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RECENZJA KSIĄŻKI CZERWONE PAJĄKI. 
DZIENNIK ŻOŁNIERZA LWP  
JÓZEFA MARII RUSZARA

JOANNA ZAUER

Czerwone pająki. Dziennik żołnierza LWP1 to, jak piszą redaktorzy książki Ka-
mil Dworaczek i Jacek Jędrysiak, jedna z nielicznych relacji przedstawiają-
cych służbę wojskową w tzw. Ludowym Wojsku Polskim (LWP) z perspektywy 
żołnierza służby zasadniczej. W ich opinii waga spisanych przez Józefa Marię 
Ruszara wspomnień jest o tyle większa, że autor jako osoba wykształcona 
i posiadająca odmienny status społeczny, niż przeciętny żołnierz zasadni-
czej służby wojskowej lat 70., dysponował wyjątkowym zmysłem obserwacji 
i poczuciem swoistego dystansu do otaczającej go rzeczywistości. Pozwoliło 
to stworzyć jedno z nielicznych wspomnień dokumentujących specyficzną 
subkulturę stworzoną w LWP.
Książka została opublikowana wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej 
i Wojskowe Biuro Historyczne w ramach współpracy przy Centralnym Pro-
jekcie Badawczym IPN „Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX wieku”. 
Józef Maria Ruszar pod koniec lat 70. XX w., jako absolwent studiów polo-
nistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego czynnie uczestniczył w krakow-
skim Duszpasterstwie Akademickim „Beczka”, był członkiem Studenckiego 

1  J. M. Ruszar, Czerwone pająki. Dziennik żołnierza LWP, (red. nauk.) K. Dworaczek i J. Jędrysiak, Instytut Pamięci Narodowej, Wojskowe Biuro 
Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, Warszawa 2017.
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Komitetu Solidarności w Krakowie i współpracownikiem Komitetu Obrony 
Robotników. Redagował podziemne gazety2 i aktywnie uczestniczył w dzia-
łaniach opozycyjnych, przez co, podobnie jak inni aktywiści opozycyjni, na-
rażony był na rozmaite szykany, które dotknęły go szczególnie w okresie 
odbywania służby wojskowej. W 1978 r. jego działalność, jak również studia 
filozoficzne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zostały prze-
rwane powołaniem do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
Ponieważ był absolwentem wyższej uczelni, skierowano go do Szkoły Ofi-
cerów Rezerwy (SOR) przy Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych (OSWL) w El-
blągu. Po miesiącu służby, podczas której wyróżniał się dobrymi wynika-
mi, został przez dowódcę OSWL, w obecności komendanta SOR-u, dowódcy 
kompanii i oficera politycznego, wydalony ze Szkoły i zdegradowany do 
stopnia szeregowego. Nie do końca jasne powody degradacji i relegowania 
Ruszara z SOR-u niewątpliwie każą szukać przyczyn tej sytuacji w życiorysie 
i opozycyjnych powiązaniach autora, które nie budziły przychylności jego 
przełożonych w wojsku. Znacznie przyczyniły się do tego oskarżenia bezpo-
średniego sprawcy wydalenia, zastępcy komendanta OSWL ds. politycznych 
ppłk. Franciszka Ziemackiego, który twierdził, że Ruszar miał odmówić zło-
żenia przysięgi wojskowej. On sam jednak przekonuje, że odmowa przysięgi 
nigdy nie była jego zamiarem. W sprawozdaniu Wydziału Politycznego OSWL 
za rok szkolny 1977/1978 podano, że mężczyzna przejawiał negatywne po-
stawy wobec ówczesnej rzeczywistości, był działaczem KOR-u oraz jednym 
z redaktorów podziemnego „Robotnika”.
Przekonanie dowództwa OSWL o krytycznym stosunku Ruszara do rzeczy-
wistości PRL było podstawą do podjęcia decyzji o tym, że nie powinien on 
zostać oficerem i zastosowania dalszych represji wobec młodego opozycjo-
nisty. 
