
Pawe³ Wieczorkiewicz, Justyna B³a-
¿ejewska, Przez Polskê Ludow¹ na

prze³aj i na przekór, Wydawnictwo
Zysk i S-ka. Poznañ 2011, ss. 622.

Historyk potrzebuje dystansu czasowego
do oceny przesz³oœci, jeœli nie chce zamieniæ
siê w publicystê s³u¿¹cego gor¹cej i zaanga-
¿owanej wspó³czesnoœci. Kiedy w minionej
dekadzie pracowa³em nad przeznaczon¹ dla
czytelnika zagranicznego syntez¹ Dejiny
Polska (Praha 2011), zdecydowanie zakoñ-
czy³em wyk³ad na roku 1989, dalsze wyda-
rzenia ukazuj¹c w postaci rozbudowanego
kalendarium. Ale i pisz¹c o zamkniêtej dobie
poprzedniej, od zakoñczenia drugiej wojny
œwiatowej, wyraŸnie zdawa³em sobie spra-
wê, ¿e i ona nie jest jeszcze zamkniêta. Nie-
mniej jednak trudno w pracach o charakterze
naukowym wyk³ad przesuwaæ daleko w prze-
sz³oœæ, trzeba natomiast zdawaæ sobie sprawê
z dyskusyjnoœci wielu ocen oraz z subiekty-
wizmu, zw³aszcza je¿eli badacz – nie
fa³szuj¹c obrazów – manipuluje doborem
materia³u Ÿród³owego. Natomiast czuje siê
swobodniej, gdy zamienia siê w eseistê,
wówczas te¿ mo¿e poprzez konwencjê
wyk³adu przeprowadzaæ go w formie bar-
dziej atrakcyjnej.

Tak w³aœnie post¹pili Autorzy ksi¹¿ki
o dziejach naszego kraju w latach 1945–1989,
sygnalizuj¹c jej charakter nag³ówkiem Przez
Polskê Ludow¹ na prze³aj i na przekór i ilu-
struj¹c ok³adkê zdjêciem cz³onków Zwi¹zku
M³odzie¿y Socjalistycznej w marszu. Ilustra-
cji w tekœcie jest wiele, pochodz¹ one z za-
mkniêtej wyborami z 4 czerwca epoki i stano-
wi¹ uzupe³nienie poszczególnych rozdzia³ów.
By³y one wczeœniej (od wrzeœnia 2006 do
lutego 2007 r.) publikowane na ³amach
„Newsweek Polska” i cieszy³y siê popular-
noœci¹, traktowa³y bowiem PRL z dystansem
w kierunku obiektywizmu, co nale¿y za-
wdziêczaæ kompetencjom historyka czasów
najnowszych znanego przy tym z dobrego
pióra, jakim by³ – wszak¿e zwi¹zany z opo-

zycj¹ Pawe³ Wieczorkiewicz (1948–2009),
profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Swo-
ich pogl¹dów on nie ukrywa. Ale zachowuje
dystans wobec wielkiej polityki, nie wykazu-
je – w przeciwieñstwie do jak¿e licznych
historyków – us³u¿noœci wobec aktualnej poli-
tyki, nie gniewa siê na historiê. Wspó³autorka
Justyna B³a¿ejewska (ur. 1983) ma w swym
dorobku kilkadziesi¹t artyku³ów z dziejów
najnowszych oraz ksi¹¿kê na temat drugiego
obiegu wydawniczego w latach 1976–1990.
A wiêc jeden z autorów jest nie tylko bada-
czem, ale i œwiadkiem epoki, druga ju¿ tylko
tym pierwszym. Tote¿ Wieczorkiewicz czê-
sto siêga do w³asnych wspomnieñ.

