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Protegowani Jakuba Bermana  
jako przykład klientelizmu  

i nepotyzmu w elicie władzy PRL

Zjawisko klientelizmu w perspektywie historycznej było już przedmiotem wielu prac 
naukowych. W Polsce zajmował się nim przede wszystkim Antoni Mączak1. Wzbudzało 
ono również zainteresowanie zachodnich sowietologów, którzy zauważyli, że niemal od 
początku rządów bolszewickich w Związku Sowieckim następowało grupowanie kadr 
wokół wpływowych towarzyszy2. Analizie poddawano m.in. układy klientelistyczne 
w ekipie Leonida Breżniewa3. Według Johna Willertona klientelizm oznacza wzajemne 
popieranie własnych interesów w zakresie uczestnictwa w elicie władzy, interesów frak-
cyjnych i sektorowych oraz wspieranie się w trakcie kariery w związku ze wspólnym 
pochodzeniem etnicznym, pokoleniowym itp.4

Tworzenie się sieci klientelistycznych oraz nepotyzm w elicie władzy PRL nie 
były do tej pory przedmiotem odrębnych badań. W ujęciu socjologicznym poru-
szał to zagadnienie Krzysztof Dąbek, ale tylko w kontekście funkcjonowania ukła-
dów patron–klient w aparacie partyjnym w latach 1956–19805. W odniesieniu do 
kadry kierowniczej Służby Bezpieczeństwa tego typu dysfunkcje analizował Daniel  

1 A. Mączak, Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej, Wrocław 2003.
2 T.H. Rigby, Early Provincial Cliques and the Rise of Stalin, „Soviet Studies” 1981, nr 33, s. 25.
3 J.P. Willerton, Clientelism in the Soviet Union: An Initial Examination, „Studies in Comparative Commu-

nism” 1979, nr 12, s. 159–211.
4 Ibidem, s. 162.
5 K. Dąbek, PZPR. Retrospektywny portret własny, Warszawa 2006, s. 201–216.
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Wicenty6. Brakuje jednak publikacji dotyczących sieci zależności personalnych sku-
pionych wokół czołowych postaci z kierownictwa PZPR.

Za jeden z przykładów funkcjonowania klientelizmu i nepotyzmu można uznać 
grupę protegowanych człowieka nr 2 w hierarchii władzy okresu stalinowskiego, Jakuba 
Bermana (jego znajomych, krewnych i spowinowaconych). Autorka biografii Bermana, 
Anna Sobór-Świderska, w praktyce pominęła tę kwestię. Przytoczyła co prawda frag-
menty relacji Józefa Światły dotyczące nieformalnych wpływów żony i szwagra Bermana 
w Ministerstwie Zdrowia, ale potraktowała je jako mało wiarygodne. Zwróciła uwagę 
na „bulwarowy wydźwięk” relacji Światły, stwierdzając, że została ona „częściowo spre-
parowana w celu kompromitacji ekipy stalinowskiej w Polsce”7.

Światło twierdził, że Berman „rozprowadził po kluczowych stanowiskach swą 
rodzinę”, a w szczególności „Ministerstwo Zdrowia przekształciło się w dużym 
stopniu w domenę prywatnych wpływów towarzysza Jakuba”8. To prawda, że relacja 
Światły jest z pewnością w wielu miejscach przesadzona lub też oparta na zasłysza-
nych plotkach, lecz nie można jej z góry deprecjonować. Zawarte w niej informa-
cje znajdują bowiem niejednokrotnie potwierdzenie w innych źródłach. Tak jest 
właśnie w przypadku omawianej tezy o funkcjonowaniu rodzinno-towarzyskiej 
sieci Bermana.

Najważniejszym dokumentem wskazującym na rolę Bermana w polityce kadrowej 
kierownictwa PZPR i funkcjonowanie grupy jego protegowanych jest niepublikowa-
ny i dotychczas niemal nieznany raport napisany przez radcę ambasady sowieckiej 
w Warszawie Piotra Turpitkę9 w grudniu 1952 r.10 Podaje on konkretne przykłady zna-
jomych i członków rodziny Bermana usadowionych przez niego w różnych strukturach 
władzy w Polsce. Ze względu na jego wartość źródłową zamieszczam ten dokument jako 
aneks do niniejszego tekstu (w tłumaczeniu z języka rosyjskiego).

Okoliczności powstania raportu Turpitki wymagają szerszego omówienia. Można 
się domyślać, że inspiracja do jego napisania wyszła od samego ambasadora Arkadija 
Sobolewa11 lub z wyższych kręgów sowieckich. Dokument pod niewinnie brzmią-
cym tytułem: „Przedsięwzięcia PZPR w dziedzinie przygotowania kadr partyjnych 
i państwowych”, trafił do Wydziału IV Europejskiego sowieckiego ministerstwa spraw 
zagranicznych (Ministerstwo Inostrannych Dieł – MID), a stamtąd do tow. Wagana 
 

6 D. Wicenty, Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze. Dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, Gdańsk–Warszawa 2018, s. 178–205.

7 A. Sobór-Świderska, Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009, s. 400, 418–419.
8 Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940–1955, Warszawa 2003, s. 36–37.
9 Piotr Turpitko (ur. 1910–?) – pracownik dyplomacji sowieckiej, 1952–1956 – radca ambasady ZSRS w Warsza-

wie, 1956–1960 – radca Wydziału IV Europejskiego ministerstwa spraw zagranicznych ZSRS, 1962–1985 – referent 
Wydziału Łączności z Partiami Komunistycznymi i Robotniczymi Państw Socjalistycznych KC KPZS (Komunistycz-
na Partia Związku Sowieckiego).

10 RGANI, f. 5, op. 28. dieło 19, k. 5–9, kopia mps.
11 Arkadij Sobolew (1903–1964)  –  sowiecki dyplomata, w latach 1951–1953 ambasador ZSRS w Polsce, 

członek kolegium ministerstwa spraw zagranicznych ZSRS; 1955–1960 – przedstawiciel ZSRS przy ONZ; 1960–
1964 – wiceminister spraw zagranicznych ZSRS.
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Grigoriana12  –  przewodniczącego Komisji Łączności z Zagranicznymi Partiami 
Komunistycznymi w KC KPZS. Dlatego też został odnaleziony w zespole akt aparatu 
KC KPZS (fond 5), przechowywanym w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historii 
Najnowszej (RGANI). Znajduje się w opisie 28, zawierającym dokumenty Wydziału 
Łączności z Zagranicznymi Partiami Komunistycznymi.

W raporcie zwrócono uwagę na niewłaściwą politykę kadrową w „centralnych ogni-
wach aparatu partyjnego i państwowego, ministerstwach, instytucjach ideologicznych”. 
Jako przyczynę wskazywano dobór kadr „nie według kryteriów merytorycznych i poli-
tycznych, ale według zasady narodowości i pokrewieństwa”. Chodziło oczywiście o prefe-
rowanie „ludzi niepolskiej narodowości”, jak eufemistycznie nazywano osoby pochodzenia 
żydowskiego. Podano konkretne przykłady z centralnego aparatu partyjnego (kierowników 
wydziałów KC PZPR), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia oraz 
frontu propagandowego (Polskiego Radia i centralnych organów prasowych).

W dokumencie znalazło się następujące zdanie: „Kwestia doboru kadr do tego apa-
ratu częstokroć nie jest rozstrzygana kolegialnie, ale uzgadniana jedynie z niektórymi 
członkami KC PZPR, przeważnie z Bermanem”. Oznaczało ono w praktyce obciąże-
nie Bermana bezpośrednią lub pośrednią odpowiedzialnością za sytuację kadrową 
w wymienionych instytucjach. Raport był prawdopodobnie materiałem dowodowym 
służącym do wywierania nacisku na Bieruta i innych członków kierownictwa PZPR, 
aby przeprowadzić czystkę personalną o podłożu antysemickim w elitach partyjnych 
i państwowych. Zasadniczym elementem takiej czystki byłoby usunięcie z kierownictwa 
Jakuba Bermana, czego Bierut z pewnością chciał uniknąć.

Dokument ten z jednej strony jest świadectwem postrzegania przez Sowietów proble-
mu nadreprezentacji działaczy pochodzenia żydowskiego w elicie władzy PRL i przygoto-
wywania podłoża do przeforsowania zmian kadrowych (czystki). Z drugiej strony uka-
zuje nam jednak rzeczywiste umiejscowienie grup złożonych z komunistów żydowskich 
w poszczególnych segmentach władzy oraz wzajemne powiązania między nimi (w szcze-
gólności związki z Jakubem Bermanem). O ile na temat sytuacji kadrowej w prasie i MSZ 
prowadzono już pewne badania (choć dalece niewystarczające), o tyle np. sprawa ukła-
dów personalnych w resorcie zdrowia pozostaje nierozpoznana w polskiej historiografii.

