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Intro 
 

d zarania niepodległości Rzeczypospolitej w 1918 roku towarzyszy narodowi 
większy lub mniejszy, w zależności od czasu i okoliczności, polski żywioł prze-
ciwstawiający się suwerennemu bytowi własnej państwowości. Nie miejsce tu 

na rozstrzyganie, skąd on się wziął, grunt, że ukształtował się w schyłkowym okresie 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów i umacniał się w czasie zaborów, żywiąc się zdradą 
i zaprzaństwem ze stołu monarchii rosyjskiej, austriackiej i pruskiej. Postawę tę, jak 
swoją, przyjęli komuniści, gdyż wpisywała się ona z jednej strony w ideologię, a z dru-
giej w politykę. Jak pisał Ignacy Hugo Matuszewski,  
 

kiedy komuniści „polscy”, na długo przed pierwszą wojną światową, zaczęli pracę pod na-
zwą Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, już wówczas walczyli z państwem pol-
skim… którego nie było. Wołali głośno, że naród polski niezdolny jest i niegodny samodziel-
nego istnienia. Nienawidzili samej myśli o możliwości zmartwychwstania Polski niepodle-
głej. [...] To nie przypadek, że w 1905 r. esdecy pienili się na widok sztandaru polskiego 
i wrzeszczeli »precz z białą gęsią« choć nie był to sztandar ucisku, lecz powstania1.  

 
Kto czytając te słowa nie ma poczucia déjà vu, że już widzieliśmy te sytuacje, te dekla-
racje, że znamy je ze świata nas otaczającego? Żadna nowość, komunizm „polski” prze-
trwał upadek komunistycznej władzy w 1989 r., wzruszy ramionami ten i ów. Z tym, 
że „komunizm »polski« nigdy nie był polski – przekonuje Matuszewski – zawsze był 
antypolski”2. 

Świętując stulecie niepodległego bytu naszej ojczyzny warto pamiętać, że krok 
w krok narodowi zapewniającemu jej byt towarzyszy mroczny rewers, który, choć 
zawsze obecny, uaktywnia się szczególnie w przełomowych dla Polski momentach. 

                                                
1  Ignacy Hugo Matuszewski, „Polski” komunizm, za: Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne. Wybór 

tekstów źródłowych, red. Bogdan Szlachta, Kraków 2000, s. 283. 
2  Tamże. 
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Celem niniejszego szkicu jest ich przypomnienie w sytuacji, gdy wydaje się, że historia 
zatoczyła koło, a wyznawcy Włodzimierza Lenina i Róży Luksemburg (wraz z później-
szymi kultowymi bożkami komunistycznej denominacji) ciągle walczą o dusze Pola-
ków. Nie jest to nasza wewnątrzkrajowa wojna, lecz część ogólnoświatowej batalii. 
Jakże niewiele w tym względzie zmieniło się przez ostatnie 140 lat, kiedy papież Leon 
XIII w encyklice Quod apostolici muneris (O sekcie komunistów, socjalistów i nihilistów) 
z 1878 r. ostrzegał przed socjalizmem ukazując, że jego celem jest przewrót społeczny, 
a zasadą – negacja dotychczasowych praw, wszelkiej władzy i hierarchii, związku 
małżeńskiego i prawa własności3. Z tą różnicą, że podstawy Christianitas są dziś bez 
porównania słabsze, a i w murach Kościoła zionie czernią wielki wyłom. W tej świa-
towej wojnie Polska nadal pełni istotną rolę, kontynuując swój cel istnienia jako 
przedmurza (a raczej okopów Świętej Trójcy) chrześcijaństwa, dziś rozumianego jako 
wolność i normalność charakterystyczną dla cywilizacji łacińskiej. To ważne miejsce 
w szeregach obrony cywilizacji dostrzegano zawsze i dlatego Matuszewski zauważał, 
że „kolaboracja z komunistami wszędzie na świecie jest błędem. Kolaboracja z komu-
nistami w Polsce jest więcej niż błędem – jest szaleństwem”4. 

Szkic został podzielony na cztery części, w których – na podstawie dotychczas 
prowadzonych przeze mnie badań – podejmę próbę przedstawienia kolejnych postaci 
lewicowego szaleństwa występującego przeciwko niepodległości Polski. Obszarem 
badawczym będzie w tym przypadku Podlasie (a konkretnie Podlasie Minor, czyli 
Podlasie Mniejsze, w znaczeniu nadanym mu przez Artura Rogalskiego5), a więc – jak 
trafnie zauważy Mariusz Bechta – teren niemalże mistycznie polsko-katolicki6.  

                                                
3  „Jednakże to zło [...] tak rozrosło się w krótkim czasie, że jesteśmy zmuszeni zwrócić się do Was po-

nownie słowami, które dźwięczą w Naszych uszach jakby z ust proroka: »Wołaj, nie ustawaj, niech twój 
głos rozlega się jak dźwięk trąby« (Iz 58, 1). Bez trudu domyślacie się, Drodzy Bracia, że mówimy o tej 
sekcie ludzi, którzy są określani różnymi i prawie barbarzyńskimi nazwami - socjaliści, komuniści 
a nawet nihiliści, a którzy rozproszeni po całym świecie i związani między sobą najściślej nieprawym 
przymierzem już nie kryją się pod osłoną ciemności tajemnych zebrań, lecz otwarcie i pewni siebie wy-
chodzą na światło dzienne z zamiarem przyjętym już wcześniej rozbicia fundamentów społeczeństwa 
cywilizowanego: Są to właśnie ci, którzy, jak o tym świadczą Boskie słowa »kalają ciało, gardzą 
zwierzchnością, znieważają majestat« (Jud 8). Nie pozostawiają nienaruszonym czy nietkniętym nicze-
go, co zostało mądrze postanowione Boskimi i ludzkimi prawami dla bezpieczeństwa i przyzwoitości 
życia. Wyższym władzom, którym, jak przypomina apostoł, godne jest, by każda dusza była podległa, 
a którym przez Boga została udzielona władza rozkazywania – odmawiają posłuszeństwa i głoszą pełną 
równość wszystkich ludzi w prawach i obowiązkach. Hańbią naturalny związek mężczyzny i kobiety 
stanowiący świętą rzecz nawet dla pogan i barbarzyńców, zaś ich związek, na którym opiera się przede 
wszystkim społeczność domowa osłabiają a nawet pozostawiają dla żądzy. [...] Ta bezczelna przewrot-
ność ludzi, która grozi cywilizowanemu współżyciu coraz większą ruiną z dnia na dzień i przejmuje du-
sze wszystkich trwożnym niepokojem bierze swój początek w tych zatrutych naukach, które już daw-
niej rozrzucone jako fałszywe nasiona wśród ludów, przyniosły w swoim czasie owoce zarazy”, Leon 
XIII, Quod apostolici muneris, Warszawa 2002, s. 5-7. 

