfera strachu przed „trockistami, prowokatorami i szpie-
gami” powodowała, że Grupa Paryska zachowywała konspirację wobec ogółu komu-
nistów polskich. Tylko niektórzy, uznani za całkowicie „pewnych”, byli wciągani przez 
 Mołojca do „roboty partyjnej” i  otrzymywali konkretne zadania bez wtajemniczania 
w jakiekolwiek plany i zamierzenia kierownictwa.7 Taki sposób działania – narzucony 
„Edwardowi” przez czynniki sowieckie – spowodował pogorszenie i  tak już fatalnej 
atmosfery panującej w środowisku komunistów polskich. Mołojcowi zarzucano autory-
taryzm, „utrącanie” bardziej zasłużonych od niego towarzyszy; mnożyły się wzajemne 
oskarżenia i donosy.8

Grupa Mołojca rozpoczęła wydawanie pisma pod tytułem „Biuletyn Informacyjny”, 
które – prócz ofi cjalnego potwierdzenia kominternowskich pełnomocnictw grupy 
– informowało polskich komunistów o aktualnej „platformie politycznej” ZSRS oraz 
o obowiązujących poglądach i postawach.9 Chwaląc rozwiązanie KPP jako cios zadany 
faszyzmowi, „Biuletyn” Mołojca podnosił na duchu polskich komunistów, twierdząc, że 
ich walka nie została jeszcze zakończona:

Nie mamy partii w kraju, ale jesteśmy żołnierzami Wszechświatowej Komunistycz-
nej Partii, na czele której stoi nasz wielki, nieugięty [Georgij]  Dymitrow i z nami 
 Stalin – epokowa postać, najwierniejszy nauczyciel marksizmu – leninizmu, 
mistrzowski budowniczy socjalizmu w ZSRR, ostoja komunistycznego ruchu całego 
świata. I niech każdy będzie pewny, że sprawa ruchu komunistycznego w Polsce nie 

6 Ostatnie rozkazy podpisane przez  Mołojca jako dowódcę tzw. XIII Brygady Międzynarodowej 
w  Hiszpanii pochodzą z  pierwszych dni stycznia 1939  r. Potem dowództwo tej jednostki objął Henryk 
Toruńczyk. Wedle opracowania napisanego po wojnie przez  Romanę Toruńczyk (wówczas, ok. 1940 r., 
żonę Bolesława Mołojca. Jest niemal pewne, iż to właśnie Toruńczyk jest autorką cytowanego tu spra-
wozdania dla Kominternu podpisanego  Romana  Szykier), ten ostatni pojawił się w  Paryżu 13.01.39  r. 
Za: Archiwum Polski Podziemnej (dalej: APP), Akta Barbary   Bernatowicz-Mołojec, Życiorys Bolesława 
Mołojca 1909–1942 (maszynopis powielony), k. 7. Patrz także: Ryszard   Nazarewicz, Armii Ludowej dyle-
maty i dramaty (Warszawa, 2000), s. 17.

7 Marian  Malinowski, Geneza PPR (Warszawa, 1975), s. 34.
8 Liczne relacje na temat fatalnej atmosfery w środowisku polskich komunistów we Francji znajdują 

się w Archiwum Akt Nowych (KA RP, sygn. 11/130).
9 „Biuletyn” był wydawany niestarannie; dominowała w  nim fatalna, nieortografi czna, niegrama-

tyczna i  pełna rusycyzmów polszczyzna, która momentami wręcz uniemożliwia zrozumienie intencji 
autora. Pierwszy numer pisma zatytułowano: „Biulotyn Informacyjny”, a jego wydawcą miała być Inicja-
tywna grupa dla spraw polskich przy Kominternu (sic!).
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została zapomniana ani odłożona ani na chwilę. Niech każdy wierzy, że komunizm 
w Polsce odegra swą właściwą historyczną rolę.10

Jednym z ważniejszych zadań grupy  Mołojca było zbieranie ankiet personalnych 
i  sprawozdań od byłych „funków”, które prawdopodobnie przesyłano do weryfi kacji 
Kominternowi. Działalność ta miała na celu zapewnienie stosownym czynnikom sowie-
ckim dokładnych informacji dotyczących przebywającego we Francji aktywu byłej 
KPP. „Inicjatywna Grupa do spraw polskich przy Międzynarodówce Komunistycznej” 
została rozwiązana w czerwcu 1939 r., a w jej miejsce Komintern powołał „Tymczasowy 
Ośrodek Kierowniczy K[omunistycznej] P[artii] Polski”. Stosowna uchwała, zatwier-
dzona przez władze Kominternu 26 maja 1939 r., poinformowała, że:

Odbudowa partii jest naglącym zadaniem chwili bieżącej.11 

Dokument ten stwierdzał, iż budując nową partię, komuniści polscy powinni 
pamiętać, że dla stworzenia „prawdziwie bolszewickiej” partii niezbędna jest systema-
tyczna lektura dzieł   Marksa,  Engelsa,  Lenina i  Stalina, ścisła więź z klasą robotniczą oraz. 
zachowanie czujności i nieprzejednanej postawy wobec wrogów klasowych, szpiegów 
i prowokatorów. Wyraźnie podkreślano, że nie może być mowy o jakiejkolwiek ciągło-
ści organizacyjnej i personalnej ze starą KPP; nowi członkowie partii mieli być przyj-
mowani po gruntownej weryfi kacji, indywidualnie. W pierwszej kolejności członkami 
KPP mieli zostać żołnierze Brygad Międzynarodowych w Hiszpanii, represjonowani za 
działalność komunistyczną, ci, którzy w 1938 r. bezwzględnie zastosowali się do uchwał 
Kominternu w sprawie rozwiązania partii, oraz ci, którzy pomogli zdemaskować wrogów 
panoszących się w polskiej partii komunistycznej.12 Ale Tymczasowy Ośrodek Kierowni-
czy KP Polski do faktycznego zaprzestania działalności na przełomie 1939 i 1940 r. nie 
podjął żadnych konkretnych działań w celu odbudowy partii. Ważne jest jednak spra-
wozdanie Bolesława  Mołojca, które – zachowane w archiwach Kominternu – pozwala 
na prześledzenie ewolucji poglądów jego grupy we wspomnianym okresie.13 Lektura 
tego dokumentu pozwala na stwierdzenie, że zarówno opinie wyrażane w środowisku 
komunistów polskich, jak i podejmowane przez nich działania w pełni pokrywały się 