Informacje zawarte w poufnym dokumencie dyplomaty sowieckiego znajdują 
w dużej części potwierdzenie w innych źródłach. Koronnym przykładem jest opis 
kliki w Ministerstwie Zdrowia, który w bardzo dużym stopniu koresponduje z opi-
sem afery w tym resorcie, zawartym w emitowanych dwa lata później audycjach Józefa 
Światły13. Ten sam wątek pojawia się także w anonimowej relacji wysokiego rangą urzęd-
nika MSZ, który zbiegł na Zachód latem 1949 r. i zdeponował swoją relację u Jerzego 
Stempowskiego14. Można zatem stwierdzić, że te trzy niezależne od siebie źródła wza-

12 Wagan Grigorian (1902–1983) – sowiecki działacz partyjny, 1949–1953 – przewodniczący Komisji Łączno-
ści z Zagranicznymi Partiami Komunistycznymi w KC KPZS. W 1954 r. usunięty z aparatu partyjnego z powodu 
powiązań z Ławrientijem Berią.

13 Z. Błażyński, Mówi Józef Światło…, s. 34–35.
14 Archiwum Instytutu Literackiego (dalej: AIL), Spuścizna Jerzego Stempowskiego, N.N., Fasada i rzeczywi-

stość w procesie sowietyzacji Polski, 1950.
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jemnie się potwierdzają. Na ich wiarygodność w znacznej mierze wskazują również 
wyniki badań Marka Wrońskiego, zamieszczone w książce Zagadka śmierci profesora 
Mariana Grzybowskiego15. Rolę wskazanych ludzi Bermana w MSZ potwierdza również 
relacja z 1949 r., a sytuacja w Polskim Radiu znajduje odbicie w relacjach świadków epoki.

Charakter powiązań konkretnych osób z Bermanem można także odtworzyć na 
podstawie analizy ich ankiet personalnych i życiorysów. Kluczem są tutaj znajomości 
zawarte jeszcze w latach trzydziestych (w KPP) oraz w okresie II wojny światowej na 
terenie Związku Sowieckiego, gdy Berman wraz z bliskimi towarzyszami i członkami 
rodziny pracował w instytucjach podległych Kominternowi. 

Rola Jakuba Bermana w kierownictwie PZPR jest dobrze opisana i nie wymaga szer-
szego omawiania. Wystarczy przypomnieć, że jako członek Biura Politycznego sprawował 
on przede wszystkim nadzór nad aparatem bezpieczeństwa oraz całym tzw. frontem ideo-
logicznym, czyli środkami masowego przekazu, aparatem propagandy, a także kulturą, 
oświatą i nauką. Z tego tytułu miał decydujący wpływ na obsadę personalną kadry kie-
rowniczej odpowiednich wydziałów KC PZPR oraz redakcji czasopism i Polskiego Radia. 
Ponadto podejmował decyzje personalne dotyczące Ministerstwa Spraw Zagranicznych16. 
Nieformalnie wpływał zaś na politykę kadrową w resorcie zdrowia.

Ambasador sowiecki w Warszawie Wiktor Lebiediew w pismach adresowanych 
wprost do Stalina donosił o „ściśle skumanej grupie” Bermana, Minca i Zambrowskiego, 
wywierającej przemożny wpływ na Bieruta17. W rezultacie interwencji Kremla w marcu 
1950 r. dokonano nowego podziału kompetencji między członków kierownictwa PZPR, 
co miało służyć przede wszystkim zmianie personalnego układu wpływów. Berman 
i Minc znaleźli się formalnie w drugim kręgu władzy, jednak ich faktyczny zakres wła-
dzy został uszczuplony tylko częściowo. W praktyce Berman zastępował Bieruta pod-
czas jego dłuższych nieobecności w czasie letnich urlopów. Wciąż zasiadał w komisjach 
Biura Politycznego: do spraw Bezpieczeństwa Publicznego i Wojskowej. Nieformalnie 
wywierał wpływ na obsadę kadrową MSZ i propagandę18.

Kolejną, poważniejszą próbę osłabienia pozycji Bermana podjęto jesienią 1952 r., 
co było związane z zaostrzeniem „walki z kosmopolityzmem” w ZSRS i innych kra-
jach bloku wschodniego. W praktyce oznaczało to rozpętanie czystek o charakterze 
antysemickim wewnątrz partii komunistycznych. W lipcu 1952 r. odbył się w Moskwie 
proces członków Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego. W listopadzie 1952 r. 
w Czechosłowacji po pokazowym procesie skazano na śmierć byłego sekretarza gene-
ralnego KC KPCz Rudolfa Slánskiego19 i dziesięciu innych działaczy partyjnych, oskar-

15 M. Wroński, Zagadka śmierci profesora Mariana Grzybowskiego, wyd. II, Warszawa 2007.
16 A. Sobór-Świderska, Jakub Berman. Biografia komunisty…, s. 270–283.
17 Pismo ambasadora ZSRS w Warszawie Wiktora Lebiediewa do Józefa Stalina o opiniach ministra obro-

ny narodowej RP Konstantego Rokossowskiego na temat sytuacji w kierownictwie PZPR, przebiegu posiedzenia 
KC PZPR w listopadzie 1949 r., nastrojach społecznych i innych sprawach, 25 II 1950 [w:] Polska w dokumentach 
z archiwów rosyjskich 1949–1953, wybór i oprac. A. Kochański, G.P. Muraszko, A.F. Noskowa, A. Paczkowski, 
K. Persak, Warszawa 2000, s. 41–47, 70–74.

18 A. Sobór-Świderska, Jakub Berman. Biografia komunisty…, s. 273–278.
19 Rudolf Slánský (1901–1952) – czechosłowacki działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego. W latach 

1945–1951 sekretarz generalny Komunistycznej Partii Czechosłowacji.
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żonych o związki z organizacjami syjonistycznymi i wywiadem amerykańskim oraz 
spisek w celu obalenia ustroju komunistycznego. W PRL nie doszło wówczas do tak 
spektakularnych zdarzeń i większych zmian w elicie partyjnej, jednakże na działaczy 
komunistycznych pochodzenia żydowskiego padł również blady strach. W szczególno-
ści zagrożony czuł się Jakub Berman – najbliższy współpracownik Bolesława Bieruta, 
będący w istocie szarą eminencją, który (jak opowiadał potem Teresie Torańskiej) stał 
się „idealnym kandydatem” na polskiego Slánskiego20.

Zdaniem Turpitki, w reakcji na przygotowania do procesu Slánskiego kierownictwo 
PZPR zmieniło system pracy z kadrami, likwidując 1 listopada 1952 r. Wydział Kadr KC 
i przekazując jego kompetencje sektorom kadr w poszczególnych wydziałach „resorto-
wych”. W teczce personalnej Bermana, znajdującej się w KC KPZS w Moskwie, zbierano 
wciąż materiały go obciążające. Dotyczyły one utrzymywania przez niego bliskich relacji 
z bratem Adolfem (1906–1978) – liderem Poalej Syjon-Lewicy, który w 1950 r. wyemi-
grował do Izraela, oraz powiązań jego osobistej sekretarki Anny Duracz z aresztowa-
nym „amerykańskim szpiegiem” Noelem Fieldem21. Mimo to pozycja Bermana w elicie 
władzy była wciąż stosunkowo mocna. Zachował faktyczną „opiekę” nad tzw. frontem 
ideologicznym (wydziały: Oświaty, Nauki, Kultury, Historii Partii) i „młodzieżą”22. 
Biorąc pod uwagę zakres formalnych kompetencji, ścisłe kierownictwo PZPR tworzyli 
wtedy Bierut, Ochab i Mazur, a faktycznie liczyli się także Berman i Minc jako najbliżsi 
przyjaciele Bieruta.

Raport z końca 1952 r. nie wymienia wszystkich osób powiązanych z Bermanem. 
Pominięto w nim osoby już wtedy odsunięte na boczny tor oraz kilku członków 
rodziny Bermana. Przede wszystkim należy przypomnieć postać Adolfa Bermana, 
młodszego brata Jakuba, którego kariera polityczna do 1945 r. rozwijała się odręb-
ną ścieżką, ale później była już powiązana z pozycją brata. Adolf był psychologiem 
i nauczycielem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, działaczem partii Poalej 
Syjon-Lewica. W okresie wojny pozostał pod okupacją niemiecką, w warszawskim 
getcie. Z ramienia Żydowskiego Komitetu Narodowego pełnił funkcję sekretarza 
Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Brał udział w powstaniu warszawskim23. Po 1945 r. 
był przewodniczącym Centralnego Komitetu Żydów Polskich i przywódcą par-
tii Poalej Syjon-Lewica. Jego powiązania z bratem miały niewątpliwie wpływ na 
pewne posunięcia kierownictwa PZPR w sprawach żydowskich. Nielegalna emi-
gracja Żydów do Palestyny organizowana przez Koordynację Syjonistyczną (zwaną 
Brichą) latem i jesienią 1946 r. (po pogromie kieleckim) była tolerowana po cichu 
przez władze, co nastąpiło dzięki uzgodnieniom poczynionym przez przywódców 
syjonistycznych z członkami Biura Politycznego Jakubem Bermanem i Marianem 

20 T. Torańska, Oni, Warszawa 2004, s. 388. Próbę osaczania Bermana w latach 1949–1953 opisuje szczegóło-
wo Robert Spałek, zob. R. Spałek, Komuniści przeciwko komunistom, Warszawa 2014, s. 678–696.