Skierowano go do zwykłej jednostki, gdzie miał odbyć pozostałą część 
służby zasadniczej. Przeniesiony został do 36 Łużyckiego Pułku Piechoty 
Zmechanizowanej w Trzebiatowie. Ten poruszający epizod życia Ruszara – 
polonisty i filozofa, miłośnika literatury i poezji, człowieka głęboko wierzą-
cego, rozkazem wrzuconego do środowiska, w którym, jak pisze, rządziła 
przemoc, brutalność i chamstwo, zaowocował niezwykłą publikacją, która 

2  Ruszar należał do redakcji niezależnego pisma młodych katolików w Lublinie „Spotkania”, ukazującego się w latach 1977–1988 oraz nie-
zależnego pisma „Robotnik”, wydawanego w latach 1977–1981. Na czas wcielenia do wojska został usunięty ze stopek redakcyjnych tych 
wydawnictw.
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dojrzewając w autorze przez lata, ukazała się drukiem w 2017 r. Wiedziony 
bowiem chęcią utrwalenia swoich przeżyć, niemalże od samego początku 
służby w Trzebiatowie zaczął prowadzić sekretny dziennik. Wydarzenia i re-
fleksje zapisywał po kryjomu w listach do rodziny i bliskich, a następnie 
wysyłał je poza jednostką lub za pośrednictwem zaufanych ludzi. Jak sam 
pisze: „Jestem w Trzebiatowie już wiele dni i dopiero teraz staram się spi-
sać wszystko, co się stało, gdyż tracę poczucie czasu, a nawet rzeczywisto-
ści. Nie pamiętam dat, zapominam, co było wczoraj, a co dwa dni temu. To 
wszystko za szybko się dzieje”3.
Kontakty Ruszara z ppłk. Ziemackim w Elblągu i późniejsze kontrolowanie 
go przez oficerów politycznych w trzebiatowskim pułku zdecydowały o wy-
borze tytułu publikacji. Jak pisze w posłowiu z roku 2016: „Ta książka chodzi 
za mną przez połowę życia! Od zawsze miała być zatytułowana «Czerwone 
pająki», ponieważ tak nazywano politruków wojskowych”4. 
Opisując skrycie codzienną rzeczywistość służby wojskowej, zdawał sobie 
sprawę z bezustannej kontroli przełożonych prowadzonej wobec jego osoby. 
Standardem były przeszukania rzeczy osobistych i kontrola korespondencji. 
Początkowy sprzeciw Ruszara wobec tego rodzaju praktyk, skonfrontowany 
z niemożnością zmiany własnej sytuacji i koniecznością podporządkowania 
się regulaminowym i pozaformalnym praktykom funkcjonowania w jednost-
ce wojskowej, zastąpiony został inteligentną adaptacją do warunków, w ja-
kich się znalazł. Jego wykształcenie, oczytanie i wiedza pozwalały mu na 
sprytne wyczuwanie większości szykan, na jakie był narażany i ich unikanie 
bądź niwelowanie ich dotkliwości. Ostrożność Ruszara w trakcie pisania no-
tatek z życia żołnierskiego nie wynikała z jego bojaźliwości. Świadomy tego, 
że krytyczne opisywanie stosunków w armii może być zakwalifikowane jako 
zdrada tajemnicy wojskowej i może grozić poważnym wyrokiem, dyskretnie 
przemycał opis rzeczywistości w listach do najbliższych. Odnalazłszy po la-
tach swoją korespondencję, ułożył ją w dziennik własnej służby wojskowej 
w 36 Łużyckim Pułku w Trzebiatowie, dając tym samym nie tylko szczegółowy 
opis życia żołnierzy służby zasadniczej w jednostce wojskowej, lecz także 
obraz stosunków międzyludzkich oraz formalnych i nieformalnych zależno-
ści panujących w LWP.

3  J. M. Ruszar, Czerwone pająki…, dz. cyt., s. 13.
4  Tamże, s. 204.
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Trzeba tu jednak doprecyzować, że Ludowe Wojsko Polskie to powszechnie 
stosowana nieoficjalna nazwa polskich sił zbrojnych sformowanych w la-
tach 1943–1944 w ZSRR oraz wywodzącego się z nich Wojska Polskiego w Pol-
sce Ludowej w latach 1944–1952 i Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej w latach 1952–19895.
