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WOJNA PO WOJNIE, CZYLI POLSKIE REPERKUSJE
WOJNY SZECIODNIOWEJ

Czystka, jaka wiosn¹ 1968 r. przetoczy³a siê przez Polskê, by³a po padziernikowej odwil¿y najdoniolejszym tego rodzaju wydarzeniem. Masowe zwolnienia, rozpoczête pod has³em narodowej i ideologicznej sanacji, dotknê³y fabryki,
urzêdy, instytuty naukowe, uniwersytety i redakcje. Niepowetowane straty ponios³y ró¿ne ga³êzie nauki polskiej, poniewa¿ wielu pracuj¹cych w nich naukowców zosta³o zmuszonych do opuszczenia kraju. Tysi¹ce ¯ydów wyemigrowa³o
z Polski, nie mog¹c znieæ oszczerstw i przeladowañ. Jednoczenie na wszystkich szczeblach dokonywa³a siê czêciowa wymiana elity w³adzy  w atmosferze skandalu odchodzili ze stanowisk przedwojenni komunici z kapepowskim rodowodem, zastêpowani przez pokolenie czterdziestolatków. PZPR pozbywa³a siê
ludzi, którzy budowali j¹ od podstaw, a jednoczenie odnotowywa³a masowy nap³yw kandydatów. Tego typu, rozwijaj¹ce siê ¿ywio³owo, procesy zwykle potrzebuj¹ jakiego wydarzenia inicjuj¹cego  impulsu, który wprawi ca³y mechanizm
w ruch. W tym przypadku kamykiem rozpoczynaj¹cym lawinê okaza³ siê atak
bombowców izraelskich na lotniska egipskie.
Wydarzenia marcowe w Polsce niew¹tpliwie wi¹¿¹ siê z powojenn¹, zarówno zagraniczn¹, jak i narodowociow¹, polityk¹ Moskwy. Zwi¹zek Radziecki
popiera³ powstanie Izraela, widz¹c w tym szansê na os³abienie wp³ywów brytyjskich na Bliskim Wschodzie. Jednoczenie syjonizm  ruch polityczny d¹¿¹cy do
stworzenia pañstwa ¿ydowskiego  od samego pocz¹tku by³ traktowany przez
propagandê komunistyczn¹ zdecydowanie negatywnie, jako bur¿uazyjny i nacjonalistyczny. Rz¹d radziecki zwalcza³ go w latach dwudziestych i trzydziestych,
dystansowa³ siê od niego podczas II wojny wiatowej i zacz¹³ intensywnie przeladowaæ po 1948 r. Pocz¹wszy od tego momentu syjonizm w oficjalnym dyskursie zaczêto ³¹czyæ z imperializmem amerykañskim i si³ami antykomunistycznymi, za antysyjonizm zacz¹³ coraz czêciej oznaczaæ po prostu antysemityzm.
Atakowano ludzi pochodzenia ¿ydowskiego bez wzglêdu na rzeczywiste pogl¹dy,
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za ka¿dym razem oskar¿aj¹c ich o zdradê na rzecz mocarstw zachodnich; pierwsz¹ prób¹ przeprowadzenia wielkiej czystki antysemickiej by³ proces lekarzy kremlowskich. ¯ydzi w ZSRR spotykali siê z szykanami (okresowo przechodz¹cymi
w przeladowania) od pocz¹tków lat piêædziesi¹tych, tendencja ta nasila siê
zw³aszcza po 1965 r. Paradoksalnie w tym te¿ okresie, pomimo zbli¿enia radziecko-egipskiego, stosunki radziecko-izraelskie ulega³y relatywnej poprawnie. Wojna szeciodniowa jednak ostatecznie rozdziela Moskwê i Tel-Awiw barier¹ nieprzejednanej (z punktu widzenia komunistów) wrogoci1.
W³adze PRL ju¿ w latach piêædziesi¹tych niepokoi³y siê, ¿e Izrael ingeruje
w wewnêtrzne sprawy pañstwa. Dzia³alnoæ Poselstwa izraelskiego [w Warszawie]  donosili urzêdnicy KC  charakteryzuje siê w nadmiernym kontaktowaniu
siê ze rodowiskami ¿ydowskimi i szerzeniem wród nich nastrojów syjonistycznych oraz agitacji za wyjazdem do Izraela. [...] W pracy Poselstwa w omawianych sprawach okazuje pomoc ob. USA Harry Burgier, który jest pe³nomocnikiem »Joint« na Polskê. Przeprowadza on wiele rozmów z ludmi i posiada liczne
kontakty2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych niechêtnie patrzy³o na jakiekolwiek przyjazne gesty wobec spo³eczeñstwa polskiego ze strony organizacji izraelskich. Odmówi³o wydelegowania swoich przedstawicieli nawet na tak podnios³¹ uroczystoæ, jak¹ by³o wrêczenie w ambasadzie Izraela medali Sprawiedliwy wród narodów wiata3. Szeæ lat wczeniej kategorycznie zabroniono
Towarzystwu Spo³eczno-Kulturalnemu ¯ydów w Polsce (TSK¯) wziêcia udzia³u
w maj¹cym siê odbyæ w Tel-Awiwie Kongresie ¯ydów Polskich. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e bêdzie [on] imprez¹ syjonistyczn¹ zawieraj¹c¹ elementy
polityki zimnowojennej [...] Prasa ¿ydowska w Polsce  zalecali kierownicy
Wydzia³ów Administracyjnego i Zagranicznego KC  winna zamieciæ kilka artyku³ów demaskuj¹cych Kongres jako element polityki zimnowojennej4.
Milczeniem zbywano równie¿ kwestiê martyrologii ¿ydowskiej w okresie II wojny wiatowej. W Muzeum Owiêcimskim wród ekspozycji obrazuj¹cych cierpienia poszczególnych narodów pod okupacj¹ hitlerowsk¹ nie by³o pawilonu de1

2

3

4

The Soviet Government and the Jews 19481967, eds. B. Pinkus, J. Frankel, Cambridge
1984, s. 229244; S. Ettinger, The Historical Roots of Anti-Semitism in the USSR, w: Anti-Semitism in the Soviet Union, ed. T. Freedman, New York 1984, s. 1516; Y. Tsigelman,
The Universal Jewish Propaganda in Soviet Anti-Semitic Propaganda, w: AntiSemitism (...),
s. 397406.
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej  AAN), KC PZPR, 237/XXII1192, k. 31,
Notatka o dzia³alnoci Poselstwa izraelskiego wród ludnoci pochodzenia ¿ydowskiego
w Polsce z 31 lipca 1959 r.
Archiwum MSZ, Departament V, nabytek 56/70, w. 3, npag., Notatka W. Skuratowicza
z rozmowy z p. Y. Maimon, I Sekr. Ambasady Izraela w dn. 23 sierpnia 1966 r. Za informacjê o dokumencie autorzy dziêkuj¹ Krzysztofowi Persakowi.
AAN, KC PZPR, 237/XXII-1192, k. 56, 57, Pismo Wydzia³u Zagranicznego do Sekretariatu KC PZPR z 8 wrzenia 1960 r.
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dykowanego ¯ydom  traktowano ich jako obywateli polskich i ich los przedstawiano w polskiej czêci wystawy. W 1951 r. zrezygnowano nawet i z tego, pozbawiaj¹c ekspozycjê informacji dotycz¹cych Holocaustu  od tego momentu
zwiedzaj¹cy Muzeum z trudem mogli siê dowiedzieæ, ¿e w Owiêcimiu ginêli jacy ¯ydzi. Materia³y KC, omawiaj¹ce sprawê przygotowañ do obchodów dwudziestej rocznicy powstania w getcie warszawskim, wydarzenie to przedstawiaj¹
jako czêæ sk³adow¹ walki wyzwoleñczej narodu polskiego. Ani razu nie wspominaj¹ s³owa ¯yd  zamiast tego w oficjalnych przemówieniach mówi siê o synach i córkach ludu polskiego5.
Wa¿nym elementem polskiego klimatu politycznego lat szeædziesi¹tych jest
wyodrêbnienie siê w ³onie PZPR formacji dzia³aczy skupionych wokó³ Mieczys³awa Moczara (od 1964 r. ministra spraw wewnêtrznych), czêsto okrelanych
mianem partyzantów. Cz³onkowie tej nieformalnej grupy byli przewa¿nie pracownikami resortów si³owych i/lub drugo- oraz trzeciorzêdnymi dygnitarzami
partyjnymi  sekretarzami komitetów wojewódzkich i dzielnicowych. Partyzanci podkrelali swoj¹ przynale¿noæ w okresie okupacji do Armii Ludowej, pó³oficjalnie przeciwstawiaj¹c w³asn¹ przesz³oæ kombatanck¹ biografiom tych dzia³aczy partyjnych, którzy wojnê spêdzili w Zwi¹zku Radzieckim i temu zawdziêczali póniejsz¹ pozycjê polityczn¹ w Polsce.
wiatopogl¹d partyzantów by³ swoist¹ odmian¹ nacjonalizmu wyra¿onego
jêzykiem doktryny komunistycznej. Mieci³ siê w nim antysemityzm (zakamuflowany pod marksistowsko poprawn¹ nazw¹ antysyjonizmu), ksenofobiczna niechêæ do wszystkiego co w ¿yciu kulturalnym i naukowym zosta³o uznane za niepolskie, uwielbienie dla tradycji militarnej, wreszcie odraza wobec wzglêdnej nawet liberalizacji ¿ycia politycznego w kraju. Partyzanci uwa¿ali, ¿e zarówno
W³adys³aw Gomu³ka, jak i jego najbli¿sze otoczenie s¹ zbyt pob³a¿liwi wobec zwalczaj¹cej system opozycji, dzia³aj¹cej na zlecenie Republiki Federalnej Niemiec.
Pragnêli poddaæ spo³eczeñstwo wojskowo-milicyjnemu drylowi, a nade wszystko
spacyfikowaæ niepos³uszn¹ i buntuj¹c¹ siê inteligencjê6.
5
6

AAN, KC PZPR, 237/VIII/726, k. 1, 63, Do sekretariatu KC PZPR. W sprawie XX rocznicy powstania w Getcie Warszawskim.
W dyskusjach historycznych czêsto mo¿na spotkaæ siê z pogl¹dem, ¿e pos³ugiwanie siê
terminem partyzanci w opisie rzeczywistoci, a zw³aszcza przypisywanie tej frakcji
konkretnych celów i jednolitych strategii dzia³ania jest znacznym uproszczeniem, które
zamiast przybli¿aæ jedynie zaciemnia obraz sytuacji spo³eczno-politycznej. Autorzy niniejszego artyku³u s¹ tego niebezpieczeñstwa wiadomi i przedstawiony powy¿ej portret
partyzantów traktuj¹ raczej jako wzorzec idealny  model zale¿noci ³¹cz¹cych elity
kierownicze z masami partyjnymi, nie opisuj¹cy w pe³ni z³o¿onej sytuacji. Nie da siê jednoznacznie powiedzieæ, kto z KC nale¿a³ lub nie do partyzantów i w czym ta ewentualna przynale¿noæ mia³aby siê przejawiaæ. Nie da siê te¿ jednak zaprzeczyæ, ¿e pewni towarzysze byli z Moczarem zwi¹zani bardziej od innych  choæby wiê ta mia³a siê opieraæ
wy³¹cznie na wspólnej nienawici do tych samych wrogów. Kombatancka mitologia i towa-
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Naturalne zaplecze spo³eczne tej frakcji stanowili sfrustrowani dzia³acze partyjni redniego i ni¿szego szczebla  zwani te¿ pokoleniem ZMP, a w okresie
marca uto¿samiani z tzw. aktywem. Jakub Karpiñski, opisuj¹c zachowanie tej
grupy w Marcu, u¿y³ sformu³owania ruch urzêdników rozgniewanych7. Zarówno
na etapie konstruowania ustroju, jak i podczas ostatniej wielkiej petryfikacji uk³adów personalnych z po³owy lat piêædziesi¹tych ludzie ci byli zbyt m³odzi, aby
zapewniæ sobie miejsce w jakichkolwiek strukturach kierowniczych. Charakterystyczny dla realnego socjalizmu system do¿ywotniego sprawowania wiêkszoci stanowisk w partii i administracji pañstwowej doprowadzi³ za rz¹dów W³adys³awa Gomu³ki do niemal ca³kowitego zablokowania kana³ów awansu. Problem
ten dotyczy³ tak¿e wysoko ustawionych w hierarchii dygnitarzy PZPR. Nale¿¹cy
do partii (a tak¿e bezpartyjni) czterdziestolatkowie niecierpliwie wyczekiwali jakiego wydarzenia, k³ad¹cego kres temu stanowi rzeczy. Ludzie, o których mo¿na by mówiæ, ¿e byli zwi¹zani z grup¹ partyzantów, tworzyli rodzaj piramidy
klientalnych zale¿noci  na jej wierzcho³ku znajdowa³ siê Moczar.
Jak wynika z dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, instytucja ta
 rutynowo sprawuj¹ca kontrolê nad wszystkimi krajowymi organizacjami mniejszoci narodowych  od 1965 r. zaczê³a ze wzmo¿on¹ uwag¹ ledziæ dzia³alnoæ
TSK¯. Mniejszoæ ¿ydowska w Polsce by³a wszak jedyn¹ (oprócz garstki Greków) grup¹ etniczna powi¹zan¹ z pañstwem nie nale¿¹cym do obozu socjalistycznego. Jednoczenie ju¿ w sporz¹dzonym na pocz¹tku lat szeædziesi¹tych obszernym opracowaniu pt. Izrael, S³u¿ba Bezpieczeñstwa ostrzega³a, ¿e [po 1956 r.]
w zakresie inspiracji politycznej, [izraelskie] organa wywiadowcze nastawi³y siê
na szerok¹ akcjê w kierunku stworzenia psychozy wyjazdowej wród obywateli
polskich narodowoci ¿ydowskiej. Poza tym wzmo¿ono dzia³alnoæ agenturalno-wywiadowcz¹. Posiadane materia³y wskazuj¹, ¿e Izrael bardzo aktywnie zbiera
informacje o Polsce, nie maj¹c ¿adnego uzasadnienia w warunkach geopolitycznych tego pañstwa. Zainteresowania wywiadu Izraela nie ograniczaj¹ siê do
obserwowania sytuacji i nastrojów wród obywateli mniejszoci ¿ydowskiej, lecz
obejmuj¹ ca³okszta³t zagadnieñ zwi¹zanych z nasz¹ polityk¹, ekonomik¹, obronnoci¹ kraju i sprawami bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Zainteresowanie Izraela tymi sprawami jest rozleg³e i przesadnie dok³adne [...] [jego] najpowa¿niejsz¹
przyczyn¹ jest fakt powi¹zania s³u¿by bezpieczeñstwa Izraela z wywiadem pañstw
imperialistycznych8.
W tej sytuacji MSW pieczo³owicie odnotowywa³o wszelkie kontakty, jakie
rodowisko ¯ydów polskich utrzymywa³o z ambasad¹ Izraela i z istniej¹cymi na

7
8

rzysz¹cy jej antyliberalny obskurantyzm sk³ada³y siê na pewien specyficzny styl politycznego mylenia, bêd¹cy znakiem firmowym partyzantów, a zarazem g³ównym (choæ
bardzo nieostrym) kryterium przes¹dzaj¹cym o przynale¿noci do tej grupy.
J. Karpiñski, Ustrój komunistyczny w Polsce, Londyn 1985, s. 145.
AAN, KC PZPR, 5014, k. 85, 89, Izrael, Departament I (wywiad) MSW, kwiecieñ 1961 r.
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Zachodzie stowarzyszeniami ¿ydowskimi; w stosunkach tych dostrzega³o gron¹
dla pañstwa penetracjê orodków syjonistycznych9. Jako organizacje wrogie
socjalizmowi i posiadaj¹ce wród ¯ydów polskich najwiêksze wp³ywy wymieniano wiatowy Kongres ¯ydów, wiatow¹ Organizacjê Syjonistyczn¹, lo¿ê masoñsk¹ Bnei Brith oraz Joint. Tej ostatniej instytucji MSW obawia³o siê najbardziej. W raportach III Departamentu podkrelano, ¿e penetracja rodowiska
¿ydowskiego w Polsce przez »Joint« w bardzo powa¿nym stopniu wzmaga nastroje emigracyjne, proizraelskie i syjonistyczne, w celu poderwania stabilizacji
rodowiska i hamowania obiektywnych procesów integracji i asymilacji10. Nale¿y dodaæ, ¿e powy¿szy styl mylenia o kontaktach mniejszoci ¿ydowskiej z zagranic¹ nie by³ w krêgach partyjnych niczym nowym11.
Wspomagane przez Joint TSK¯ mog³o prowadziæ szeroko zakrojon¹ 
i w znacznej mierze niezale¿n¹ od pañstwowych dotacji  dzia³alnoæ spo³eczno-kulturaln¹ i gospodarcz¹. SB bardzo niechêtnie patrzy³a na prê¿nie, co podkrelano, funkcjonuj¹c¹ organizacjê, któr¹ by³o trudno kontrolowaæ, a która posiada³a rozleg³e kontakty z Zachodem, stawiaj¹ce  zdaniem resortu  pod znakiem
zapytania lojalnoæ tego rodowiska wzglêdem w³adz PRL. Nieufnoæ w stosunku do TSK¯ wynika³a wiêc zarówno z racji politycznych, jak i kontrwywiadowczych, dodatkowo towarzyszy³a jej, dyskretnie obecna w materiale ród³owym,
podejrzliwoæ wobec ¯ydów polskich w ogóle: nale¿y podj¹æ badania  postulowano  nad stopniem wp³ywów tego stowarzyszenia [TSK¯] na spo³ecznoæ
¿ydowsk¹ nie zrzeszon¹ w tym zwi¹zku12.
9