21 Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiv Socyalno-Politiczeskoj Istorii (dalej: RGASPI), f. 495, op. 252, d. 84, 
t. 1, Akta personalne Jakuba Bermana, k. 19, 32–35.

22 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 
1948–1990, Warszawa 2000, s. 63–64.

23 http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Berman_Adolf_Abraham, dostęp 27 II 2019 r.
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Spychalskim24. Kierownictwo PPR pozwoliło nawet radykalnie narodowym syjo-
nistom z Hagany szkolić się w obozie w Bolkowie na Śląsku i zapewniło im komu-
nistycznych instruktorów wojskowych25.

W kwietniu 1949 r. Adolf Berman został usunięty ze stanowiska przewodniczącego 
Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Nie znamy wszystkich okoliczności tej decyzji, 
ale należy przypuszczać, że w związku z nowym kursem wytyczonym z Moskwy Jakub 
nie miał możliwości zablokowania tego posunięcia. Rok później na fali emigracyjnej 
Adolf wyjechał do Izraela. Wstąpił do marksistowsko-syjonistycznej partii Mapam 
i został członkiem Knesetu. W 1954 r. wraz z grupą rozłamowców z Mapam przeszedł 
do Komunistycznej Partii Izraela26.

Jednym z głównych dowodów na niewłaściwą politykę kadrową Bermana była opi-
sana w dokumencie sytuacja w Ministerstwie Zdrowia. Choć na czele resortu stał zasłu-
żony polski komunista Jerzy Sztachelski, to pierwszą osobą w ministerstwie miał być 
faktycznie dyrektor departamentu planowania Zygmunt Grynberg, szwagier Jakuba 
Bermana, były syjonista. Wspierała go Irena Hausmanowa z domu Ginzburg (w doku-
mencie omyłkowo: Grinzberg). Według Turpitki oboje mieli decydujący wpływ na decy-
zje podejmowane przez ministra Sztachelskiego oraz na dobór kadr w ministerstwie.

Zygmunt Grynberg (1903–1995) był rzeczywiście młodszym bratem Gustawy Berman 
(1900–1977), małżonki Jakuba Bermana. Oboje urodzili się w Warszawie, w rodzinie 
nauczyciela religii żydowskiej. W okresie międzywojennym ukończyli studia medyczne 
na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów związali się z lewicowymi organi-
zacjami młodzieży żydowskiej. Gustawa współpracowała z „Pochodnią”, gdzie zapew-
ne poznała Jakuba. Potem była związana z Międzynarodową Organizacją Pomocy 
Rewolucjonistom (MOPR). Zygmunt był członkiem organizacji Jugend, a następnie 
Poalej Syjon-Lewicy. W okresie II wojny światowej Gustawa przebywała wraz z mężem 
w ZSRS. Początkowo pracowała w „Specpoliklinice” dla aktywu partyjnego i oficerów 
Armii Czerwonej w Białymstoku. Po ewakuacji na wschód, od lutego 1942 r. była zatrud-
niona jako wykładowca w strukturach Kominternu (Instytut 301), a następnie w latach 
1944–1945 jako redaktor w Wydawnictwie Literatury w Językach Obcych w Moskwie27.

Po powrocie do Warszawy, wiosną 1945 r. wstąpiła wraz z bratem w szeregi PPR. W kwe-
stionariuszach osobowych oboje deklarowali wówczas narodowość żydowską. Gustawa zosta-
ła naczelnikiem wydziału stomatologicznego w Ministerstwie Zdrowia i jednocześnie prak-
tykowała w klinice rządowej. Od 1950 r. kierowała Zakładem Stomatologii w Państwowym 
Instytucie Reumatologicznym w Warszawie. W charakterystyce Bermanowej dyrektor 
Wydziału Kadr Ministerstwa Zdrowia Walenty Titkow pisał: „Z pracy Naczelnika Wydziału 

24 N. Aleksiun, Ruch syjonistyczny wobec systemu rządów w Polsce w latach 1944–1949 [w:] Komunizm. Ideo-
logia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 246–247; Z. Warhaftig, Refugee and Survivor. Rescue Efforts 
During the Holocaust, Jerusalem 1988, s. 301.

25 B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa 2007, s. 112–113, 188.
26 M. Shore, Children of the Revolution: Communism, Zionism and the Berman Brothers, „Jewish Social Stu-

dies” 2004, vol. 10, s. 43–44.
27 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Centralna kartoteka (dalej: CK) PZPR, CK XX/1215, Akta personal-

ne Zygmunta Grynberga; CK XX/182, Akta personalne Gustawy Berman.
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wywiązuje się zadowalająco. Oddana partii i biorąca aktywny udział w życiu partyjnym. 
Zdyscyplinowana. Pracuje nad sobą. Moralnie bez zastrzeżeń”28.

Zygmunt podczas okupacji niemieckiej uciekł z warszawskiego getta i ukrywał 
się u polskiej rodziny, a następnie brał udział w powstaniu warszawskim w szeregach 
Armii Ludowej. Od 1945 r. był dyrektorem Departamentu Organizacyjnego, a następ-
nie Departamentu Planowania i Budżetu w Ministerstwie Zdrowia. Charakterystyka 
partyjna Grynberga z 25 września 1951 r. w dużej mierze potwierdza opinię o jego sze-
rokich wpływach. Stwierdzono w niej m.in.: „Przejawia się u niego zbytnia pewność 
siebie w postępowaniu i współpracy z departamentami fachowymi. Cecha charaktery-
styczna: chęć wkraczania do spraw i osób niepodlegających jego kompetencji, co w kon-
sekwencji jest źródłem częstych konfliktów z innymi odpowiedzialnymi pracownika-
mi ministerstwa”. W innym miejscu stwierdzano: „szczerze oddany partii. Wykazuje 
tendencje autorytatywne”29.

Wszechwładza Grynberga w resorcie zdrowia została podkreślona w relacji płk. Józefa 
Światły, według którego w 1952 r. wykryto ogromne nadużycia przy sprowadzaniu 
z zagranicy i sprzedaży drogich leków (głównie penicyliny i streptomycyny). Główną 
postacią tej afery był Grynberg, a sprawą zajął się Departament X MBP. Obszerny donos 
w tej sprawie miał złożyć mieszkający w Polsce agent sowiecki o nazwisku Petruszyński30. 
Śledztwo przerwano po śmierci Stalina31. W zachowanej dokumentacji Departamentu X 
nie odnalazłem tej afery, co wskazuje na to, że dokumenty zostały najprawdopodobniej 
zniszczone.

Opowieść Światły i publikowany dokument sowiecki znajdują potwierdzenie w ano-
nimowej relacji wysokiego rangą urzędnika MSZ z 1950 r. Jej autor podkreślał szczególną 
rolę Grynberga i jego siostry jako zaufanych lekarzy systemu: „Udało im się, wykorzy-
stując wielkie nazwisko i bezgraniczne wpływy brata wzgl[ędnie] szwagra (Bermana), 
opanować w zupełności wielką i niesłychane możliwości kryjącą w sobie dziedzinę 
całokształtu organizacji służby zdrowia w Polsce dzisiejszej. Praktycznie Grynberg przy 
osobach nieznaczących ministrów figurantów – ludowiec dr Litwin32 lub dzisiejszy mini-
ster ze Stronnictwa Pracy, zdziecinniały już staruszek, dr Michejda33, był czynnikiem 
decydującym w Ministerstwie Zdrowia. […] Wszystko to, co zagranica przez pierwsze 
lata ofiarowała Polsce (urządzenia całych szpitali, medykamenta itd.), szło praktycznie 
przez ręce Grynberga. O podziale tych skarbów decydował tylko jedynie Grynberg. 
W akcji tej zupełnie specjalną rolę odgrywała siostra Grynberga, a żona Bermana”. 
Wedle relacji Bermanowa wyjeżdżała często do Szwecji, gdzie załatwiała różne interesy 

28 Ibidem, Akta personalne Gustawy Berman, Charakterystyka Towarzyszki Gustawy Bermanowej, Naczelni-
ka Wydziału Stomatologicznego, b.d., k. 24.

29 AAN, CK PZPR, CK XX/1215, Akta personalne Zygmunta Grynberga.
30 Na podstawie dostępnych źródeł nie udało się zidentyfikować tej osoby.
31 Z. Błażyński, Mówi Józef Światło…, s. 34–35.
32 Franciszek Litwin (1899–1965) – lekarz, działacz Stronnictwa Ludowego, IV 1945 – II 1947 minister zdro-

wia, później odsunięty od działalności politycznej.
33 Tadeusz Michejda (1879–1956) –  lekarz, działacz Stronnictwa Pracy, a następnie Stronnictwa Demokra-

tycznego, II 1947 – I 1951 minister zdrowia.
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służące „materialnemu zabezpieczeniu klanu Bermanów”34. Cytowany dygnitarz z MSZ 
był osobą dobrze poinformowaną, a jego relacja dotycząca komunistycznej elity władzy 
w Polsce w wielu kwestiach znajduje potwierdzenie w innych źródłach.