4  Ignacy Hugo Matuszewski, „Polski” komunizm..., s. 284. 
5  Artur Rogalski, Nie Mazowsze, nie Sycylia, lecz Podlasie – oczywiście, http://radzyninfo.pl/felieton/nie-

mazowsze-nie-sycylia-lecz-podlasie-oczywiscie/ (dostęp: 10.08.2018 r.). 
6  „Podlasie było obszarem o szczególnych więzach katolicyzmu z polską tożsamością narodową. Przeja-

wiała się ona w specyficznej, gorliwej wierze, z szeroko rozpowszechnionym kultem maryjnym. Świad-
czyły o tym cudowne obrazy Matki Boskiej w Kodniu Matki Boskiej Kodeńskiej) czy Leśnej (Matki Bo-
skiej Leśniańskiej) oraz miejscowe centra kultu pielgrzymkowego i misyjnego. O opiekę duchową trosz-
czyło się duchowieństwo rzymskokatolickie ukształtowane w czasach martyrologii unitów, silnie zako-
rzenione w miejscowej tradycji – kulcie powstania styczniowego z 1863 r. Ogromne znaczenie miała 
osobowość biskupa ks. Henryka Przeździeckiego, administratora apostolskiego na nowo erygowanej po 
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Vol 1: Szaleństwo założycielskie (1918-1920) 

 
Po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej w Rosji stało się jasne, że grunt pod nową 

rzeczywistość na ziemiach polskich będzie budowany w oparciu o to państwo. Jako że 
w latach I wojny światowej Rosjanie zmobilizowali na terenie byłej guberni siedleckiej 
kilkaset tysięcy osób7, po ewakuacji znalazły się one na terenach objętych rewolucją, 
w bezpośrednim zasięgu oddziaływania bolszewickiej ideologii. To w dużej mierze za 
ich pośrednictwem komunizm rozprzestrzeniany był później na terenie Podlasia 
w postaci haseł tworzenia komitetów fabrycznych oraz rad delegatów robotniczych 
i żołnierskich. Rady delegatów robotniczych stanowić miały zaczątki organów „dykta-
tury proletariatu”, walczących „o zniesienie wszelkiego ucisku i wyzysku przez wy-
właszczenie bogaczy i oddanie wszystkich fabryk, kopalni i ziemi na własność całego 
ludu”8, słowem o zawłaszczenie cudzej majętności i przyłączenie kraju do Bolszewii. 
Rozpoczynała się regularna prosowiecka ofensywa ideologiczna. Tzw. Lubelski Komi-
tet Polskiej Partii Bolszewików w odezwie datowanej na luty 1918 r. pisał: „Od 
wschodu wolnej Rosji idzie świeży wiew na całą Europę”9. Jednocześnie rozlegały się 
nawoływania do niszczenia majątków, mordowania ich właścicieli, „wyżynania panów 
i księży”10. Rady delegatów robotniczych miały objąć swym zasięgiem każdy folwark 
i wieś zamieszkaną przez małorolnych, którzy tworzyć mieli gminne rady delegatów, 
a na wyższym szczeblu ich powiatowe odpowiedniki. Zbrojnym ramieniem rad dele-
gatów robotniczych była Milicja Ludowa, rozpoznawana po żołnierskich mundurach 
z czerwoną opaską na ramieniu. Tworzyli ją z reguły robotnicy folwarczni11, którzy 
„z wyglądu zewnętrznego i z przekonań wewnętrznych” kwalifikowali się raczej do 
sowieckiej Czerwonej Gwardii (późniejszej Armii Czerwonej)12. Rady delegatów ro-
botniczych miały stanowić komunistyczną alternatywę dla kształtujących się dopiero 
organów polskiej władzy państwowej13. Formalnie powstały one niemal we wszyst-
kich folwarkach14. 

                                                                                                                        
I wojnie światowej diecezji siedleckiej, czyli podlaskiej, i nie kryjącego swych narodowych poglądów. 
[...] Nie bez znaczenia było pokrywanie się społecznej nauki Kościoła z politycznymi postulatami działa-
czy ruchu narodowego. Stanowiło to zgodność poglądów polityków narodowych z przesiąkniętą chrze-
ścijaństwem i mistycyzmem nauką Kościoła. Tradycjonalizm Podlasiaków w praktykach religijnych po-
łączony z silnym przywiązaniem do ziemi przodków stanowił opokę stabilnych wpływów ruchu naro-
dowego. Kościół był otwarty na zmiany pod warunkiem, że nie rozmywały depozytu wiary, którego 
konsekwentnie strzegł”, Mariusz Bechta, Narodowo-Radykalni. Obrona tradycji i ofensywa narodowa na 
Podlasiu w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2004, s. 28-29. 

7  Stanisław Krzykała, Rady delegatów na Lubelszczyźnie 1918-1920, Lublin 1968, s. 77. 
8  Tamże, s. 136. 
9  Tamże, s. 78. 
10  Zob. „Gazeta Polska” z 3 III 1918 r., s. 8. 
11  Stanisław Krzykała, Rady delegatów..., s. 155. 
12  Tamże, s. 186. 
13  W instrukcji wydanej przez KPRP w styczniu 1919 r. Wskazówki dla towarzyszy pracujących w Radach 

Delegatów Robotniczych miast i wsi polecano: „Tam, gdzie wpływy Rad Delegatów Robotniczych są 
bezwzględnie ugruntowane i gdzie Rady Miejskie zostały rozpędzone, należy usunąć burmistrzów, wój-
tów itp., zostawiając na razie administrację. Dla kierownictwa sprawami należy tworzyć komisariaty ds. 
miejskich, powiatowych lub gminnych, które podejmują faktyczne kierownictwo sprawami” – za: Krzy-
kała, Rady delegatów..., s. 168. 

14  Tamże, s. 175-178. 
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Reemigranci z Rosji byli głównymi przekaźnikami komunistycznej ideologii, a tak-
że bolszewickich form walki15. Wiosną 1919 r. prasa pisała już o skrajnej lewicy, lan-
sującej komunizm w dawnym Królestwie Polskim16. Ową „skrajną lewicę” tworzyły 
przede wszystkim SDKPiL oraz Polska Partia Socjalistyczna – Lewica, partie, które pod 
koniec 1918 r. utworzą Komunistyczną Partię Robotniczą Polski (KPRP), przekształ-
coną następnie w Polską Partię Komunistyczną (KPP). W ten sposób – jako rówie-
śniczka Niepodległej – powstała partia grupująca przeciwników niepodległego bytu 
Polski. Od początku była to partia nielegalna i poddana ostracyzmowi przez pozostałe 
ugrupowania polityczne jako agentura Moskwy. Wyrazem tego i tytułowym założy-
cielskim szaleństwem była zdrada narodowa w czasie wojny polsko-bolszewickiej, 
kiedy inicjowała antypaństwowe wystąpienia robotnicze i chłopskie, tworząc rewolu-
cyjne komitety folwarczne, rady delegatów robotniczych, formacje prosowieckiej 
„czerwonej milicji” oraz powołując w Białymstoku 30 lipca 1920 r. Tymczasowy Ko-
mitet Rewolucyjny Polski (Polrewkom), czym dobitnie określiła swój charakter. 

Destrukcyjna w obliczu zewnętrznego niebezpieczeństwa działalność komunistów 
szczególnie widoczna była na terenie województwa lubelskiego, do czego przyczyniła 
się także polityka Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie 
z Ignacym Daszyńskim na czele. Następstwa tego widoczne były również na Podlasiu17.  