Z opisu Ruszara wyłania się obraz wojska, w którym wręcz zaskakujący jest 
poziom prymitywizmu i obcesowości panujący w jednostce, do której go 
przeniesiono. Uwidacznia się to zwłaszcza w stosunkach międzyludzkich, 
panujących między kadrą a szeregowymi. Zarówno podoficerowie, jak i ofi-
cerowie odnoszą się do żołnierzy służby zasadniczej z brutalnością i po-
gardą, a używany język przepełniony jest wulgaryzmami, zarówno podczas 
wydawania rozkazów, jak i w nieformalnych rozmowach, co szczególnie 
uwidacznia się na tle stosowanego przez autora literackiego opisu sytuacji 
i wydarzeń. Z brutalną i wulgarną rzeczywistością wojskową zderza się on 
już w momencie przybycia do 36 Pułku i przydziału do 7 kompanii, co opi-
suje następująco: „Na parterze zastaliśmy skacowanego oficera dyżurnego, 
a w kancelarii na piętrze – wojskowego pisarza. Był to chłopak z maturą, 
więc dostał trzecią belkę i zatrudnili go w sztabie. Wziął od mojej eskorty 
papiery, sprawdził przydział, spojrzał na mnie bez wyrazu i poinformował 
nie okazując emocji: – Siódma. Przejebane. Jak w ruskim czołgu”6. Nie spo-
sób uniknąć tu wrażenia, że nie bez powodu do języka potocznego weszły 
porównania do koszarowego życia i języka, których nieodłącznym elemen-
tem są wulgarny język i brutalne zachowania, emblematyczne zwłaszcza dla 
kultury organizacyjnej wojska czasów PRL. Sposób traktowania żołnierzy 
służby zasadniczej powoduje, że sam Ruszar słyszy swoje nazwisko w ze-
stawieniu: „Wy, kurwa, Ruszar!” i to wspomnienie pozostaje z nim na lata, co 
potwierdza w posłowiu z 2016 r., gdzie pisze: „Jeden z przyjaciół doradzał mi, 
że najlepszy byłby tytuł «Wy, kurwa, Ruszar!». Dosadnie i językowo precyzyj-
nie, ale jakoś się wstydzę. Ot, inteligenckie opory”7. 
Stosunki międzyludzkie w wojsku zależały od  hierarchii formalnej, wynika-
jącej z posiadanego stopnia wojskowego i podległości, jak również z niefor-
malnej, tzw. falowej, związanej z subkulturą żołnierzy służby zasadniczej, 

5  Zob. J. Kajetanowicz, Etapy rozwoju WP w okresie powojennym, [w:] R. Klementowski, J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, G. Strauchold, 
Wojsko w Polsce „Ludowej”. Studia i materiały IPN, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 30–41.
6  J. M. Ruszar, Czerwone pająki…, dz. cyt., s. 9.
7  Tamże, s. 204.
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w której pozycja żołnierza zależała od stażu służby i liczby dni pozostałych 
do tzw. „wyjścia do cywila”. Wynikało to z jednoczesnego odbywania służby 
w ramach tego samego pododdziału przez żołnierzy powołanych do wojska 
w różnych terminach. Życie w jednostce wojskowej charakteryzowało się sza-
cunkiem wymuszonym nie tylko przez unormowane standardy służby, naka-
zujące wykonywanie rozkazów przełożonych, ale też przez nieformalne pod-
porządkowanie żołnierzom o dłuższym stażu służby, które często opierało 
się wręcz na przemocy. Zachowania takie można odnaleźć w opisach autora 
dotyczących tzw. ścigania kota: „Ścigać żołnierza, to znaczy znęcać się na 
wesoło. Jest to lżejsza forma, bo bardziej sadystyczna ma określenie «prze-
pierdalać». Wczoraj kaprale popili, bo jeden z nich dostał awans i będzie sze-
fem kompanii. Wydając bełkotliwe rozkazy, robili na przemian zbiórkę w łóż-
kach (piżamy) i na korytarzu w pełnym oporządzeniu”8.
Jednocześnie zachowania takie wobec podwładnych przejawiała również ka-
dra zawodowa jednostki wojskowej, stosując wobec żołnierzy, a nawet ca-
łych pododdziałów procedurę nazywaną przez Ruszara «przepierdalaniem». 