Relacje i dokumenty potwierdzają również wpływową rolę Ireny Hausmanowej 
(1917–2015), urodzonej w Mohylewie jako Estera Ginzburg, absolwentki sowieckiego 
Instytutu Medycznego we Lwowie z 1941 r. W latach trzydziestych należała do KZMP 
i OMS „Życie”, od 1941 r. pracowała jako lekarz w Kirgistanie, a następnie w Wojsku 
Polskim. Od 1946 r. pracowała w Katedrze Neurologii Uniwersytetu Warszawskiego, a od 
1949 r. jako starszy radca kierujący Wydziałem Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie 
Zdrowia. W 1951 r. objęła funkcję dyrektora Biura Rady Naukowej przy ministerstwie. 
Relacje zebrane przez Marka Wrońskiego świadczą o tym, że była osobą o dużych moż-
liwościach decyzyjnych. Wbrew krążącym plotkom nie była spokrewniona z Bermanem, 
ale utrzymywała bliskie stosunki towarzyskie z Grynbergiem35. W aktach Bieruta 
zachował się także donos grupy profesorów z 1953 r., w którym skarżyli się m.in. na 
Hausmanową jako kierującą robotą ideologiczną w ministerstwie i tłumiącą wszelką 
krytykę oddolną36.

W publikowanym dokumencie wymieniono pięć osób forowanych przez Grynberga 
i Hausmanową. Wśród nich warto zwrócić uwagę na męża tej ostatniej – Artura 
Hausmana (1906–1953) oraz jej młodszą siostrę Stefanię Jabłońską (1920–2017), z domu 
Rachelę Ginzburg. Artur Hausman miał za sobą służbę w Armii Czerwonej i pracę 
w Poliklinice Centralnej MBP. Od 1951 r. kierował Instytutem Hematologii. Jesienią 
1953 r., odwołany ze stanowiska i oskarżony o „sabotaż”, popełnił samobójstwo37. 
Oszałamiającą karierę naukową Stefanii Jabłońskiej opisał na łamach swojej książki 
Marek Wroński. W 1950 r. obroniła doktorat, rok później w trybie „szybkiej ścieżki” 
uzyskała habilitację, a w 1954 r. (w wieku 34 lat) została profesorem nadzwyczajnym38.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych za ludzi Bermana uznawano wiceministra 
Stefana Wierbłowskiego (1904–1978) oraz dyrektora Departamentu IV Marię Wierną 
(1914–2004). Ich pozycję jako „szarych eminencji” w ministerstwie potwierdzają relacje 
dyplomatów i działaczy partyjnych. Wierbłowski w 1948 r. objął funkcję sekretarza gene-
ralnego w MSZ. W latach 1951–1954 był podsekretarzem stanu u boku pozbawionego 
charyzmy i większych wpływów w elicie PZPR ministra Stanisława Skrzeszewskiego. 
Odgrywał rolę „politruka” z ramienia kierownictwa PZPR i miał decydujący wpływ 
na politykę kadrową w ministerstwie. Według już cytowanej relacji wysokiego rangą 
urzędnika z MSZ, Wierbłowski był powszechnie nielubiany przez pracowników jako 
człowiek zupełnie stronniczy, faworyzujący wszędzie swoich ludzi – „swoją specjalną 

34 AIL, Spuścizna Jerzego Stempowskiego, N.N., Fasada i rzeczywistość w procesie sowietyzacji Polski, 1950, 
k. 13–15.

35 AAN, CK PZPR, CK XX/986, Akta personalne Ireny Ginzburg-Hausman; M. Wroński, Zagadka śmierci 
profesora Mariana Grzybowskiego…, s. 82–85, 105, 141–142, 386.

36 AAN, Kolekcja akt różnej proweniencji, I/136, Anonim z 1953 r., k. 105.
37 AIPN, 0772/3612, Akta personalne Artura Hausmana; M. Wroński, Zagadka śmierci profesora Mariana 

Grzybowskiego…, s. 443–445.
38 Ibidem, s. 131–139.
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klikę”39. Jego bliską znajomość z Bermanem potwierdza w swoich wspomnieniach córka 
Bermana – Lucyna Tychowa40. 

Maria Wierna od 1948 r. kierowała ważnym Departamentem IV (niemieckim) 
MSZ. Swoją silną pozycję zawdzięczała przede wszystkim nieformalnemu związkowi 
z Wierbłowskim, na którego miała wywierać przemożny wpływ. Co ciekawe, jej oficjalny 
mąż Juliusz Burgin rzekomo o tym wiedział i tolerował ich romans. Burgin z Wierną 
i Wierbłowski ze swoją żoną Hanną (urzędniczką w Ministerstwie Bezpieczeństwa 
Publicznego) mieszkali zresztą w tej samej kamienicy (al. Przyjaciół 8)41.

Wierbłowski był doświadczonym działaczem KPP, z dłuższym stażem partyjnym 
od Bermana. Poznali się jeszcze w latach trzydziestych jako członkowie Centralnej 
Redakcji KPP. Wierbłowski był nawet przez pewien czas zwierzchnikiem Bermana 
jako członek Tymczasowego Sekretariatu Krajowego KC KPP. Jesienią 1939 r. znaleź-
li się razem w Białymstoku w strukturach okupacyjnej władzy sowieckiej. Następnie 
Wierbłowski ściągnął Bermana do redakcji polskojęzycznego „Sztandaru Wolności” 
w Mińsku. Współpracownikami redakcji byli także Maria Wierna i Juliusz Burgin. 
Latem 1941 r. cała czwórka uciekała razem do Moskwy, a potem znalazła zatrudnienie 
w ośrodku Kominternu w Kusznarenkowie koło Ufy42. W późniejszym okresie Wierna 
dała się poznać z dobrej strony podczas pracy na stanowisku szefa kancelarii w Zarządzie 
Głównym Związku Patriotów Polskich w Moskwie43.

Juliusz Burgin już w styczniu 1942 r. został dyscyplinarnie usunięty z pracy w aparacie 
Kominternu w rezultacie oskarżenia o kradzież rzeczy osobistych swojego kolegi z tejże 
instytucji, Wacława Lewikowskiego44. Następnie zrehabilitował się jednak jako oficer 
polityczny 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki oraz 1 Korpusu Pancernego WP. 
Po wojnie pełnił kolejno odpowiedzialne funkcje: naczelnika wydziału w Ministerstwie 
Bezpieczeństwa Publicznego, redaktora naczelnego „Głosu Ludu”, dyrektora gabine-
tu MBP i szefa gabinetu wiceministra obrony narodowej Edwarda Ochaba. W lutym 
1950 r. dzięki protekcji Bermana został mianowany pierwszym polskim ambasado-
rem w Chińskiej Republice Ludowej, a we wrześniu tego samego roku – ambasadorem 
w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej45. Już w lipcu 1951 r. Burgin został 
jednak odwołany ze służby dyplomatycznej i przeniesiony na drugorzędne stanowisko 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu Drogowego i Lotniczego. Przyczyn 

39 AIL, Spuścizna Jerzego Stempowskiego, N.N., Fasada i rzeczywistość w procesie sowietyzacji Polski, 1950, 
k. 46–47, 201–204. 

40 L. Tychowa, A. Romanowski, Tak, jestem córką Jakuba Bermana, Kraków 2016, s. 50, 97, 202.
41 Ibidem, k. 46–47, 204. Szerzej na temat kariery Marii Wiernej zob. M. Szumiło, Kobiety jako „szare eminen-

cje” w komunistycznej elicie władzy w Polsce, „Res Historica” 2018, nr 45, s. 297–299. 
42 AAN, Akta Stefana Wierbłowskiego, 396/1, Życiorys, 7 III 1965  r., k. 4–10; A. Sobór-Świderska, Jakub 

Berman. Biografia komunisty…, s. 51, 59–65.
43 Relacja Artura Starewicza (w zbiorach autora).
44 RGASPI, f. 495, op. 252, d. 6777, Akta personalne Juliusza Burgina, Wyciąg z protokołu posiedzenia Sekre-

tariatu IKKI, 31 I 1942 r., k. 63.
45 S. Szyc, Polscy ambasadorowie w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w latach 1950–1963 [w:] 

Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło i M. Żukowski, Warszawa–Lublin 2015, s.  228–229; A. Sobór-
-Świderska, Jakub Berman. Biografia komunisty…, s. 277.
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tej degradacji nie znamy. Być może było to skutkiem intrygi mającej na celu osłabienie 
pozycji Bermana.

Sowieci atakowali bowiem Bermana za niedopatrzenia przy powoływaniu i wery-
fikacji pracowników służby dyplomatycznej. Na „zaśmiecenie polskich kadr dyploma-
tycznych cudzymi elementami” i wypadki odmowy powrotu z placówek dyplomatycz-
nych zwracano uwagę w styczniu 1951 r. Jak raportował radca ambasady sowieckiej 
w Warszawie Dmitrij Zaikin, Berman nie reagował, mimo że był informowany o „wro-
gich” wypowiedziach polskich dyplomatów46. W dossier Bermana w Moskwie zauwa-
żono także, że siostra jego żony Anna (ur. 1912) przebywała wraz ze swoim mężem 
Adolfem Blicherem na placówce handlowej w Waszyngtonie. W 1951 r. odmówili powro-
tu do kraju47.