W pierwszych dniach sierpnia 1920 r. Armia Czerwona przekroczyła Bug: 1 sierp-
nia zajęła Brześć, a w kolejnych dniach rozwinęła natarcie na Białkę, Cicibór Wielki 
i Kozulę, by zająć Białą Podlaską, w nocy z 9 na 10 sierpnia – Radzyń, a następnie Łu-
ków18. Nasilała się kampania polityczna, której celem miało być „rozbudzenie świa-
domości klasowej” miejscowej ludności. Z punktu widzenia władz bolszewickich nie-
zwykle ważną rolę odegrać miała wkraczając na te tereny Armia Czerwona. We 
wszystkich jej oddziałach utworzono specjalne „wydziały sowieckie”, których zada-
niem miało być zakładanie struktur komunistycznych w każdej zajętej miejscowości, 
folwarku, fabryce. Wszędzie obligatoryjnie organizowano komitety rewolucyjne (rew-
komy). O osobach, które doń przystępowały, wiele świadczyć może fakt, że Rosjanie 
nadzorujący powstawanie rewkomów, wychodzili z założenia, iż językami rewolucyj-
nej Polski (tym samym prowadzonej propagandy) powinny być rosyjski i jidysz. Nic 
zatem dziwnego, że do komitetów rewolucyjnych trafiał, typowy dla kolaboracji, naj-
bardziej oportunistyczny element19. Przy rewkomach zakładano rewolucyjne trybuna-
ły, które miały ścigać przeciwników „władzy ludowej”. Od wyroków trybunałów nie 
było odwołania20. 

Członkami większości miejskich komitetów rewolucyjnych na zajmowanych tere-
nach byli Żydzi, zwłaszcza działacze Bundu i Poalej-Syjon, z którymi wkraczający na 

                                                
15  Tamże, s. 78. 
16  Tamże. 
17  Janusz Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa-

Pułtusk 2000, s. 68. 
18  Henryk Mierzwiński, Wojna polsko-sowiecka 1919-1920, [w:] Rok 1920 na Podlasiu. Materiały z sesji 

popularno-naukowej zorganizowanej 10 XI 1990 r. w Białej Podlaskiej, red. Henryk Mierzwiński, Biała 
Podlaska 1991, s. 71-90. 

19  Norman Davies, Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda, Kraków 1998, s. 152-153. 
20  Janusz Szczepański, Społeczeństwo Polski..., s. 324; Paweł Borek, Organizacja i funkcjonowanie rewko-

mów na terenie powiatu łukowskiego (11-17 sierpnia 1920 r.), „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 13, 
2015, s. 83-100. 
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tereny polskie Sowieci łatwiej mogli się porozumieć po rosyjsku21. Oficerowie bolsze-
wiccy wkraczali do Polski w przekonaniu o znacznej przychylności dla nich ze strony 
ludności żydowskiej22. Kolaborację z najeźdźcą podjęli również członkowie Związku 
Zawodowego Robotników Rolnych oraz część działaczy PPS23. 

Dobrowolnymi członkami wiejskich rewkomów byli z reguły bezrolni wyrobnicy-
analfabeci, toteż zdarzało się, że bolszewicy zmuszali do uczestnictwa w nich sołtysów 
i sekretarzy gmin24. Jednak z reguły trafiał do rewkomów element najbardziej oportu-
nistyczny. 

Pierwsze rozkazy rewkomów nakazywały złożenie broni, usuwano polskie godła 
i krzyże z budynków administracji terenowej, niszczono archiwalia, konfiskowano 
zapasy płodów rolnych i nakładano kontrybucje na bogatych kupców w miastach. 
W sklepach rekwirowano alkohol i sukno. Poza tym rewkomy wykonywały funkcje 
administracyjne25.  

Istną plagą było postępowanie żołnierzy bolszewickich, którzy, niczym szarańcza, 
pozostawiali po sobie tylko zniszczenie26. Szczególnie narażone na ataki ze strony 
bolszewików było duchowieństwo katolickie, konfrontowane z bluźnierczym często 
zachowaniem sowieckich żołdaków27.  

W Manifeście do polskiego ludu roboczego miast i wsi, wydanym przez TKRP, lansu-
jąc wojnę domową, nawoływano:  

 
Czyńcie nowy ład w Polsce! Uwalniajcie z więzień więźniów politycznych, waszych braci 
i wodzów w walce rewolucyjnej! Wypędzajcie obszarników i fabrykantów, bierzcie w wasz 
zarząd i ochraniajcie pilnie dobra narodowe: fabryki, folwarki i lasy! Uzbrajajcie się spiesz-
nie dla obrony zdobytej wolności! Twórzcie wszędzie miejscowe komitety rewolucyjne!28 
 
Zjawisko kolaboracji z najeźdźcą bolszewickim na Podlasiu przybierało różnorakie 

formy i postaci, które zostały już opisane w literaturze29, i ukształtowały obraz komu-
nisty-zdrajcy w oczach polskiego społeczeństwa na długie lata. 

 

                                                
21  W odróżnieniu od zwolenników lewicowych ideologii z apelem o aktywny udział w obronie Polski 

wystąpiły gminy żydowskie i organizacje syjonistyczne – zob. „Kurier Warszawski”, nr 190, 1920, s. 5 
oraz „Kurier Warszawski”, nr 192/1920, s. 5. 

22  Janusz Szczepański, Społeczeństwo Polski..., s. 330; Artur Leinwand, Tymczasowy Komitet Rewolucyjny 
Polski, „Biuletyn Akademii Wojskowo-Politycznej im. F. Dzierżyńskiego”, z. 3, 1956, s. 47. 

23  Janusz Szczepański, Społeczeństwo Polski..., s. 330-331. Zob. Dariusz Magier, Czas bolszewika. Sowiecka 
okupacja Radzynia w sierpniu 1920 roku w relacjach świadków, Radzyń Podlaski 2014. 

24  Janusz Szczepański, Społeczeństwo Polski..., s. 331. 
25  Tamże, s. 333-337. 
26  Tamże, s. 348-349. 
27  Zob. Izaak Babel, Dziennik 1920. Opowiadania. Zmierzch, Warszawa 2000, s. 93-94. 
28  Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925, red. Halina Janowska i Tadeusz Jędrusz-

czak, Warszawa 1984, s. 587. 
29  Zob. np.: Dariusz Magier, Kolaboracja z bolszewikami w regionie bialskopodlaskim w sierpniu 1920 roku – 

skala, motywy, konsekwencje, [w:] Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i połu-
dniowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989”. Radzyń Podlaski 2 IX 2005, red. Dariusz Magier, Radzyń 
Podlaski 2006, s. 9-41; Dariusz Magier, Czas bolszewika…; Maria Dauksza, Siedlce w obliczu bolszewickiej 
inwazji 1920 r., „Pace Archiwalno-Konserwatorskie” z. 10, 1997, s. 125-133; Jerzy Izdebski, Działania 
wojenne na Podlasiu w sierpniu 1920 r., Siedlce 1991; Paweł Borek, Dariusz Magier, Anatomia destrukcji 
bezpieczeństwa państwa i narodu. Źródła do dziejów partii komunistycznej w regionie bialskopodlaskim 
w latach 1918-1989, Biała Podlaska 2016. 
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Vol 2: Szaleństwo konspiracji (1920-1944) 
 
Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego i okupacji niemieckiej (1939-

