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Polskie Paƒstwo Podziemne
– d∏ugie trwanie w PRL

(1956–1989)
„Pewne struktury, ˝yjàc bardzo d∏ugo, stajà si´ elementami
sta∏ymi dla nieskoƒczonej liczby pokoleƒ; przepe∏niajà histo-
ri´, utrudniajà jej up∏yw, a zatem i kierujà nim. [...] ramy my-
Êlenia sà tak˝e wi´zieniami d∏ugiego trwania”.
Fernand Braudel, Historia i trwanie, Warszawa 1999, s. 55.

Przez d∏ugie lata trwaç jeszcze b´dzie zapewne spór o to, kiedy przesta∏o ist-
nieç Polskie Paƒstwo Podziemne. Jest oczywiste, ˝e tak z∏o˝ona struktura nie zni-
ka z dnia na dzieƒ. Dlatego te˝ proponowane przez badaczy problemu daty ma-
jà charakter przede wszystkim symboliczny. Do najcz´Êciej przyjmowanych
nale˝à: 19 stycznia 1945 r. (rozkaz gen. Leopolda Okulickiego o rozwiàzaniu
Armii Krajowej) oraz 1 lipca 1945 r. (rozwiàzanie Rady JednoÊci Narodowej).
Niekiedy proponuje si´ równie˝ styczeƒ 1947 r. (rozbicie Komitetu Porozumie-
wawczego Organizacji Polski Podziemnej) czy te˝ listopad tego samego roku
(likwidacja IV Zarzàdu G∏ównego Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”). Resztki
struktur wywodzàcych si´ z Polskiego Paƒstwa Podziemnego trwa∏y jednak
tak˝e po 1947 r. Licznie powstajàce w tym czasie drobne organizacje konspira-
cyjne (g∏ównie m∏odzie˝owe) odwo∏ywa∏y si´ do tradycji wojennego podziemia.
Za ostateczne przerwanie symbolicznej ciàg∏oÊci mo˝na chyba uznaç Êmierç
Józefa Franczaka „Lalka”. Franczak, ˝o∏nierz Armii Krajowej, nast´pnie WiN,
21 paêdziernika 1963 r. zginà∏ otoczony przez funkcjonariuszy SB i ZOMO1. Do
tego czasu przez blisko dwadzieÊcia lat wraz z topniejàcà garstkà towarzyszy,
a wreszcie samotnie, wymyka∏ si´ ob∏awom, przenoszàc daleko w g∏àb PRL
wàt∏y p∏omyk ocala∏y z wielkiego zrywu lat 1939–1945 – Polski Podziemnej.

Nie b´dzie chyba przesadà stwierdzenie, ˝e g∏ównym zadaniem komunistycz-
nego aparatu represji w latach 1944–1956 by∏o zniszczenie Polskiego Paƒstwa
Podziemnego – zarówno jego struktur, jak i tworzàcych je osób. Poczàwszy od
pierwszych aresztowaƒ w 1944 r., wywózek do ∏agrów w Zwiàzku Sowieckim,
przez procesy przed sàdami wojskowymi a˝ po ostatnie ob∏awy w po∏owie lat
pi´çdziesiàtych – nieprzerwanie trwa∏a wielka operacja „polskich” i sowieckich

1 Podstawowe dokumenty w tej sprawie opublikowa∏ Henryk Pajàk (idem, Oni si´ nigdy nie pod-
dali, Lublin 1997, s. 230–280).
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s∏u˝b specjalnych. Bilans tych dzia∏aƒ jest tragiczny – co najmniej kilkanaÊcie
tysi´cy zabitych, dziesiàtki tysi´cy z∏amanych ˝yciorysów, rozbite Êrodowiska
ideowe i polityczne. Dzia∏aniom aparatu bezpieczeƒstwa towarzyszy∏a nieustanna
nagonka propagandowa, zapoczàtkowana ju˝ jesienià 1944 r. s∏awetnym plaka-
tem przedstawiajàcym „zaplutego kar∏a reakcji”. Tak jak represje mia∏y zlikwido-
waç fizycznie Polskie Paƒstwo Podziemne, tak celem propagandy by∏o zniszcze-
nie jego mitu i legendy. Polska Rzeczpospolita Ludowa rodzi∏a si´ wi´c na
gruzach Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Czy jednak zniszczy∏a je ca∏kowicie?