W raportach sowieckich krytykowano też wielokrotnie drugi ważny odcinek nad-
zorowany przez Bermana, czyli tzw. front ideologiczny. W załączonym dokumen-
cie na plan pierwszy wysunięto „nepotyzm i narodowościową zasadę doboru kadr” 
w Radiokomitecie. Przewodniczącym Komitetu do spraw Radiofonii „Polskie Radio” 
w latach 1951–1954 był Romuald Gadomski (1905–1974) – zasłużony działacz KPP 
i funkcjonariusz Kominternu, w latach 1944–1946 przedstawiciel ZPP i Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej w Palestynie, w latach 1946–1949 kolejno wicedyrektor 
Departamentu V i Departamentu VII MBP. Berman dobrze znał Gadomskiego z lat 
1939–1941, gdy wspólnie kolaborowali z sowieckim okupantem w Białymstoku, a następ-
nie współpracowali w redakcji „Sztandaru Wolności” w Mińsku48. Na przełomie 1952 
i 1953 r. Gadomski znalazł się w kłopotach. Aresztowano bowiem Wacława Komara, 
u którego boku był on przez pewien czas wicedyrektorem Departamentu VII MBP 
(wywiadu). W notatce dla Bieruta w styczniu 1953 r. wymieniono go jako osobę podej-
rzaną ze względu na obecność wśród jego najbliższych współpracowników domniema-
nego agenta wywiadu brytyjskiego i izraelskiego49.

Zastępcą Gadomskiego był Jerzy Szymon Baumritter (1916–1991) – działacz KPP, 
PPR i PZPR, latach 1945–1947 dyrektor departamentu w Ministerstwie Informacji 
i Propagandy, następnie dyrektor programowy Polskiego Radia. Był dobrym znajomym 
Gadomskiego i Bermana z okresu pobytu w Białymstoku (1939–1941) i w głębi ZSRS, 
gdzie pracował w polskiej redakcji sowieckiego radia50.

Poprzednikiem Gadomskiego na stanowisku szefa Radiokomitetu był inny stary 
znajomy Bermana, Wilhelm Billig – syn żydowskiego lekarza z Kolbuszowej, absolwent 
polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie okupacji sowieckiej w latach 
1940–1941 pełnił on funkcję dyrektora szkoły w Łunińcu na Polesiu oraz redaktora 

46 Sowietskij faktor w Wostocznoj Jewropie (1944–1953). Dokumienty, red. T. Wołokitina, t. 2: 1949–1953, 
Moskwa 2002, s. 437.

47 RGASPI, f. 495, op. 252, d. 84, t. 1, Akta personalne Jakuba Bermana, k. 17; Zob. również Z. Błażyński, 
Mówi Józef Światło…, s. 36–37.

48 AAN, CK PZPR, CK XX/6626, Akta personalne Romualda Gadomskiego; B. Gadomski, Gadomski Romu-
ald (1905–1974) [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 2, red. F. Tych, Warszawa 1987, 
s. 163–164.

49 B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle…, s. 231.
50 AAN, CK PZPR, CK XX/148, Akta personalne Szymona Baumrittera.
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„Sztandaru Wolności”. Od jesieni 1941 r. nabywał doświadczenia w redakcji radiowej 
Kominternu, dzięki czemu w lipcu 1944 r. został dyrektorem Polskiego Radia i zajmował 
to stanowisko przez siedem lat51. Miał przy tym rozległy zakres samodzielności i omawiał 
kierunki pracy bezpośrednio z Bermanem52. W 1951 r. został jednak odwołany i prze-
sunięty na drugoplanowe stanowisko wiceministra poczt i telegrafów. Posunięcie to 
zbiegło się w czasie z odwołaniem Burgina z Chin i Korei, można je więc wiązać z akcją 
osłabiania wpływów Bermana w elicie władzy „Polski Ludowej”.

Pod skrzydłami Billiga i Gadomskiego ulokowali się także członkowie rodziny 
Bermana, którzy nie zostali wymienieni w załączonym dokumencie. Mąż najmłodszej 
siostry Jakuba Ireny (ur. 1918), Aleksander Olecki (pierw. Sztraubaum), ur. w 1911 r. 
w Warszawie, uzyskał tylko wykształcenie zawodowe. Od 1929 r. działał w KZMP i trzy 
lata spędził w polskim więzieniu. W latach II wojny światowej znalazł się razem z inny-
mi członkami rodziny Bermanów w Związku Sowieckim. W 1943 r. został oficerem 
politycznym WP. Po wojnie pracował kolejno w redakcji „Trybuny Pomorskiej” i RSW 
„Prasa”, a następnie w 1948 r. przeszedł do Polskiego Radia53. Kierował kolejno działem 
publicystyki krajowej i redakcją polityczno-informacyjną. Powszechnie był uważany za 
szarą eminencję, „politruka” z ramienia kierownictwa PZPR. Oficjalnie oceniano go 
jako „dziennikarza o dobrym wyczuciu politycznym”, ascetycznego w sposobie bycia, 
niezbyt sprawnego organizacyjnie, szorstkiego w obejściu54.

W Polskim Radiu w pierwszym okresie powojennym pracował również kolejny 
szwagier Jakuba Bermana – Adolf Blicher, absolwent studiów inżynierskich w Paryżu, 
który ożenił się z siostrą Gustawy i Zygmunta Grynbergów Anną (ur. 1912)55. W okresie 
II wojny światowej oboje przebywali w Związku Sowieckim. Uchwałą Prezydium KRN 
z 11 sierpnia 1945 r. Adolf Blicher otrzymał order Polonia Restituta IV klasy za zasłu-
gi dla radiofonii polskiej – udział w odbudowie rozgłośni w Raszynie56. Potem został 
wysłany wraz z żoną na placówkę do Nowego Jorku jako szef firmy Polasco, która przy-
nosiła ogromne straty. W 1951 r. oboje odmówili powrotu do kraju. W 1956 r. otrzymali 
prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych57.

Jeśli chodzi o sytuację kadrową w polskiej prasie, radca Turpitko wspomniał tylko 
o dwóch filarach systemu i bliskich znajomych Bermana: Romanie Werflu – redaktorze 
naczelnym „Nowych Dróg” i Leonie Kasmanie – redaktorze naczelnym „Trybuny Ludu”, 
a także o szefowej PAP – Julii Mincowej. Kasman był w latach 1941–1943 instruktorem 
w Wydziale Kadr Kominternu opiekującym się polskimi komunistami. Z tego tytułu 
blisko współpracował wówczas z Bermanem. Werfel w tym czasie pracował w redak-
cji polskojęzycznych „Nowych Widnokręgów”. Julia Minc (z domu Heflich) działała 

51 AAN, CK PZPR, CK XX/6035, Akta personalne Wilhelma Billiga.
52 J. Myśliński, Mikrofon i polityka. Z dziejów radiofonii polskiej 1944–1960, Warszawa 1990, s. 52.
53 AAN, Zbiór akt osobowych działaczy ruchu robotniczego, 4296, Akta osobowe Aleksandra Oleckiego.
54 J. Myśliński, Mikrofon i polityka…, s. 138.
55 L. Tychowa, W. Romanowski, Tak, jestem córką Jakuba Bermana…, s. 29.
56 https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/odznaczenia-w-uznaniu-zaslug-polozonych-dla-spra-

wy-radiofonii-w-polsce-16919323, dostęp 30 VIII 2019 r.
57 https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-70/pdf/STATUTE-70-PgB33-4.pdf, dostęp 26 II 2019 r.
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w ruchu komunistycznym od 1917 r. Była żoną Hilarego Minca, bliskiego przyjaciela 
Bermana. W latach 1942–1944 pracowała w redakcji sowieckiego radia w Saratowie oraz 
w Zarządzie Głównym ZPP w Moskwie. Od 1944 r. pełniła funkcję redaktora naczel-
nego Polskiej Agencji Prasowej i choć formalnie miała nad sobą kolejnych dyrektorów 
PAP, w rzeczywistości kierowała tą instytucją58.

W analizowanym dokumencie skoncentrowano uwagę na postaciach drugiego planu: 
Bolesławie Gebercie i Stanisławie Ludkiewiczu. Gebert (1895–1986) działał na emi-
gracji za oceanem, w 1919 r. był jednym z założycieli Komunistycznej Partii Stanów 
Zjednoczonych. W latach II wojny światowej prowadził intensywną agitację na rzecz 
Moskwy i nowych władz komunistycznych w Polsce. Jednocześnie był agentem sowiec- 
kiego wywiadu o pseudonimie „Ataman”. W latach 1949–1950 pełnił funkcję sekre-
tarza generalnego Światowej Federacji Związków Zawodowych. Po powrocie do kraju 
został redaktorem naczelnym organu CRZZ „Głos Pracy”59. Zdaniem Turpitki Gebert 
został odwołany z funkcji międzynarodowej za podejrzane kontakty z amerykańskimi 
działaczami związkowymi. Według Światły Geberta podejrzewano o pracę na rzecz 
wywiadu amerykańskiego, w związku z czym był intensywnie rozpracowywany przez 
Departament X MBP60. Dokumenty zniszczono, trudno więc zweryfikować tę informację. 
Nie wiemy też, w jaki sposób zamierzano ewentualnie powiązać Geberta z Bermanem.