10 Pod sztandarem Kominternu, „Biuletyn Informacyjny”, nr 1 z lutego 1939 r.
11 Uchwała w sprawach organizacyjnych z 26.05.39 r. Cyt. za: H.   Cimek, Komuniści..., s. 182.
12 Tamże, s. 183.
13 Sprawozdanie Bolesława  Mołojca z  5.02.40  r., AAN, mkr. 2799. Uchwala Kominternu doty-

cząca powołania Tymczasowego Ośrodka Kierowniczego KP Polski precyzowała: Tymczasowy Ośrodek 
Kierowniczy zobowiązany jest nie dopuścić do najmniejszej nawet styczności nowych organizacji partyjnych 
z tymi członkami KPP, którzy budzą choćby najmniejsze wątpliwości. Ścisła konspiracja powinna być podsta-
wową zasadą całej pracy nad odbudową partii (...). A  zagrożenia dla nowej KPP wydawały się kierowni-
ctwu Kominternu zupełnie realne: przy odbudowie partii należy mieć na uwadze, że obecnie rozpoczyna się, 
a nawet już się rozpoczęło, nowe stadium prowokacyjnej działalności defensywy i będących na jej służbie bandy-
tów trockistowskich. (...) ...walce o odbudowę partii powinno towarzyszyć rozwijanie pracy w celu bezlitosnego 
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z obowiązującą wówczas linią polityczną ZSRS i Kominternu. Powodowało to poważne 
zamieszanie i przeróżne kłopoty.

W  pierwszych dniach września 1939  r. obowiązywała jeszcze „antyfaszystowska 
platforma” i wielu komunistów zgłaszało się ochotniczo do armii. Ale w końcu 1939 r., 
kiedy na mocy wcześniejszych deklaracji zaczęto ich wzywać do powstającego we Fran-
cji polskiego wojska, sytuacja była już zupełnie inna, a taktyka VII Kongresu nieaktu-
alna. Problem jednak tkwił w tym, że niezgłoszenie się do wojska było wtedy równo-
znaczne z dezercją, zagrożoną w warunkach wojennych wysokim wyrokiem więzienia 
lub nawet karą śmierci. Ostatecznie tylko część komunistów – w większości obawiają-
cych się konsekwencji prawnych lub wysłanych przez wywiad sowiecki14 – trafi ła do 
polskiego wojska. Odpowiedzialnością za całe zamieszanie i  wynikłe z  tego kłopoty 
Bolesław Mołojec obarczył w sprawozdaniu dla Kominternu władze FPK:

...jeśliby fr ancuska partia od razu oświadczyła, że wojna jest imperialistyczna 
i należy walczyć przeciwko niej, to większość emigrantów [komunistycznych] prę-
dzej poszłaby do obozu niż do [polskiego] wojska.15

Zamiast walki w szeregach WP w imieniu „dąbrowszczaków” opracowano odezwę, 
która:

...ostro występowała przeciwko polskiemu „rządowi” i armii, demaskując ich praw-
dziwe oblicze i zadania, jako broni w rękach anglo-fr ancuskiego imperializmu, jako 
antysowieckiej broni w rękach tych państw.16

Również w  innych kwestiach komuniści polscy zajęli pryncypialne stanowisko, 
traktując sowieckie agresje na Polskę i  Finlandię jako krok przybliżający ostateczne 
zwycięstwo światowego proletariatu. Mołojec pisał:

We wszystkich dyskusjach pojawiał się problem pierwszorzędnego znaczenia, pro-
blem nowej polityki zagranicznej ZSRS. Widzieliśmy już jasno, bez względu na 

demaskowania i organizacyjnego rozgromienia trockizmu i trockistów, którzy już dawno zrośli się z wywiadem 
burżuazyjnym i  działają w  ruchu robotniczym w  charakterze prowokatorów i  szpiegów (cyt. za: H.   Cimek, 
Komuniści..., s. 184-185).

14 Jednym z agentów sowieckiego wywiadu wojskowego, który znalazł się wówczas w Armii Polskiej 
we Francji, był  Mendel Kossoj vel Wacław Komar „Kucyk”. O jego działalności patrz: rozdział I, przypis 43.

15 Sprawozdanie Bolesława Mołojca „Edwarda” z  5.02.40  r., AAN, mkr. 2799, k.  14. Oczywiście 
za zamieszanie nie była odpowiedzialna Francuska Partia Komunistyczna, tylko wydanie przez  Stalina 
nowych dyrektyw w dniu 7.09.39 r. Ostatecznie do Wojska Polskiego trafi ło niewielu komunistów. Polacy 
pochodzenia żydowskiego mieli stanowczo odmówić służby w WP i ostatecznie wstąpić do Legii Cudzo-
ziemskiej.  Mołojec twierdził w cytowanym sprawozdaniu, że ci, którzy jednak trafi li do WP, będą tam dzia-
łać w celu rozłożenia tej armii (tamże, k. 14).

16 Tamże, k. 15.