Materia³ dokumentuj¹cy ró¿ne strony ¿y-
cia w PRL, zosta³ przedstawiony w ramach
siedemnastu rozdzia³ów (poruszanie siê w tym
g¹szczu u³atwia indeks osobowy), pod przej-
rzystymi nag³ówkami: 1. Ucieczki do wolno-
œci, 2.- 3. Poczet sekretarzy, 4. Pisarze kon-
tra w³adza, 5. Wyjechaæ gdzie siê da, 6. Jak
nasi bili „naszych”, 7. Wejd¹, nie wejd¹...,
8. W kolejce po wszystko, 9. Drugi obieg,
10. 1976: Radom, Ursus, P³ock, 11. 13 XII
1981 – jak to siê sta³o, 12. Modnym byæ w Re-
al-socu, 13. Historia bia³ych plam, 14. Do
roboty! Do roboty!, 15. Kultura kontrolowa-
na, 16. Morze, nasze morze, 17. Za kulisami
„Bia³ego Domu”,

Prezentowany obraz wydaje siê nieco
przyciemniony, ale w dosyæ udany sposób
ukazuje – choæ z przymru¿eniem oka – tamt¹
rzeczywistoœæ, któr¹ jeszcze wielu z nas pa-
miêta, a ka¿dy widzi po swojemu i subiek-
tywnie ocenia. Uk³ad treœci jest udany, ma
charakter, gdy to jest mo¿liwe, chronologicz-
ny, przy czym dzieje polityczne przeplataj¹
siê z przerywnikami kulturalno-obyczajowy-
mi. Czytelnika od razu Autorzy ukierunko-
wuj¹ na ewidentne niedostatki ustrojowe
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i trudno mieæ o to pretensje, wszak punkt
wyjœcia – nag³ówek Polska Ludowa jest po-
jemny, obejmuje niemal pó³wiecze, które
prymitywna propaganda wt³acza do jednego
worka, chocia¿ trudno czasy zwane stalinow-
skimi traktowaæ na równi z rz¹dami W³a-
dys³awa Gomu³ki (przy ich wewnêtrznym
zró¿nicowaniu), dekad¹ Edwarda Gierka (te¿
nie stanowi³a ona monolitu) i zw³aszcza nie-
co krótszymi rz¹dami Wojciecha Jaruzel-
skiego, którego przeciwnicy ju¿ wówczas,
a zw³aszcza po jego odejœciu z prezydentury,
bezlitoœnie atakowali za wprowadzenie stanu
wojennego (nominuj¹c na p³aszczyŸnie s¹do-
wej ówczesnego premiera przywódc¹ bandy
zbrojnej), przechodzili zaœ do porz¹dku
dziennego nad wspó³twórstwem przejœcia do
pluralizmu ustrojowego. Na szczêœcia Auto-
rzy ksi¹¿ki zachowuj¹ dystans wobec takich
postaw, nieobcych niestety wielu historykom
spod znaku Instytutu Pamiêci Narodowej.

Rozdzia³ pierwszy mówi o ucieczkach na
Zachód przed 1957 r. Mia³y one charakter
jednostkowy, choæ spotyka³y siê ze znacz-
nym odzewem, niektóre by³y brawurowe,
a wszystkie wi¹za³y siê z ryzykiem. Te naj-
bardziej eksponowane dotyczy³y promi-
nentów z Ministerstwa Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego, którym grunt zaczyna³ siê paliæ
pod nogami, w tym Józefa Œwiat³o czyli Iza-
aka Fleischfarba. Zrzucane z balonów od
lutego 1955 r. jego relacje w broszurce na
cieniutkim papierze (jeden z egzemplarzy
przechowywa³em jako kilkunastoletni uczeñ
liceum w skrytej czêœci swej biblioteczki)
oraz ponad 170 audycji monachijskiej roz-
g³oœni Radia Wolna Europa przygotowa³y
w znacznym stopniu grunt pod przemiany
paŸdziernikowe. Wyk³ad doprowadzony zo-
sta³ do s³ynnych ucieczek (Ryszard Kukliñ-
ski) i dezercji (ambasadorowie Romuald
Spasowski i Zdzis³aw Rurarz z koñca 1981 r.),
czyta go siê niczym powieœæ kryminaln¹, daje
jednak obraz sytuacji zw³aszcza w pierw-
szych latach PRL; Autorzy zachowuj¹ dy-
stans wobec – jak pisz¹ – kandydata do po-
œmiertnego awansu na genera³a Wojska