Zwrócenie uwagi na Stanisława Ludkiewicza (ur. 1917) – redaktora naczelnego 
„Sztandaru Młodych” – było niewątpliwie związane z faktem, że był on szwagrem Stefana 
Staszewskiego (1906–1989) – wpływowego kierownika Wydziału Prasy i Wydawnictw 
KC PZPR. W ten sposób uderzano również w Staszewskiego.

Publikowany poniżej dokument stanowił prawdopodobnie przygotowanie do prze-
prowadzenia czystki antysemickiej w elicie władzy PRL, ze szczególnym uwzględnieniem 
Jakuba Bermana jako głównego kreatora polityki kadrowej wykorzystującej „zasady 
narodowości i pokrewieństwa”. Jednakże do takowej czystki nie doszło na początku 
1953 r. Stanęła temu na przeszkodzie śmierć Stalina. Wkrótce jego następca Nikita 
Chruszczow podchwycił kurs antysemicki i doprowadził do zmian kadrowych w Polsce.

28 grudnia 1953 r., podczas pobytu Bieruta w Moskwie, Chruszczow zalecił mu 
„przeniesienie” Bermana do Rady Ministrów i „zwolnienie” Minca z obowiązków 
przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Równocześnie 
zasugerowano „wysunięcie do kadr kierowniczych nowych, oddanych partii towarzy-
szy polskiej narodowości”61. Zalecenia te tylko częściowo zrealizowano na II Zjeździe 
PZPR (10–17 marca 1954 r.). Jakub Berman nie wszedł do Sekretariatu KC, zachowując 
miejsce w Biurze Politycznym. Nominacja na stanowisko wicepremiera była klasycz-
nym „kopniakiem w górę”. W praktyce nadal zajmował się „frontem ideologicznym”, 

58 Szerzej na temat kariery Julii Minc zob. M. Szumiło, Kobiety jako „szare eminencje” w komunistycznej elicie 
władzy w Polsce…, s. 299–301.

59 AAN, CK PZPR, CK XX/957, Akta personalne Bolesława Geberta; S. Cenckiewicz, Polscy agenci Moskwy 
w USA, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, nr 3–4, s. 103–118.

60 Z. Błażyński, Mówi Józef Światło…, s. 171–173.
61 A. Paczkowski, Zalecono towarzyszowi Bierutowi, „Polityka” 2002, nr  37, s.  72–74. Zob. także Sowietskij 

faktor…, t. 2, s. 874–877.
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zasiadał również w komisji BP do spraw zagranicznych. W okresie urlopów Bieruta 
w 1954 i 1955 r. oficjalnie delegowano go do Sekretariatu KC. Nieformalnie zachował 
znaczącą pozycję w elicie władzy62. Wszystko wskazuje na to, że utrzymał się dzięki 
swojej bliskiej przyjaźni z Bierutem63. Odszedł z Biura Politycznego dopiero po jego 
śmierci, w maju 1956 r.

W związku z nową falą czystek o charakterze antysemickim, wywołaną przez 
Nikitę Chruszczowa, dwa lata wcześniej na boczny tor odsunięto większość prote-
gowanych Bermana. W grudniu 1953 r. ambasador sowiecki w Warszawie Gieorgij 
Popow64 zażądał odsunięcia ze stanowisk kierowniczych w centralnym aparacie par-
tyjnym kilku osób pochodzenia żydowskiego. Kierownictwo PZPR musiało się na to 
zgodzić i „spolszczyć aparat”. Z każdym odchodzącym funkcjonariuszem rozmawiał 
osobiście Berman, nie ukrywając powodów dymisji. Mówił im wprost o „paragrafie 
żydowskim”65. W styczniu 1954 r. swoje stanowiska utracili kierownicy wydziałów KC: 
Prasy i Wydawnictw66 – Stefan Staszewski; Propagandy i Agitacji – Artur Starewicz; 
Przemysłu Lekkiego – Jan Grudziński; Zagranicznego – Ostap Dłuski. Z pewnym opóź-
nieniem, we wrześniu 1954 r., z Wydziału Kultury odszedł Paweł Hoffman, a w listopa-
dzie 1954 r. z Wydziału Organizacyjnego Antoni Alster. Ponadto odwołano redaktora 
naczelnego „Trybuny Ludu” Leona Kasmana67. Na ich miejsce powoływano młod-
szych (urodzonych w latach 1916–1919) „etnicznie czystych” kapepowców: Jerzego 
Morawskiego, Mieczysława Marca, Władysława Góralskiego, Władysława Matwina oraz 
pepeerowca Tadeusza Książka (ur. 1922). W aparacie KC pozostał tylko jeden „żydow-
ski” kierownik – Tadeusz Daniszewski w Wydziale Historii Partii.

Zmiany objęły także elitę rządową. W styczniu 1954 r. dr Grynberg został nagle 
odwołany ze stanowiska dyrektora departamentu w Ministerstwie Zdrowia. Objął 
posadę redaktora naczelnego Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich. 
W 1957 r. utracił i to stanowisko w związku z zarzutami dotyczącymi popełnionych 
nadużyć68. We wrześniu 1954 r. swoją pozycję utracił Wierbłowski. Odszedł z MSZ 
do kariery „naukowej” – na stanowisko kierownika Katedry Historii Społecznej 
w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR. Miesiąc wcześniej szef Radiokomitetu 
Gadomski został zesłany na stanowisko redaktora naczelnego „Gazety Poznańskiej”. 
Jego zastępcę, Baumrittera, przeniesiono na zastępcę redaktora naczelnego „Trybuny 

62 A. Sobór-Świderska, Jakub Berman. Biografia komunisty…, s. 414–416, 421–422, 431–432.
63 Relacja Jana Chylińskiego z 11 VI 2008 r. (w zbiorach autora).
64 Gieorgij Popow (1906–1968)  –  działacz WKP(b) i KPZS. W latach 1946–1949 sekretarz KC WKP(b); 

1949–1951 – minister budownictwa miejskiego ZSRS; 1953–1954 – ambasador sowiecki w Warszawie.
65 Wywiady ze Stefanem Staszewskim i Leonem Kasmanem [w:] T. Torańska, Oni…, s. 163, 492; A. Werblan, 

Stalinizm w Polsce, Warszawa 2009, s. 164.
66 Przy okazji Wydział Prasy i Wydawnictw czasowo zlikwidowano, wcielając go do Wydziału Propagandy 

i Agitacji.
67 Grudziński został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przemysłu Drzewnego i Papierniczego, Kasman 

w Ministerstwie Przemysłu Lekkiego, Staszewski w Ministerstwie Rolnictwa, Starewicz objął funkcję sekretarza 
CRZZ, Hoffman został redaktorem naczelnym tygodnika „Nowa Kultura”, a Dłuskiego zatrudniono w Biurze 
Sekretariatu KC.

68 M. Wroński, Zagadka śmierci profesora Mariana Grzybowskiego…, s. 105.
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Ludu”. Szwagra Bermana, Oleckiego, po październiku 1956 r. wyrzucono z Polskiego 
Radia i z PZPR. Pracował w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowa-
dził dokumentację prasową69.

Tymczasem kariera Marii Wiernej rozwijała się dalej. W 1955 r. objęła ona odpo-
wiedzialne stanowisko dyrektora generalnego w MSZ. Pełniła tę funkcję aż do przy-
musowego przejścia na rentę w 1968 r. w ramach tzw. czystek pomarcowych70. Również 
Irena Hausmanowa kontynuowała karierę zawodową. W 1958 r. została kierownikiem 
Kliniki Neurologii, którą kierowała ponad 30 lat (do 1989 r.).

Przedstawiony w niniejszym artykule przykład sieci powiązań personalnych stwo-
rzonej przez Jakuba Bermana oraz jego krewnych i znajomych z pewnością nie był 
odosobniony. Jego odtworzenie (choć zapewne niepełne) było możliwe dzięki kilku 
niezależnym od siebie źródłom. Z reguły jednak zjawiska klientelizmu i nepotyzmu 
w elicie władzy PRL są trudno uchwytne w dokumentach. Wymaga to skrupulatnych 
badań z wykorzystaniem relacji oraz informacji rozproszonych w różnych źródłach.

69 AIPN, 0204/359, Sprawa Jakuba Bermana, Doniesienie „Jota”, 20 I 1971 r., k. 56.
70 AAN, CK PZPR, CK XX/5109, Akta personalne Marii Wiernej, notatka o miejscu pracy, k. 14.
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Aneks
Dokumenta

Tajne, egz. nr 1
ZSRR
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Wydział IV Europejski
3 stycznia 1953 roku
16/400
KC KPZR
do tow. Grigoriana W[agana] G.
członek kolegium MSZ ZSRR P[iotr] Strunnikow1

Przedsięwzięcia PZPR w dziedzinie przygotowania kadr partyjnych i państwowych
Pomimo wydatnej pracy, prowadzonej przez KC PZPR w kwestii wysuwania i przy-

gotowania nowych kadr partyjnych i państwowych, w tej dziedzinie jest jeszcze szereg 
poważnych niedociągnięć. Problem kadr kierowniczych jest obecnie jednym z ważniej-
szych zagadnień kierownictwa politycznego.