Niewàtpliwie destrukcji uleg∏y zarówno cywilne, jak i wojskowe struktury
Polski podziemnej. W latach 1948–1955 zniszczono równie˝ w wi´kszoÊci wi´zi
∏àczàce poszczególne Êrodowiska. By∏o to wynikiem nasilonych represji, a tak˝e
masowej inwigilacji skutkujàcej powszechnà podejrzliwoÊcià i obawà przed pro-
wokacjà. Odnowienie zerwanych kontaktów nastàpi∏o wraz z cz´Êciowà rehabi-
litacjà AK w 1956 r. Istotnà rol´ w integracji Êrodowisk akowskich odgrywali
majàcy autorytet dawni dowódcy wy˝szych szczebli. Obok rozmaitych form
samopomocy najistotniejsze sta∏y si´ dzia∏ania zmierzajàce do utrwalenia prawdy
o niedawnej wówczas wcià˝ przesz∏oÊci. Zbierano relacje, wspierano badaczy
zajmujàcych si´ dziejami AK, rozpowszechniano niezafa∏szowany obraz najnow-
szych dziejów Polski, starano si´ upami´tniaç najwa˝niejsze wydarzenia – fundo-
wano tablice w koÊcio∏ach, budowano pomniki itd. Dzia∏aniami tymi obejmowa-
no nie tylko w∏asnà przesz∏oÊç. Jak pisa∏ Andrzej Friszke, „Broniono w∏aÊciwie
ca∏ej tradycji patriotycznej, postaci Pi∏sudskiego, wzgl´dnie Dmowskiego, wize-
runku II Rzeczypospolitej, wymowy wojen 1920 i 1939 roku, prawdy o 17 wrzeÊ-
nia, Katyniu, osamotnieniu powstania warszawskiego”2.

Pozornie wi´c Êrodowiska dawnych ˝o∏nierzy podziemia koncentrowa∏y si´ na
rozpami´tywaniu chlubnej przesz∏oÊci. Troska o zachowanie pami´ci o poszcze-
gólnych wydarzeniach historycznych, o prawdziwe opracowanie najnowszych
dziejów, o upami´tnienie miejsc walki i kaêni by∏a jednak w istocie troskà o prze-
kazanie kolejnym generacjom idea∏ów i wartoÊci Polski podziemnej. Dlatego te˝
zapewne dawni ˝o∏nierze AK i osoby zaanga˝owane w struktury cywilne Paƒstwa
Podziemnego byli przez d∏ugie lata, a˝ do schy∏ku lat osiemdziesiàtych, najwa˝-
niejszà grupà podlegajàcà nieustannej inwigilacji przez aparat bezpieczeƒstwa3.

Jednym z istotniejszych dzia∏aƒ podj´tych w goràcym okresie „polskiego paê-
dziernika” przez osoby zwiàzane z Polskim Paƒstwem Podziemnym – grup´ instruk-
torów Szarych Szeregów – by∏a próba odrodzenia niezale˝nego harcerstwa4. Mimo
i˝ nie zakoƒczy∏a si´ ona sukcesem – komuniÊci po kilku latach odzyskali kontrol´
nad ruchem harcerskim – nie by∏a jednak˝e zupe∏nym niepowodzeniem. W ZHP
przetrwa∏y zarówno pojedyncze osoby, jak i ca∏e Êrodowiska kultywujàce dawne

2 A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994, s. 125. Por. te˝ K. Gàsiorow-
ski, Nurt niepodleg∏oÊciowy w opozycji demokratycznej na terenie Krakowa i Ma∏opolski w latach
1976–1981 [w:] SolidarnoÊç. Kruszenie muru, red. T. Gàsowski, A. Roliƒski, W.W. WiÊniewski, Kra-
ków 2000, s. 97–98.
3 Por. P. Niwiƒski, Okr´g Wileƒski AK w latach 1944–1948, Warszawa 1999, s. 315–316. Wed∏ug
informacji uzyskanych od Tomasza Balbusa wroc∏awska SB ostatnie uzupe∏nienia kart informacyj-
nych by∏ych cz∏onków podziemia wprowadza∏a jeszcze w 1987 r.!
4 K. Persak, Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku, Warszawa 1996.
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tradycje i wychowujàce m∏odzie˝ w duchu s∏u˝by Bogu i Ojczyênie. Najlepszym
przyk∏adem jest oczywiÊcie legendarna warszawska „Czarna Jedynka”. Dzi´ki takim
grupom mo˝liwe by∏o powstanie niezale˝nego ruchu harcerskiego po 1980 r.5