1944) partia komunistyczna działała w warunkach konspiracyjnych, stanowiąc 
w istocie agenturę Związku Sowieckiego, zarządzaną za pośrednictwem Kominternu 
(Międzynarodówki Komunistycznej), co w Polsce odbierane było jako poważne zagro-
żenie dopiero co odzyskanej niepodległości30. Ideologia KPP oparta była na filozofii 
marksistowskiej, w której największy nacisk kładziono na teorię materialności 
izmienności rzeczywistości. Przedstawiała ona człowieka jako byt społeczny podpo-
rządkowany społeczeństwu, którego (społeczeństwa) wytworem są wartości moralne 
(umowa społeczna), charakteryzująca aktualny etap rozwoju ludzkości. Podziały mię-
dzy ludźmi wynikać miały z ich stosunku do sposobu produkcji, a motorem przemian 
cywilizacyjnych miała być walka klas, w której zawsze naprzeciw siebie stają dwie 
antagonistyczne warstwy społeczne – właścicieli środków produkcji i osób pozbawio-
nych własności. Związana była z tym materialistyczna interpretacja dziejów, głosząca, 
że wszystkie działania ludzi warunkuje sfera materialna (tzw. baza), zaś sfera ducho-
wa (religia, kultura, polityka) jest do niej wtórna i stanowi jedynie tzw. nadbudowę. 
Zadaniem komunistów miała być więc nie tylko zmiana stosunków społecznych na 
poziomie bazy, ale całkowita eliminacja tradycyjnej nadbudowy poprzez zupełną 
zmianę jej charakteru, funkcji i celów31. Z filozofii tej wyrastało przekonanie komuni-
stów, że są awangardą ludzkości, mobilizującą do walki klasowej, której celem jest 
budowa świata idealnego. Poglądy te, ujmujące człowieka jedynie jako byt zreduko-
wany do wymiaru czysto materialnego, zdeterminowanego i podlegającego kształto-
waniu, znajdując poparcie społeczne, niebezpiecznie antagonizowały klasy społeczne 
II Rzeczypospolitej, osłabiały więzi narodowe i miały ewidentnie destrukcyjny wpływ 
na organizm państwowy32. 

W międzywojennej Polsce komuniści nie odgrywali znaczącej roli politycznej, po-
siadali jednak mobilną kadrę płatnych agitatorów, przenikających do różnych środo-
wisk polskiego społeczeństwa. Procesowi temu sprzyjał kryzys gospodarczy, który 
zaczął pogłębiać się u progu lat trzydziestych, radykalizując najbardziej dotknięte nim 
masy robotnicze i chłopskie.  

Poza tym komuniści propagandę swoją kierowali do mniejszości narodowych. 
Zjazd KPRP z 1923 r. przyjął program „potępienia wszelkich przejawów ucisku naro-
dowego”, który w praktyce przejawiał się poparciem dla Ukraińców i Białorusinów 
w ich walce z Polską. Właśnie dla nich powołano faktyczne przybudówki KPRP/KPP 
w postaci Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KPZB) i Komunistycznej Partii 
Zachodniej Ukrainy (KPZU), powstałe na zjeździe w 1923 r. jako „organizacje autono-
miczne”. Z analizy narodowości osadzonych za komunizm w Zakładzie Karnym 

                                                
30  Bogdan Szlachta, Komunizm – kulturowy nihilizm czy błąd polityczny? [w:] Antykomunizm polski..., 

s. XXVI. 
31  Nt. techniki prowadzenia konspiracji komunistycznej na terenie Podlasia zob. np. Dariusz Magier, 

Korespondencja Enii Edelman. Materiały do badań nad działalnością komunistyczną w zakładach karnych 
II Rzeczypospolitej na przykładzie Siedlec i Białej Podlaskiej, „Szkice Podlaskie”, z. 14, 2006, s. 91-108. 

32  Zob. Mariusz Bechta, Narodowo Radykalni...,  s. 129. 
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w Białej Podlaskiej w połowie lat 30 wynika, że 41% stanowili Ukraińcy, 31% – Żydzi, 
23% Białorusini, zaś Polacy zaledwie 5%33.  

Wielokierunkowość działań komunistów obrazować mogą ich akcje propagando-
we, kierowane ku różnym grupom społecznym. Prześledźmy je na przykładzie Podla-
sia: szkołę działalności komunistycznej stanowił Komunistyczny Związek Młodzieży 
Polski (KZMP); do początku lat trzydziestych XX w. KPP wykorzystywała legalnie dzia-
łające organizacje, takie jak: Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc”, Niezależ-
na Partia Chłopska, Ukraińska Partia Socjaldemokratyczna, ukraiński Związek Wło-
ściański Sel-Sojuz, Białoruska Włościańsko-Robotnicza Hromada; finansowym zaple-
czem komunistów była nielegalna Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjo-
nistom (MOPR), tzw. „Czerwona Pomoc”, której głównym celem była materialna opie-
ka nad więzionymi komunistami, połączona z prowadzeniem agitacji wśród osadzo-
nych w zakładach karnych, zaś fundusze na działalność pochodziły ze Związku So-
wieckiego34. 

Pomimo prowadzenia działalności konspiracyjnej, komuniści przy każdej nadarza-
jącej się okazji wykorzystywali również konstytucyjny katalog wolności obywatel-
skich, związanych z możliwością wyrażania poglądów politycznych, lawirując na gra-
nicy pomiędzy ściganą z urzędu działalnością antypaństwową a dozwoloną propagan-
dą ideową. 

Na przeciwległym biegunie działań leżały metody stricte terrorystyczne, skrywane 
pod hasłem ubojowienia mas, które obejmowały zamachy bombowe na obiekty pań-
stwowe oraz zabójstwa policjantów, domniemanych prowokatorów i zdrajców35. 

Na szczycie krajowej struktury KPP znajdował się Komitet Centralny. Przy KC pra-
cowała Rada Partyjna, w skład której wchodzili członkowie KC i stali delegaci z okrę-
gów. Niższymi jednostkami organizacji komunistycznej były komitety: okręgowe, 
dzielnicowe i lokalne. Na terenie województwa lubelskiego podział na okręgi partii 
komunistycznej wykrystalizował się ostatecznie w latach 1923-1925, kiedy to wy-
kształciły się trzy instancje okręgowe: lubelska, siedlecka i chełmska (KPZU). Na Pod-
lasiu uformował się okręg siedlecki KPRP, który rozpoczął działalność już w 1919 r. 
Decyzją KC partii w 1922 r. połączono go z okręgiem łomżyńskim (KO Siedlce-Łomża) 
i w takim kształcie przetrwał do połowy 1925 r. 1 sierpnia 1925 r. ponownie rozpo-
czął funkcjonowanie oddzielny okręg siedlecki36. W jego skład wchodziły powiaty: 
siedlecki, łukowski, radzyński, sokołowski, wschodnia część bialskiego, zachodnia 
część włodawskiego, konstantynowski (bez gminy Bohukały) i węgrowski37.  

Komitet Okręgowy KPP w Siedlcach pod względem liczebności należał do najsłab-
szych w Polsce, a ilość członków wahała się w granicach 200-500 ludzi, przy czym 

                                                
33  Dariusz Magier, Mechanizm funkcjonowania i techniki propagandy komunistycznej w regionie bialskopo-

dlaskim w okresie międzywojennym, [w:] Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie – struktury – działal-
ność, red. Marcin Bukała, Marcin Krzysztofiński, Rzeszów 2015, s. 267. 

34  Tamże. Nt. mechanizmu funkcjonowania MOPR na Podlasiu patrz: Dariusz Magier, Korespondencja Enii 
Edelman... 

35  Arkadiusz Kołodziejczyk, Morderstwo Dawida Siedlarza. Karta z dziejów Komunistycznej Partii Polski 
w Radzyniu Podlaskim, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 3, 2005, s. 97-105.  

36  Emil Horoch, Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim w latach 1918-1938, Lublin 1993, s. 50. 
37  Tamże. 
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wyraźny spadek uwidocznił się w latach trzydziestych w wyniku nasilających się re-
presji władz38.  