Polskiego, honorowego obywatela miasta
Krakowa. Bohatera narodowego. Czy aby na
pewno? Maj¹ te¿ w¹tpliwoœci co do okolicz-
noœci œmierci obu synów superszpiega: dla
propagatorów jego legendy niepodwa¿alnym
dowodem s¹ obfotografowane groby... prze-
cie¿ synowie Kukliñskiego, podobnie jak i on,
musieli podlegaæ procedurze [...] ochrony
œwiadków. Zatem byæ mo¿e z n i k n ê l i, a l e
n i e z g i n ê l i [podkr. MK].

Tekst przeplatany jest co pewien czas ka-
lendarium wydarzeñ zwi¹zanych z danym te-
matem, w tym wypadku zestawieniem naj-
bardziej spektakularnych ucieczek. Otwiera
je 21 X 1947 r. wicepremier Stanis³aw
Miko³ajczyk, zamyka zabójstwo – w niezbyt
chlubnych dlañ okolicznoœciach – 6 III 1996
w Berlinie gen. Leona Dubickiego, który
piêtnaœcie lat wczeœniej (cztery miesi¹ce
przed wprowadzeniem stanu wojennego) po-
prosi³ w RFN o azyl polityczny.

Skrócon¹ historiê naczelnych w³adz PRL
zawieraj¹ dwa rozdzia³y poœwiêcone pierw-
szym sekretarzom Komitetu Centralnego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pierw-
szy z nich obejmuje czasy od Boles³awa
Bieruta do Edwarda Gierka. Obu przedziela³
epizodycznie w 1956 r. Edward Ochab i przez
14 lat W³adys³aw Gomu³ka. Tekst otwiera
pytanie, kim byli rzeczywiœci, choæ niekoro-
nowani rz¹dcy PRL? I dalej prezentacja bio-
grafii, drogi na szczyty i zakulisowych intryg
w walce o w³adzê, o których w PRL milczano,
a wspó³czeœni historycy wci¹¿ pisz¹ niechêt-
nie.

No, tego ostatniego nie by³bym tak pe-
wien. Niektórzy wrêcz przeciwnie, ekspo-
nuj¹ niesprawdzone czêsto, plotkarskie do-
niesienia. Od tego zreszt¹ nie stroni¹ i nasi
Autorzy, choæ siê dystansuj¹, przytaczaj¹c
opowieœæ o sobowtórze i dublerze Bieruta,
zwanym „matrioszk¹”, kadrowym pracowni-
ku wywiadu radzieckiego (w ksi¹¿ce konse-
kwentnie czytamy: sowieckiego, co mo¿na
by przyj¹æ, ale w ¿adnym ju¿ wypadku sta³e
u¿ywanie skrótu: ZSRS zamiast ZSRR, na-
wet w cytatach Ÿród³owych sprzed 1989 r.,
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kiedy taka innowacja nie wchodzi³a w rachu-
bê. A Ÿróde³ fa³szowaæ nie wolno, historycy
o tym doskonale powinni wiedzieæ!), który
niczym Hans Kloss mia³ ju¿ w czasie II woj-
ny œwiatowej zast¹piæ „Tomasza”, a w 1947
lub nastêpnym roku zaj¹æ jego miejsce, gdy
prezydent podobno pad³ ofiar¹ ukrytego
przed opini¹ publiczn¹ zamachu w Krakowie
w Hotelu Europejskim. Œwiadkiem mia³ byæ
jeden z oficerów ochrony, który dokonywa³
autopsji zw³ok i mia³ pewnoœæ, ¿e nast¹pi³
zgon. Jak¿e siê zdziwi³, gdy po kilkunastu mi-
nutach ukaza³ mu siê Bierut ...¿ywy, a prze-
³o¿eni nakazali zapomnieæ o wszystkim, co
widzia³ (s. 46). Rosjanie mieli zawczasu zna-
leŸæ dublera i wyszkoliæ, m.in. w zasadach
wiary, jêzyku, charakterze pisma. Sensacja ta
zosta³a przekazana z – jak przysta³o na powa¿-
nych badaczy – zachowuj¹cym wobec niej
– zastrze¿eniem: mia³ j¹ podaæ w rozmowach
z dziennikarzem Bohdanem Roliñskim by³y
premier Piotr Jaroszewicz, powo³uj¹c siê na
wiadomoœci uzyskane od gen. Karola Œwier-
czewskiego, g³êboko wprowadzonego w dzia-
³alnoœæ sowieckich tajnych s³u¿b [...] Trud-
noœæ weryfikacji polega na tym, ¿e autor
opublikowa³ j¹ bez jakiejkolwiek formy auto-
ryzacji ju¿ po tragicznej œmierci Jaroszewi-
cza... Takich nie sprawdzonych opowieœci
spotykamy w ksi¹¿ce znacznie wiêcej, oczy-
wiœcie bez wnikania w ocenê ich wiarogod-
noœci. Zabieg trafny, nawet plotka jest
Ÿród³em z epoki, byleby czytelnik zdawa³ so-
bie sprawê z jej charakteru.