Prze∏om paêdziernikowy zaowocowa∏ krótkotrwa∏à „odwil˝à” w polskiej
historiografii, tak˝e w badaniach nad najnowszym okresem dziejów. W Komitecie
Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej szybko jednak dostrze˝ono
niebezpieczeƒstwo p∏ynàce z faktu publikowania w miar´ rzetelnych opracowaƒ
poÊwi´conych historii Armii Krajowej. Oprócz „zwyk∏ej” cenzury zosta∏y one
poddane tak˝e ocenie Zak∏adu Historii Partii przy KC PZPR. Ostateczne decy-
zje w sprawie druku lub wstrzymania poszczególnych pozycji podejmowa∏
Wydzia∏ Propagandy i Agitacji KC. Za szczególnie groêne uznawano „obiektywi-
styczne”, a wi´c pozbawione komentarza i wtr´tów propagandowych, przed-
stawianie historii AK6. Najwyraêniej wi´c wymowa samych faktów nios∏a
ze sobà wielkie zagro˝enie dla ponoç niezwyci´˝onego ustroju. Upadek W∏ady-
s∏awa Gomu∏ki zmieni∏ w tej kwestii niewiele. Przyk∏adem mogà byç losy ksià-
˝ek Tomasza Strzembosza – Oddzia∏y szturmowe konspiracyjnej Warszawy
1939–1944 oraz Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–19447. Fa∏szowanie
dziejów AK, a tak˝e opóênianie pod ró˝nymi pretekstami druku traktujàcych
o nich ksià˝ek (poddawanych nadal ostrej cenzurze), trwa∏o a˝ do lat osiemdzie-
siàtych, do samego schy∏ku PRL. Dopiero po zniesieniu stanu wojennego zacz´-
∏y si´ liczniej (g∏ównie w wydawnictwach katolickich) ukazywaç monografie po-
szczególnych zagadnieƒ z dziejów Polski podziemnej8. W tym czasie istnia∏ ju˝
silny „drugi obieg” wydawniczy, skutecznie zape∏niajàcy luki istniejàce w oficjal-
nej historiografii. Czasem dochodzi∏o nawet do kuriozalnych sytuacji, na przy-
k∏ad wi´kszoÊç monografii Romana Koraba-˚ebryka ukaza∏a si´ oficjalnie, a pomi-
ni´ty ostatni rozdzia∏ doczeka∏ si´ licznych edycji w podziemiu.

O ile jednak prace poÊwi´cone Armii Krajowej ukazywa∏y si´ doÊç licznie,
o tyle ksià˝ki traktujàce o cywilnych strukturach Paƒstwa Podziemnego (Delega-
turze Rzàdu na Kraj) mo˝na by∏o dos∏ownie policzyç na palcach jednej r´ki9. 

Coraz liczniej wydawane opracowania historyczne, aczkolwiek rozchwytywa-
ne w ka˝dym nak∏adzie, nie by∏y jednak w stanie wype∏niç spo∏ecznego zapotrze-
bowania na zilustrowanie narastajàcego mitu AK. Swoistym paradoksem jest, ˝e
najpowszechniejszym chyba symbolem tej legendy stali si´ bohaterowie filmu
Kolumbowie, b´dàcego ekranizacjà niekoniecznie przychylnej Polskiemu Paƒstwu
Podziemnemu ksià˝ki Romana Bratnego. Miano „pokolenia Kolumbów” na dobre