W drugiej połowie 1925 r. w okręgu siedleckim istniały trzy komitety dzielnicowe: 
w Łukowie, Siedlcach i Sokołowie Podlaskim, do których następnie dołączyły komórki 
w: Białej Podlaskiej, Parczewie, Międzyrzecu, Radzyniu, Sterdyni, Janowie Podlaskim, 
Łosicach Kosowie Lackim, Mordach, Serokomli, Wisznicach, Kocku, Węgrowie39. Duża 
nieregularność i płynność w prowadzeniu działalności komunistycznej wynikała 
z nielegalnych warunków funkcjonowania. Częste aresztowania były przyczyną dez-
organizacji pracy poszczególnych komórek partii, ich likwidacji i odbudowywania 
w tych samych lub innych miejscowościach40. Podobnie rzecz się miała z pracami 
kierownictwa organizacji terenowej. W pierwszej połowie lat trzydziestych siedzibą 
kierownictwa siedleckiego Komitetu Okręgowego KPP był Międzyrzec41.  

Najaktywniejszymi działaczami komunistycznymi w tym czasie byli m.in.: Jan Zo-
zula, Aleksander Zawadzki, Józef Szyszkowski, Aleksander Kappe (Biała Podlaska); 
Aleksander Leonowicz, Ambroży Witkowski, Nojech Bronsztejn, Rojzen Kaufman, 
Chaim Barn, Pejsach Barn, Motel Barn, Wolf Grynblat, Elka Szwon (Międzyrzec); Srul 
Goldwaser, Jankiel Frydman, Hersz Rabinowicz, Jojne Feder, Abram Liwerant, Matys 
Grabarz, Chemja Złotnik, Jan Osenko, Mieczysław Piskorski (Parczew); Emil Kiryluk, 
Franciszek Skiba, Edward, Henryk, Adolf, Janina i Eleonora Matysiewiczowie, Franci-
szek, Antoni i Stefania Filipiukowie, Anita Edelman (Radzyń); Srul Bieniecki, Boruch 
Finkelsztajn, Berek Szapiro, Froim Śliwka, Mordka Rydman (Siedlce)42. Do czołowych 
działaczy Komitetu Okręgowego KPP w Siedlcach w latach 1927-1930 należeli: Wulf 
Zylbersztajn, Szymon Sukiennik, Icko Moczuliński, Jankiel Śliwa, Julian Grochowiec, 
Marian Nowik, Jan Kwiatkowski, Szmul Nisenbaum, Abram Koc, Bonifacy Obiedziński, 
Leja Giller43. 

Masowa ofensywa antykomunistyczna władz Polski wiosną 1937 r. doprowadziła 
do sparaliżowania organizacji terenowych KPP. Dodatkowo nałożyła się na to kolejna 
fala stalinowskich czystek w Związku Sowieckim. „Polskich” komunistów oskarżono 
o współpracę z polskim wywiadem i trockizm. Uchwałą Komitetu Wykonawczego 
Kominternu wiosną 1938 KPP została rozwiązana. Wśród likwidatorów podlaskich 
komórek terenowych partii z polecenia Moskwy znalazły się osoby, które ponownie 
wypłyną na scenę polityczną latem 1944 r., stając na czele Polskiej Partii Robotniczej. 
W sierpniu 1938 r. sieć organizacyjna KPP przestała istnieć. 

Działalność komunistów w dwudziestoleciu międzywojennym była jednym z naj-
poważniejszych przestępstw przeciwko państwu polskiemu, znacząco zagrażając jego 
bezpieczeństwu. „Polscy” komuniści podchodzili do II Rzeczypospolitej zdecydowanie 
wrogo, określając ją tworem burżuazyjnym, wobec którego nie mają żadnych obo-
wiązków. Dla nich jedyną, prawdziwą ojczyzną był Związek Sowiecki, stąd nie mieli 
oporów przed pracą wywiadowczą na rzecz tego państwa, stając się jednocześnie 

                                                
38  Mariusz Bechta, Narodowo-Radykalni…, s. 136. 
39  Emil Horoch, Komunistyczna Partia Polski..., s. 53. 
40  Tamże, s. 45. 
41  Tamże, s. 53. 
42  Tamże, s. 23-24, 37, 106-107; Dariusz Magier, Komuniści w powiecie radzyńskim w latach 1918-1944,  

„Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 6, 2008, s. 198-207. 
43  Emil Horoch, Komunistyczna Partia Polski..., s. 107. 



STO LAT PRZECIWKO NIEPODLEGŁEJ| 435 

 
niezwykle cennym źródłem informacji dla sowieckich służb44. Elementem finalnym 
aktywności agentury sowieckiej w okresie międzywojennym będzie jeszcze manife-
stacja zdrady we wrześniu 1939 r., kiedy to siedleccy komuniści utworzą komitet 
rewolucyjny witający wkraczających Sowietów, w którego składzie znajdą się m.in.: 
Jan Grochowiec, Aleksander Skłodowski i Wiktor Rechnio45. W Białej Podlaskiej rew-
kom tworzyli: Stanisław Karwowski, Józef Kiryluk, Jakub Krupnik, Estera Lis, Aleksan-
der Masiejuk, Paweł Ochijewicz i Jan Zozula. W Międzyrzecu Podlaskim: Albin Bobruk, 
Zofia Ciemna, Michał Hać, Piotr Prokopiuk, a w powiecie radzyńskim: Aleksander Ki-
ryluk, Stanisław Kiryluk, Władysław Kiryluk, Franciszek Filipiuk, Froim Helfenbaum, 
Dawid Hochbaum, Mojżesz Hochbaum, Henryk Matysiewicz, Jan Szyszko i Mikołaj 
Zieniewicz46. 

Rewkomy zaczęły tworzyć także „czerwone milicje” (złożone w większości z Ży-
dów i Ukraińców), zajmujące się głównie grabieżą oraz wyłapywaniem wracających 
z wojny żołnierzy polskich, policjantów, urzędników państwowych czy właścicieli 
majątków ziemskich, których natychmiast przekazywano w ręce NKWD lub mordo-
wano na własną rękę47. Po 11 października 1939 r., w związku z ustaleniem nowej 
linii demarkacyjnej między III Rzeszą a ZSRS oddziały Armii Czerwonej zaczęły wyco-
fywały się za Bug, a wraz z nimi licząca ok. 500 osób grupa rewolucyjnych działaczy, 
członków rewkomów i „czerwonej milicji” oraz Żydzi. Wielu z nich uciekało w obawie 
przed karą za popełnione na Podlasiu przestępstwa. 

Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 r. komuniści przebywający pod nie-
miecką okupacją na Podlasiu nie podejmowali aktywności politycznej, i nie tworzyli 
struktur organizacyjnych, gdyż było to zabronione przez Komintern. Nieliczni zrzesza-
li się w małe grupki propagandowe, najbardziej znaną był Centralny Komitet Rad Ro-
botniczo-Chłopskich, zwany „Sierpem i Młotem” (od tytułu wydawanej przez niego 
gazetki)48.  

W latach 1918-1944 głównymi formami zagrożenia ze strony komunistów były 
agentura na rzecz Związku Sowieckiego oraz konspiracja (w tym zbrojna), zmierzają-
ce najpierw do obalenia polskich władz państwowych, dokonania przewrotu rewolu-
cyjnego i wprowadzenia dyktatury proletariatu, a w okresie okupacji niemieckiej – 
niszczenie substancji narodu polskiego i jego elit49. Do najbardziej znanych komuni-
stów działających na Podlasiu należeli Jakub Aleksandrowicz „Alek”, „Argentyńczyk” 

                                                
44  Paweł Borek, Dariusz Magier, Anatomia destrukcji bezpieczeństwa..., s. 12. 
45  Benon Dymek, Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa w okręgu siedleckim (1942-

1944), [w:] Okręg Siedlecki 1942-1944. Z walki PPR, GL i AL, red. Benon Dymek, Warszawa 1978, s. 21, 
zob. więcej: Dariusz Magier, Polska Partia Robotnicza w powiecie Siedlce. Paradygmat badawczy na czasy 
po komunizmie, [w:] Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych. red. Kazimierz Kra-
jewski, Warszawa 2012, s. 450. 