Miała ona polegać na bieganiu lub robieniu pompek w maskach przeciwga-
zowych, okopywaniu się na czas, urządzaniu niekończących się alarmów czy 
wreszcie obejmowaniu wart lub służb poza kolejnością, tak aby nie dać żoł-
nierzowi szansy na odpoczynek. „Jednego z moich kubusiów – jak pieszczo-
tliwie nazywamy młode wojsko – który pracuje tu ze mną, szef kompanii dziś 
w nocy trochę przepierdolił. Konkretnie to kazał zrobić kilkanaście pompek 
w masce przeciwgazowej. Dwie czy trzy nawet przy zatkanym korku od po-
chłaniacza, co powoduje duszenie9”.
Ten drugi aspekt wojskowej rzeczywistości bardzo często pojawia się w opi-
sach Ruszara, według których kultywowana przez żołnierzy fala powoduje, 
że żołnierze z większym stażem służby znęcają się nad tymi z późniejszego 
poboru, wysługują nimi, poniżają, zmuszają do odprawiania dziwacznych ry-
tuałów (meldowanie cyfry, robienie muchy, odpalanie zisa)10.
Niewątpliwie miało to swoje konsekwencje w poziomie służby, bo jak pisze 
Ruszar: „wysłanie do pracy dziesięciu żołnierzy oznacza, że pracuje tylko 
pięciu, bo reszta to tzw. rezerwa, której praca nie dotyczy”11. 

8  Tamże, s. 101.
9  Tamże, s. 108.
10  Zob. tamże, s. 102–106.
11  Tamże, s. 75.
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Jednocześnie w toku narracji wyłania się ciekawy stosunek autora do fali. O ile 
bowiem o brutalności kadry wobec żołnierzy wyraża się on z najwyższą nie-
chęcią i krytyką, o tyle falowa przemoc nie jest dla niego czymś nadto obrzy-
dliwym. Można nawet odnieść wrażenie, że internalizując pewne formy zacho-
wań, sam korzystał z przywilejów wynikających z dłuższego stażu służby.
Autor dziennika wyraża w większości swoich opisów pogardliwy stosunek 
do służących z nim żołnierzy, zwłaszcza starszych stopniem. W trakcie całej 
służby zasadniczej odnalazł jedynie kilku kolegów, których doceniał, przede 
wszystkim za ich wiedzę, inteligencję i umiejętności, co widać w jego stosun-
ku do kaprala Ryszarda Koska: „Najważniejszy jest dla mnie Rysiek. To wiel-
kie szczęście, że go spotkałem. Jest dowódcą czołgu, kapralem i muzykiem. 
W kasynie oficerskim gra ze swoim zespołem do tańca. Właściwie to facet 
pełen sprzeczności. Drobny, szczupły, ale czołgista. Delikatny i wrażliwy, 
lecz nie cierpi z tego powodu. Potrafi się «wyłączyć» i po prostu nie zauważa 
wojska. Ma je gdzieś. Uważa, że wojsko to okres przymusowego zbydlęcenia. 
Fakt, że przy jego pozycji fuchmistrza, znającego całą kadrę jednostki, nie 
jest to takie trudne”12.
Wobec niektórych, niższych stażem służby, okazywał litość podyktowaną 
zrozumieniem dla ich niskiej pozycji w nieformalnej hierarchii wojskowej: 
„Rezerwa się bawi. Młodzi oglądają telewizję. To dla nich święto, bo kotom 
zabrania się oglądania filmów. Muszą wyjść ze świetlicy po obowiązkowym 
dzienniku telewizyjnym. Przed dziennikiem robię zbiórkę kompanii i wyja-
śniam, że dowódca zabronił wyrzucania kotów ze świetlicy, jeśli tylko rejony 
będą posprzątane”13.
Ponadto, adaptując się do warunków służby, Ruszar szybko pojął zawoalo-
wane prawidła funkcjonowania w strukturach jednostki wojskowej, które 
ułatwiły mu odbycie służby zasadniczej. Dzięki nawiązanym znajomościom 
i niepodważalnej inteligencji potrafił dostosowywać się do panującej sytu-
acji tak, aby niedociągnięcia organizacyjne przekuwać na własną korzyść, 
jak np. zgłoszenie się jako ślusarza podczas poligonu Głębokie, co pozwoliło 
mu, jak sam opisuje, być „dekownikiem” przy pracach kuchennych i uniknąć 
ciężkich ćwiczeń poligonowych14.