5 Por. T. Strzembosz, Polacy w PRL: sprzeciw, opozycja, opór, „Arcana” 2000, nr 5.
6 Zob. np. AAN, KC PZPR, 237/VIII–1108, k. 41, Pismo Zak∏adu Historii Partii do z-cy kierowni-
ka Wydzia∏u Propagandy i Agitacji KC PZPR, 3 VII 1969; ibidem, k. 35–39, Notatka w sprawie
ksià˝ki Alfreda Paczkowskiego pt. „Ankieta cichociemnego”, 29 V 1969.
7 Zob. T. Strzembosz, Bez tytu∏u [w:] Cenzura w PRL. Relacje historyków, Warszawa 2000,
s. 195–198. Sporo interesujàcych szczegó∏ów dotyczàcych utrudniania publikowania prac poÊwi´-
conych dziejom AK zawar∏ w swoich wspomnieniach C. Chlebowski – idem, Bez pokory, Warszawa
1997, t. 2.
8 Zob. np. C. Chlebowski, Wachlarz, Warszawa 1983; J. Tucholski, Cichociemni, Warszawa 1984;
G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939–1945, Warszawa 1987.
9 Szerzej: W. Grabowski, Delegatura Rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1959–1945, Warszawa
1995, s. 8–10.
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zadomowi∏o si´ w j´zyku polskim i zosta∏o zaakceptowane tak˝e przynajmniej
przez cz´Êç Êrodowiska kombatanckiego.

Jednym z najs∏abiej zbadanych zagadnieƒ w historii Polski Ludowej sà dzieje
drobnych organizacji konspiracyjnych, g∏ównie m∏odzie˝owych, powstajàcych
po 1956 r. Na podstawie dotychczasowych badaƒ10 ostro˝nie mo˝na szacowaç,
˝e S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa wykrywa∏a rocznie co najmniej kilkanaÊcie tego rodza-
ju grup. Mo˝na przypuszczaç, ˝e Polska podziemna, obok dzia∏aƒ niepodleg∏o-
Êciowych z poczàtków XX w., by∏a jednym z g∏ównych wzorów dla tych organi-
zacji11. Zaskakujàco wiele z nich, przynajmniej do po∏owy lat szeÊçdziesiàtych,
gromadzi∏o broƒ i rozwa˝a∏o mo˝liwoÊç podj´cia walki zbrojnej w dogodnych
warunkach. G∏ównymi formami walki by∏a jednak propaganda – ulotki, napisy
na murach, niszczenie komunistycznych symboli itp. Jak si´ wydaje, udzia∏
w tych dzia∏aniach pokolenia wojennej konspiracji by∏ niewielki. Wynika∏o to za-
pewne z obaw Êrodowiska przed mo˝liwà prowokacjà, jego ciàg∏ej inwigilacji
i zastraszenia. Fakt ten budzi∏ frustracj´ m∏odocianych konspiratorów, bezsku-
tecznie usi∏ujàcych znaleêç sojuszników wÊród starszych, doÊwiadczonych kole-
gów. W ulotce jednej z grup, podpisanej notabene „Polska Walczàca”, czytamy:
„˚o∏nierze AK, NSZ, BCh, ˝o∏nierze Polski Podziemnej, bohaterowie spod zna-
ku M∏ota, Ognia, Jastrz´bia, Warszyca, ˝o∏nierze leÊnych oddzia∏ów, przysi´gali-
Êcie Polsce i winniÊcie jej wiernoÊç” [podkr. ¸.K.]. Jedynym znanym nam do tej
pory przyk∏adem po∏àczenia zapa∏u m∏odzie˝y i doÊwiadczenia dawnych ˝o∏nie-
rzy AK jest oczywiÊcie organizacja „Ruch”. Jednym z za∏o˝ycieli organizacji by∏
oficer AK i WiN Marian Go∏´biewski. Co prawda, jak wspomina∏ Stefan Niesio-
∏owski, by∏ on „jednym z twórców raczej ni˝ organizatorów ruchu, bardziej
inspiratorem i duchowym patronem ni˝ czynnym dzia∏aczem, chocia˝ znajdowa∏
wspólny j´zyk z m∏odym pokoleniem, to jednak – by∏ ju˝ cz∏owiekiem zm´czo-
nym”12. A mowa tu jest o jednym z najbardziej wytrwa∏ych konspiratorów, ska-
zanym na kar´ Êmierci (zamienionà na do˝ywocie), który po dziesi´ciu latach po-
bytu w wi´zieniu zdo∏a∏ w 1955 r. zaprzysiàc rotà przysi´gi Armii Krajowej
kilkunastu wspó∏wi´êniów oraz stra˝nika i opanowaç zak∏ad karny w Sieradzu!
Po opuszczeniu wi´zienia zaÊ a˝ do wymuszonej emigracji w 1982 r. (z przerwà
na kolejny wyrok) nieustannie podejmowa∏ rozmaite dzia∏ania niepodleg∏oÊcio-
we. O ile˝ bardziej „zm´czeni” musieli byç jego koledzy. W∏aÊnie to „zm´czenie”,
b´dàce wynikiem trudnej dziÊ do wyobra˝enia skali represji z lat 1944–1956,
wydaje si´ kluczem do zrozumienia ograniczonej aktywnoÊci dawnych konspira-
torów nie tylko w latach szeÊçdziesiàtych, lecz tak˝e w dzia∏aniach opozycyjnych
okresu 1976–1989. Dawni akowcy s∏u˝yli swà radà i autorytetem, tak˝e firmu-
jàc dzia∏ania m∏odszego pokolenia, jednak˝e jako zwarta grupa nie podj´li ju˝
wi´kszej akcji opozycyjnej.