46  Paweł Borek, Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2006, 
s. 208-209, 211; Mariusz Bechta, Pierwsza okupacja. Armia Czerwona na Podlasiu – wrze-
sień/październik 1939, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 1997, nr 3, s. 48-49; Stanisław Kiryluk, Brater-
stwo idei, „Rocznik Międzyrzecki”, t. V, 1973, s. 161. 

47  Zob. szerzej: Mariusz Bechta, Rewolucja. Mit. Bandytyzm. Komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944, 
Biała Podlaska-Pruszków 2000, s. 31-42; Teodor Krat, Wspomnienia, „Templum Novum” 2007/2008, 
nr 7, s. 67-72. 

48  Cała organizacja została szybko rozbita przez Gestapo na początku wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. 
– szerzej na ten temat: Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941-1944), War-
szawa 2006, s. 52-57. 

49  Mariusz Bechta, Rewolucja. Mit. Bandytyzm…, s. 51-57, 106-154. 
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oraz Jan Hołod „Kirpiczny”50. Za organizację nowej partii oraz jej ramienia zbrojnego – 
Gwardii Ludowej (od stycznia 1944 r. Armii Ludowej) na omawianym terenie był 
odpowiedzialny Jakub Aleksandrowicz – jeden z członków tzw. Grupy Inicjatywnej 
PPR, zrzuconej do Polski z sowieckiego samolotu w nocy z 5 na 6 stycznia 1942 roku. 
Jednakże aż do końca 1942 r. działalność PPR i GL nie wyszła poza fazę organizacyj-
ną51. Po aresztowaniu Aleksandrowicza przez Niemców jego oddział został rozbity 
i wiosną 1943 r., gdy „Alek” odzyskał wolność po akcji AK w nocy z 19 na 20 maja, 
komuniści musieli zaczynać swoją działalność na Podlasiu niemal od początku. Nie 
trwała jednak zbyt długo, bowiem w grudniu 1943 r. organizator i założyciel tutej-
szych struktur PPR i GL zginął, najprawdopodobniej z ręki własnych ludzi podczas 
alkoholowej libacji52.  

Ponowne nasilenie aktywności komunistycznej nastąpiło dopiero wiosną 1944 r., 
co wiązało się ze zbliżaniem się od wschodu Armii Czerwonej, a tym samym wzrostem 
aktywności ukrywających się na Podlasiu jeńców sowieckich, wzmacnianych zorgani-
zowanymi grupami skoczków sowieckiej armii. 

  
Vol 3: szaleństwo rządów (1944-1989) 

 
W końcu 1942 r. na bazie przedwojennych kapepowców, niedobitków stalinow-

skich czystek, Moskwa rozpoczęła budowę Polskiej Partii Robotniczej – kolejnej wersji 
partii komunistycznej – oraz jej zbrojnego ramienia GL/AL. W Polsce znajdującej się 
pod niemiecką okupacją struktura ta budowana była w opozycji do organizacji Pol-
skiego Państwa Podziemnego i stanowiła śmiertelne zagrożenie również dla samych 
Polaków53. Po II wojnie światowej niebezpieczeństwo to miało charakter zagrożenia 
ze strony sił okupacyjnych w stosunku do okupowanego narodu. 

Terror był niezbędny do przejęcia władzy przez komunistów. W 1944 i 1945 r. 
oparty był on na sowieckiej sile militarnej i NKWD (choć rosyjskie bazy wojskowe 
pozostały w Polsce do końca PRL), a później na rodzimych strukturach siłowych bu-
dowanych na doświadczeniach sowieckich. Innej możliwości zlikwidowania polskiej 
niepodległości i struktur państwowości podległych Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej 
na uchodźstwie komuniści nie mieli – znajdując się we wrogim sobie otoczeniu, 
w którym stanowili politycznie niewiele znaczącą mniejszość 

Drugim filarem władzy komunistów nad polskim narodem była propaganda. Jej ro-
lę w zdobyciu i utrzymaniu rządów po 1944 r. trudno przecenić. Funkcjonowała ona 
dwutorowo: raz jako propaganda partyjna PPR/PZPR, a dwa jako propaganda rządo-
wa wyodrębniona strukturalnie w 1945 r. w ramach Ministerstwa Informacji i Propa-
gandy, której komórki sięgały poziomu powiatów54. Po zdobyciu pełni władzy przez 
PPR w 1947 r. struktury te zostały zlikwidowane, jednak zmasowany atak propagan-

                                                
50  Tamże, s. 143-154. Paweł Borek, Dariusz Magier, Anatomia destrukcji…, s. 129-132. 
51  Mariusz Bechta, Rewolucja. Mit. Bandytyzm…, s. 60-62, 100-105; Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robot-

nicza..., s. 91, 258-260. 
52  Mariusz Bechta, Rewolucja. Mit. Bandytyzm…, s. 152-153. 
53  Dariusz Magier, Polska Partia Robotnicza w powiecie Siedlce..., s. 445-493; Piotr Gontarczyk, Polska 

Partia Robotnicza... 
54  Grzegorz Joniec, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Lublinie w latach 1945-1947. Struktura 

organizacyjna i obsada personalna, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak 
i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 279-292. 
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dowy kierowany był w kierunku polskiego społeczeństwa zarówno ze strony partii 
komunistycznej, jak i organów i instytucji państwowych, do końca PRL. 

Trzecim elementem komunistycznego zniewolenia w okresie tzw. Polski Ludowej 
była biurokracja partyjna. Nie ulega jednak wątpliwości, że to właśnie biurokracja – 
jako forma administrowania instrumentami władzy – stanowiła jeden z najważniej-
szych elementów zagrażających bezpieczeństwu w totalitarnym państwie. Jej do-
mniemana potęga miała zniechęcać do jakiejkolwiek niekontrolowanej akcji obywa-
telskiej, a zarazem stanowić dla rządzących oręż w walce ze zbuntowanymi jednost-
kami. Nic zatem dziwnego, że gdy minął okres zbrojnej rozprawy z podziemiem antyko-
munistycznym to właśnie biurokracja wzięła na siebie główny ciężar utrzymywania naro-
du w posłuszeństwie55. Jej wyrazem był komunistyczny żargon – tzw. nowomowa56. 

Organizacja partii komunistycznej jako partii władzy oraz metody jej funkcjono-
wania wypracowane zostały już w okresie PPR (1943-1948), oparto je oczywiście na 
doświadczeniach sowieckich. Głównymi ogniwami struktury partyjnej były tzw. in-
stancje – szczeble organizacyjne, które w przypadku PZPR oznaczały organy władzy 
poszczególnych poziomów (centralny, wojewódzki, powiatowy, miejski, gminny), czyli 
komitety wraz z ich członkami. Do maja 1975 r. organizacja partii była związana 
z trzystopniową strukturą organów władzy i administracji państwowej, której głów-
nym ogniwem były instancje powiatowe. Dublowanie organów władzy przez instancje 
partii komunistycznej było bowiem jedną z zasad wywierania wpływu na administra-
cję oraz jej nadzorowania przez komunistów57. Funkcjonowały one równolegle do 
powiatowych organów władzy i  administracji państwowej. Po zapadnięciu decyzji 
o utworzeniu gmin jako podstawowego ogniwa władzy terenowej – tym samym 
gminnych organizacji partyjnych i komitetów gminnych partii komunistycznej – struk-
tury powiatowe stały się zbędne.  