10
11

12

Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji (dalej  AMSWiA), II/50,
k. 174, Protokó³ nr 04/67 z posiedzenia Kolegium M.S.W. odbytego w dniach 4 i 11 kwietnia 1967 r.
AMSWiA, II/50, k. 196, Informacja o dzia³alnoci stowarzyszeñ narodowociowych, Departament Spo³eczno-Administracyjny MSW, marzec 1967 r.
Podobnie zareagowa³ Sekretariat KC w padzierniku 1955 r. AAN, KC PZPR 1662, k. 261,
263, Fragment protoko³u posiedzenia Sekretariatu nr 79: W zwi¹zku z prowokacyjn¹, akcj¹, któr¹ rozwijaj¹ nacjonalistyczne organizacje ¿ydowskie z zagranicy przy wspó³udziale
niektórych urzêdników ambasady Izraela w Polsce przez poredniczenie w udzielaniu zasi³ków pieniê¿nych z zagranicy niektórym obywatelom narodowoci ¿ydowskiej Sekretariat uzna³ za s³uszne, by towarzystwo spo³eczno-kulturalne ¯ydów w Polsce i organizacje
partyjne na zak³adach pracy skupiaj¹cych wiêksz¹ iloæ ¯ydów wyjaniali prowokacyjny
charakter akcji pomocy okazywanej przez ¿ydowskie nacjonalistyczne organizacje zagraniczne. Przeprowadziæ równie¿ akcjê wyjaniaj¹c¹ na ³amach prasy ¿ydowskiej. Zalecono
MSZ odpowiedni¹ dyplomatyczn¹ w stosunku do dzia³añ ambasady Izraelskiej lub jej
pracowników w Warszawie w ramach akcji zasi³ków. Zalecono MSZ udzielenie w uzasadnionych wypadkach obywatelom narodowoci ¿ydowskiej zezwoleñ na wyjazd do Izraela, celem odwiedzenia ¿yj¹cych tam cz³onków rodzin. W posiedzeniu uczestniczyli:
Boles³aw Bierut, Edward Ochab, Franciszek Mazur, Jerzy Morawski.
AMSWiA, II/50, k. 171, Protokó³ nr 04/67 z posiedzenia Kolegium M.S.W. odbytego
w dniach 4 i 11 kwietnia 1967 r.
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4 i 11 kwietnia 1967 r. odbywa³o siê posiedzenie Kolegium MSW, powiêcone
dzia³alnoci stowarzyszeñ narodowociowych. Obrady zosta³y zdominowane przez
sprawy organizacji ¿ydowskich, przede wszystkim TSK¯. Zabieraj¹cy g³os z dezaprobat¹ stwierdzali, ¿e Towarzystwo jest najbardziej uprzywilejowane finansowo, wspominali o dotacjach ze strony pañstwa i funduszów pozapañstwowych
i zastanawiali siê, czy te sumy wywieraj¹ korzystny wp³yw na interes pañstwa13.
Mimo tych w¹tpliwoci, zebrani zdecydowali zezwoliæ Jointowi na dalsz¹ dzia³alnoæ w Polsce. Nad argumentami politycznymi górê wziê³y w tym przypadku
racje pragmatyczne  nap³ywaj¹ce z Zachodu miliony dolarów trafia³y najpierw
do Skarbu Pañstwa, który dopiero równowartoæ sumy w z³otówkach wyp³aca³
wskazanym przez fundatora instytucjom. W ramach restrykcji wobec organizacji
¿ydowskich postanowiono jedynie blisko dwukrotnie obni¿yæ dotychczasowy kurs
wymiany. Cena za dolara, jak¹ p³acimy przy dotacji »Jointu« jest zbyt wysoka 
mówi³ obecny na posiedzeniu przedstawiciel Wydzia³u Administracyjnego KC 
Nie nale¿y siê obawiaæ, ¿e wycofaj¹ siê z tej dotacji. Relacjê tê nale¿y na pewno
zmieniæ na korzyæ polskiego z³otego14.
Pod adresem organizacji ¿ydowskich kierowano równie¿ zarzuty znacznie
powa¿niejsze. Mniej tu mo¿e nam chodziæ o stronê finansow¹  podsumowywa³ ocenê TSK¯ wiceminister Tadeusz Dryzek  bardziej natomiast o szkodliw¹
dzia³alnoæ polityczn¹15. Choæ w¹tek ten nie zosta³ w toku posiedzenia rozwiniêty, parokrotnie wspominano z niepokojem o aktywnoci Ambasady Izraela
i syjonistycznej penetracji. Jak siê wydaje, pracownicy resortu od dawna byli
przekonani, ¿e mniejszoæ ¿ydowska w Polsce utrzymuje konszachty z zachodnimi wywiadami; potrzebowali tylko dowodów (choæby problematycznych) zdrady,
aby z podejrzeñ i niejasnych poszlak skonstruowaæ akt oskar¿enia.
Na zakoñczenie narady uznano, ¿e sytuacja w TSK¯ wymaga zdecydowanej
interwencji MSW. Z naszej strony reakcja na wszelkie przejawy wrogiej roboty
musi byæ energiczna  mówi³ wiceminister Dryzek  Stawiaæ musimy ostre ¿¹dania
pod adresem zarz¹du tego towarzystwa. [...] Stawiaæ te¿ musimy odpowiednie
¿¹dania wobec cz³onków partii bêd¹cych w tym towarzystwie16. Dostrze¿ono
te¿ koniecznoæ dok³adniejszej ni¿ dot¹d obserwacji TSK¯. Jeszcze bardziej trzeba
zacieniaæ wspó³dzia³anie Dep[artamentu] Spo³[eczno] Adm[inistracyjnego] 
postulowa³ Franciszek Szlachcic  z pionami operacyjnymi17. W tej sprawie
popar³ go Moczar, na zakoñczenie posiedzenia mówi¹c ponadto: Trzeba znaleæ
ludzi, którzy bêd¹ realizowaæ s³uszn¹ politykê narodowociow¹, bêd¹ przeciwdzia13
14
15
16
17

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

k.
k.
k.
k.
k.

169, 172.
173.
174.
174.
175.
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³aæ wrogiej politycznie dzia³alnoci Ambasady Izraelskiej lub miêdzynarodowych
organizacji syjonistycznych oraz wewnêtrznych grup nacjonalistów18.
Przyznaæ trzeba, ¿e z treci wymienionych postanowieñ nie wynika nic konkretnego. O ile jeszcze postulat cilejszej wspó³pracy poszczególnych komórek
resortu jest doæ czytelny, o tyle zupe³nie nie wiadomo, jakie to mianowicie ostre
i odpowiednie ¿¹dania chciano wystosowaæ wobec partyjnych cz³onków TSK¯,
ani z jakich ludzi mia³by siê sk³adaæ siê wspomniany przez Moczara aktyw. Byæ
mo¿e dla uczestników kolegium  znaj¹cych tajniki milicyjnej nowomowy i realia
pracy resortu  sprawy te by³y oczywiste. Niewykluczone te¿, ¿e szczegó³owe
dyrektywy istnia³y, ale wydawane wy³¹cznie w postaci ustnej. Nie dysponuj¹c
dodatkowymi ród³ami i rezygnuj¹c z budowania trudnych do sprawdzenia hipotez,
historyk mo¿e stwierdziæ tylko jedno: na miesi¹c przed zaostrzeniem siê sytuacji
politycznej na Bliskim Wschodzie (14 maja wojska egipskie zosta³y rozlokowane
na pó³wyspie Synaj, 22 maja Gamal Abdel Nasser rozpocz¹³ blokadê Zatoki
Akkaba), resort spraw wewnêtrznych zacz¹³ intensywnie inwigilowaæ mniejszoæ
¿ydowsk¹ i planowa³ odebranie organizacjom rodowiskowym dotychczasow¹
autonomiê.
Wczesnym rankiem 5 czerwca 1967 r. Izrael rozpocz¹³ wojnê z Egiptem i Syri¹.
W ci¹gu kilku godzin Izraelczycy zniszczyli w bazach naziemnych lotnictwo obu
pañstw i po dwudniowej walce ca³kowicie rozgromili armiê egipsk¹, a nastêpnie
opanowali pó³wysep Synaj. 10 czerwca, pokonawszy wojska jordañskie i syryjskie, dotarli na przedpola Damaszku. Kreml zdecydowa³ siê wówczas u¿yæ ³¹cz¹cej go z Bia³ym Domem bezporedniej (gor¹cej) linii telefonicznej. Premier
Aleksiej Kosygin zakomunikowa³ prezydentowi Lyndonowi Johnsonowi, ¿e jeli
ofensywa izraelska nie zostanie w ci¹gu czterech godzin zatrzymana, Zwi¹zek
Radziecki przedsiêwemie odpowiednie rodki, ³¹cznie z przyst¹pieniem do
wojny. Poniewa¿ na Morzu ródziemnym, nieopodal brzegów Izraela, stacjonowa³a wówczas amerykañska V Flota, spe³nienie tej groby mog³oby przeistoczyæ
konflikt z lokalnego w globalny.
Choæ ultimatum kremlowskie by³o najprawdopodobniej blefem, nie zmienia to
faktu, ¿e dla ZSRR klêska strony arabskiej stanowi³a dotkliw¹ pora¿kê polityczn¹, która mog³a oznaczaæ nawet utratê wp³ywów w tym regionie. W pañstwach,
które przegra³y wojnê istnia³o niebezpieczeñstwo rozruchów spo³ecznych i obalenia prosowieckich rz¹dów. Wojna szeciodniowa w znacz¹cym stopniu nadszarpnê³a te¿ miêdzynarodowy presti¿ Moskwy  zarówno armia egipska, jak i syryjska by³y uzbrojone w sprzêt radziecki i wyszkolone przez dowódców radzieckich19.
Zwyciêzc¹ konfliktu okaza³ siê Izrael oraz  z punktu widzenia obozu komuni18
19

Ibidem, k. 177.
G. Golan, Soviet Policies in the Middle East. From World War II to Gorbachev, Cambridge
1990, s. 6469.
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stycznego  pañstwa zachodnie. Kierownictwo KPZR wiadome swojej bezsilnoci na arenie bliskowschodniej wpad³o we wciek³oæ. Analizowane pod tym
k¹tem zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez pañstwa Uk³adu
Warszawskiego wydaje siê zachowaniem raczej rytualnym ni¿ pragmatycznym 
symboliczn¹ zemst¹ na przeciwniku poprzez odebranie mu ambasad. Jeli przyjmiemy tê interpretacjê, to pozornie irracjonalne represje, jakie dotknê³y mniejszoci ¿ydowskie w Polsce i ZSRR, staj¹ siê logicznym dope³nieniem swego rodzaju
politycznej ekskomuniki rzuconej przez Moskwê na Izrael.
Poczynaj¹c od drugiego dnia trwania konfliktu, z komend wojewódzkich Milicji Obywatelskiej20 do MSW w Warszawie zaczynaj¹ nap³ywaæ raporty o nastrojach spo³ecznych w kraju. Pos³u¿¹ one póniej do przygotowania zbiorczych opracowañ: materia³ów na posiedzenie Kolegium MSW 28 czerwca i Informacji,
przekazanej w lipcu najwy¿szym w³adzom partyjnym. Znajduj¹ce siê w dokumentach relacje s¹ przewa¿nie jednoród³owe i niereprezentatywne  raporty nie
operuj¹ ¿adnymi wielkociami statystycznymi; podsumowuj¹ce oceny nastrojów
spo³ecznych s¹ poparte wyrywkowymi przyk³adami z zaledwie kilku fabryk, czy
wsi.
Sprawozdania sporz¹dzono niechlujnie i chaotycznie: ich twórcy miotaj¹ siê
od ogó³u do szczegó³u, jakby nie mogli siê zdecydowaæ, czy sporz¹dzaj¹ analizê
sytuacji spo³ecznej czy przygotowuj¹ materia³ do ledztwa. Wszystko to pisano
za pomoc¹ propagandowej nowowomowy z dodatkiem nieprecyzyjnych sformu³owañ w rodzaju: pewien, niektóre, wiêkszoæ. Z materia³ów III Departamentu dowiadujemy siê np., ¿e telefonistka z Warszawy pyta³a, jaka jest sytuacja w Opolu z zaopatrzeniem sklepów, bowiem w Warszawie jak stwierdzi³a zapanowa³a panika w spo³eczeñstwie oraz ¿e we wsi Bogdanowice, pow. G³ubczyce,
wród kobiet zgromadzonych w sklepie toczy³a siê dyskusja, czy warto siê zaopatrywaæ w artyku³y pierwszej potrzeby.
Meldunki SB pozwalaj¹ natomiast historykowi  i pod tym wzglêdem przedstawiaj¹ du¿¹ wartoæ  zorientowaæ siê w stopniu zinwigilowania spo³eczeñstwa.
£atwo dostrzec, ¿e twórcy raportów podzielili ludnoæ kraju na grupy  kryterium podzia³u by³ stopieñ zagro¿enia dla ustroju. Najbardziej podejrzane i najlepiej
rozpracowane pod wzglêdem operacyjnym by³y rodowiska syjonistyczne; pod
tym pojêciem rozumiano de facto wszystkich obywateli pochodzenia ¿ydowskiego, choæ najczêciej okrelenie to dotyczy³o kierownictwa i dzia³aczy TSK¯. Jeli chodzi o organizacje ¿ydowskie, SB dysponowa³a najlepszym rozeznaniem: zna³a
przebieg wielu zebrañ i panuj¹ce podczas nich nastroje, wiedzia³a te¿ sporo o prywatnych wypowiedziach wiêkszoci dzia³aczy. Informacje na ten temat p³ynê³y
20

Po reorganizacji z 19 listopada 1956 r. terenowe komórki aparatu bezpieczeñstwa zosta³y
podporz¹dkowane powiatowym i wojewódzkim komendom MO, tworz¹c przy nich odpowiednio referaty i wydzia³y; zob. H. Dominiczak, Organy bezpieczeñstwa PRL 1944-1990, Warszawa 1997, s. 126128.
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od agentów i z Biura Kontroli Listów, dostarcza³ ich tak¿e  co wynika z kontekstu  pods³uch telefoniczny i pokojowy.
Drug¹ kategoriê przeciwników ustroju stanowi³ kler i rodowiska klerykalne
(rodowiska   czyli Kluby Inteligencji Katolickiej i Znak; PAX-u pojêcie
to nie obejmowa³o). Tutaj MSW dysponowa³o kompletem danych o stanowisku
politycznym i zachowaniach poszczególnych hierarchów, niewiele natomiast wiedzia³o o sytuacji w parafiach. Przedmiotem obserwacji by³ g³ównie kler wiecki
 klasztory znajdowa³y siê najprawdopodobniej poza zasiêgiem zarówno mo¿liwoci, jak i zainteresowañ wywiadowców milicyjnych.
Kolejn¹ grupê podwy¿szonego ryzyka stanowi³a, zdaniem SB, inteligencja.
W rodowiskach twórczych i akademickich III Departament dysponowa³  jak
siê wydaje  wieloma informatorami, prawdopodobnie tu te¿ na szerok¹ skalê
by³a stosowana technika operacyjna. MSW doskonale orientowa³o siê, co mówili
ludzie przynale¿¹cy do szeroko pojêtej elity  zw³aszcza posiadaj¹cy niepolsko
brzmi¹ce nazwiska. W zestawieniu zatytu³owanym: Charakterystyczne stanowiska i wypowiedzi zostaj¹ uwzglêdnieni zarówno adwokat z Warszawy, jak i dyrektor Zak³adów im. 22 Lipca; redaktor Trybuny Ludu i pisarz Julian Stryjkowski. Do raportów trafi³a nawet wypowied przeje¿d¿aj¹cego przez Polskê Friedricha Dürrenmatta  jak ZSRR mo¿e popieraæ tych faszystów21. Natomiast
dane o postawie in¿ynierów i urzêdników nap³ywa³y od siatki agentów rozmieszczonych w fabrykach i instytucjach. Podawane w meldunkach krótkie charakterystyki bohaterów donosu  by³y cz³onek Stronnictwa Narodowego, podczas
wojny nale¿a³ do RAF-u, narodowoæ ukraiñska  wskazuj¹, ¿e osoby te od
dawna znajdowa³y siê w ewidencji SB.
Oceniaj¹c skutecznoæ inwigilacji wymierzonej w mniejszoæ ¿ydowsk¹, wicedyrektor III Departamentu, J. Pielasa, stwierdzi³, ¿e posiadane informacje s¹
reprezentatywne dla tego rodowiska. W kilkuset informacjach mielimy dane
o zajêtym stanowisku przez kilka tys. osób22. Z kolei jego bezporedni zwierzchnik
dyrektor Henryk Piêtek, tak scharakteryzowa³ ród³a stanowi¹ce podstawê ogó³u sprawozdañ: Powa¿na czêæ informacji pochodzi od naszej starej sieci tzw.
»awaryjnej« natomiast zasadnicza iloæ informacji przekazywana by³a przez spo³eczeñstwo. W zak³adach pracy ludzie sami przychodzili i informowali. To spo³eczne podejcie do sprawy trzeba oceniæ pozytywnie23.
Czy istotnie w czerwcu 1967 r. zjawisko donosicielstwa wyst¹pi³o na tak du¿¹
21
22
23