WÊród czternastu sygnatariuszy Apelu do spo∏eczeƒstwa i w∏adz PRL, infor-
mujàcego o powstaniu Komitetu Obrony Robotników, znaleêli si´ cz∏onkowie

10 Autor prowadzi∏ wst´pne kwerendy na ten temat w spuÊciênie KC PZPR przechowywanej
w AAN oraz w zasobach IPN. 
11 Por. P. Zaremba, M∏odopolacy, Gdaƒsk 2000, s. 12, 30.
12 E. Ostro∏´cka (S. Niesio∏owski), „Ruch” przeciw totalizmowi, Warszawa 1989, s. 13. Tam te˝
zarys historii organizacji.
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okupacyjnej PPS-WRN (Ludwik Cohn, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypior-
ski), zast´pca delegata rzàdu na kraj i cz∏onek Krajowej Rady Ministrów (Antoni
Pajdak), szef Kedywu Okr´gu Warszawskiego AK, cz∏onek Delegatury Si∏
Zbrojnych na Kraj, wspó∏za∏o˝yciel Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” (Józef
Rybicki), kapelan Szarych Szeregów (ks. Jan Zieja) i wreszcie szeregowy ˝o∏nierz
AK, powstaniec warszawski (Jan Józef Lipski). OczywiÊcie to g∏ównie Pajdak
i Rybicki wnosili do KOR autorytet dzia∏aczy Polskiego Paƒstwa Podziemnego,
tym samym znacznie powi´kszajàc „kapita∏ spo∏ecznego zaufania”13 do nowej
organizacji. Domniemywaç jednak nale˝y, ˝e wi´kszym zaufaniem Êrodowisk
akowskich cieszy∏a si´ dzia∏alnoÊç Ruchu Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela.
Inicjatywà, w której du˝y udzia∏ mia∏y osoby zwiàzane z Polskà podziemnà, by∏
te˝ powsta∏y w lutym 1979 r. Komitet na rzecz Samostanowienia Narodu14. Jed-
nak˝e wi´kszoÊç dzia∏aƒ Êrodowisk dawnych konspiratorów nadal by∏a zwiàzana
z upami´tnianiem niedawnej przesz∏oÊci, uroczystoÊciami patriotycznymi itd.
Du˝e zaniepokojenie w∏adz wywo∏a∏ fakt, ˝e pod ulotkà wzywajàcà do Êwi´to-
wania szeÊçdziesiàtej rocznicy niepodleg∏oÊci w 1978 r. podpisa∏o si´ grono wy˝-
szych oficerów AK (Henryk Bezeg, W∏adys∏aw Liniarski, Kazimierz Pluta-
-Czachowski, Micha∏ St´pkowski). Zaniepokojenie by∏o tym wi´ksze, ˝e w tre-
Êci ulotki znalaz∏ si´ fragment traktujàcy o tym, i˝ „Naród polski nigdy z utratà
wolnoÊci si´ nie godzi∏ i nie pogodzi. Do czasu kiedy w sprzyjajàcych warunkach
nie weêmie sobie znowu swej pe∏nej niepodleg∏oÊci, obowiàzuje ˝o∏nierzy Polski
Walczàcej ostatni rozkaz dowódcy Si∏ Zbrojnych w kraju z 19 stycznia 1945 r.
[mówiàcy mi´dzy innymi o kontynuowaniu walki o niepodleg∏oÊç – ¸.K.].
Moralnie obowiàzuje on wszystkich uczciwych Polaków”15.