Decyzję o likwidacji powiatów i wprowadzeniu  dwustopniowej struktury organów 
władzy i administracji państwowej oraz nowym podziale administracyjnym kra-
ju podjęto 12 maja 1975 r. Ustawę realizującą tę decyzję Sejm uchwalił 28 maja 1975 r.58 
wydzielając na Podlasiu województwa bialskopodlaskie i siedleckie. Na strukturę 
organizacyjną PZPR na terenie województwa składały się: a) podstawowe organizacje 
partyjne (zakładowe, wiejskie, terenowe) podlegające komitetom gminnym, miejskim 
lub dzielnicowym; b) organizacje gminne, miejskie oraz dzielnicowe podlegające bez-
pośrednio komitetom wojewódzkim; c) organizacje wojewódzkie (lub równorzędne) 
podporządkowane bezpośrednio Komitetowi Centralnemu. 

Warto pamiętać, że pomimo zastosowania przez komunistów w okresie powojen-
nym trzech wspomnianych wyżej metod zniewolenia narodu: terroru, propagandy 
i biurokracji, poparcie dla partii komunistycznej ze strony społeczeństwa Podlasia nie 
przybrało masowego charakteru. Liczba członków i kandydatów PZPR nawet w okre-
sie największego rozwoju organizacyjnego partii komunistycznej w 1979 r. nie prze-
kroczyła 10%, zaś po 1981 r. spadła znacznie i na poziomie 5-8% utrzymywała się do 
końca istnienia PRL. Aparatczycy partyjni nawet po czterech dekadach rządów pozo-
                                                
55  Paweł Borek, Dariusz Magier, Anatomia destrukcji…, s. 27-33. 
56  Dariusz Magier, Nowomowa – język biurokracji komunistycznej w Polsce (1944-1989), [w:] Wokół języka 

i prawa. Fakty dawne i współczesne, red. Joanna Kuć i Violetta Machnicka, Siedlce 2015, s. 75-83. 
57  Mariusz Tomasz Korejwo, PZPR na Warmii i Mazurach 1948-1990, Olsztyn 2013, s. 288-289. 
58  Dz. U. z 1975 r., nr 16, poz. 91 – Ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz 

o zmianie ustawy o radach narodowych. 
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stali na Podlasiu elementem ideowo obcym i wrogim w tutejszym środowisku spo-
łecznym59. 

 
Outro: Post-szaleństwo (1990-2018) 

 
Połowę obchodzonego w bieżącym roku stulecia Niepodległej stanowi okres nie-

mieckiej okupacji i quasi-niepodległej PRL. Reszta przypada na 20 lat II RP i niepełne 
30 lat III RP. Ta pierwsza niepodległość, to brutalnie przerwana przez sąsiadów droga 
modernizacji, która mogła zaprowadzić nasze państwo do grona najnowocześniej-
szych w świecie. Drugie, to mozolne dzieje wychodzenia z bagna komunizmu określo-
ne urzędowym terminem transformacji ustrojowej. Transformacja ustrojowa to 
brzydki, acz brzemiennie prawdziwy termin, który trafia w sedno systemu społeczno-
polityczno-gospodarczego istniejącego po komunizmie w Polsce. To ona sprawiła, że 
świadomość społeczna nadal nie poradziła sobie z oceną lat 1944-1989 oraz roli ko-
munistów „polskich” w okresie międzywojennym. Trudno, by było inaczej. Transfor-
macja oznacza przeobrażenie jednego bytu w inny. Bez względu na głębokość tych 
przeobrażeń, ich efekt nie zmieni faktu, że źródłem, podstawą wyjściową nowego bytu 
będzie jednak byt poprzedni. W ten sposób, choćbyśmy nie wiem jak przeobrażali 
Bieruta lub Gomułkę, zawsze efektem końcowym będzie ktoś w rodzaju Jaruzelskiego 
i Rakowskiego z jednej, a Michnika, Kuronia czy Geremka z drugiej strony, których 
w młodości porwał zew komunizmu, a wiatr historii postawił ostatecznie w roli ojców 
założycieli III RP. Oto sedno POSTKOMUNIZMU, dlatego prawie wszystko w naszej 
rzeczywistości poprzedzać winien przyrostek „post-„. Komunizm umarł, lecz jego 
antyniepodległościowe komponenty pozostały: specyficzna ideologia wyznawana 
przez społeczną hybrydę, która wyewoluowała z nomenklatury – UKŁAD60.  

Zauważony został dosyć szybko, już w 1989 roku Barbara Spinelli będzie alarmo-
wać, że elementy systemu zbudowanego przez partię komunistyczną pozostają, mimo 
pozornych przekształceń61, w 1992 jego podstawowe elementy opisze Andrzej Zyber-
towicz62, zaś rok później Jarosław Kaczyński zdefiniuje go w książce Czas na zmiany63. 
A jednak przebicie się tej prawdy do opinii publicznej zajmie ponad dekadę. Do chwili, 
gdy Kaczyński po zwycięskich wyborach w 2005 roku nie wyartykułuje go w Sejmie 
podczas debaty nad wotum zaufania dla rządu swojej partii. Co Kaczyński rozumiał 
przez „układ”? – nieformalny układ związków, swoisty czworokąt składający się 
z ludzi służb specjalnych, przedstawicieli środowisk przestępczych, polityków i świata 
biznesu. Patologię, która powstała po przemianach ustrojowych w Polsce w 1989 r. 
i ogarnęła życie społeczne, gospodarcze i publiczne każdego szczebla: centralnego, 

                                                
59  Dariusz Magier, Aparat Komitetu Wojewódzkiego PZPR (1975-1990). Zarys problematyki, „Rocznik Bial-

skopodlaski”, t. 16, 2008, s. 202. 
60  Rozważania dotyczące tzw. „układu” funkcjonującego w III RP i jego związków z nomenklaturą komuni-

styczną sformułowałem po raz pierwszy w 2009 r., Dariusz Magier, Czym różni się układ od nomenklatu-
ry, „Templum Novum”, R. VI, nr 9, 2009, s. 34-39. 

61  Barbara Spinelli, Panta Rei, „Kultura”, nr 11/506, Paryż 1989. 
62  Andrzej Zybertowicz, Agentury Wschodnie dziś i jak funkcjonuje układ postkomunistyczny, 

https://jozefdarski.pl/7010-agentury-wschodnie-dzis-i-jak-funkcjonuje-uklad-postkomunistyczny (do-
stęp: 10.08.2018 r.). 

63  Czas na zmiany. Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, Warszawa 2014. 
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regionalnego i tego najbardziej do dziś jeszcze widocznego – lokalnego (miejsko-
gminnego). 

Jak zdiagnozować „układ”? Jest tam, gdzie w szybkim tempie pomnażany jest kapi-
tał bez własnego wkładu pracy („lobbing”, przetargi, polityka podatkowa), gdzie w tle 
zazwyczaj kryją się ludzie dawnej nomenklatury komunistycznej, a przykłady tego 
każdy Podlasiak znajdzie w mikro-społeczności, w której funkcjonuje. Dalej, powiąza-
nia nieformalne rodem z poprzedniego systemu, dostęp do trudno osiągalnych infor-
macji, umiejętność działania na granicy prawa (powiązania z aparatem organów ści-
gania i wymiaru sprawiedliwości), a zwłaszcza piastowanie strategicznych funkcji 
kierowniczych w aparacie państwa i samorządu oraz mediach, co pozwalało na kre-
owanie wygodnych sobie postaw masy pracowników i ich rodzin. To wszystko sprzy-
jało (ciągle sprzyja?) akumulacji zysków (tak finansowych jak i w zakresie „rządu 
dusz”), korumpowało urzędników, pozwalało praktycznie bez nakładów zamieniać 
własność społeczną na prywatną i skutecznie utrudniać funkcjonowanie przeciwni-
kom. Doskonale, choć poprzez literaturę, obraz „układu” oddaje powieść Bronisława 
Wildsteina Dolina Nicości (Kraków 2008). Jerzy Targalski określi tę strukturę mianem 
Ubekistanu stwierdzając, że w postkomunizmie karierę zapewnia szeroko pojęta re-
sortowość (uogólniając: dziedzictwo związane z elitą komunistyczną)64.  