12  Tamże, s. 28.
13  Tamże, s. 116.
14  Zob. tamże, s. 48–50.
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Czytelnika, uważnie śledzącego dokonany przez Ruszara opis rzeczywisto-
ści wojskowej, może zaskoczyć, oprócz tak dobitnie opisanej atmosfery sto-
sunków międzyludzkich panujących w jednostce, zadziwiająco niski poziom 
wyszkolenia i wyposażenia infrastruktury w jednostce liniowej. 36 Pułk Zme-
chanizowany był częścią 8 Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej. W razie 
wybuchu wojny miał on nacierać na północne Niemcy i Danię15. Tymczasem 
Ruszar pisze, że poza wyjazdami na poligon żołnierze większość czasu spę-
dzają na sprzątaniu rejonów, pracach w pułkowym gospodarstwie rolnym 
(które dostarczało żywności do kuchni), pomaganiu na budowach i w pege-
erach. Jak można wywnioskować z opisu autora, jednostka, w której służył, 
obsadzona była w większości przez niewykształconych i źle wyposażonych 
żołnierzy, którym przyświecała idea biernego przetrwania i zachowania 
status quo. Pomagał temu fakt, że „lata siedemdziesiąte i pierwsza połowa 
lat osiemdziesiątych były okresem względnej stabilizacji Wojska Polskiego. 
Nie planowano formowania nowych jednostek, uznając, że te które istnieją, 
w pełni zabezpieczają potrzeby związane z obroną terytorium kraju i udzia-
łem w siłach koalicyjnych Układu Warszawskiego”16.
Wielu dowódców kompanii, w tym także porucznik Ładniak17 – dowódca 
7 kompanii, w której służył Ruszar, skupiało się na utrzymaniu posłuchu wśród 
podwładnych poprzez bezsensowne znęcanie się i zamęczanie ich alarmami, 
ćwiczeniami w terenie czy wielokilometrowymi marszami w pełnym oporzą-
dzeniu, nawet jeżeli nie przynosiło to żadnej efektywności w zakresie wyszko-
lenia ani podnoszenia morale, a wręcz powodowało odwrotny efekt, przeja-
wiający się zniechęceniem do służby. Autor dziennika pisze tak: „mój dowódca 
nie znosi, gdy żołnierz siedzi bezczynnie, więc zawsze znajduje mu jakąś roz-
rywkę. Gdy chłopcy są niegrzeczni, to bierze ich na dłuższy spacer dla zdro-
wia na 30 km ze wszystkim «co Ojczyzna dała». Z takiego spaceru wróciłem 
wyłącznie dzięki silniejszym fizycznie i kondycyjnie kolegom”18.
Sytuacje te tłumaczyć mogą wyjaśnienia historyków IPN, przedstawione 
w posłowiu od redaktorów książki: 36 Pułk należał do najgorszych w dywizji, 
wyróżniając się negatywnie poziomem wyszkolenia, dyscypliny i zaangażo-
wania19.

15  https://twojahistoria.pl/2017/10/11/czerwone-pajaki-dziennik-zolnierza-lwp-jozef-maria-ruszar/4/ (dostęp: 10.10.2017).
16  Zob. J. Kajetanowicz, Etapy rozwoju WP w okresie powojennym…, dz. cyt., s 38.
17  Zob. J. M. Ruszar, Czerwone pająki…, dz. cyt., s. 10.
18  Tamże, s. 41.
19  Tamże, s. 232–235.
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Ważną cześć dziennika żołnierza LWP zajmują wątki religijne, które wyni-
kają z głębokiej wiary autora i jego zaangażowania w krakowskie duszpa-
sterstwo akademickie. Szczególnie ujmuje opis potajemnego przygotowania 
wigilii w jednostce wojskowej, podczas której zacierają się wszelkie podziały 
między żołnierzami, a wspólnie śpiewana kolęda pokonuje wszelkie zakazy 
obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia. W relacji Ruszara czytamy: „Wsta-
jemy i zaczynamy śpiewać, Szef sztabu biegnie do nas, ale już kompania 
za kompanią podnosi się i śpiewa. Jest za późno. Wysoko pod sklepieniem 
dudni. Teraz jest to wyraz mocy. Na oficera patrzy dwieście par źrenic i nikt 
nie opuszcza wzroku. Śpiewamy jeszcze głośniej, jakby od tego rosła nasza 
siła. Cały nasz żal, nienawiść i pragnienie nieistniejącej wspólnoty wrzucamy 
w tę kolędę”20.