Z surow¹ i w pe³ni usprawiedliwion¹ oce-
n¹ spotka³ siê Bierut jako firmuj¹cy pierwsze
11 powojennych lat w Polsce. Pamiêtajmy
jednak, ¿e jego poœmiertny kult (jak czytamy
na s. 51) mimo nazw ulic i patronatu nad Uni-
wersytetem Wroc³awskim mia³ wielce po-
wierzchowny charakter. Podobnie jak pogrzeb
na niespotykan¹ skalê (mo¿na go porównaæ
jedynie z po¿egnaniem 11 lat wczeœniej
Pi³sudskiego). Zauwa¿my, ¿e przy swych
wadach by³ dobrym mówc¹.

Oceny jego nastêpców zawieraj¹ siê w na-
danych im przydomkach. Ochab to Edward I

Krwawy, przywódca epizodyczny, potrakto-
wany lekcewa¿¹co. Zaraz po nim nast¹pi³
Powrót W³adys³awa Wygnañca (takiego
mieliœmy ju¿ w naszych dziejach, by³o to
u progu rozbicia dzielnicowego najstarszy
syn Boles³awa Krzywoustego). Autorzy uka-
zuj¹ w sposób wywa¿ony czasy Gomu³ki,
koñcz¹c przytoczeniem pozytywnych w ogól-
nym wydŸwiêku opinii polityków, które s¹
zbie¿ne z pogl¹dami wiêkszoœci historyków,
uwa¿aj¹cych go za najbardziej znacz¹c¹
– obok kardyna³a Wyszyñskiego i genera³a
Jaruzelskiego – postaæ w historii PRL (s. 63).
Cytowana opinia jak najbardziej s³uszna, po-
dzielaj¹ j¹ odpowiedzialni badacze dzisiaj,
kiedy up³ynê³o ponad 40 lat od zejœcia
„Wies³awa” ze sceny politycznej, a w tych
dniach (piszê 15 lipca 2012) w domu Gene-
ra³a dosz³o do spotkania dwóch by³ych prezy-
dentów: gospodarza odwiedzi³ Lech Wa³êsa,
symbol nowej epoki. Rzecz nie do pomyœle-
nia jeszcze przed paru laty. Podobnie jak ze-
stawienie trzech najwybitniejszych postaci
czasów PRL.