„Układ” jest zatem niewątpliwie efektem 40-letniego istnienia nomenklatury partii 
komunistycznej. Nietrudno jednak zaobserwować, że stanowi hybrydę – twór, który 
znacznie odbiega od swego pierwowzoru. Stąd bardzo ciekawym zagadnieniem jest 
próba wyłożenia kilku podobieństw i różnic między elementem pierwotnym (nomen-
klatura) a mutacją (układ). Spójrzmy na poniższą tabelę:  

 
Nomenklatura Układ 

Państwo (Nomenklaturia) w państwie (PRL) Element państwa (Ubekistan) w państwie (III 
RP) 

Sformalizowane zasady funkcjonowania Struktura nieformalna  
Zasady ideowe obowiązujące członków 
(marksizm-leninizm) 

Jedyną zasadą jest władza i akumulacja środ-
ków materialnych 

Zarządzanie całym życiem społeczno-
gospodarczym  

Zarządzanie znaczną częścią życia społeczno-
gospodarczego (administracja państwowa, 
samorządowa, przedsiębiorstwa i własność 
prywatna) 

Podległość nadzorowi instytucji kontrolnych 
partii komunistycznej i jej instancji nadrzędnych 

Brak nadzoru   

Funkcjonowanie w granicach prawa komuni-
stycznej PRL 

Funkcjonowanie poza prawem III RP: 
- korupcja 
- nepotyzm 
- zastraszanie 
- przekupstwo 
- oszustwo 

Scentralizowana Zdecentralizowany   

                                                
64  Jerzy Targalski, W systemie sowieckim agenturalność jest dziedziczna, a w postkomunizmie zapewnia karierę, 

https://jozefdarski.pl/6751-w-systemie-sowieckim-agenturalnosc-jest-dziedziczna-w-
postkomunizmie-zapewnia-kariere (dostęp: 10.08.2018 r.). 
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Oparcie:  
- prawodawstwo 
- propaganda wszystkich oficjalnych me-

diów 
- organy państwa 

Oparcie: 
- propaganda większości mediów  
- częściowo organy państwa i samorządu 

poprzez związki nieformalne decydentów 
z ludźmi „układu” 

- świat przestępczy poprzez związki nie-
formalne ośrodków decyzyjnych świata 
przestępczego z członkami dawnej no-
menklatury i służ specjalnych 

- środki materialne wyprowadzane z puli 
zasobów publicznych 

Wrogowie: 
- antykomuniści 
- Kościół  

Wrogowie: 
- sceptycy paktu „okrągłego stołu” 

 
 
Z tabeli wynika, że to właśnie sformalizowanie systemu nomenklaturowego oraz 

obligatoryjne dla członków nomenklatury zasady marksizmu-leninizmu nadawały jej 
pozorów funkcjonowania w granicach prawa oraz działały samoograniczająco na 
poszczególnych członków systemu, zależnych od władz zwierzchnich i ideologii. Cho-
ciaż niewątpliwie władza Ubekistanu po 1989 r. skurczyła się w porównaniu z władzą 
Nomenklaturii, „układ”, będący jego częścią, ma znacznie większą swobodę funkcjo-
nowania, znacznie szersze środki oddziaływania (prawne i pozaprawne) oraz niepo-
równywalnie większe zyski – przez co większą swobodę funkcjonowania, znacznie 
szersze środki oddziaływania... itd. Oto modus operandi struktury. Atutem nie do prze-
cenienia jest narzucenie opinii publicznej przekonania o swoim niebycie, co przez 
długi czas znacznie ograniczało liczbę przeciwników „układu” i dodatkowo stygmaty-
zowało ich społecznie.  

Na zakończenie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na źródła „układu”. Wydaje się, 
że zadowolenie się konstatacją, iż stanowi on li tylko efekt braku rozliczenia z prze-
szłością, stanowi spłycenie problemu. System nomenklaturowy, jako polityka kadro-
wa partii komunistycznej, wynikał z ideologii marksistowsko-leninowskiej oraz real-
nych uwarunkowań aktualnego etapu rozwoju państwa komunistycznego. Stanowił 
główne narzędzie sprawowania władzy, nagradzania i karania, a także wymuszania 
wierności we własnych szeregach. Podstawowym celem jego istnienia było ułatwianie 
awansu ludziom, którzy gwarantowali wierność i utrzymywanie ustrojowego status 
quo. Poza staniem na straży systemu komunistycznego, reglamentował dostęp do 
wszelkich dóbr, nieosiągalnych dla przeciętnego obywatela państwa, co dostarczało 
mu nowych, gotowych do jego podtrzymywania członków. W samym swoim założeniu 
nomenklatura skażona była zatem genem deformacji, który z czasem, zwłaszcza wraz 
z pojawieniem się trzeciej generacji komunistów wykreowanych przez ZMS, ZSP, 
ZSMP i ZSMW, wyzbytych ideologii a nastawionych na maksymalizację osobistych 
profitów, przekształcał ją w strukturę quasi-mafijną, powodując tym samym rozkład 
wewnętrzny systemu komunistycznego. Przejawiało się to wyjaławianiem ideologii, 
rodziło anarchię, wewnętrzną i moralną degradację biurokracji komunistycznego 
państwa, przez co zatracało ono swoje funkcje organizacyjne i stanowiło zarzewie 
rodzącego się społecznego sprzeciwu. Nawet gdyby blok komunistyczny jakimś cu-
dem trwał nadal – system nomenklaturowy z każdym rokiem przekształcałby się 
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w odpowiednik dzisiejszego „układu”. Symboliczna „gruba kreska” przyspieszyła tylko 
jego formowanie i nadała mu obraz jaki znamy.  

Pewne jest natomiast, że nomenklatura komunistyczna stworzyła idealnego przed-
stawiciela „układu”: człowieka wyzbytego wszelkich oporów moralnych, koniunktura-
listę ograniczonego skazą swego kreatora, uważającego się za kogoś lepszego („nad-
zwyczajną kastę” jak to niektórzy mówią o sobie jeszcze dzisiaj) i ideologicznego lawi-
ranta, który łatwo porzucił siermiężny, PRL-owski marksizm-leninizm dla jego współ-
czesnej, postępowej formy – marksizmu kulturowego, wygodnie i nowocześnie tłuma-
czącego jego ojkofobiczną niechęć do narodowego polskiego państwa. Nie ma co silić 
się na socjologiczne wyjaśnianie terminu marksizmu kulturowego, tego dowodu men-
talnego zwycięstwa Bolszewii nad  krajami Zachodu – jego ciągle aktualną istotę wy-
łuszczył doskonale już w drugiej połowie XIX wieku papież Leon XIII we wspomnianej 
wyżej encyklice. Jest on jedynie wygodnym sposobem walki z tradycyjnym chrześci-
jańskim społeczeństwem i to on zamyka nam stulecie niczym mityczny wąż Ourobo-
ros połykający swój ogon. Nihil novi. 
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