Szczególnie niepomyślnie układa się sprawa kadr w centralnych ogniwach aparatu 
partyjnego i państwowego, ministerstwach, instytucjach ideologicznych. Kadry w tych 
instytucjach odnawiane są nadzwyczaj powoli i niezdecydowanie. Kwestia doboru kadr 
do tego aparatu częstokroć nie jest rozstrzygana kolegialnie, ale uzgadniana jedynie 
z niektórymi członkami KC PZPR, przeważnie z Bermanem.

To prowadzi do sytuacji, w której kadry nierzadko dobierane są nie według kryteriów 
merytorycznych i politycznych, ale według zasady narodowości i pokrewieństwa. Nic 
dziwnego zatem, że kierownicy ważniejszych wydziałów KC PZPR okazują się ludźmi 
niepolskiej narodowości. Tak na przykład Wydziałem Zagranicznym kieruje Ostap 
Dłuski, Wydziałem Prasy – Stefan Staszewski, Wydziałem Historii Partii – Tadeusz 
Daniszewski, Wydziałem Kultury – Paweł Hoffman, Wydziałem Propagandy – Artur 
Starewicz. Wszyscy ci działacze są narodowości żydowskiej.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych wiceminister Wierbłowski i kierownicy 
ważniejszych wydziałów: Wierna (wydział krajów demokracji ludowej), Kot2 (wydział 
radziecki), Lachsb3 (departament prawno-traktatowy), i znaczna liczba innych pracow-
ników kadry kierowniczej polskiego MSZ, szczególnie w jego placówkach zagranicz-

a Publikowany poniżej dokument ma postać odpisu maszynowego w języku rosyjskim. Kursywą zaznaczono 
odręczny podpis Piotra Turpitki.

b W oryginale Laks.
1 Piotr F. Strunnikow (1905–1968) – kierownik Wydziału IV Europejskiego ministerstwa spraw zagranicz-

nych ZSRS.
2 Jan Kot (ur. 1919) – starszy radca w wydziale radzieckim Departamentu I MSZ, w 1952 r. p.o. naczelnik 

wydziału.
3 Manfred Lachs (1914–1993)  –  dyrektor departamentu prawno-traktatowego MSZ, prof.  prawa między-

narodowego, 1961–1967 dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN. Już w 1950 r. znajdował się na liście „wrogich 
elementów” jako „przed wojną członek faszystowskiej organizacji syjonistycznej”. Zob. AAN, KC PZPR, Wydział 
Zagraniczny, 237/XXII/42, k. 47.
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nych, to także Żydzi. Wierbłowski i Wierna faktycznie kierują Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych, uzgadniając uprzednio wszystkie sprawy z Bermanem.

Typowy obraz wadliwego doboru kadr przedstawia sobą Ministerstwo Zdrowia. 
W tym ministerstwie wszystkie ważniejsze stanowiska zajęte są przez Żydów. Jak mówią 
polscy lekarze, Ministerstwo Zdrowia – to Grynbergc i Hausmanowa (z domu Ginzburgd). 
Grynberg, naczelnik wydziału planowania, jest pierwszą osobą w ministerstwie. Bez 
niego i Hausmanowej minister nie podejmuje żadnej decyzji. Grynberg w przeszłości był 
syjonistą. Jego siostra jest żoną Bermana. Mając takiego krewnego, Grynberg naturalnie 
czuje się gospodarzem w ministerstwie. Z jego rekomendacji na posadę radcy nauko-
wego w ministerstwie została zaproponowana Hausmanowa, która według sowieckie-
go prof. Snieżniewskiego niczego w nauce nie rozumie. Jednakże to nie przeszkodziło 
kierownikowi Wydziału Organizacyjnego KC PZPR Alsterowi (także Żyd) wysunąć 
Hausmanową w poczet członków rzeczywistych PAN. Ze spisu przyszłych akademików 
przedstawionego kierownictwu partii została wykreślona przez Bieruta.

Grynberg i Hausmanowa dobrali takim sposobem i innych pracowników minister-
stwa. Tak na przykład redaktorem gazety „Służba Zdrowia” jest Uszkiewicz4 (Żyd), głów-
nym psychiatrą sądowym – Batawiae5 (Żyd), dyrektorem centralnej przychodni psychia-
trycznej – Kancewiczowa6 (Żydówka), dyrektorem Instytutu Hematologii – Hausman 
(mąż Hausmanowej). Jabłońska (siostra Hausmanowej), zwykła młoda lekarka, w ciągu 
trzech lat została profesorem. Wiele innych odpowiedzialnych stanowisk w minister-
stwie także zajmują osoby niepolskiej narodowości.

Analogiczne zjawiska obserwuje się w pozostałych ministerstwach i centralnych organach 
władzy, gdzie wielu wiceministrów lub kierowników odpowiedzialnych jednostek to Żydzi.

Szczególnie ostro wygląda sprawa kadr na takich ważnych odcinkach frontu ideo-
logicznego, jak radio i prasa. W polskim radio wszystkie stanowiska kierownicze są 
zajęte przez Żydów. Dyrektorem jest Gadomski, jego zastępcą – Baumritter, a na czele 
głównych redakcji stoją Uzdański7, Wągrowska8, Szewaldowaf9, Millerowa i inni.

c W oryginale tu i dalej Grinberg.
d W oryginale Grinzberg.
e W oryginale Batawna.
f W oryginale Szewaldowa.
4 Leon Uszkiewicz (1905–1953) – lekarz, od 1945 r. członek PPR. Dyrektor Departamentu Medycyny Spo-

łecznej w Ministerstwie Zdrowia, a następnie redaktor naczelny czasopisma „Służba Zdrowia”.
5 Stanisław Jan Batawia (1898–1980) – prawnik, kryminolog i lekarz, prof. zwyczajny na Uniwersytecie War-

szawskim. W latach 1951–1954 konsultant krajowy w zakresie psychiatrii sądowej w Ministerstwie Zdrowia.
6 Kamila Horwitz-Kancewiczowa (1897–1952) – działaczka PPS-Lewicy, KPP, PPR i PZPR, siostra Maksymi-

liana Horwitz-Waleckiego (członka Biura Politycznego KC KPP), w latach 1948–1952 wicedyrektor Państwowego 
Instytutu Higieny Psychicznej. Zob. Horwitz-Kancewiczowa Kamila (1879–1952) [w:] Słownik biograficzny działa-
czy polskiego ruchu robotniczego…, t. 2, s. 556.

7 Edward Uzdański (1903–1967) – działacz KPP, PPR i PZPR. W latach 1953–1955 zastępca przewodniczą-
cego Komitetu do spraw Radiofonii „Polskie Radiu”.

8 Felicja Wągrowska (1907–?) – działaczka PPR i PZPR, żona gen. Mieczysława Wągrowskiego (1902–1967), 
w latach 1947–1968 redaktor i kierownik działu w Polskim Radiu.

9 Alina Szenwaldowa (1910–1989) – wdowa po Lucjanie Szenwaldzie (1909–1944) – komunistycznym dzia-
łaczu i poecie. Od 1945 r. pracowała w Polskim Radiu, na początku lat pięćdziesiątych dyrektor programowy do 
spraw artystycznych. W 1968 r. odeszła na emeryturę.
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Ludzie ci, uważający siebie za „specjalistów” we wszystkich dziedzinach życia poli-
tycznego, ekonomicznego i kulturalnego, słabo wdrażają w życie doświadczenie radia 
moskiewskiego, niedostatecznie i niesystematycznie naświetlają budownictwo socjali-
zmu w krajach demokracji ludowej. Pracownicy polskiego radia w niedozwolonej for-
mie, szyderczo wyśmiewają niedociągnięcia związane z rozwojem i budową nowej Polski 
i w gruncie rzeczy kompromitują budowę podstaw socjalizmu w kraju. Wiele audycji 
polskiego radia powstaje według wzorców zachodnioeuropejskich.

Poważne niedostatki w pracy polskiego radia był zmuszony uznać sam Bierut, stwier-
dzając, że w Radiokomitecie panuje nepotyzm i narodowościowa zasada doboru kadr.

Taka sama zasada w doborze kadr występuje w polskiej prasie. Świadczy o tym fakt, 
że głównymi redaktorami centralnych organów partyjnych, związkowych i młodzieżo-
wych są Żydzi: Werfel (teoretyczny i polityczny organ KC PZPR „Nowe Drogi”), Kasman 
(organ KC PZPR „Trybuna Ludu”), Ludkiewiczg – organ polskiej młodzieży („Sztandar 
Młodych”), Gebert (organ CRZZ „Głos Pracy”), Minc10 (PAP).