Czasy te zamyka Edward Budowniczy,
czyli Gierek. W wywa¿onej wszechstronnej
jego ocenie warto zwróciæ uwagê na trafne
zdanie: W dworskich intrygach i rozgryw-
kach okaza³ siê prawdziwym mistrzem. Ko-
lejno wykoñczy³ nie tylko bezpoœrednich ry-
wali, jak Moczara i innych, nazbyt ambitnych
i niezale¿nych, a w chwilach zagro¿enia – na-
wet wiernych sojuszników i przyjació³, m.in.
samego Jaroszewicza, na którym pod koniec
swych rz¹dów stara³ siê zogniskowaæ nara-
staj¹ce niezadowolenie spo³eczne (s. 66).
W ten sposób – zauwa¿my – przynajmniej
sam ocali³ siê przed upadkiem w po³owie
w³asnej dekady a przy okazji przed³u¿y³
pocz¹tek agonii systemu politycznego. Start
by³ znakomity, duet Edwarda z premierem
Piotrem œwietnie siê uzupe³nia³, ale có¿ z tego,
skoro przy wszystkich sukcesach (a mo¿e
dziêki nim?) wszystko siê kruszy³o, zw³asz-
cza po wyborze polskiego papie¿a. W obli-
czu klêski dyktatora (?) opuszczali ulegli mu
wspó³pracownicy. S³usznie przytoczono opi-
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niê bilansu dekady przez Piotra Kostkowa,
szefa sektora polskiego w KC KPZR (nie
KPZS!): Gierek i jego ekipa [...] znaleŸli siê
w potrzasku. Z radzieckiego garnituru wyra-
stali, na nowy nie by³o ich staæ.

Druga czêœæ Pocztu sekretarzy obejmuje
czasy trzech postaci. Oto nag³ówki: Stani-
s³aw Kania (Gnuœny), Wojciech Jaruzelski
(I Zbrojny), Mieczys³aw Rakowski (I Kê-
dzierzawy). Przydomek pierwszego, zdecy-
dowanie pejoratywny, jest w pe³ni uzasad-
niony. Wieloletni aparatczyk, nazwany przez
Autorów zjadliwie, a nie bez racji partyjnym
Kopciuszkiem, w rozpaczliwej sytuacji bez-
czynn¹ frustracjê topi³ w alkoholu, podobno
coraz gorszej jakoœci. Wykazywa³ jednak de-
terminacjê w d¹¿eniu do rozwi¹zania wew-
nêtrznych konfliktów w³asnymi si³ami i bro-
ni¹cy siê jak diabe³ œwiêconej wody (to moje
okreœlenie) gro¿¹cej od po³owy 1980 r. „brat-
niej pomocy” – podobnie zreszt¹ jak wyra-
staj¹cy od chwili objêcia premierostwa na
drug¹ a szefostwa PZPR pierwsz¹ w chwie-
j¹cym siê pañstwie postaæ, przy zachowaniu
jedynej realnej si³y (szefostwa MON) Woj-
ciech Jaruzelski. Tyle ¿e on ochroni³ kraj
przed obc¹ interwencj¹ i niechybnym rozle-
wem krwi, jednak za cenê wprowadzenia
groŸnie brzmi¹cego stanu wojennego, który
ocali³ dotychczasowe struktury i rozpocz¹³ je
ostro¿nie reformowaæ, aby w chwili, gdy po-
zwoli³a na to sytuacja zewnêtrzna (dojœcie na
Kremlu do w³adzy Michai³a Gorbaczowa),
przyst¹piæ do ich demonta¿u. Z jego postaci¹
ówczesna opozycja, kiedy dosz³a do w³adzy,
propagandowo z podziwem godnym lepszej
sprawy, po³¹czy³a ponur¹, krwaw¹ noc stanu
wojennego, czyli 13 grudnia 1981 r., staraj¹c
siê pozbawiæ go wspó³ojcostwa przemian
ustrojowych symbolizowanych dat¹ wybo-
rów z 4 czerwca 1989 r.