AMSWiA, II/1976, k. 154, Charakterystyczne stanowiska i wypowiedzi, bez podpisu, przed
14 czerwca1967 r.
AMSWiA, II/101, k. 184, Protokó³ nr 002/67 z posiedzenia Kolegium do Spraw Operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w dniu 28 czerwca 1967 r.
Ibidem, k. 170. Stara sieæ oznacza byæ mo¿e informatorów zwerbowanych jeszcze przez
Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, których po 1956 r. aktywizowano tylko w sytuacjach wyj¹tkowych  awaryjnych; por. H. Dominiczak, op. cit., s. 142.
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skalê? Zacytowane powy¿ej materia³y MSW wydaj¹ siê sugerowaæ, ¿e g³ona
i g³êboko odciniêta w zbiorowej wiadomoci czystka z wiosny68 mia³a ciche
preludium w postaci niewidocznych dla ogó³u, masowych denucjacji do SB. Uzmys³awia³oby to, w jak szerokiej perspektywie nale¿y widzieæ Marzec  sfrustrowany aktyw, uznawany za jedn¹ z g³ównych si³ napêdowych tamtych wydarzeñ,
swój marsz do stanowisk rozpocz¹³ oto dziesiêæ miesiêcy wczeniej ni¿ siê powszechnie s¹dzi. Podczas s³ynnych posiedzeñ POP, w 1968 r., kiedy wyrzucano
z partii ludzi oskar¿onych o syjonizm, kluczow¹ rolê odgrywali samozwañczy oskar¿yciele  osobnicy ma³o dotychczas znani, o przeciêtnych lub miernych zdolnociach, dla których udzia³ w nagonce by³ jedyn¹ szans¹ zrobienia kariery oraz
odegrania siê na kolegach i prze³o¿onych. W ca³ym kraju takich postaci by³y
wówczas tysi¹ce, mo¿e dziesi¹tki tysiêcy. Zapewne i wczeniej ludzie ci byli gotowi staæ siê konfidentami SB  jeli tylko wiedzieli, ¿e ich donosy zostan¹ ¿yczliwie przyjête. Pojawia siê zatem nastêpne pytanie: kto i w jaki sposób móg³ daæ
im ten sygna³?
Oficerom SB pisz¹cym dzienne sprawozdania o stanie nastrojów spo³ecznych
najwyraniej chodzi³o bardziej o zdobycie przychylnoci zwierzchników ni¿ dostarczenie im wiadomoci. St¹d humorystyczne wstêpy do raportów: Na temat konfliktu dyskutuje siê raczej sporadycznie. Dyskusje s¹ krañcowo podzielone. Jedni
staraj¹ siê byæ obiektywni w ocenie sytuacji, reaguj¹ prawid³owo na wszelkie
informacje prasy krajowej  drudzy, a nale¿¹ do nich ludzie o negatywnym nastawieniu do wszystkiego, co polskie, a przede wszystkim co socjalistyczne, s¹
innego zdania24.
Sytuacja w kraju jest przedstawiana przez pracowników MSW wedle pewnego schematu, bêd¹cego odzwierciedleniem wspomnianego ju¿ podzia³u ludnoci na grupy. Ogromna wiêkszoæ spo³eczeñstwa popiera politykê partii i rz¹du 
ów wskanik poparcia jest najwy¿szy wród robotników i ch³opów: w tej grupie
nie podano ani jednego przyk³adu postaw z punktu widzenia w³adzy negatywnych.
Nasze informacje o wrogich wypowiedziach nie pochodz¹ ze rodowisk robotniczych czy ch³opskich  podkrela³ dyrektor Piêtek25. Natomiast inteligencja jest
traktowana w sposób ambiwalentny: z jednej strony jako ko³a kawiarniane i bryd¿owe, które komentuj¹ konflikt na Bliskim Wschodzie w wiêkszoci na podstawie wys³uchanych audycji »Wolnej Europy«, z drugiej  niektóre osoby sporód
inteligencji in¿ynieryjno-technicznej [...] w rozmowach wypowiada³y siê, ¿e nadszed³
wreszcie czas, aby zrobiæ porz¹dek z ¿ydowsk¹ mniejszoci¹ narodow¹26. Jeli
24
25
26

AMSWiA, II/1976, k. 6, Depesza Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach z 21 czerwca
1967 r.
AMSWiA, II/101, k. 170, Protokó³ nr 002/67 z posiedzenia Kolegium do Spraw Operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w dniu 28 czerwca 1967 r.
AMSWiA, II/1976, k. 7, Depesza Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach z 21 czerwca
1967 r.
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uwzglêdnimy rozk³ad statystyczny przytaczanych wypowiedzi, narzuca siê wniosek, ¿e daleko bardziej akceptowali ustrój in¿ynierowie ni¿ humanici  prawid³owoæ ta zgadza siê z doktryn¹ propagandow¹, w inteligencji technicznej dostrzegaj¹c¹ zaplecze ustroju i sprzymierzeñca robotników.
Materia³ ród³owy odnotowuje zdecydowanie negatywne nastawienie do w³adz
polskich hierarchii kocielnej; za to proboszczowie i wikariusze (kler do³owy)
niespodziewanie wykazali solidarnoæ z parti¹, potêpiaj¹c agresjê izraelsk¹. Jednoznacznie jest wroga  jak sugeruje dobór wypowiedzi  postawa spo³ecznoci
¿ydowskiej. Jej przedstawiciele nie tylko zdecydowanie popieraj¹ Izrael w jego
wojnie z pañstwami arabskimi, ale tak¿e  dotyczy to zw³aszcza ludzi m³odych 
s¹ gotowi jechaæ na Bliski Wschód i braæ bezporedni udzia³ w walkach.
Powy¿szy schemat zawiaduje konstrukcj¹ wszystkich raportów, nie pozostawiaj¹c z³udzeñ co do ich socjologicznej rzetelnoci. Sprawozdania s¹ zreszt¹ nie
tylko tendencyjne, ale i zafa³szowane: czy mo¿na bowiem powa¿nie potraktowaæ
informacjê, ¿e niektórzy rolnicy z powiatu opolskiego w dyskusjach miêdzy sob¹
s¹ zaniepokojeni rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie, widz¹c tam zarzewie
wojny atomowej27. O ile nie wydaje siê nieprawdopodobne, i¿ powa¿na czêæ
opinii publicznej w sposób prawie jednoznaczny potêpia Izrael, o tyle dalsza czêæ
tej informacji  wyra¿aj¹c jednoczenie pochlebne zdanie o narodach arabskich
za ich wolê wspólnej walki przeciwko agresji ¿ydowskiej  jest ju¿ tylko has³em
propagandowym. Spo³eczeñstwo opisane przez polskie s³u¿by specjalne sk³ada siê
z ludzi, którzy zamiast rozmawiaæ ze sob¹, publicznie recytuj¹ Trybunê Ludu.
Dok³adnie wedle tych samych za³o¿eñ by³y sporz¹dzane meldunki dla Wydzia³u
Organizacyjnego KC, do których informacje zbierano kana³ami partyjnymi, a nie
przez inwigilacjê milicyjn¹.
Problem ten jest szerszy. Informacja o sytuacji wewnêtrznej kraju w czerwcu
1967 r. sporz¹dzona przez kierownictwo MSW dla najwy¿szych w³adz partyjnych
na podstawie raportów cz¹stkowych i opatrzona klauzul¹ tajne spec.[jalnego]
znaczenia zawiera takie zdanie: szczególnie ostro potêpi³y agresora rodowiska robotnicze. Wyrazi³o siê to miêdzy innymi w masowym udziale w zebraniach
i wiecach protestacyjnych organizowanych w zak³adach pracy [...] oraz w licznych wypowiedziach obywateli, solidaryzuj¹cych siê z pañstwami arabskimi. Powy¿szy passus stanowi przyk³ad schizofrenii pezetpeerowskiego establishmentu,
który najpierw organizuje kampaniê propagandow¹, zmuszaj¹c ludzi do manifestowania entuzjazmu dla poczynañ partii, aby póniej z tajnych raportów policji
politycznej dowiadywaæ siê, ¿e spo³eczeñstwo przyjmuje jego rz¹dy z pe³n¹ aprobat¹. Zadaniem komunistycznego aparatu bezpieczeñstwa by³o nie tylko wykrywanie i zwalczanie przeciwników ustroju, ale te¿ dostarczanie sprawuj¹cym w³adzê (do których pracownicy aparatu sami nale¿eli) rodków do autolegitymizacji.
27AMSWiA,

II/1976, k. 25, Depesza Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu z 6 czerwca 1967 r.
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Funkcja ta by³a tym wa¿niejsza, ¿e rz¹dz¹cy podwiadomie wiedzieli, ¿e nie
s¹ przez rz¹dzonych akceptowani. Tê smutn¹ dla w³adzy prawdê bezwiednie
zdemaskowali w jednym przypadku sami funkcjonariusze resortu: »Wolna Europa«  napisali  nie cofaj¹c siê przed terrorem moralnym [...] publikuje na falach
eteru nazwiska ludzi wypowiadaj¹cych siê z poparciem polityki partii. Raporty
o nastrojach spo³ecznych  skonstruowane przez oficerów SB z jednoród³owych
donosów, propagandowej sztampy oraz charakterystycznych dla tej instytucji obsesji spiskowych  dostarcza³y w³adzy takich informacji, jakich oczekiwa³a i jakie pragn¹³ jej zakomunikowaæ aparat bezpieczeñstwa: jest popierana przez robotników i zwalczana przez ¯ydów.
Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e raporty SB jako ród³o wiedzy o nastrojach spo³ecznych s¹ zupe³nie bezwartociowe. Przypuszczalnie pewne odnotowane w nich
zjawiska, notabene dotychczas umykaj¹ce uwagi historyków, rzeczywicie mia³y
miejsce; z uwag¹ nale¿y odczytywaæ zw³aszcza te informacje, w fabrykowaniu
których MSW nie powinno byæ zainteresowane. Jak wynika z dokumentów,
w pierwszych dniach konfliktu w wiêkszoci miast ludzie zaczêli wykupywaæ ze
sklepów jedzenie i inne (nie nazwane) artyku³y pierwszej potrzeby. W spo³eczeñstwie kursowa³y plotki na temat mo¿liwego wybuchu trzeciej wojny wiatowej,
wycofywano pieni¹dze z banków. W podobny sposób zjawiska te by³y relacjonowane w meldunkach Wydzia³u Organizacyjnego, przy czym starano siê te¿ oceniæ ich skalê: Wiadomoæ o wybuchu konfliktu spowodowa³a w niektórych województwach wzmo¿one wykupywanie podstawowych artyku³ów spo¿ywczych:
cukru, m¹ki, ry¿u, kasz i soli. W dniu wczorajszym wyst¹pi³o to przede wszystkim w Warszawie, a tak¿e na niektórych terenach województwa warszawskiego
(np. w Otwocku zabrak³o towarów w sklepach), Bia³ymstoku, niektórych rejonach województwa ³ódzkiego (Pabianice), Gdañsku i Rzeszowie nast¹pi³ niewielki wzrost zakupów. [...] W innych województwach nie stwierdzono wzmo¿onej
sprzeda¿y podstawowych artyku³ów spo¿ywczych28.
Podczas gdy MSW a¿ do koñca czerwca nie zdecydowa³o siê na ¿adne konkretne posuniêcia i zajmowa³o wy³¹cznie analizowaniem i zestawianiem donosów, w wojsku wkrótce po wybuchu wojny szeciodniowej rozpêta³a siê
burza oskar¿eñ i degradacji. W armii ju¿ od pocz¹tków lat szeædziesi¹tych trwa³
proces usuwania ze stanowisk tych dowódców, których lojalnoci Moskwa
nie by³a pewna  rozpuszczano przy tym plotki, ¿e dymisjonowani genera³owie
s¹ pochodzenia ¿ydowskiego29. rodowisko to by³o te¿ zapewne najsilniej zaanga¿owane emocjonalnie w konflikt bliskowschodni: zawodowi ¿o³nierze solidaryzowali siê ze stron¹ arabsk¹, poniewa¿ walczy³a ona tymi samymi czo³gami i sa28
29

AAN, KC PZPR, 237/VII5224, npag., Informacja nr 6/A/4317 z 6 czerwca 1967 r.
M. Chêciñski, Ludowe Wojsko Polskie przed i po marcu 1968, Zeszyty Historyczne
1978, z. 44, s. 1431; por. te¿ T. Pióro, Czystki w Wojsku Polskim 19671968, Wiê
1998, nr 6, s. 152 171.
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molotami30. Ponadto ewentualna eskalacja konfliktu mog³a oznaczaæ bezporednie w³¹czenie siê Uk³adu Warszawskiego do walk bliskowschodnich. W konsekwencji Izrael stawa³ siê dla ¿o³nierzy przeciwnikiem znacznie realniejszym ni¿
dla reszty spo³eczeñstwa, a uznaj¹cy jego racje ¯ydzi polscy  zdrajcami, z którymi nale¿y siê rozprawiæ wedle kodeksu wojskowego. Armia zawsze traktuje
porzucenie w³asnych szeregów jako zbrodniê najohydniejsz¹ i najbardziej niebezpieczn¹, dlatego kolportowane przez MSW informacje o nielojalnej postawie
mniejszoci ¿ydowskiej trafi³y na wyj¹tkowo podatny grunt.
Ukrytych wrogów zaczêto szukaæ przede wszystkie we w³asnym otoczeniu 
wród kadry oficerskiej i w Sztabie Generalnym; przy tej okazji na pewno za³atwiano wiele prywatnych porachunków i otwierano sobie drogê do upragnionego
awansu. Podczas specjalnych zebrañ podstawowych organizacji partyjnych i spotkañ z prelegentami, objaniaj¹cymi sytuacjê miêdzynarodow¹, w wielu garnizonach domagano siê wyrzucenia z wojska osób o sympatiach proizraelskich.
Zapewne nieprzypadkowo najbardziej napiêta sytuacja zapanowa³a w wojskach Obrony Powietrznej Kraju (WOPK): na Bliskim Wschodzie triumf odnios³o w³anie lotnictwo izraelskie, w konfrontacji z którym sprzêt radziecki okaza³
siê nieskuteczny. Polowanie na syjonistów szybko zaczê³o siê w WOPK przeradzaæ w rewoltê; jak raportowali zbulwersowani dowódcy dochodzi³o do przypadków odmowy wykonywania rozkazu. Podczas niektórych zebrañ partyjnych domagano siê m. in. zdjêcia marsza³ka Spychalskiego, s¹dzenia go za z³¹ gotowoæ
bojow¹ WP, zw³aszcza jednostek odpowiedzialnych za obronê powietrzn¹ kraju31.
4 lipca zebra³a siê POP sztabu WOPK  Dyskusja na tym zebraniu koncentrowa³a siê g³ównie wokó³ problemów agresji Izraela na kraje arabskie i wynikaj¹cych z niej wniosków dla gotowoci bojowej wojska i pañstwa [...] Sprawy te
³¹czono z potrzeb¹ dokonania gruntownej oceny ustawieñ kadrowych, g³ównie
w odniesieniu do dowództwa WOPK, a przede wszystkim do dowódcy  gen.
dyw. [Czes³awa] Mankiewicza, wobec którego  jak podkrelano  dostrzega siê
brak zaufania32.
Ju¿ cztery dni póniej szef G³ównego Zarz¹du Politycznego WP (GZP WP),
gen. Józef Urbanowicz, na spotkaniu z 350 partyjnymi oficerami Wojsk Obrony
30