Należy podkreślić, że okres służby zasadniczej Ruszara przypadał w czasie 
najistotniejszych wydarzeń dla polskiego Kościoła za czasów PRL. Autor opi-
suje reakcje żołnierzy i kadry jednostki wojskowej w momencie wyboru Ka-
rola Wojtyły na papieża oraz w okresie jego pierwszej pielgrzymki papieskiej 
do ojczyzny. Dodać trzeba, że Ruszar szczególnie przeżywał te wydarzenia, 
ze względu na jego wcześniejszy bezpośredni kontakt z kardynałem Wojty-
łą w Krakowie. Z treści publikacji wywnioskować można, że mimo ogólnie 
narzuconej laickiej indoktrynacji w wojsku nie tylko żołnierze służby zasad-
niczej, lecz także kadra zawodowa przywiązana była do wartości chrześci-
jańskich, obchodziła święta religijne i doceniała wybór Polaka na papieża. 
Swoje wojskowe przeżycia autor, jako absolwent polonistyki, opisuje z li-
terackim talentem, niekiedy z humorem i ironią, innym razem refleksyjnie 
i z zadumą. Jako filozof zastanawia się nad reakcjami człowieka, którego po-
stawiono w obliczu ekstremalnych okoliczności. W wojsku bowiem ujawnia 
się jedna z charakterystycznych cech każdego totalitaryzmu – niszczenie 
więzi międzyludzkich i próby podkopania wiary w uczciwość w stosunkach 
między ludźmi. To jest jeden z największych przykładów na niszczenie czło-
wieka, „bo czymże jest człowiek dla drugiego człowieka, jeśli nie nadzie-
ją i pokładanym w nim zaufaniem?”21. Więzi międzyludzkie autor utrzymu-
je poprzez regularną korespondencję z rodziną i znajomymi. Pisanie listów 
staje się dla niego zarówno obowiązkiem podtrzymania bezpośredniej bli-
skości z najbliższymi, jak i przekazaniem świadectwa o służbie żołnierskiej 

20  Tamże, s. 119.
21  Tamże, s. 143.
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w warunkach pozbawionych prawości i morale, a zatem wypaczających ob-
raz służby ojczyźnie. 
Czytając tę lekturę, spotkać można liczne odniesienia do literatury, poezji 
i filozofii; książek i gazet, które autorowi udaje się przeczytać w wojsku; 
 filmów, które zdołał obejrzeć. To świadectwa walki Ruszara o utrzymanie 
poziomu intelektualnego wyższego niż ten prezentowany przez otaczają-
cych go ludzi. Mimo wszystko, zadziwiające wydaje się bogate wyposażenie 
bibliotek jednostek wojskowych za czasów PRL i ich niedocenianie, potwier-
dzane brakiem wypożyczeń. Z opisu Ruszara wydaje się, że był on na wskroś 
oczytanym żołnierzem służby zasadniczej, przedstawiającym oczami mło-
dego inteligenta obraz Polski końca lat 70. Dostrzegał i odczuwał więcej niż 
inni, zamieniając swoje postrzeżenia w literaturę pamiętnikarską, a jedno-
cześnie źródło historyczne.
Trzeba jednak podkreślić, że opisane przez autora wydarzenia są komento-
wane w duchu jego subiektywnych odczuć. Dziennik wydarzeń, spisany na 
podstawie odzyskanej korespondencji, można uznać za jego osobiste świa-
dectwo służby wojskowej. Jednak opis ten nie wydaje się wystarczający, aby 
na podstawie wniosków Ruszara generalizować i tworzyć obraz zasadniczej 
służby wojskowej w okresie PRL. Jego spostrzeżeń, jakkolwiek są dowodem 
obserwacji uczestniczącej, nie można traktować w sposób naukowy, ponie-
waż pozbawione są naukowej podstawy metodologicznej, której wymagają 
nauki społeczne. Sam autor, z wykształcenia polonista, nie socjolog, trak-
tuje swoją publikację jako opis wydarzeń, nie zaś zjawisk społecznych. Nie-
wątpliwie, Czerwone pająki – dziennik żołnierza LWP są podstawą i ważnym 
przyczynkiem do dalszych rozważań na temat służby wojskowej w polskiej 
armii przed 1989 r. i konfrontacji z innymi autorami, opisującymi i badający-
mi tę tematykę.