Szereg ze wskazanych osób, w szczególności Gebert i Ludkiewicz, nie zasługuje na poli-
tyczne zaufanie. Gebert od 1914 do 1947 r. przebywał w Ameryce. Wróciwszy do Polski, do 
lutego 1949 r. pracował w organach prasowych związków zawodowych, a następnie – jako 
sekretarz wszechświatowej federacji związków zawodowych. Decyzją KC PZPR w styczniu 
1951 r. Gebert został odwołany z tego stanowiska z powodu jego częstych kontaktów z rozma-
itymi działaczami USA, zwłaszcza z przewodniczącym kongresu przemysłowych związków 
zawodowych Murrayem11. Żonę i syna pozostawił w Ameryce. Obecnie Gebert zachowuje się 
podejrzanie, często odwiedza hotel „Bristol”, w którym zawsze bywa wielu cudzoziemców.

Jeśli chodzi o Ludkiewicza, to według naszych informacji jego ojciec został rozstrze-
lany w ZSRR. Ludkiewicz przez pewien czas pracował na prowincji, a potem został prze-
niesiony do Warszawy i wyznaczony na redaktora gazety „Sztandar Młodych”. Ta nomi-
nacja miała miejsce na wniosek kierownika Wydziału Prasy KC PZPR Staszewskiego, 
będącego krewnym Ludkiewicza.

Awansowanie dużej liczby Żydów na kierownicze stanowiska partyjne i państwowe 
nie jest przypadkowe. Narodowościowa zasada w doborze kadr, widoczna w szeregu 
ważnych ogniw aparatu partyjnego i państwowego, wywołuje niezadowolenie społeczeń-
stwa polskiego i może wyrządzić wiele szkód państwowym interesom Polski, szczegól-
nie jeśli uwzględnimy tę okoliczność, że w Polsce istnieje jeszcze baza dla działalności 
syjonistów – tej agentury amerykańskiego imperializmu.

W ostatnim czasie kierownictwo partii, uwzględniając poważne niedociągnięcia 
w pracy z kadrami, wytyczyło nowe ważne posunięcia, mające na celu polepszenie pro-
cesu przygotowania i awansowania nowych kadr partyjnych i państwowych.

Decyzją z 1 listopada 1952 r. KC PZPR zlikwidował Wydział Kadr KC, a także 
wydziały kadr komitetów wojewódzkich i powiatowych partii. Funkcje tych wydzia-

g W oryginale tu i dalej Lutkiewicz.
10 Julia Minc (1901–1987), z domu Heflich – żona Hilarego Minca, w latach 1944–1954 redaktor naczelny 

Polskiej Agencji Prasowej. Uważana za szarą eminencję na odcinku propagandy.
11 Philip Murray (1886–1952) – amerykański działacz związkowy. W latach 1940–1952 przewodniczący cen-

trali związkowej – Congress of Industrial Organizations (CIO).
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łów przekazano odpowiednim wydziałom KC i KW, w których utworzono specjalne 
sektory ewidencji kadr.

Nowy system kierowania kadrami pozwoli bardziej operatywnie rozstrzygać kwe-
stie kadrowe, głęboko i wszechstronnie poznawać ludzi. KC PZPR w tym postanowie-
niu zwrócił uwagę organizacji partyjnych, że praca z kadrami powinna stać się obecnie 
jednym z główniejszych zadań całej partii i wszystkich instancji partyjnych. Zażądał od 
organizacji PZPR bardziej zdecydowanego niż do tej pory oczyszczania aparatu partyj-
nego i państwowego z wrogich elementów, a także znacznie szerszego wysuwania i przy-
gotowywania nowych kadr spośród klasy robotniczej, chłopstwa i inteligencji pracującej.

Ta decyzja KC PZPR nie została podjęta przypadkowo. Należy ją rozpatrywać, jak 
się zdaje, jako pewnego rodzaju reakcję na przygotowanie i przeprowadzenie procesu 
w sprawie Slánskiego i innych agentów amerykańskiego imperializmu w Czechosłowacji, 
o czym świadczy chociażby fakt, że jak oświadczył sekretarz CRZZ Kłosiewicz12, 
w KC PZPR mówi się o konieczności pewnego odnowienia aparatu KC przy wykorzy-
staniu osób polskiej narodowości.

Wnioski:
Po zjeździe zjednoczeniowym KC PZPR i organizacje partyjne wykonały pokaźną 

pracę w kierunku oczyszczenia aparatu partyjnego i państwowego z wrogich elementów. 
W tym okresie przeszkolono i wysunięto na stanowiska kierownicze dziesiątki tysięcy 
przedstawicieli robotników, chłopów i nowej inteligencji.

Jednakże, nie bacząc na niewątpliwą poprawę sytuacji w dziedzinie kadr, problem ten nie 
został do tej pory na dobre rozwiązany. W organach władzy państwowej i partyjnej znajduje 
się jeszcze dużo wrogich i niepewnych elementów. W wielu ważnych ogniwach aparatu par-
tyjnego i państwowego obserwuje się nierzadkie zjawisko doboru kadr nie według kryteriów 
politycznych i fachowych, tylko według zasady przynależności narodowej. Doprowadzono 
do tego, że w szeregu ważnych instytucji partyjnych i państwowych znaczną liczbę funkcji 
kierowniczych pełnią osoby narodowości żydowskiej. Taka sytuacja, siłą rzeczy, wywołuje 
niezadowolenie społeczeństwa polskiego i może przynieść poważne szkody Polsce Ludowej.

Radca ambasady ZSRS w Polsce
P[iotr] Turpitko

Otrzymano 5 egz.
1 – t. Wyszynski13

2–3 – IV Wydział Europejski
4 – t. Tugarinow14

5 – do akt

Źródło: RGANI, f. 5, op. 28. dieło 19, k. 5–9, kopia, mps.

12 Wiktor Kłosiewicz (1907–1992)  –  polski działacz komunistyczny, w latach 1950–1956 przewodniczący 
Centralnej Rady Związków Zawodowych.

13 Andrzej Wyszynski (1883–1954)  –   sowiecki działacz komunistyczny polskiego pochodzenia, w latach 
1949–1953 minister spraw zagranicznych ZSRS.

14 Iwan Tugarinow (1905–1966) – pracownik ministerstwa spraw zagranicznych ZSRS, zastępca naczelnika 
wydziału w tymże ministerstwie.
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Protegowani Jakuba Bermana jako przykład klientelizmu 
i nepotyzmu w elicie władzy PRL

Tworzenie się sieci klientelistycznych oraz nepotyzm w elicie władzy PRL nie były do 
tej pory przedmiotem odrębnych badań. Są one z reguły trudno uchwytne w dokumen-
tach. Za jeden z przykładów funkcjonowania klientelizmu i nepotyzmu można uznać 
grupę osób protegowanych przez człowieka nr 2 w hierarchii władzy okresu stalinow-
skiego, Jakuba Bermana (jego znajomych, krewnych i spowinowaconych). Zachowane 
dokumenty polskie i sowieckie oraz relacje członków elity komunistycznej wskazują 
na główną rolę Bermana w polityce kadrowej kierownictwa PZPR, a także na funkcjo-
nowanie grupy jego znajomych i członków rodziny usadowionych w różnych struktu-
rach władzy w Polsce. W dokumentach sowieckich zarzucano Bermanowi preferowa-
nie „ludzi niepolskiej narodowości”, jak eufemistycznie nazywano osoby pochodzenia  
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żydowskiego. Podawano konkretne przykłady osób z centralnego aparatu partyjnego 
(kierowników wydziałów KC PZPR), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa 
Zdrowia oraz frontu propagandowego (Polskiego Radia i centralnych organów praso-
wych). Przedstawiony w niniejszym artykule przykład sieci powiązań personalnych 
stworzonej przez Jakuba Bermana oraz jego krewnych i znajomych z pewnością nie był 
odosobniony. Wymaga to skrupulatnych badań z wykorzystaniem relacji oraz infor-
macji rozproszonych w różnych źródłach.

SŁOWA KLUCZOWE
elita władzy, klientelizm, PRL, Jakub Berman

People Protected by Jakub Berman as an Example 
of Clientelism and Nepotism in the Power Elite  

of the Polish People s̓ Republic

The creation of clientelist networks and nepotism in the power elite of the Polish 
People’s Republic have not been subjects of separate studies. They are usually hard to 
spot in documentation. Examples of the functioning of clientelism and nepotism include 
the group of protégés of number 2 in the hierarchy of the authorities of the Stalinist era, 
Jakub Berman (his friends, relatives and those of kin). The preserved Polish and Soviet 
documents, as well as stories of the members of the communist elite, point to Berman’s 
main role in the staff policy of the Polish United Workers’ Party and to the functioning 
of a group of his friends and family members positioned in various structures of power 
in Poland. In the Soviet documents, Berman was accused of preferring “people of non-
-Polish nationality”, a euphemism for people of Jewish origin. Specific examples were 
provided of people from the central party apparatus (heads of departments of the Central 
Committee of the Polish United Workers’ Party), the Ministry of Foreign Affairs and the 
propaganda front (the Polish Radio and central press bodies). The example, presented 
in the article, of the network of personal connections created by Jakub Berman and his 
friends and relatives was certainly not an isolated case. This requires detailed studies, 
using stories and information dispersed throughout various sources.

KEYWORDS
power elite, clientelism, the Polish People‘s Republic, Jakub Berman
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