31
32

Szef GZP wspomina³ w swoim raporcie dotycz¹cym nastrojów w wojsku o rodz¹cej
siê wród czêci ¿o³nierzy pewnej nieufnoci do posiadanego sprzêtu i uzbrojenia 
AMSWiA, II/1976, k. 112, GZP WP, b.d., Informacja o nastrojach wojska na tle sytuacji na
Bliskim Wschodzie w dniu 1718 czerwca 1967 r.
Edward Jan Nalepa, Wydarzenia 1967 roku w wojskach OPK, Wojskowy Przegl¹d Historyczny 1997, nr 12, s. 318.
AAN, KC PZPR, 237/VII-5294, k. 325, GZP WP, 17 lipca 1967 r., Notatka s³u¿bowa z przebiegu narady aktywu partyjnego Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, niektórych zebrañ POP
dowództwa WOPK powiêconych omówieniu wniosków wyp³ywaj¹cych z uchwa³ VIII
Plenum KC PZPR oraz spotkania oficerów sztabu WOPK z szefem G³ownego Zarz¹du
Politycznego WP.
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Powietrznej Kraju oznajmi³, ¿e gen. Mankiewicz poda³ siê dymisji. Podczas zebrania pad³y najprawdopodobniej tak¿e nazwiska innych osób zwolnionych z armii; jak czytamy w raporcie przes³anym do KC: poinformowano zebranych o wynikach dotychczas rozpatrzonych przez organizacje i instytucje partyjne Si³ Zbrojnych spraw personalnych, zwi¹zanych z zajêciem przez niektórych cz³onków partii
stanowiska odmiennego od linii partii wobec agresji izraelskiej. Równoczenie
gen. Urbanowicz stara³ siê ostudziæ emocjê i pozbawiæ ¿o³nierskie postulaty jawnie antysemickich akcentów: Podkrelono niebezpieczeñstwo nacjonalistycznego, a nie klasowego widzenia wielu spraw  zw³aszcza w odniesieniu do obywateli polskich pochodzenia ¿ydowskiego33.
Problemem w³adz wojskowych rych³o stali siê nie tyle ukryci w kraju widmowi syjonici, ile ich ca³kiem realni demaskatorzy, zaczynaj¹cy stawiaæ coraz bardziej mia³e i niewygodne dla partii ¿¹dania. 17 lipca, we wspomnianej informacji
dla KC, G³ówny Zarz¹d Polityczny ostrzega³ przed dzia³alnoci¹ pewnych elementów, zmierzaj¹cych do zwo³ania nadzwyczajnego Zjazdu Partii celem dokonania wyboru nowego sk³adu Komitetu Centralnego i Biura Politycznego; dokonania zmian personalnych w Radzie Pañstwa i Rz¹dzie PRL; usuniêcia z kierowniczych stanowisk wszystkich obywateli polskich pochodzenia ¿ydowskiego34.
Jeden z powa¿niejszych przypadków takiej niesubordynacji przydarzy³ siê ju¿
10 czerwca w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych podczas nieformalnie
zwo³anego zebrania POP. Zebranie odby³o siê bez wiedzy  donosi raport GZP
 nadrzêdnego organu partyjno-politycznego, jak równie¿ bez uprzedniego zatwierdzenia referatu. Zebranie, przy wyranej inspiracji niektórych cz³onków partii,
w tym równie¿ bêd¹cych na stanowiskach dowódczych, w oparciu o prowokacyjn¹ informacjê pod adresem Ministra Obrony Narodowej przybra³o antypartyjny i antys³u¿bowy charakter, sprzeczny z podstawami dyscypliny wojskowej. Zebranie podjê³o rezolucjê o wydwiêku antypartyjnym i antyrz¹dowym, co wyrazi³o siê w ¿¹daniach: zwo³ania nadzwyczajnego Zjazdu Partii celem wybrania
nowego Komitetu Centralnego a tak¿e dokonania zmian na niektórych stanowiskach w Radzie Pañstwa i Rz¹dzie PRL. Po zebraniu zosta³y podjête próby
wyjcia z powy¿szymi ¿¹daniami do zak³adów pracy, Komitetu Dzielnicowego
PZPR  Wola oraz do jednostek wojskowych35.
Wojskowi dawali wyraz swojej nieufnoci wobec cywili, zw³aszcza tych sprawuj¹cych w³adzê w kraju. Mówili g³ono to, co MSW na razie pisa³o w tajnych
raportach. Gen. Urbanowicz informowa³, ¿e dochodzi do wypowiedzi domagaj¹cych siê usuniêcia ze stanowisk pañstwowych i administracyjnych takich obywateli pochodzenia ¿ydowskiego, których lojalnoæ okazuje siê byæ w¹tpliwa36.
33
34
35
36

Ibidem, k. 327.
Ibidem, k. 328.
Ibidem.
AMSWiA, II/1976, k. 117.
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Szef GZP dostrzega³ te¿ w garnizonowych dyskusjach narastanie tendencji antysemickich.[...] Znajduje to m.in. wyraz  wyjania³  w wystêpuj¹cych gdzieniegdzie pytaniach-sugestiach [...] »Czy nie warto zrewidowaæ obsady stanowisk
w aparacie partyjnym, pañstwowym oraz w wojsku«37. Dla autora raportu by³o
oczywiste, jaki jest  w czerwcu 1967 r.  jedyny mo¿liwy podtekst propozycji,
aby zrewidowaæ obsadê stanowisk. Passus ten pokazuje, ¿e obsesja anty¿ydowska i uwarunkowany ni¹ sposób widzenia wiata, w rzeczywistoci by³y jeszcze powszechniejsze, ni¿ wynika to ze róde³.
Proces usuwania z armii osób pochodzenia ¿ydowskiego rozpoczêto ju¿ na rok
przed wybuchem czystki marcowej. Ze s³u¿by zostali te¿ usuniêci ci, którzy nazbyt otwarcie pogl¹dy polityczne kojarzyli z pochodzeniem narodowym albo z³amali tabu, doszukuj¹c siê syjonistów wród cis³ego kierownictwa partii. W listopadzie 1967 r. rozkazem ministra Mariana Spychalskiego powo³ano  w celu zapewnienia w³aciwej realizacji przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do dalszego
polepszenia jakoci kadry oficerskiej  specjaln¹ komisjê, której przewodniczy³
szef Sztabu Generalnego, gen. Wojciech Jaruzelski38. 26 marca 1968 r. podczas
odbywaj¹cej siê w Komitecie Centralnym PZPR narady pierwszych sekretarzy
Komitetów Wojewódzkich, gen. Urbanowicz przedstawi³ nastêpuj¹ce dane dotycz¹ce zwolnieñ z wojska po wojnie szeciodniowej: ukaralimy ponad stu oficerów [...] przewa¿nie w stopniu pu³kownika [...] i genera³ów kilku [...] co jest
charakterystyczne 3/4 to s¹ wydaleni i wykluczeni za postawy proizraelskie w wojsku i 1/4 za dogmatyczno-antysemickie39.
Na tle mobilizacji, jak¹ przeciwko wewnêtrznemu wrogowi podjê³y MSW
i MON, dzia³alnoæ struktur partyjnych przedstawia siê doæ blado. Co prawda,
po zerwaniu przez PRL stosunków z Izraelem w fabrykach ca³ego kraju oby³y
siê wiece potêpiaj¹ce agresora, niew¹tpliwie zorganizowane przez lokalne komitety PZPR40, jednak rezolucje odczytywane podczas tych demonstracji nie
37
38
39
40

AMSWiA, II/1976, k. 110.
T. Pióro, op. cit., s. 159.
AAN, KC PZPR, 6136, k. 196, Stenogram narady I sekretarzy KW PZPR w KC PZPR
w dniu 26 marca 1968 r.
Mechanizm organizowania owych wieców raporty partyjne przedstawia³y nastêpuj¹co:
W dniu 14 czerwca odby³o siê w Komitecie Warszawskim zebranie cz³onków KW, egzekutywy KD, sekretarzy KZ, pracowników aparatu partyjnego oraz kierownictw Sto³ecznej Rady Narodowej, WKZZ i organizacji m³odzie¿owych. I Sekretarz KW  tow. St. Kocio³ek omówi³ genezê i przebieg konfliktu, stanowisko Rz¹du PRL i polityczne reperkusje
agresji Izraela w spo³eczeñstwie Warszawy. Zwrócono uwagê na kierunki imperialistycznej
propagandy oraz zadania organizacji partyjnych. Za g³ówne aktualne zadanie, wynikaj¹ce
z uchwa³y VIII Plenum KC, uznano przeprowadzenie zebrañ w organizacjach partyjnych,
wyjaniaj¹cych istotê wydarzeñ na Bliskim Wschodzie oraz wzmo¿enie aktywnej walki
dywersyjn¹ propagand¹ i próbami siania zamêtu politycznego. Podstawê do przeprowadzenia zebrañ stanowi wydana przez KW w dniu 16 czerwca broszura »Agresja Izraela na
Bliskim Wschodzie«, zawieraj¹ca materia³ przygotowany w oparciu o wyst¹pienie tow.
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wspomina³y nic o zagro¿eniu wewnêtrznym. W tekstach prasowych i dokumentach partyjnych z tego okresu lojalnoæ ¯ydów polskich nie jest jeszcze podawana w w¹tpliwoæ  ani w wymiarze propagandowym, ani administracyjnym kwestia ta nie istnieje.
Problem ¿ydowskich zdrajców upubliczni³ 19 czerwca W³adys³aw Gomu³ka,
który podczas transmitowanego przez radio i telewizjê przemówienia na VI Kongresie Zwi¹zków Zawodowych przyrówna³ mniejszoæ ¿ydowsk¹ do hitlerowskiej
pi¹tej kolumny. Mimo ¿e, passus ten zosta³ póniej na wniosek cz³onków Biura
Politycznego usuniêty z tekstu drukowanego i nigdy trafi³ do prasy, g³êboko wry³
siê w wiadomoæ setek tysiêcy s³uchaczy. Natychmiast sta³ siê zwrotem chêtnie u¿ywanym we wszelkiego rodzaju s³ownych napaciach na ¯ydów. Sformu³owanie to podchwyci³a tak¿e propaganda radziecka, która z aprobat¹ podkrela³a
jego polsk¹ proweniencjê41. Jeszcze tego samego dnia G³ówny Zarz¹d Polityczny WP odnotowa³ w raporcie: ¿o³nierze daj¹ wyraz przekonaniu, ¿e obywatele
polscy pochodzenia ¿ydowskiego, zajmuj¹cy odpowiedzialne stanowiska w ró¿nych dziedzinach naszego ¿ycia pañstwowego i gospodarczego, mog¹ okazaæ siê
w odpowiedniej chwili przys³owiow¹ pi¹t¹ kolumn¹42. Zasadniczy etap czystki
wojsku rozegra³ siê w³anie po przemówieniu Wies³awa.
Gomu³ka jako pierwszy nada³ konfliktowi bliskowschodniemu wymiar wewnêtrzny; oznajmi³, ¿e Izrael ma w Polsce ukrytych sprzymierzeñców i sympatia dla Izraela jest równoznaczna ze zdrad¹ Polski. W³adze pañstwowe  mówi³ pierwszy sekretarz  traktuj¹ jednakowo wszystkich obywateli Polski Ludowej, bez wzglêdu na ich narodowoæ. [...] Ale nie mo¿emy pozostaæ obojêtni
wobec ludzi, którzy w obliczu zagro¿enia pokoju wiatowego, a wiêc równie¿ bezpieczeñstwa Polski i pokojowej pracy naszego narodu, opowiadaj¹ siê za agresorem, za burzycielami pokoju i za imperializmem. Niech ci, którzy odczuwaj¹,
¿e s³owa te s¹ skierowane pod ich adresem  niezale¿nie od ich narodowoci 
wyci¹gn¹ z nich w³aciwe dla siebie wnioski43. W rzeczywistoci za wyci¹ga-

41
42
43

S. Kocio³ka oraz dokumenty: »owiadczenie Rz¹du PRL z dnia 6 czerwca«, »owiadczenie
KC partii komunistycznych i robotniczych oraz rz¹du siedmiu pañstw socjalistycznych
z dnia 9 czerwca«, »owiadczenie Rz¹du PRL w sprawie zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem«. Po naradach sekretarzy POP w KD rozpoczê³y siê zebrania podstawowych organizacji partyjnych. W warszawskich zak³adach pracy i instytucjach odbywaj¹
siê masówki, w toku których wyrane jest poparcie dla stanowiska PRL w sprawie agresji
Izraela na Bliskim Wschodzie. Potêpiana jest agresywna, awanturnicza, imperialistyczna
polityka Izraela, wymierzona przeciwko krajom arabskim. AAN, KC PZPR, 237/VII-5224,
npag., Informacja nr 22/A/4320 z 20 czerwca 1967 r.
The Antisemitism of Soviet and Polish Communism, w: Jews in Eastern Europe. A Periodical Survey of Events, Vol. IV, No 1, January 1969, s. 8.
AMSWiA, II/1976, k. 118, GZP WP, b. d., Informacja o nastrojach wojska na tle sytuacji
na Bliskim Wschodzie w dniu 19 czerwca 1967 r.
Przemówienie W³adys³awa Gomu³ki wyg³oszone na VI Kongresie Zwi¹zków Zawodowych,
Trybuna Ludu z 20 czerwca 1967 r.
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nie wniosków wziê³o siê  w imieniu ¯ydów polskich  od dawna czekaj¹ce na
tê okazjê MSW.
Szeæ dni póniej Gomu³ka t³umaczy³ siê na posiedzeniu Biura Politycznego
z treci swojego wyst¹pienia; by³a to jednak wypowied ogólnikowa i wymijaj¹ca: w zwi¹zku z moim przemówieniem na Kongresie Zwi¹zków Zawodowych.
Pocz¹tkowo nie by³o pewne, czy bêdê przemawia³ na tym Kongresie. Nie mog³em skorzystaæ z otrzymanych projektów i w ci¹gu 3 dni sam pisa³em to przemówienie. Nie by³o czasu, aby uzgodniæ je z innymi cz³onkami Biura (kilku z nich
by³o zreszt¹ nieobecnych w Warszawie), a skoñczy³em pracê nad tekstem póno
w nocy, w dniu otwarcia Kongresu. W zwi¹zku z sytuacj¹, jaka zaistnia³a w kraju w okresie agresji Izraela i niebezpiecznymi zjawiskami, których odg³osy dociera³y do nas, uwa¿a³em za s³uszne, aby wyst¹piæ przeciwko zal¹¿kowi V kolumny. Powsta³ bardzo istotny problem, nad którym nie mo¿emy przejæ do porz¹dku
dziennego. S¹ to sprawy, które dotycz¹ ca³ego naszego pañstwa, naszego bytu
i musi byæ jasnoæ w tych sprawach. W stosunku do ludzi, którzy maj¹ dwie dusze i dwie ojczyzny musz¹ byæ wyci¹gniête wnioski. Nie by³y to niestety pojedyncze g³osy. Nie stawiam tu ¿adnych konkretnych wniosków, ale przedstawiam
problem, który powsta³44. Ostatnie zdanie dowodzi, ¿e Gomu³ka nie mia³ w³aciwe ¿adnej koncepcji, co zrobiæ z rzuconym przez siebie has³em walki z V kolumn¹.
Tak naprawdê nigdy nie dowiemy siê, jakimi intencjami kierowa³ siê pierwszy
sekretarz, przemawiaj¹c na Kongresie Zwi¹zków Zawodowych; wiadomo jednak, jak odczytano jego s³owa: wszyscy ¯ydzi s¹ zakonspirowanymi wrogami.
Dla czêci spo³eczeñstwa by³o to antysemickie oszczerstwo, inni przyjêli przemówienie z entuzjazmem i satysfakcj¹. Faktem jest, ¿e Gomu³ka wspar³ swoim
autorytetem te rodowiska, które od d³u¿szego czasu by³y spragnione czystki
w elitach w³adzy.
Pozostaje zagadk¹, czy antysyjonistyczna czystka i nagonka z lat 19671968 rzeczywicie rozgrywa³a siê bez wiedzy i zgody pierwszego sekretarza. Teza, jakoby Gomu³ka nie by³ wiadomy tego, co rozgrywa³o siê w MSW latem 1967 r.,
wydaje siê ma³o prawdopodobna. Z kolei brak sprzeciwu wobec tych poczynañ
mo¿na interpretowaæ jako przyzwolenie dla prowadzonej przez SB ogólnokrajowej akcji spisywania ¯ydów. Na stanowisku Gomu³ki w jakiej mierze mog³y te¿
zawa¿yæ dowiadczenia okresu stalinowskiego, kiedy wród jego przeladowców
nie brakowa³o ludzi pochodzenia ¿ydowskiego. Jeszcze w 1948 r. pisa³ do Józefa
Stalina: Na podstawie szeregu spostrze¿eñ mogê stwierdziæ z ca³¹ odpowiedzialnoci¹, ¿e czêæ towarzyszy ¿ydowskich nie czuje siê zwi¹zana z narodem polskim, w wiêc i z polsk¹ klas¹ robotnicz¹ ¿adnymi niæmi, wzglêdnie zajmuje sta44

AAN, KC PZPR, V/84, k. 45, Notatka z wyst¹pienia tow. Gomu³ki na posiedzeniu Biura
Politycznego w dn. 27 czerwca 1967 r.
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nowisko, które mo¿na by okreliæ mianem nihilizmu narodowego. Postawy takiej
nie bierze siê jednak pod uwagê przy doborze kandydatów na ró¿ne wysokie stanowiska45.
Jednoczenie w przemówieniach, notatkach i zaprotoko³owanych wypowiedziach Gomu³ki pró¿no by szukaæ jakichkolwiek akcentów antysemickich, niewiele
te¿ wskazuje, aby Wies³aw naprawdê wierzy³ w istnienie syjonistycznego spisku w takim kszta³cie, w jakim opisywa³y go raporty MSW. Oburzali go rozwydrzeni studenci (mamy bardzo du¿o m³odzie¿y [...] na tych wy¿szych uczelniach
[...] która nigdy nie splami³a swoich r¹k prac¹ [...] nawet w domu ³ó¿eczka siê
nieraz nie zaciele46), nie ufa³ inteligencji, godzinami móg³ piêtnowaæ rewizjonistów (czyli dzia³aczy partyjnych, wzywaj¹cych do zliberalizowania sytuacji w kraju), ale o zagro¿eniu syjonistycznym mówi³ bardzo niechêtnie. Wszystko wskazuje na to, ¿e w tej nowej sytuacji czu³ siê zagubiony: nawet jego s³ynne przemówienie w Sali Kongresowej by³o raczej rozpaczliw¹  zag³uszan¹ okrzykami:
Wies³aw mielej  prób¹ zracjonalizowania rozgrywaj¹cych siê wokó³ wypadków; zamaskowania (tak¿e przed samym sob¹) wzbieraj¹cej fali nacjonalizmu za
pomoc¹ marksistowskich frazesów. Zapewne za wszelk¹ cenê stara³ siê przy tym
zachowaæ popularnoci wród partyjnych do³ów  w koñcu jednak wymykaj¹ca siê spod kontroli sytuacja zmusi³a go do odwo³ania w³asnych s³ów wyg³oszonych przed rokiem. Sk¹d niebezpieczeñstwo grozi socjalizmowi? pyta³ retorycznie, udzielaj¹c ostrej reprymendy marcowym publicystom pod koniec czerwca 1968 r.  Od syjonistów? Trzeba byæ lepym, w ogóle nie mieæ ¿adnego
poczucia klasowego47.
Dlaczego zatem w 1967 r. pierwszy sekretarz zwróci³ siê nagle przeciwko
¯ydom polskim i u¿y³ przy tym tak brutalnej paraboli, jak sformu³owanie o pi¹tej
kolumnie? Najbli¿si wspó³pracownicy Gomu³ki wspominaj¹ go jako cz³owieka
gwa³townego, niechêtnie s³uchaj¹cego rad i w kwestiach politycznych sk³onnego
do improwizacji; przyznaj¹ ¿e gdy nie potrafi³ zapanowaæ nad nerwami, nie dobiera³ delikatnych s³ów48. Wiadomo, ¿e czerwcowego wyst¹pienia Wies³aw
nie skonsultowa³ z Biurem Politycznym; napisa³ je sam i w tajemnicy. O kszta³cie
przemówienia z 19 czerwca prawdopodobnie zadecydowa³a nie strategia politycz45
46
47