Jak si´ wydaje, dzieje Polskiego Paƒstwa Podziemnego nie by∏y jednak w szer-
szym zakresie êród∏em inspiracji dla dzia∏alnoÊci opozycji demokratycznej lat
1976–1980. Wypracowa∏a ona w∏asnà (i w du˝ym stopniu skutecznà) form´ jaw-
nej lub pó∏jawnej aktywnoÊci. Sytuacja ta zmieni∏a si´ wraz z powstaniem maso-
wego ruchu „SolidarnoÊci”, a nast´pnie po wprowadzeniu stanu wojennego, gdy
powszechnie dostrzegano „okupacyjne” analogie.

W∏adys∏aw Frasyniuk wspomina∏ autorom Konspiry o wielkim wra˝eniu,
jakie wywar∏y na nim lektury niezale˝nych publikacji poÊwi´conych okresowi
okupacji16. Podobne opinie formu∏owali funkcjonariusze wroc∏awskiej SB17.
O du˝ym zainteresowaniu dziejami Polski podziemnej cz∏onków i dzia∏aczy
„SolidarnoÊci” Êwiadczy tak˝e liczba edycji poÊwi´conych jej ksià˝ek. Opracowa-
nie autorstwa Stefana Korboƒskiego doczeka∏o si´ co najmniej oÊmiu wydaƒ

13 OkreÊlenie J.J. Lipskiego (idem, KOR, Londyn 1983, s. 48).
14 Z. Hemmerling, M. Nadolski, Opozycja demokratyczna w Polsce 1976–1980. Wybór dokumen-
tów, Warszawa 1994, s. 335–337.
15 Por. AAN, KC PZPR, KC PZPR – Wydzia∏ Kultury, sygn. tymcz. 903, bp, Aktualne problemy
dywersji ideologicznej i dzia∏alnoÊci antysocjalistycznej w kraju, nieautoryzowany stenogram wystà-
pienia tow. Bogus∏awa Stachury – wiceministra spraw wewn´trznych – na spotkaniu z lektorami KC
w dniu 10 stycznia 1980 r.
16 M. ¸opiƒski, M. Moskit, M. Wilk, Konspira. Rzecz o podziemnej „SolidarnoÊci”, Gdaƒsk–War-
szawa 1989, s. 156.
17 Por. Archiwum IPN Wroc∏aw, IPN Wr. 053/2127, k. 20, Elementy formowania si´ podziemia
„SolidarnoÊci” w woj. wroc∏awskim, 19 I 1982.
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„drugoobiegowych”, a broszura W∏adys∏awa Bartoszewskiego – siedmiu18. Co
ciekawe, wi´kszoÊç edycji przypada na okres legalnego funkcjonowania „Solidar-
noÊci” w latach 1980–1981. A przecie˝ o Polskim Paƒstwie Podziemnym trakto-
wa∏y równie˝ dziesiàtki innych ksià˝ek z tego okresu. Zapewne publikacje te
kszta∏towa∏y sposób myÊlenia tak˝e innych, poza W∏adys∏awem Frasyniukiem,
dzia∏aczy zwiàzku.

W stanie wojennym Paƒstwo Podziemne sta∏o si´ ju˝ niejako sta∏ym sk∏adni-
kiem myÊli politycznej – zarówno jako punkt odniesienia w stosunku do obecnej
sytuacji, jak i jako wzór do naÊladowania19. Wroc∏awska SB ju˝ w styczniu
1982 r. prognozowa∏a, ˝e „w nielegalnych strukturach »SolidarnoÊci« umacniaç
si´ b´dzie silnie idea AK g∏oszàca koniecznoÊç walki z okupantem poprzez two-
rzenie silnego paƒstwa podziemnego”20. Aczkolwiek budow´ paƒstwa podziem-
nego proponowa∏o niewielu dzia∏aczy, to jednak w wi´kszoÊci propozycji progra-
mowych wprost lub poÊrednio odnoszono si´ do tej idei. Analogie do okresu
1939–1945 dodatkowo podkreÊla∏ j´zyk publicystyki – zw∏aszcza w pierwszych
miesiàcach powszechnie pisano o „wojnie”, „okupacji”, „kolaborantach” itp.
Nawet niech´tni kopiowaniu wojennych wzorów czo∏owi dzia∏acze warszawskiej
„SolidarnoÊci” (Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski) ju˝ w stycz-
niu 1982 r. og∏osili Kodeks okupacyjny, podajàcy wzór post´powania w nowej
sytuacji21. W symbolice podziemia lat osiemdziesiàtych pojawi∏ si´ nie tylko znak
Polski Walczàcej, ale tak˝e wzorowany na nim nowy symbol – litera „S” wpisa-
na w kotwic´. Podobnym przekszta∏ceniom ulega∏y popularne piosenki z czasów
okupacji – do starej melodii dorabiano aktualny tekst. Analogie te budzi∏y nie-
k∏amane chyba obawy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa.