Obserwuj¹c aurê polityczn¹ pierwszej
dekady po rezygnacji Jaruzelskiego z prezy-
dentury podpisany poœwiêci³ kilka lat na kon-
frontowanie Ÿróde³ historycznych (nale¿a³y
do nich m.in. obserwacje w³asne i mojego
pokolenia) ze Ÿród³ami propagandowymi,

wykazuj¹cymi czêsto pogardê wobec praw-
dy dziejowej. Wynikiem sta³y siê obok sze-
regu artyku³ów dwie ksi¹¿ki, z 2003 i 2007 r.:
Wojciech Jaruzelski wobec wyzwañ swoich
czasów. O kulturze politycznej w Polsce prze-
³omu tysi¹cleci oraz Los Genera³a. Wokó³
medialnego wizerunku Wojciecha Jaruzel-
skiego. Dziœ mogê z satysfakcj¹ zauwa¿yæ,
¿e Pawe³ Wieczorkiewicz, który nie nale¿a³
do entuzjastów WJ, a wrêcz przeciwnie, sta³
po tej drugiej stronie, da³ jako prawdziwy hi-
storyk rzetelny obraz jego rz¹dów, zwróci³
uwagê zarówno na blaski, jak i cienie: mia³
wybór niczym gracz w omen nomen rosyj-
skiej ruletce: musia³ zgadywaæ, czy przysta-
wiony mu do skroni rewolwer jest nabity, czy
nie [...] Z punktu widzenia taktycznego ope-
racja potwierdzi³a wojskowe talenty gene-
ra³a. Wyprowadzenie w pole ca³ego niemal
wojska tak bardzo nasyci³o kraj, ¿e gdyby
jednak sojusznicy zdecydowali siê na „inter-
nacjonalistyczn¹ pomoc”, nie da³oby siê zna-
leŸæ dla nich biwaków i koszar. Wszystko
przebiega³o w sposób niemal modelowy,
dziêki czemu lista ofiar, jeœli wzi¹æ pod uwa-
gê nastroje spo³eczne, okaza³a siê wrêcz zni-
koma. Równie¿ zakres represji i rygory, doœæ
szybko zreszt¹ rozluŸniane, by³y o wiele mniej
dokuczliwe, ni¿by w ówczesnej sytuacji mo¿-
na oczekiwaæ i ni¿ ¿¹dali tego partyjni orto-
doksi (s. 91).

Wystarczy. Zw³aszcza wobec przez lata
powtarzanego infantylnego pytania: wejd¹
– nie wejd¹? Przecie¿ oni tu byli, a wystar-
czy³oby zakrêcenie kurków z gazem i rop¹
owej bardzo srogiej zimy. Natomiast nie bêdê
wszczyna³ dyskusji z konstatacj¹, i¿ fatalnie
zorganizowa³a w³adza stronê propagandow¹,
rzecz bowiem by³a bardziej z³o¿ona.

Historyk powie, ¿e ksi¹¿kê cechuje du¿a
doza obiektywizmu, dobre przygotowanie
warsztatowe. Doœwiadczenie zaœ Autora od
kilku dziesiêcioleci staraj¹cego siê pisaæ
ludzkim jêzykiem, z unikaniem niezrozu-
mia³ych dywagacji, ka¿e powiedzieæ jeszcze
raz, ¿e ksi¹¿ka Wieczorkiewicza i B³a¿ejew-
skiej, œwietnie napisana, korzystnie wyró¿nia
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siê spoœród jak¿e licznej makulatury, pisanej
jêzykiem drêtwym, przy tym cum ira et stu-
dio. Œwietnym pomys³em okaza³o siê zebra-
nie artyku³ów z „Neeswek Polska” w jednym
obszernym tomie opublikowanym przez dy-
namiczne poznañskie wydawnictwo. Cenny
materia³ dla swych rozwa¿añ otrzymali przed-

stawiciele nauk spo³ecznych, a tak¿e czytel-
nicy szukaj¹cy odpowiedzi na pytania nur-
tuj¹ce w pe³nej zagadek rzeczywistoœci
politycznej.

Marceli KOSMAN

Poznañ
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