48

Wastocznaja Jewropa w dokumientach rossijskich archiwow 19441953, Moskwa i Nowowosybirsk, t. 1 (194448), s. 937.
AAN, KC PZPR, 6137, k. 86, Stenogram z narady dziennikarzy w KC PZPR 5 kwietnia
1968 r.
AAN, KC PZPR, 237/V-904, k. 62, Przemówienie tow. W³adys³awa Gomu³ki na posiedzeniu Komisji Zjazdowej w dniu 24 czerwca 1968 r. Szerzej o wyhamowywaniu Marca
zob. P. Osêka, Komitet Centralny PZPR wobec marca w: Marzec 1968 trzydzieci lat
póniej. Materia³y z sesji naukowej w Uniwersytecie Warszawski, red. M. Kula, P. Osêka,
M. Zaremba, Warszawa 1998.
W³adys³aw Gomu³ka we wspomnieniach, red. B. Syzdek, Lublin 1989, s. 285; por. tak¿e
A. Werblan, W³adys³aw Gomu³ka Sekretarz Generalny PPR, Warszawa 1988, s. 621.
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na, lecz zapa³ krasomówczy. Zagro¿enia ¿ydowskiego pierwszy sekretarz nie
wymyli³ jednak sam. Kto musia³ mu ten w¹tek podsun¹æ; co musia³o sprawiæ,
¿e Gomu³ka potraktowa³ ca³¹ sprawê tak emocjonalnie.
Prawdopodobnie informacje o nastrojach spo³ecznych MSW zaczê³o nadsy³aæ
do KC dopiero w po³owie lipca, przed 19 czerwca proizraelska postawa niektórych
obywateli by³a omawiana jedynie w cz¹stkowych raportach komend wojewódzkich,
których funkcjonariusze partyjni prawie na pewno nie czytali. Zachowa³o siê tylko
jedno sprawozdanie sprzed VI Kongresu Zwi¹zków Zawodowych: jest nim sporz¹dzona 9 czerwca przez Henryka Piêtka Notatka dotycz¹ca zebrania w studenckim
Klubie Babel przy TSK¯. Omawia ona wydarzenia sprzed dwóch dni, kiedy
to redaktor naczelny Polityki, Mieczys³aw Rakowski, wyg³osi³ w Klubie prelekcjê
(od dawna zaplanowan¹) na temat sytuacji w miêdzynarodowym ruchu robotniczym. Przebieg spotkania dyrektor III Departamentu przedstawi³ w tonie alarmistycznym: Normalnie spotkania takie organizowane s¹ w ka¿d¹ rodê tygodnia
i przybywa na nie oko³o 3040 zainteresowanej m³odzie¿y. W dniu 7 czerwca na
prelekcji zgromadzi³o siê oko³o 200 osób. [...] Nastrój zebranych by³ wyj¹tkowo
radosny z uwagi na militarne zwyciêstwa wojsk Izraela. W raporcie s¹ tak¿e
obszernie zacytowane najbardziej bulwersuj¹ce fragmenty dyskusji  i tak np.
redaktor »Naszego G³osu« Natan Tenebaum powiedzia³, i¿ sposób podawania
wiadomoci przypomina Monachium z 1937 i prasê goebbelsowsk¹. »¯ycie Warszawy« porówna³ z przedwojennym organem NSDAP »Beobachter«; ponadto
wznoszono okrzyki na sali: »wypucie nas, a zobaczycie jak walczymy«49.
W wymienionym raporcie po raz pierwszy pojawi³a siê sugestia, ¿e zdrada
interesów PRL przez ¯ydów polskich nie jest funkcj¹ indywidualnych sympatii
dla Izraela, ale wynikiem spisku. Na wstêpie dokumentu zaznaczono, ¿e przebieg
spotkania zosta³ dok³adnie wyre¿yserowany: osoby zabieraj¹ce g³os w dyskusji
wyg³asza³y »deklaracje« z góry przygotowane. Streszczenia niektórych wypowiedzi Piêtek opatrywa³ równie¿ informacj¹, ¿e taki a taki czyta³ z kartki.
Wszystko to nakazuje doszukiwaæ siê jakiego orodka kierowniczego  ani w tym
ani w nastêpnych raportach SB nie precyzowano jeszcze, z jakich ludzi mia³by
siê on sk³adaæ i komu wydawa³by on polecenia, w umyle partyjnego odbiorcy
zaszczepia ono jednak przekonanie, ¿e dotychczas ujawnieni syjonici to tylko
wierzcho³ek góry lodowej.
49

AAN, KC PZPR, 237/VII-5296, k. 246248, Notatka. Dotyczy: zebrania w studenckim
klubie Babel przy TSK¯, MSW, 9 czerwca 1967 r. Jerzy Eisler, powo³uj¹c siê na wspomnienia wiadków, zupe³nie inaczej opisuje przebieg i atmosferê zebrania: By³o to bardzo
dramatyczne spotkanie, na które przysz³o wyj¹tkowo ma³o m³odzie¿y; dominowali starzy
¯ydzi, którzy z wielk¹ trwog¹ mówili o swoich bliskich ¿yj¹cych w Izraelu [...] bêd¹cy na
tym spotkaniu [Henryk] Szlajfer wspomina³ po latach, ¿e Rakowski usi³owa³ opanowaæ
niemal histeryczne nastroje, jakie zapanowa³y wród wielu obecnych. J. Eisler, Marzec
1968, Warszawa 1991, s. 130.
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Dokumenty MSW wspominaj¹ o istnieniu notatki sporz¹dzonej przez Wydzia³
Administracyjny KC oraz Departament Spo³eczno-Administracyjny MSW i przedstawionej 14 czerwca kierownictwu partyjnemu. Mia³aby ona dotyczyæ sytuacji
w rodowisku Zarz¹du G³ównego TSK¯ i redakcji »Fo³ks Sztyme«50  niestety,
nie uda³o siê nam odnaleæ tego dokumentu. Ani w aktach KC, ani MSW nie
zachowa³y siê lady innych meldunków, które w czerwcu mog³yby nap³ywaæ do
Gomu³ki lub ludzi z jego najbli¿szego otoczenia. Niewykluczone jednak, ¿e wiadomoci przekazywano te¿ ustnie. Moczar mia³  wed³ug Paula Lendvaia  systematycznie informowaæ pierwszego sekretarza o rozwoju sytuacji wewnêtrznej
i nastrojach spo³ecznych. Rzekomo wrêczy³ mu te¿ osobicie listê 94 ¯ydów, którzy
chcieli wyjechaæ na Bliski Wschód, aby wzi¹æ udzia³ w wojnie z Arabami; spowodowa³ te¿ dymisjê gen. Mankiewicza, donosz¹c ¿e jego ¿ona, redaktorka tygodnika Przyjació³ka, w dniu zakoñczenia wojny szeciodniowej wraz z kole¿ankami fetowa³a sukcesy armii izraelskiej (w rzeczywistoci obchodzono urodziny). Na skutek intrygi Mankiewicz ju¿ po dwóch dniach od przyjêcia mia³ zostaæ
zdymisjonowany51. Jednak informacje Lendvaia s¹ pod wieloma wzglêdami w¹tpliwe lub niecis³e. W dokumentach SB figuruj¹ dok³adne dane dotycz¹ce liczby
polskich ochotników zg³aszaj¹cych siê do armii izraelskiej, ale ani nie razu nie
wymieniono liczby 94; wiadomo te¿, ¿e Marian Spychalski decyzjê o usuniêciu
Mankiewicza ze s³u¿by czynnej podj¹³ dopiero 7 lipca.
Sprawa przyjêcia w redakcji Przyjació³ki by³a chyba istotnie znana Gomu³ce ju¿ po 48 godzinach od tego wydarzenia. 12 czerwca na spotkaniu z pierwszymi sekretarzami komitetów wojewódzkich piêtnowa³ urz¹dzanie libacji w niektórych instytucjach z okazji zwyciêstwa Izraela. Po raz pierwszy wspomnia³
te¿, ¿e w zaistnia³ej sytuacji miêdzynarodowej Polska mo¿e byæ zagro¿ona nie
tylko z zewn¹trz, ale i od rodka. W wielu naszych ogniwach zjawiaj¹ siê niebezpieczne objawy liberalizacji  ostrzega³  ujawni³o siê to równie¿ w czasie
wydarzeñ na Bliskim Wschodzie. Nie mo¿na tolerowaæ podobnych postaw antypartyjnych i sprzecznych z nasz¹ polityk¹52.
Pogl¹d Wies³awa na kwestiê mniejszoci ¿ydowskiej w jakim stopniu ukszta³towa³a trwaj¹ca od 9 do 10 czerwca wizyta w Moskwie. Podczas pospiesznie
zwo³anego spotkania Doradczego Komitetu Politycznego Pañstw-Stron Uk³adu
Warszawskiego kierownictwo KPZR zapozna³o szefów bratnich partii z sytuacj¹
na Bliskim Wschodzie i  wedle wszelkiego prawdopodobieñstwa  przekaza³o
50

51
52

AMSWiA, II/101, k. 197, Ocena sytuacji w Polsce w zwi¹zku z konfliktem na Bliskim
Wschodzie. Materia³ na Kolegium do spraw operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (tajne spec.[jalnego] znaczenia), Henryk Piêtek, czerwiec 1967 r.
P. Lendvai, Anti-Semitism in Eastern Europe, London 1971, s. 146.
AAN, KC PZPR, 237/V-706, O sytuacji na Bliskim Wschodzie. Na podstawie wyst¹pienia tow. Gomu³ki na spotkaniu Sekretariatu KC z I sekretarzami KW i kierownikami wydzia³ów KC w dn. 12 czerwca 1967 r.
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im instrukcje dotycz¹ce nowego kursu polityki zagranicznej. Atmosfera spotkania musia³a byæ bardzo podminowana  Leonid Bre¿niew dwa tygodnie póniej
podczas XX Plenum KPZR tak relacjonowa³ cz³onkom KC nastroje panuj¹ce na
Kremlu po wybuchu wojny szeciodniowej: Muszê Wam powiedzieæ, towarzysze, ¿e Biuro Polityczne w ci¹gu tych dni pracowa³o okr¹g³¹ dobê.[...] Si³y zbrojne ZRA, Syrii, Algierii i Iraku praktycznie w stu procentach zosta³y wyposa¿one
we wspó³czesn¹ technikê wojskow¹ naszej produkcji oraz w technikê innych
pañstw socjalistycznych. [...] Po otrzymaniu z Kairu tego zatrwa¿aj¹cego doniesienia, odzwierciedlaj¹cego dramatyczn¹ sytuacjê na froncie egipsko-izraelskim,
my, cz³onkowie Biura Politycznego, zebralimy siê o godz. pierwszej w nocy.
Przeanalizowalimy mo¿liwe warianty pomocy ponosz¹cym klêskê wojskom ZRA.
Nie mo¿na by³o nawet myleæ o tym, aby w ci¹gu kilku godzin, jakie pozosta³y,
mo¿liwe by³o przerzucenie w jakich znacznych ilociach sprzêtu wojskowego,
czo³gów i lotnictwa i umocniæ w ten sposób rozpadaj¹cy siê faktycznie front
egipski, powstrzymaæ natarcie wojsk izraelskich w kierunku Kana³u Sueskiego
i zapewniæ tym samym ochronê powietrzn¹ stolicy i innych miast ZRA. Nie mo¿na
by³o przy tym nie uwzglêdniæ faktu, ¿e dowództwo egipskie przesta³o faktycznie
dowodziæ wojskami, które znajdowa³y siê w stanie chaosu i zamieszania. Wiele
lotnisk, na których mog³yby wyl¹dowaæ nasze samoloty, zosta³o zniszczonych. [...]
8 czerwca, uwzglêdniaj¹c zaistnia³¹ sytuacjê, przywódcy partii i rz¹dów europejskich krajów socjalistycznych uzgodnili, ¿e zbior¹ siê niezw³ocznie i przedyskutuj¹ wspólnie rodki, które nale¿y podj¹æ w aktualnych warunkach. Wszystko to
odbywa³o siê, towarzysze, bardzo szybko, decyzje podejmowano w drodze osobistych rozmów telefonicznych z sekretarzami Komitetów Centralnych partii i szefami rz¹dów53.
Natychmiast po powrocie Gomu³ki odby³o siê posiedzenie Biura Politycznego.
Podczas narady towarzysz Gomu³ka poinformowa³ [...] o spotkaniu w Moskwie,
na którym rozpatrzono sprawê sytuacji na Bliskim Wschodzie. [...] Postanowiono: wyra¿aj¹c nasze poparcie dla walki krajów arabskich udzieliæ im dalszej pomocy wojskowej [...] Zerwaæ stosunki dyplomatyczne z Izraelem54. Trzeba przyznaæ, ¿e zajmuj¹cy stronê maszynopisu dokument nie wnosi wiele do sprawy;
w ka¿dym razie nie wynika z niego, aby kwestia wp³ywu wojny szeciodniowej
na sytuacjê wewn¹trz kraju by³a w jakikolwiek sposób dyskutowana, lub by wczeniej poruszano j¹ w Moskwie. Zreszt¹ hipoteza jakoby Bre¿niew za¿¹da³ od
przywódców pañstw satelickich rozpoczêcia walki z syjonistami na terenie w³asnych krajów jest ma³o prawdopodobna równie¿ dlatego, ¿e w samym ZSRR
53

54

AAN, KC PZPR, 2632, k. 365, 371, 373, 377, O polityce Zwi¹zku Radzieckiego w zwi¹zku
z agresj¹ Izraela na Bliskim Wschodzie. Referat tow. L. I. Bre¿niewa na Plenum KC KPZR
w czerwcu 1967 r.
AAN, KC PZPR, 2863, k. 46, Protokó³ nr 39 posiedzenia Biura Politycznego w dniu
10 czerwca 1967 r.
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podobn¹ do polskiej kampaniê antysemick¹ podjêto dopiero w pocz¹tkach lat siedemdziesi¹tych.
28 czerwca, dziewiêæ dni po przemówieniu Gomu³ki, do czynnej walki z syjonizmem przyst¹pi³o MSW. Na posiedzeniu Kolegium do Spraw Operacyjnych,
powiêconym ocenie sytuacji w kraju w zwi¹zku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, dokonano ostatecznego rozpoznania przeciwnika i zadecydowano, jakimi
rodkami nale¿y siê z nim rozprawiæ. W porównaniu z kwietniowymi obserwacjami resortu, dotycz¹cymi rodowiska mniejszoci narodowych, definicjê wroga
znacznie rozszerzono. Zaczêto go te¿ oskar¿aæ o znacznie powa¿niejsze przestêpstwa. Ton wypowiedzi upodobni³ owe zebranie do rady wojennej: oto ¿ydowski
Hannibal stan¹³ u bram polskiego socjalizmu, trzeba wiêc dzia³aæ w sposób odpowiedni do skali zagro¿enia.
Zarówno dyskusja podczas Kolegium, jak i stanowi¹cy podstawê do niej raport specjalny Henryka Piêtka oraz liczne sprawozdania wyprodukowane w lipcu przez resort  by³y ró¿nie pouk³adanymi wariantami tego samego tekstu.
Wy³ania siê z niego logiczny i spójny obraz wroga, w którym pozycjê centraln¹
zajmuje konstatacja, ¿e rodowiska ¿ydowskie niemal jednolicie zajmuj¹ postawê proizraelsk¹55. Mówi siê te¿ o jednoci ¯ydów w Polsce, która mo¿e wp³yn¹æ w znacznym stopniu na kszta³towanie opinii o konflikcie56. Zjawisko to nie
ma w sobie nic ze spontanicznoci  wszystko zosta³o zaplanowane ju¿ wczeniej: w okresie poprzedzaj¹cym wybuch wojny szeciodniowej dzia³ania orodków syjonistycznych i prowadzone przez nie d³ugofalowe prace by³y [...] odpowiednio zorganizowane i zsynchronizowane. Dzia³ania militarne poprzedzi³y szeroko
zakrojone przygotowania propagandowe, celem skonsolidowania wszystkich ¯ydów
wokó³ sprawy Izraela57. Realizowano tym samym postulat wiatowego Kongresu ¯ydów, ¿e ka¿dy ¯yd w diasporze powinien s³u¿yæ interesom Izraela58.
Zaskakuj¹ce, ¿e pracownicy III Departamentu sami dezawuowali te z³owieszcze prognozy; krelili scenariusz wielkiej dywersji zagra¿aj¹cej stabilnoci pañstwa, a jednoczenie precyzowali, ¿e w okresie od 5 do 23 czerwca 1967 roku
ujawni³o sw¹ negatywn¹ postawê wobec stanowiska Partii i Rz¹du w sprawie
agresji izraelskiej  565 osób, w tym ¯ydów 49159. A zatem zaledwie co szeæ55
56
57
58
59