Jest wielce wymowne, ˝e wydana w 1985 r. przez Niezale˝nà Oficyn´ Wydaw-
niczà NOWA broszura pod tytu∏em Co na dzisiaj? Programy Polski Walczàcej
(1939–)22 zawiera∏a kolejno mi´dzy innymi odezwy Rady JednoÊci Narodowej
(w tym Testament Polski Walczàcej), odezw´ delegata si∏ zbrojnych na kraj, dekla-
racj´ programowà WiN oraz... program NSZZ „SolidarnoÊç” z 1981 r. We wst´-
pie do tej publikacji czytamy: „I choç historia nie powtarza si´ [...] pozostajà sta∏e
wartoÊci – imponderabilia – jak Ojczyzna i godnoÊç – a wi´c i pozostajà aktualne
w tej mierze programy, które dziedziczymy w spadku. Do nas nale˝y ich realiza-
cja”23. Jak si´ wydaje, ten sposób rozumowania, ∏àczàcy w jednà ca∏oÊç walk´
z okresu drugiej wojny Êwiatowej i lat osiemdziesiàtych, nie by∏ odosobniony.

Szczególnym zainteresowaniem osób zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç pod-
ziemnà okresu stanu wojennego cieszy∏y si´ doÊwiadczenia konspiracyjne okupa-

18 Obliczeƒ dokonano na podstawie: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976–1989,
oprac. G. Federowicz, K. Gromadziƒska, M. Kaczyƒska, Warszawa 1995 oraz Katalog druków
zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976–1990 ze zbiorów Biblioteki Jagielloƒskiej, wst´p
i oprac. J. Brzeski i A. Roliƒski, Kraków 2001.
19 Por. K. ¸ab´dê, Spory wokó∏ zagadnieƒ programowych w publikacjach opozycji politycznej w Pol-
sce w latach 1981–1989, Kraków 1997, s. 90–97.
20 Archiwum IPN Wroc∏aw, IPN Wr. 053/2127, k. 26, Elementy formowania si´ podziemia „Soli-
darnoÊci” w woj. wroc∏awskim, 19 I 1982.
21 Od trzynastego do trzynastego, oprac. P. Spiski, Londyn 1983, s. 83–89.
22 Co na dzisiaj? Programy Polski Walczàcej (1939–), wst´p i wybór Jerzy Piotr Grad, Warszawa 1985.
23 Ibidem, s. 4.
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cji. Powielano takie dzia∏ania, jak struktury „piàtkowe”, organizowanie zebraƒ
pod pozorem spotkaƒ towarzyskich, systemy sygnalizacji i hase∏ itd. Wzorów do
naÊladowania szukano nie tylko w lekturach opracowaƒ historycznych, cz´sto
rad udzielali ˝o∏nierze AK, niejednokrotnie sami anga˝ujàc si´ w dzia∏alnoÊç tej
„nowej konspiracji”.

Warto zwróciç uwag´, ˝e po 1981 r. kopiowano nie tylko struktury organiza-
cyjne AK, w dzia∏aniach wojennego podziemia szukano tak˝e wzorów metod
post´powania. W wi´kszoÊci odrzucano (nawet w teorii) takie formy oporu, jak
walka partyzancka lub terroryzm24. Jedynie najbardziej radykalne grupy dopusz-
cza∏y stosowanie „sabota˝u przeciwko rzeczom”. Do tego typu aktów dochodzi∏o
jednak sporadycznie – na przyk∏ad przed niektórymi strajkami przecinano paski
klinowe w autobusach komunikacji miejskiej. Najwi´kszym powodzeniem cie-
szy∏y si´ zaczerpni´te z drugiej wojny Êwiatowej ró˝norodne formy „ma∏ego
sabota˝u”, takie jak pi´tnowanie i bojkot kolaborantów, nawo∏ywanie do powol-
nej pracy, niszczenie komunistycznych symboli itd. W Warszawie kilkakrotnie
dosz∏o tak˝e do akcji „zasmradzania” uznanych za „kolaboracyjne” kin i teatrów.
W podj´tym przez wi´kszoÊç aktorów bojkocie telewizji równie˝ doszukaç si´
mo˝na okupacyjnych korzeni. Ogromne znaczenie psychologiczne mia∏o „odbi-
cie” ze szpitala przez grup´ Mi´dzyzak∏adowego Robotniczego Komitetu „Soli-
darnoÊci” ranionego przez MO Jana Naro˝niaka, budzàce oczywiste skojarzenia
z akcjà pod Arsena∏em25. Nie da si´ zbadaç, jak wielu m∏odych ludzi podejmujà-
cych ryzykowne akcje malowania hase∏ na murach w eksponowanych miejscach
lub zawieszajàcych flagi „SolidarnoÊci” na fabrycznych kominach identyfikowa-
∏o si´ z bohaterami popularnych Kamieni na szaniec Aleksandra Kamiƒskiego.

Obok g∏ównego nurtu solidarnoÊciowego podziemia w stanie wojennym i kolej-
nych latach powstawa∏y dziesiàtki (jeÊli nie setki) drobnych grup konspiracyj-
nych, w wi´kszoÊci wprost lub poÊrednio odwo∏ujàcych si´ do tradycji Polski
podziemnej. Niektóre nawiàzywa∏y ju˝ do niej w samej nazwie: „Polska Walczà-
ca”, „Samoobrona Polski Podziemnej”, „Powstaƒcy”, „SolidarnoÊç Polski Wal-
czàcej”, „WolnoÊç-RównoÊç-Niepodleg∏oÊç”, „Ruch Polski Podziemnej”26. Cz∏on-
kowie tych grup niejednokrotnie próbowali gromadziç broƒ, rozwa˝ali
mo˝liwoÊç podj´cia w przysz∏oÊci walki zbrojnej. O sile uto˝samiania si´ m∏o-
dych ludzi z ˝o∏nierzami Armii Krajowej Êwiadczyç mo˝e przyk∏ad organizacji
m∏odzie˝owej z Grodziska Mazowieckiego, której cz∏onkowie publicznie rozbra-
jali milicjantów i ˝o∏nierzy w imieniu „Si∏ Zbrojnych Polski Podziemnej”27.

* * *
Twórcom PRL wydawa∏o si´, ˝e zniszczyli Polskie Paƒstwo Podziemne. Pró-

bowali zatrzeç Êlady po zamordowanych konspiratorach i ˝o∏nierzach, grzebiàc
ich doczesne szczàtki w anonimowych mogi∏ach. Zatarciu lub przynajmniej

24 Wyjàtkiem sà jedynie pierwsze miesiàce stanu wojennego, gdy nawet umiarkowani dzia∏acze roz-
wa˝ali chocia˝by mo˝liwoÊç stosowania terroru wobec „kolaborantów”.
25 Por. H. G∏´bocki, Konspira [w:] SolidarnoÊç. XX lat historii, Warszawa 2002, s. 146.
26 Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeƒ 13 XII 1982–31 XII 1982, Warszawa 1999, s. 275,
294, 299, 313.
27 W stanie, Warszawa 1991, s. 112.
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zafa∏szowaniu ulec mia∏a tak˝e zbiorowa pami´ç narodu. S∏u˝y∏y temu propa-
ganda, cenzura oraz legion dyspozycyjnych historyków. Usi∏owania te, mimo i˝
zaanga˝owano w nie liczne organy totalitarnego paƒstwa, na czele z aparatem
bezpieczeƒstwa, spe∏z∏y na niczym. Polskie Paƒstwo Podziemne przetrwa∏o i zwy-
ci´˝y∏o PRL – nie si∏à zbrojnà czy te˝ pot´gà swych struktur, lecz si∏à idei i pot´gà
moralnà, wyros∏à ze szlachetnej ofiary ˝ycia tysi´cy bohaterów.
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ria∏ów z dziejów opozycji i oporu spo∏ecznego wydawanych we Wroc∏awiu.
Kierownik Referatu Badaƒ Naukowych Oddzia∏u Biura Edukacji Publicznej
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