AMSWiA, II/50, k. 245, Informacja o dzia³alnoci stowarzyszeñ narodowociowych, Departament Spo³eczno-Administracyjny MSW, marzec 1967 r.
AMSWiA, II/1976, k. 38, Informacja za okres od 5 czerwca do 12 lipca 1967 roku (tajne
spec.[jalnego] znaczenia), Kazimierz wita³a, lipiec 1967 r.
Ibidem, k. 43.
AMSWiA, II/50, k. 244, Informacja o dzia³alnoci stowarzyszeñ narodowociowych, Departament Spo³eczno-Administracyjny MSW, marzec 1967 r.
AMSWiA, II/101, k. 207, Ocena sytuacji w Polsce w zwi¹zku z konfliktem na Bliskim
Wschodzie. Materia³ na Kolegium do spraw operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (tajne spec.[jalnego] znaczenia), Henryk Piêtek, czerwiec 1967 r.
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dziesi¹ty ¯yd okaza³ siê syjonist¹. W wietle raportów ¯ydzi polscy nie ograniczali siê jedynie do werbalnego popierania Izraela; SB bacznie rejestrowa³a
wszystkie sk³adane w ambasadzie tego kraju wizyty i nadsy³ane listy. Jednak
uzyskane t¹ drog¹ liczby równie¿ trudno uznaæ za szokuj¹ce: W okresie konfliktu i w okresie poprzedzaj¹cym uda³o nam siê ustaliæ szereg osób [...] oferuj¹cych sw¹ pomoc w³¹cznie z ewentualnym ochotniczym zaci¹giem do armii izraelskiej  mówi³ szef kontrwywiadu, Miko³aj Krupski  ujawnilimy [...] 171 osób,
których postawa nie by³a lojalna wobec PRL60.
¯ydów pracuj¹cych w ró¿nych instytucjach MSW liczy³o bardzo skrupulatnie,
a wprowadzaj¹c te dane do tajnych wykazów niekiedy rezygnowa³o nawet z asekuracyjnych zwrotów w rodzaju: osoby pochodzenia ¿ydowskiego. I tak syjonici potrafili zapewniæ poparcie dla Izraela wiêkszoci partii socjalistycznych i organizacji zwi¹zanych z socjalistami [...] w krajach Europy Zachodniej. Wynika³o
to w du¿ej mierze z faktu, ¿e w kierownictwie tych organizacji znajduj¹ siê ¯ydzi61. Zwi¹zek miêdzy dziedziczon¹ po rodzicach przynale¿noci¹ narodow¹,
a postaw¹ polityczn¹ by³ dla analityków SB tak oczywisty, ¿e zdarza³o im siê na
podstawie drugiego z tych elementów wnioskowaæ o pierwszym  w raportach
zamieszczali wtedy zdania w rodzaju: proizraelskie sympatie [wykazywali] niektórzy wieccy dzia³acze katoliccy pochodzenia ¿ydowskiego (Stomma, Zawieyski, Mazowiecki, Frankowski, Turowicz i Kisielewski)62. Antropologiczna pasja
i sumiennoæ policyjnych agentów budziæ musi zdumienie  w jaki sposób i odwo³uj¹c siê do jakich kryteriów kontrwywiad zdo³a³ ustaliæ, ¿e w Ambasadzie
USA jest 12 pracowników narodowoci ¿ydowskiej63.
Wiosn¹ 1967 r. resort, dostrzeg³szy w rodowisku ¿ydowskim istnienie ludzi
o pogl¹dach syjonistycznych, nie ukrywa³, ¿e problem ów ma znaczenie raczej
marginalne  dotyczy wy³¹cznie dzia³aczy TSK¯: ludzi starszych i raczej nie
60

61
62
63

AMSWiA, II/101, k. 176177, Protokó³ nr 002/67 z posiedzenia Kolegium do Spraw Operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w dniu 28 czerwca 1967 r. W raporcie przeznaczonym dla kierownictwa partyjnego, Kazimierz wita³a pisze o ponad 1000 przypadków [...] korespondencji wychodz¹cej z Polski do Izraela [w której] osoby narodowoci
¿ydowskiej sk³ada³y gratulacje z powodu odniesionych sukcesów i zapewnia³y o poparciu
¯ydów polskich dla polityki Izraela  AMSWiA, II/1976, k. 33. Informacja za okres od
5 czerwca do 12 lipca 1967 roku (tajne spec.[jalnego] znaczenia), Kazimierz wita³a , lipiec
1967 r. Dane te nie zosta³y jednak umieszczone w przygotowanych przez III Departament
materia³ach na Kolegium MSW z 28 czerwca, co stawia pod znakiem zapytania o ich autentycznoæ.
AMSWiA, II/1976, k. 87, Notatka [o sytuacji w kraju], bez podpisu, 1 lipca 1967 r.
AMSWiA, II/1976, k. 31, Informacja za okres od 5 czerwca do 12 lipca 1967 roku (tajne
spec.[jalnego] znaczenia), Kazimierz wita³a , lipiec 1967 r.
AMSWiA, II/101, k. 176, Protokó³ nr 002/67 z posiedzenia Kolegium do Spraw Operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w dniu 28 czerwca 1967 r.
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posiadaj¹cych w³adzy. Zjawiska tego, podobnie jak ¿adnej opozycji w pañstwie
komunistycznym, nie mo¿na by³o tolerowaæ, nikt jednak nie sugerowa³, aby stwarza³o ono dla pañstwa powa¿niejsze niebezpieczeñstwo. W czerwcu ta ocena
zagro¿enia diametralnie siê zmieni³a. Obecnie ujawni³ siê w ostrej formie przeciwnik bardzo mocno wspierany na arenie miêdzynarodowej przez USA i RFN
 zagai³ posiedzenie czerwcowego Kolegium Mieczys³aw Moczar  przeciwnik
b. trudny, o du¿ych wp³ywach, który bêdzie chcia³ szerzyæ swoje has³a. Szczególnej wymowy nabiera fakt  raportowa³ kierownictwu PZPR wiceminister
Franciszek Szlachcic  ujawnienia proizraelskiej postawy wród obywateli polskich pochodzenia ¿ydowskiego zajmuj¹cych odpowiedzialne stanowiska m.in.
w prasie, radio, telewizji, instytucjach naukowych, administracyjnych i gospodarczych, a w tym Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w centralach handlu zagranicznego64. Czêæ tych oskar¿eñ mia³a formê ogólnikow¹, lecz niektóre precyzowano, podaj¹c personalia. Istnia³a lista 41 pracowników MSZ, których usuniêcia z przyczyn narodowociowych domaga³o siê (ze skutkiem pozytywnym)
kierownictwo wywiadu65; piêtnowano tak¿e  choæ bez podawania szczegó³ów
 fakty pozostawania pewnych osób na eksponowanych stanowiskach w kraju,
wówczas gdy ich najbli¿si krewni po wyemigrowaniu z Polski do Izraela  zajmuj¹ tam odpowiedzialne stanowiska w s³u¿bie pañstwowej66.
Na Rakowieckiej dokonano niebywa³ego odkrycia, ¿e syjonistami s¹ nie tylko
ludzie deklaruj¹cy swoj¹ solidarnoæ z Izraelem, ale tak¿e ci, którzy g³osz¹ pogl¹dy zupe³nie przeciwne. Najdobitniej sformu³owa³ to Moczar: W tej sytuacji [przeciwnik] mo¿e udawaæ sojusznika, a robiæ swoje, mo¿e oficjalnie wypowiadaæ, ¿e
zgadza siê z tow. Wies³awem, a nieoficjalnie przeciwdzia³aæ w chytry sposób.
Wielu naszych przeciwników trzeba bêdzie umieæ odró¿niæ67. Sytuacjê tak¹ przedstawi³ w swoim raporcie wiceminister Kazimierz wiata³a: w proizraelskich ko³ach na terenie Warszawy g³oszone s¹ opinie, aby unikaæ anga¿owania siê w publicznych wypowiedziach i nie ujawniaæ swych rzeczywistych pogl¹dów68. Choæ
propaganda  w lad za Gomu³k¹  podkrela³a, ¿e nikogo w PRL nie dyskryminuje siê ze wzglêdu na narodowoæ, pracownicy MSW stworzyli sytuacjê, w której
jedynym mo¿liwym kryterium pozwalaj¹cym odró¿niæ wroga od przyjaciela sta³y
siê nie pogl¹dy lecz pochodzenie.
64
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66
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AMSWiA, II/1976, k. 35, Informacja za okres od 5 czerwca do 12 lipca 1967 roku (tajne
spec.[jalnego] znaczenia), Kazimierz wita³a , lipiec 1967 r.
AMSWiA, II/101, k. 180, Protokó³ nr 002/67 z posiedzenia Kolegium do Spraw Operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w dniu 28 czerwca 1967 r.
Ibidem, k. 46.
AMSWiA, II/101, k. 169, Protokó³ nr 002/67 z posiedzenia Kolegium do Spraw Operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w dniu 28 czerwca 1967 r.
AMSWiA, II/1976, k. 38, Informacja za okres od 5 czerwca do 12 lipca 1967 roku (tajne
spec.[jalnego] znaczenia), Kazimierz wita³a , lipiec 1967 r.
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Wybuch wojny bliskowschodniej i jego szerokie reperkusje miêdzynarodowe
sta³y siê dla resortu paradoksalnie powodem do triumfu. Funkcjonariusze SB poczuli
siê nareszcie potrzebni i docenieni, niema³ej satysfakcji dostarcza³a im te¿ mo¿liwoæ wypomnienia w³adzom partyjnym dotychczasowej niefrasobliwoci. Po
wojnie nie dostrzegano u nas niebezpieczeñstwa V kolumny syjonistycznej  utyskiwa³ wiceminister Mieczys³aw Milewski  MSW by³o w posiadaniu informacji
o przygotowaniach Izraela do agresji, jednak nie zosta³y one dostatecznie powa¿nie potraktowane69.
Podczas posiedzenia Kolegium dokonano nie tylko podsumowania sytuacji, ale
tak¿e próbowano opracowaæ plan przeciwdzia³ania zagro¿eniu. Wydawaæ by siê
mog³o, ¿e narada powinna dotyczyæ przede wszystkim w³anie tej drugiej kwestii
 o dziwo tak siê nie sta³o. Sprawie dzia³añ, jakie nale¿y przedsiêwzi¹æ, powiêcono wzglêdnie niedu¿o miejsca; wnioski te mia³y przy tym charakter doæ ogólnikowy. Dyskutanci podkrelali, ¿e koniecznie trzeba wzmocniæ istniej¹ce ogniwa przez
dodanie do ich dyspozycji wiêcej ludzi i rodków lub prosili Kierownictwo o spowodowanie, aby obecne nasze wnioski by³y realizowane. Proponowano te¿
wzmocniæ kadrê pracuj¹c¹ na odcinku [organizacji ¿ydowskich] oraz lepiej j¹
przygotowaæ. Jedyn¹ konkretn¹ decyzj¹, jak¹ zdo³ano podj¹æ, by³o zlecenie
Szlachcicowi, aby przedstawi³ w³adzom partyjnym poszerzon¹ ca³ociow¹ informacjê. Poza tym dostrze¿ono koniecznoæ przeanalizowania przez Biuro »T«
systemu zabezpieczenia operacyjno-technicznego ³¹cznoci telefonicznej z krajami
kapitalistycznymi i spowodowania, aby przekazane przez Dep. I informacje
o miêdzynarodowym syjonizmie zosta³y wykorzystane w prasie i propagandzie70.
Odnosi siê wra¿enie, ¿e posiedzenie Kolegium tak naprawdê stanowi³o swoist¹ defiladê, podczas której kierownictwo resortu szacowa³o w³asne si³y i ustala³o strategiê polityczn¹. Prawdziwym celem nagonki antysyjonistycznej nie by³o
przecie¿ TSK¯, ale tysi¹ce znanych i wp³ywowych osób uwa¿anych przez MSW
za ¯ydów. Wbrew temu, co napisano w protokole, narada tylko w ma³ym stopniu dotyczy³a spraw operacyjnych. Choæ ¿aden z jej uczestników nie powiedzia³
tego wprost, przede wszystkim zastanawiano siê, czy  bior¹c pod uwagê skalê
zagro¿enia i biernoæ partii  resort nie powinien jednostronnie rozszerzyæ swoich uprawnieñ. Przyk³adem takich zamiarów mo¿e byæ wypowied wiceministra
Milewskiego, który proponowa³ wydanie [przez Kierownictwo MSW] dyspozycji, aby blokowani przez nas ludzie  nie mog¹cy wyjechaæ za granicê na placówki na sta³e  nie byli wysy³ani na placówki okresowo71.
Przys³uchuj¹cy siê naradzie z ramienia KC kierownik Wydzia³u Administracyjnego, Kazimierz Witaszewski, nie ustosunkowa³ siê do tych pomys³ów i nie
69
70
71

AMSWiA, II/101, k. 179, Protokó³ nr 002/67 z posiedzenia Kolegium do Spraw Operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w dniu 28 czerwca 1967 r.
Ibidem, k. 181, 188.
Ibidem, k. 181.
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komentowa³ atmosfery spotkania. Sam wypowiedzia³ siê nieco enigmatycznie: nie
ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o. Sytuacjê [...] mymy znali, ale nie
s¹dzilimy, ¿e jest ona a¿ tak ostra. [...] Uwa¿am, ¿e po 23 latach w³adzy ludowej ju¿ czas rozwi¹zaæ i te dra¿liwe problemy; ale zasadniczo popar³ ideê czystki:
Nie mo¿na tego mówiæ o wszystkich ¯ydach, ale jest czêæ taka, ¿e je¿eli go
zdj¹æ z urzêdu, to przestaje byæ komunist¹ i jedzie do Izraela. [...] Przy okazji
ostatnich wydarzeñ tow. tow. ujawnili szereg osób, które odkry³y swoje prawdziwe oblicze. Ludzie ci nie powinni zgin¹æ z naszego pola widzenia. Partia nasza
oczyci siê z elementu przypadkowego i niepo¿¹danego72.
Wszelkim pomys³om prowadzenia przez MSW samodzielnej polityki organizowania czystki na w³asn¹ rêkê zdecydowanie sprzeciwi³ siê Mieczys³aw Moczar. Je¿eli tow. Wies³aw powiedzia³, ¿e trzeba zdj¹æ niektórych ludzi  mówi³
podsumowuj¹c dyskusjê  to bêdziemy to robiæ rozs¹dnie, odpowiedzialnie lecz
konsekwentnie. Wszelkie gwa³ty w polityce przynosz¹ jedynie szkodê. [...] Forma jak równie¿ i treæ niektórych wypowiedzi mia³a trochê inny charakter. W sprawie kto w MSZ i na jak¹ ma jechaæ placówkê  decyduje Kierownictwo Partyjne. Naszym obowi¹zkiem jest zebranie i przedstawienie odpowiedniej iloci informacji o tych ludziach. Nie trzeba zapominaæ, ¿e zbieramy informacje dla potrzeb
Partii, która je wykorzystuje wed³ug w³asnego uznania73.
Minister nie negowa³ wcale koniecznoci zwalczania opozycji proizraelskiej;
przeciwnie  z naciskiem zapowiedzia³, ¿e wobec syjonistów MSW bêdzie jeszcze surowsze i bardziej nieustêpliwe ni¿ dotychczas: Weszlimy obecnie w nowy
okres i na niektóre sprawy bêdzie nowe spojrzenie. Konieczne jest gruntowne
rozpoznanie niektórych dziedzin w naszej administracji i gospodarce. Trzeba wiedzieæ kto tkwi w takich dziedzinach [...] bêdziemy przypominaæ, a jeli to nie
pomo¿e  ¿¹daæ. Niech towarzysze g³êboko rozpoznaj¹ te ogniwa, które dzi dla
nas przedstawiaj¹ potrzebê jakiego g³êbszego spojrzenia i przedstawi¹ wnioski.
Sprawê, jak mo¿na przypuszczaæ najistotniejsz¹, szef resortu zostawi³ na sam
koniec: wystêpuj¹ [...] tu i ówdzie namiêtnoci, które nale¿y wygaszaæ, mówi
siê np.  owiadczy³  ¿e teraz co bêdzie, tzn. ¿e nast¹pi¹ pewne uporz¹dkowania personalne. Nale¿y przekonaæ towarzyszy, pracowników MSW, ¿e ich praca
nie mo¿e iæ na marne, ¿e siê przyda jeli nie dzi to na jutro74. Moczar zachowa³ siê w tym momencie jak przysta³o na charyzmatycznego dowódcê partyzanckiego: przemawiaj¹c do swoich ludzi, karci³ niepos³usznych, uspokaja³ niecierpliwych i zagrzewa³ w¹tpi¹cych. Przekonywa³, ¿e atak na syjonistów z pewnoci¹
ju¿ nied³ugo  choæ jeszcze nie w tym momencie  zostanie rozpoczêty. Tymczasem nakazywa³ czekaæ w pogotowiu.
72
73
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Ibidem, k. 185186.
Ibidem, k. 189190.
Ibidem.
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Choæ jedyna czystka, jaka nast¹pi³a w 1967 r., dotknê³a wojsko, jednak jeszcze kilka innych instytucji by³o wtedy zagro¿onych podobnym losem. W najwiêkszym niebezpieczeñstwie znalaz³o siê Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, które na prze³omie lata i jesieni sta³o siê przedmiotem brutalnego dochodzenia partyjnego. Ca³a sprawa wi¹za³a siê z has³em obozy koncentracyjne hitlerowskie
w ósmym tomie Wielkiej Encyklopedii Powszechnej (WEP), wydawanej przez
PWN. Ju¿ w pocz¹tkach czerwca do redakcji dociera³y sygna³y ze ZBOWiD-u
 organizacji bliskiej partyzantom zarówno ze wzglêdów ideowych (wspólne
uwielbienie dla tradycji militarnych), jak i personalnych (przewodnicz¹cym Zarz¹du G³ównego by³ Moczar)  ¿e w tekcie has³a sponiewierano narodow¹
martyrologiê. Wszystkie zarzuty sprowadza³y siê w³aciwie do jednego: redaktorów oskar¿ano, ¿e podali liczbê umierconych w Owiêcimiu ¯ydów, nie przedstawiaj¹c danych o zmar³ych w tym obozie Polakach.
17 lipca spraw¹ zajê³o siê MSW, które wystosowa³o do KC Informacjê w sprawie b³êdów w WEP. W pimie zwrócono uwagê, ¿e treæ has³a
zbie¿na jest z propagandowymi wywodami ugrupowañ syjonistycznych oraz
zachodnioniemieckich nacjonalistów75. Resort wysun¹³ te¿ zarzuty pod adresem dotychczasowej historiografii, która preferowa³a badanie zbrodni dokonywanych na obywatelach polskich pochodzenia ¿ydowskiego76. Komitet Centralny powo³a³ specjaln¹ komisjê do zbadania ca³ej sprawy  wkrótce zaczê³a ona
przes³uchiwaæ odpowiedzialnych za pracê nad Encyklopedi¹ pracowników PWN.
Tymczasem do nieformalnego aktu oskar¿enia MSW (tym razem dzia³aj¹c jako grupa partyjna V Departamentu MSZ) dopisa³o kolejne zarzuty, podkrelaj¹c, ¿e w wielu has³ach autorzy dali dowody nadmiernego przywi¹zania do kultury i historii ¿ydowskiej, pomijaj¹c cierpienia narodu polskiego podczas II wojny
wiatowej77.
Encyklopedia by³a tylko pretekstem: czêæ kierownictwa MSW chcia³a przej¹æ kontrolê nad presti¿owym wydawnictwem, uwa¿anym za prozachodnie i liberalne, zamierzano te¿ uderzyæ w pracuj¹ce tu obecnie, a niegdy wp³ywowe oso75

76

77

AAN, KC PZPR, 237/XVI-413, k. 13, Informacja w sprawie b³êdów w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej w hale: Obozy koncentracyjne hitlerowskie, dyrektor Gabinetu Ministra SW S. Koñczewicz, 17 lipca 1967 r.
Tadeusz Walichnowski, wówczas pracownik III Departamentu, podczas odbytych 29 maja
i 16 czerwca 1998 r. u siebie w mieszkaniu rozmów z Dariuszem Stol¹ i Marcinem Zaremb¹ twierdzi³, ¿e notatka w sprawie Encyklopedii zosta³a sporz¹dzona przez Stanis³awa Koñczewicza pod naciskiem dzia³aczy ZBOWiD-u poniek¹d przypadkowo i przez nieuwagê
na papierze firmowym resortu. St¹d mia³a siê wzi¹æ pocz¹tkowa burza, któr¹ póniej starano siê uciszyæ. Niestety, gospodarz nie zgodzi³ siê na sporz¹dzenie magnetofonowego
zapisu spotkañ.
AAN, KC PZPR, 237/XVI-413, k. 167173, Uwagi opracowane przez grupê partyjn¹ V departamentu MSZ, dotycz¹ce niektórych hase³ Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN,
bez podpisu, przed 15 sierpnia 1967 r.
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by  przede wszystkim w Adama Bromberga i Stefana Staszewskiego78. Rachuby
te okaza³y siê p³onne: komisja partyjna nie zgodzi³a siê na wyrzucenie z PWN
jakiegokolwiek pracownika, trzy osoby ukarano tylko nagan¹ lub przesuniêciem
na inne stanowisko. Po wykonaniu kilku, w gruncie rzeczy pozorowanych ruchów,
KC zatuszowa³ tzw. sprawê Encyklopedystów. Jedyne zwolnienia, na jakie zdecydowano siê w zwi¹zku z t¹ spraw¹ dotknê³y Urz¹d Cenzury: wyrzucono zeñ
dyrektora Departamentu Publikacji Nieperiodycznych, Wilhelma Strassera, i dwóch
jego podw³adnych. Nieprzypadkowo, jak widaæ, nazwisko Strassera ju¿ w po³owie lipca trafi³o do raportów MSW; dostrze¿ono wówczas, ¿e jego brat jest czynnym oficerem armii izraelskiej79.
1 wrzenia podczas uroczystoci przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza pojawia siê delegacja pó³nocnopraskiego komitetu dzielnicowego z transparentem,
potêpiaj¹cym syjonistów fa³szuj¹cych historiê80. Parê miesiêcy póniej w pocz¹tkach grudnia z redakcji Trybuny Ludu usuniêto jej redaktora naczelnego,
Leona Kasmana (formalnie z³o¿y³ rezygnacjê), jego zastêpcê  Wiktora Borowskiego i Kazimierza Goldego, kierownika dzia³u zagranicznego. Zwolnionym zarzucono mankamenty informacji i publicystyki zagranicznej, które wyst¹pi³y
w okresie agresji izraelskiej na kraje arabskie i wyra¿a³y siê m. in. w niedostatecznym ukazaniu zwi¹zków syjonizmu z imperializmem81. Równie¿ odbywaj¹ca siê w tym okresie wymiana legitymacji partyjnych by³a niekiedy wykorzystywana do usuwania z partii pod zarzutem sympatii dla syjonizmu  o zastosowaniu takich restrykcji wobec czterech pracowników Najwy¿szej Izby Kontroli
mówiono 27 grudnia podczas spotkania pierwszych sekretarzy Komitetów Zak³adowych najwa¿niejszych sto³ecznych instytucji (w tym MSW i MSZ)82. Z pewnoci¹ ró¿nego rodzaju incydentów antysemickich wydarzy³o siê w kraju wiêcej,
jednak  w przeciwieñstwie do sytuacji z Marca  nie mia³y one charakteru
masowego, ani nie poci¹ga³y za sob¹ lawiny innych represji.
* * *
W 1967 r. dokonano w Polsce próby  czêciowo skutecznej  przeprowadzenia masowej czystki. Stanowisko w³adz partyjno-pañstwowych PRL przyjête
w lad za histeryczn¹ reakcj¹ ZSRR na zwyciêstwo Izraela i zwi¹zana z tym
nowa strategia propagandowa stworzy³y sytuacjê, w której pod pozorem zwal78
79
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82

Por. P. Skwieciñski, Encyklopedyci68, Res Publica 1990, nr 1, s. 7584.
AMSWiA, II/1976, k. 46; szerzej o sprawie Encyklopedystów zob. P. Osêka, Encyklopedyci, Magazyn Gazety Wyborczej z 6 marca 1998.
J. Eisler, op. cit., s. 341.
AAN, KC PZPR, 4347, k. 56, Notatka o zmianach w Trybunie Ludu.
AAN, KC PZPR, 237/IV-282, k. 9, Notatka z przebiegu spotkania z I sekretarzami KZ
(POP) odbytego w dniu 27 grudnia 1967 r.
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czania syjonizmu by³o mo¿na przyst¹piæ do porachunków z przeciwnikami politycznymi i konkurentami do stanowisk. W procesie tym najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa³o MSW.
Instytucja ta ze swej natury by³a sk³onna doszukiwaæ siê wszêdzie postaw
wrogich wobec ustroju, istnienie szpiegów, zdrajców i wywrotowców stanowi
bowiem dla tajnych policji nieodzowny warunek egzystencji  w pewnym stopniu
by³a to te¿ cecha charakterystyczna ca³ego systemu. Mniejszoæ ¿ydowska jak
ma³o kto nadawa³a siê do roli wroga: mia³a rozleg³e kontakty z Zachodem, przysy³ane stamt¹d pieni¹dze zapewnia³y jej niezale¿noæ od dotacji pañstwowych,
przejawia³a o¿ywion¹ dzia³alnoæ kulturaln¹ i skupia³a du¿y odsetek inteligencji.
O negatywnym nastawieniu resortu do TSK¯ zadecydowa³y nie tylko wzglêdy kontrwywiadowcze; z pewnoci¹ niektórym funkcjonariuszom SB nieobcy by³
tak¿e zwyk³y antysemityzm. Resort, prowadz¹c inwigilacjê mniejszoci ¿ydowskiej, wyranie by³ w stosunku do niej uprzedzony. Raporty s¹ tendencyjne, a niekiedy wrêcz zafa³szowane, jak choæ w przypadku kuriozalnej informacji o przemalowaniu or³a polskiego na gwiazdê syjonu [sic!] podczas zorganizowanego przez
TSK¯ obozu m³odzie¿owego83. Mentalnoæ pracowników resortu by³a wyranie opanowana przez odwieczny stereotyp antysemicki g³osz¹cy, ¿e wszyscy ¯ydzi
niezale¿nie od miejsca zamieszkania, jêzyka i sposobu ¿ycia, w istocie s¹ zdyscyplinowan¹ wspólnot¹, podporz¹dkowan¹ poleceniom swoich zamaskowanych
przywódców84. I w koñcu antysemityzmem par excellence by³o rozci¹gniêcie
zarzutów pocz¹tkowo stawianych tylko TSK¯ na ca³¹, definiowan¹ wedle kryterium pochodzeniowego, spo³ecznoæ ¿ydowsk¹.
Na przyjêtej przez MSW strategii zawa¿y³a te¿ z pewnoci¹ osobowoæ
Mieczys³awa Moczara. By³ cz³owiekiem ambitnym i despotycznym; przywódc¹
partyzanckim, wymagaj¹cym od podw³adnych absolutnego pos³uszeñstwa. Dowiadczenia okupacyjne, zw³aszcza konflikt z Leonem Kasmanem i póniejsze,
83

84

AMSWiA, II/50, k. 244, Informacja o sytuacji politycznej, organizacyjnej i finansowej w Towarzystwie Spo³eczno-Kulturalnym ¯ydów w Polsce, Departament Spo³eczno-Administracyjny MSW, lipiec 1967 r.
Tego rodzaju fobie najprawdopodobniej by³y rozpowszechniane w resorcie od momentu
jego powstania  wiêkszoæ funkcjonariuszy, wywodz¹ca siê ze rodowisk wiejskich,
wprowadza³a do organów bezpieczeñstwa ludowy antysemityzm, potêgowany póniej przez
charakterystyczn¹ dla tajnych policji podejrzliwoæ. Oto jak sytuacjê tê przedstawi³ we
wrzeniu 1945 r. prelegent partyjny: Na wyk³adzie odbytym w dniu 19.9.45 w szkole dla
kierowników ledczych MO Komendy Woj. przy ul. Wilczej 56 w Warszawie na temat
»Rasizm i antysemityzm«  stwierdzi³em niezwykle niski poziom polityczny s³uchaczów.
Ich wypowiedzi w »dyskusji«, któr¹ przerywali mi wyk³ad by³ tego rodzaju: »dopóki ¯ydzi
bêd¹ zajmowali stanowiska w Polsce bêdzie le...«, »jestemy pokrzywdzeni przez ¯ydów  niskie p³ace nasze i robotnicze, to wina ¯ydów, to ich polityka«, »¯ydów trzeba
wyniszczyæ i wygnaæ«, Na sali by³y st³umione, a wyrane szepty: »precz z ¯ydami!«,
»Wypêdziæ ¯ydów z Bezpieki« itp. (AAN, PPR, 295/VII-267, k. 19). Za informacjê o dokumencie autorzy dziêkuj¹ Jerzemu Kochanowiczowi.
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upokarzaj¹ce, bo po³¹czone z wymuszon¹ samokrytyk¹, odsuniêcie na boczny
tor zakodowa³y w jego psychice g³êboki uraz do ludzi pochodzenia ¿ydowskiego, których uwa¿a³ za prawdziwych twórców polskiego stalinizmu i autorów ofensywy przeciw gomu³kowszczynie. Czu³ wrogoæ do polityków zawdziêczaj¹cych swoj¹ pozycjê w powojennej Polsce poparciu Moskwy, nigdy nie uczestnicz¹cych bezporednio w walce zbrojnej. Nie ufa³ osobom wykszta³conym  sam
zakoñczy³ edukacjê na kilku klasach szko³y podstawowej  i od wyrafinowanego
intelektu wola³ ¿o³niersk¹ prostotê i dosadnoæ. Nic dziwnego, ¿e otacza³ siê ludmi
podobnego pokroju85.
O tym, ¿e do problemu domniemanej ¿ydowskiej nielojalnoci Moczar podchodzi³ emocjonalnie wiadcz¹ jego odrêczne dopiski na egzemplarzu raportu przed³o¿onego Kolegium MSW 28 czerwca. Prawie ka¿dy akapit tego dokumentu
opatrzony jest jak¹ uwag¹ ministra; przewa¿nie mia³y ony charakter rzeczowy,
jednak  nie zawsze. Fragment: wiêkszoæ ¯ydów polskich zajê³a stanowisko
proizraelskie, wrogie polityce partii i w³adz PRL, obce narodowi polskiemu zosta³ przez Moczara skomentowany: nie trudno doj¿eæ [sic!] tych, którzy zamilkli
nie z przekonania lub rozterki, lecz z nienawici86. Kiedy w raporcie wspomniano, i¿ Stefan Kisielewski i W³adys³aw Bartoszewski wyst¹pili z inicjatyw¹ zbierania podpisów wród inteligencji polskiej pod listem adresowanym do opinii wiatowej »w obronie zagro¿onego Izraela«, minister triumfalnie napisa³ na marginesie: Wysz³o szyd³o z worka87. Mo¿e kto mieæ jeszcze w¹tpliwoci à propos
[sic!] V kolumny88  zapyta³ retorycznie, zakrelaj¹c informacjê o odegraniu hymnu izraelskiego podczas czerwcowego zebrania warszawskiego TSK¯. Szef MSW
osobicie domaga³ siê te¿ wyników prowadzonej ju¿ od czerwca intensywnej
obserwacji Antoniego Zambrowskiego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dochodzenie w istocie by³o wymierzone w jego ojca Romana Zambrowskiego, do niedawna jednego
z najwy¿szych dygnitarzy peerelowskich, którego podczas kampanii marcowej
uczyniono wrogiem publicznym nr 1. Czy zatem antysyjonistyczna polityka resortu nie wynika³a czêciowo z drêcz¹cego Moczara pragnienia zemsty?
Prawie ka¿de spiskologiczne szaleñstwo zawiera odrobinê prawdy. W niniejszych rozwa¿aniach nie sposób pomin¹æ doæ dra¿liwego zagadnienia, jakim by³a
rzeczywista postawa spo³ecznoci ¿ydowskiej wobec wojny szeciodniowej na tle
nastrojów ogó³u obywateli. Poniewa¿ jedynymi istniej¹cym ród³ami dotycz¹cymi
tej kwestii s¹ w najwy¿szym stopniu niewiarygodne raporty SB, ten fragment
artyku³u bêdzie stanowi³ tylko próbê skonstruowania pewnej hipotezy. Nie nale¿y
85
86

87
88

K. Lesiakowski, Mieczys³aw Moczar, Warszawa 1998, s. 130136.
AMSWiA, II/101, k. 194, Ocena sytuacji w Polsce w zwi¹zku z konfliktem na Bliskim
Wschodzie. Materia³ na Kolegium do spraw operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (tajne spec.[jalnego] znaczenia), Henryk Piêtek, czerwiec 1967 r.
Ibidem, k. 201.
Ibidem, k. 198.
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przypuszczaæ, aby wiêkszoæ Polaków rzeczywicie opowiedzia³a siê po stronie
krajów arabskich  konflikt toczy³ siê daleko, a strona przegrywaj¹ca by³a sojusznikiem ZSRR, czyli pañstwa w wiadomoci spo³ecznej kojarzonego negatywnie. Przyjmijmy, ¿e kr¹¿¹cy wówczas po Warszawie dowcip  polskie ¯ydki pobi³y
ruskich Arabów  oddaje w przybli¿eniu panuj¹cy nastrój. Niew¹tpliwie by³y
przypadki szczerego deklarowania siê przeciwko Izraelowi, wynika³y jednak nie
z proarabskich sympatii ani uwiadomienia politycznego, lecz z zajad³ego antysemityzmu. Sprawozdania komend wojewódzkich kilkakrotnie przytaczaj¹ kursuj¹ce w spo³eczeñstwie wypowiedzi typu: Arabowie maj¹ do spe³nienia dziejow¹
misjê zapocz¹tkowan¹ przez Hitlera; Hitler ma³o wymordowa³ ¯ydów [...] wszystkich ¯ydów trzeba powystrzelaæ89. Podobnie jak w przypadku innych podawanych w meldunkach informacji nie sposób, choæby w przybli¿eniu, okreliæ statystycznego rozmiaru zjawiska.
Z pewnoci¹ przy okazji licznych czerwcowych wieców, akademii i posiedzeñ
partyjnych wyg³aszano pogl¹dy zgodne z lini¹ oficjaln¹, ale mia³y one charakter
czysto rytualny, podobnie jak potêpianie interwencji amerykañskiej w Wietnamie.
Podczas rozmów prywatnych musia³y padaæ te¿ i opinie zupe³nie przeciwne.
Oficerów SB  pisz¹cych swoje meldunki wed³ug przedstawionego ju¿, czysto
ideologicznego schematu  nic to jednak nie obchodzi³o. Nastawieni byli na rejestrowanie przyk³adów nielojalnoci wród wspomnianych grup podwy¿szonego
ryzyka: inteligencji, duchowieñstwa i przede wszystkim etnicznych ¯ydów. Ci
ostatni znajdowali siê w sytuacji wyj¹tkowo trudnej, poniewa¿ to¿samoæ narodowa jest problemem zbyt delikatnym, aby mo¿na o niej by³o rozstrzygaæ za pomoc¹ not dyplomatycznych lub apeli propagandowych. Czêæ ¯ydów czu³a siê
zwi¹zana zarówno z Polsk¹, jak i Izraelem; inni uwa¿ali siê za Polaków, w Izraelu
mieli jednak krewnych i przyjació³. W³anie od tych ludzi oczekiwano, wrêcz
¿¹dano jak najostrzejszego, publicznego napiêtnowania Izraela  dla ¯ydów polskich stanowi³oby to jednak nie gest konformizmu, lecz oznacza³oby zaparcie siê
w³asnej to¿samoci. Niektórzy, wolno przypuszczaæ, istotnie cieszyli siê z sukcesów armii izraelskiej; wiêkszoæ  po prostu odmawia³a swojego udzia³u w ogólnokrajowym ceremoniale wyklinania. Aparat bezpieczeñstwa, obojêtny na wszelkie
subtelnoci natury ludzkiej, a ponadto traktuj¹cy ¯ydów wyj¹tkowo nieufnie, zinterpretowa³ takie zachowanie jako ostateczny argument potwierdzaj¹cy jego teoriê spiskow¹: (wszyscy) obywatele polscy pochodzenia ¿ydowskiego kibicuj¹
zwyciêstwom Izraela, ergo s¹ wrogami pañstwa, w którym mieszkaj¹. Jak dowodzi sposób konstruowania raportów oraz wypowiedzi podczas Kolegium, MSW
wyci¹ga³o z tego jeszcze jeden wniosek: ka¿dy, kto odmawia jednoznacznego
ustosunkowania siê do konfliktu bliskowschodniego lub w jakikolwiek sposób krytykuje w³adze PRL, sam jest pochodzenia ¿ydowskiego lub przynajmniej (jeli
89

AMSWiA, II/1976, k. 20, 22, Depesza Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu.
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poprzednia teza by³aby zbyt karko³omna) pozostaje na us³ugach syjonistów. Wiceminister Szlachcic tê z³o¿on¹ sytuacjê streci³ jednym zdaniem: Jeli wielu
¯ydów sympatyzowa³o z Izraelem, to nie nale¿a³oby siê temu dziwiæ, ale niepokoj¹cym jest, ¿e wielu takich znajduje siê na odpowiedzialnych stanowiskach
w aparacie politycznym, administracyjnym i gospodarczym90. Teraz nale¿a³o tylko
ustaliæ, kto jest ¯ydem. Choæ postulatu tego  co trzeba przyznaæ  nigdy nie
sformu³owano explicite, funkcjonariusze dobrze wiedzieli, czego siê od nich
oczekuje.
Wszystko zreszt¹ wskazuje, ¿e wiedza na temat osób pochodzenia ¿ydowskiego
nie by³a wie¿ej daty. Liczbowe zestawienie takich osób w MBP zawiera³a notatka sporz¹dzona przez Boles³awa Bieruta w listopadzie 1945 r.91 Bardzo prawdopodobne, ¿e takie listy rutynowo sporz¹dza³ X Departament. Podpowiada to
logika systemu. Nie mamy jednak na to ¿adnych dowodów. Jedyny dokument,
jakim dysponujemy, potwierdzaj¹cy szczególne zainteresowanie w³adz osobami
pochodzenia ¿ydowskiego, to zestawienie liczbowe pracowników MSZ na placówkach zagranicznych, sporz¹dzone przez MSZ w maju 1959 r. ¯ydów na tej
licie zaznaczono kolorem czerwonym92.
Jednym z najbardziej niejasnych aspektów dotycz¹cych Marca 1968 r. jest
sprawa tzw. departamentu Walichnowskiego. Istnieje teoria g³osz¹ca, ¿e listy
przeznaczonych do zwolnienia osób pochodzenia ¿ydowskiego sporz¹dza³a
w MSW specjalna komórka, kierowana przez p³k. Tadeusza Walichnowskiego.
By³ on szeroko znany spo³eczeñstwu jako autor antyizraelskich (choæ niezbyt agresywnych) i antyerefenowskich ksi¹¿ek. Pierwsza z tych wysokonak³adowych
publikacji, Izrael a NRF, ukaza³a siê w kwietniu 1967 r. i wesz³a póniej do kanonu propagandy marcowej. W grudniu 1968 r. Walichnowski zosta³ zwolniony
z resortu za krytykowanie w³adz partyjnych93.
W dokumentach MSW nie zachowa³y siê ¿adne lady istnienia ¿ydowskiego
departamentu. Tadeusz Walichnowski w po³owie 1967 r. istotnie zosta³ przeniesiony z wywiadu do pionu zajmuj¹cego siê zwalczaniem opozycji, nie pe³ni³ w nim
jednak ¿adnych eksponowanych funkcji. Dokumenty dostêpne obecnie historykom zdaj¹ siê przemawiaæ za tez¹, ¿e w MSW nigdy nie stworzono osobnej komórki do spraw ¿ydowskich94. Co prawda, sprawa ta by³a dyskutowana pod90
91
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93
94

AMSWiA, II/101, k. 187, Protokó³ nr 002/67 z posiedzenia Kolegium do Spraw Operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w dniu 28 czerwca 1967 r.
K. Kersten, Polacy. ¯ydzi. Komunizm. Anatomia pó³prawd 19391968, Warszawa 1992,
s. 8384.
AAN, KC PZPR, 2502, k. 7073. Za informacjê o dokumencie autorzy dziêkuj¹ Krzysztofowi Persakowi.
H. Dominiczak, op. cit., s. 175.
Równie¿ sam Tadeusz Walichnowski podczas wspomnianych rozmów z Dariuszem Stol¹
i Marcinem Zaremb¹, kategorycznie zaprzeczy³, jakoby kiedykolwiek mia³ sporz¹dziæ wykaz
obywateli pochodzenia ¿ydowskiego. Przyzna³ jednak, ¿e w na ró¿nych szczeblach w MSW
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czas czerwcowego posiedzenia Kolegium, jednak pomys³ powo³ania po linii syjonizmu specjalnej jednostki operacyjnej95, zg³oszony przez Stefana Morawskiego, dyrektora IV Departamentu (walka z kocio³em), nie spotka³ siê z akceptacj¹
pozosta³ych funkcjonariuszy. W¹tpliwoci ostatecznie przeci¹³ Moczar, mówi¹c:
w sprawach zwalczania syjonizmu wiod¹cy powinien byæ dep. III i to chyba nie
bêdzie podlegaæ dyskusji96. Pozostaje pytanie, sk¹d w takim razie wziê³y siê
pog³oski  kr¹¿¹ce na Zachodzie ju¿ zim¹ 1969 r.97  o kluczowym znaczeniu
postaci Walichnowskiego dla wydarzeñ marcowych? Móg³ to byæ efekt kontaminacji: skoro tropy zwi¹zane z antysemick¹ czystk¹ wiod¹ do MSW, a znany autor
anty¿ydowskiej propagandy jest tam zatrudniony (ten ostatni fakt by³ tajemnic¹,
ale chyba wspó³czeni mogli siê go bez trudu domyliæ), wiadkowie i ofiary czystki
uznali za oczywiste, ¿e w³anie jemu powierzono kierowanie nagonk¹.
Wymienione w raportach precyzyjne liczby ujawnionych syjonistów i nazwy
instytucji wytypowanych do bacznej obserwacji to wiadectwa istnienia  pozostaj¹cych na razie in statu nascendi  list proskrypcyjnych. Z cytowanego ju¿
polecenia Moczara  konieczne jest gruntowne rozpoznanie niektórych dziedzin
w naszej administracji i gospodarce  wynika, ¿e wykazy te zamierzano znacznie powiêkszyæ. By³a to praca trudna i w zasadniczy sposób odmienna od dotychczasowej, podejmowano bowiem walkê z wrogiem ukrytym, którego niecne
intencje mog³y byæ niewidoczne nawet dla najbli¿szego otoczenia. Nie wystarcza³a prosta analiza donosów i zainstalowanie kilku pods³uchów, potrzebne by³y
badania genealogiczne. Pewn¹ pomoc¹ mog³y s³u¿yæ, znajduj¹ce siê w archiwach
Biura Dowodów Osobistych, zestawienia osób, które po wojnie zmieni³y nazwisko. Kartoteki te obejmowa³y jednak tylko pewien wycinek interesuj¹cego resort
problemu. Jest prawdopodobne, ¿e przy tak wielkiej akcji, wymagaj¹cej od funkcjonariuszy tylu nowych umiejêtnoci wy³oni³ siê, choæby pó³oficjalnie, jaki orodek koordynuj¹cy98.
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byli oficerowie, którzy nieformalnie, niekiedy z w³asnej inicjatywy, przygotowywali listy
osób pochodzenia ¿ydowskiego.
AMSWiA, II/101, k. 174, Protokó³ nr 002/67 z posiedzenia Kolegium do Spraw Operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w dniu 28 czerwca 1967 r.
Ibidem, k. 189.
The Antisemitism of Soviet and Polish Communism, w: Jews in Eastern Europe. A Periodical Survey of Events, Vol. IV, No 1, January 1969, s. 54. Wedle anonimowego autora
artyku³u kierowany przez Walichnowskiego jewish department mia³ badaæ kwestiê pochodzenia Marina Spychalskiego.
Notabene, ustalaj¹c prawdziw¹ narodowoæ delikwenta, pracownicy MSW najprawdopodobniej pope³niali (nieuniknione wobec rozmiarów dochodzenia) rozliczne omy³ki. Kiedy
nazwiska z list proskrypcyjnych w Marcu publicznie wymieniano na wiecach i zebraniach
organizacji partyjnych, wiele osób  czêsto cz³onków PZPR  w pop³ochu szuka³o ratunku w archiwach kocielnych. W materia³ach W³adys³awa Gomu³ki znalaz³a siê m. in. nastêpuj¹ca relacja z przebiegu czystki w Komitecie Nauki i Techniki: Pracownicy s¹ wystraszeni, wielu z nich zbiera kocielne metryki urodzenia, fotografie z pierwszej komunii [...]
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Wszystkie w¹tki przewijaj¹ce siê w 1967 r. przez dokumenty MSW znajd¹
swoj¹ kontynuacjê w Marcu: wymienione w negatywnym kontekcie osoby strac¹ pracê i legitymacjê partyjn¹, zostan¹ aresztowane lub zmuszone do emigracji.
Instytucje, przede wszystkim takie jak: MSZ, Ministerstwo Handlu Zagranicznego, Komitet Rezerw Pañstwowych, Polska Agencja Prasowa, PWN oraz Instytut Badañ J¹drowych zostan¹ dotkniête bezprecedensow¹ czystk¹ i sterroryzowane przez grupy ma³o wyró¿niaj¹cych siê dotychczas pracowników, zasiadaj¹cych w egzekutywach organizacji partyjnych. Wiêkszoæ informacji i sformu³owañ
wystêpuj¹cych w raportach  np. o piewaniu przez ¿ydowskie dzieci parafrazy
hymnu polskiego (Przejdziem Synaj, przejdziem Gazê, bêdziemy ¯ydami, da³ nam
przyk³ad Mosze Dajan jak zwyciê¿aæ mamy99)  pojawi siê w prasie marcowej. Scenariusz tej czystki, wraz z projektem oprawy propagandowej, by³ gotowy ju¿ w czerwcu 1967 r.
Istniej¹ przes³anki, aby s¹dziæ, ¿e pracownikom resortu marzy³y siê zmiany
posuniête o wiele dalej, ni¿ to, co uda³o siê zrealizowaæ. W prowadzonych miêdzy sob¹ rozmowach uskar¿ali siê enigmatycznie: Czêsto okazuje siê, ¿e to, co
nam wpada w rêce, dotyczy zwyk³ych ludzi, a o stoj¹cych nad nimi wy¿ej osobach nic nie wiemy [...] S¹ si³y torpeduj¹ce nasze wnioski i nie pozwalaj¹ce na
usuniêcie tych [tj. sympatyzuj¹cych z syjonizmem] ludzi100. Sam Moczar na marginesie zdania proizraelsk¹ i antypolsk¹ postawê ujawni³o wielu obywateli polskich pochodzenia ¿ydowskiego zajmuj¹cych odpowiedzialne stanowiska dopisa³: Nie odnotowani s¹ ci najwa¿niejsi101. Rok 1968 przyniós³ kilka dymisji na
najwy¿szym szczeblu (wliczaj¹c w to pozorne awanse, jak np. Spychalskiego),
uderzeni zostali ludzie, tacy jak: Marian Naszkowski, Adam Schaff, Stefan ¯ó³kiewski, Roman Zambrowski, których przed kilkunastoma miesi¹cami nie odwa¿ano siê jeszcze wymieniæ po nazwisku, w zastêpstwie atakuj¹c ich dzieci102. Za-
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Nawet cz³onek egzekutywy, obecnie bardzo aktywny w szukaniu ¯ydów, posuwa siê do
tego, ¿e g³ono mówi o posiadanych dowodach swojej »aryjskoci« [...] zg³osi³ siê do mnie
do Biura [Kadr] towarzysz, m³ody in¿ynier, który owiadczy³ co nastêpuje. Dzia³aj¹ca
Komisja [Weryfikacyjna] zapyta³a go , czy jest ¯ydem, a na jego zaprzeczenia za¿¹da³a
przedstawienia dowodów. W zwi¹zku z tym towarzysz ten parê dni temu pojecha³ do £odzi
i ze swojej parafii wydosta³ metrykê chrztu swoj¹, swego ojca i matki [...] równoczenie
opowiedzia³ o rozmowie z ksiêdzem, który ¿ali³ siê, ¿e obecnie ma nawa³ pracy, bo setki
ludzi zg³asza[j¹] siê po metryki chrztu. AAN, PZPR, 3015, k. 73, Materia³y W³adys³awa
Gomu³ki.
AMSWiA, II/1976, k. 49, Informacja nr 29 dot. nastrojów i wypowiedzi w zwi¹zku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, Henryk Piêtek [?], 21 lipca 1967 r.
AMSWiA, II/101, k. 178, 183, Protokó³ nr 002/67 z posiedzenia Kolegium do Spraw Operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w dniu 28 czerwca 1967 r.
AMSWiA, II/101, k. 198, Ocena sytuacji w Polsce w zwi¹zku z konfliktem na Bliskim
Wschodzie. Materia³ na Kolegium do spraw operacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (tajne spec.[jalnego] znaczenia), Henryk Piêtek, czerwiec 1967 r.
W marcu 1967 r. MSW przes³a³o na rêce Biura Politycznego notatkê, dotycz¹c¹ studentów,

http://rcin.org.pl

Wojna po wojnie, czyli polskie reperkusje wojny szeciodniowej

239

kamuflowan¹ w dokumentach MSW tezê, ¿e najwa¿niejsi, kieruj¹cy ca³¹ intryg¹
spiskowcy nie zostali jeszcze ujawnieni, propaganda  bez w¹tpienia sterowana
tak¿e z ul. Rakowieckiej  powtarza³a w Marcu bez ¿adnych os³onek. Jednak
i tym razem nie powiedziano wprost, o kogo chodzi. Pytanie, czy resort mia³ jakie konkretne kandydatury do roli superzdrajców, zapewne nie znajdzie nigdy
odpowiedzi.
Wojna szeciodniowa uruchomi³a pierwsz¹ fazê reakcji ³añcuchowej  postawi³a MSW w stan gotowoci, uruchomi³a czystkê w wojsku, obudzi³a w partyzantach i rzeszach ich popleczników nadziejê na rych³¹ okazjê do politycznego
rewan¿u. Dopiero protest studencki  i nikt do koñca nie wie, dlaczego w³anie
on  okaza³ siê ostatecznym detonatorem wielkiej czystki i sygna³em do jawnej
rewolty aktywu partyjnego. Nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e oba te procesy, które
w Marcu zaczê³y przebiegaæ w tempie rewolucyjnym, tak naprawdê rozpoczê³y
siê 5 czerwca 1967 r.

którzy podpisali list do rektora UW w obronie zagro¿onego relegacj¹ Adama Michnika. Na
licie tej (licz¹cej 13 pozycji) umieszczono jedynie osoby, posiadaj¹ce rodziców nale¿acych do ówczesnej elity politycznej  np. Kazimierza Alstera, Irenê Grudziñsk¹, Krystynê
Naszkowsk¹. Wszystkich dzia³aczy partyjno-pañstwowych nosz¹cych nazwiska wymienione w dokumencie rok póniej usuniêto ze stanowisk. AAN, KC PZPR, V/83, k. 275,
Za³¹cznik do materia³ów MSW przes³anych w dniu 23 III 1967 r.
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