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1.03.2019 r. w jednym z niewielkich, powiatowych miejscowości Dolnego 
Śląska, nazwijmy je L.1, odsłonięto pomnik. Zbudowany z czerwonej cegły, 
imituje fragment ściany na której zawieszono tablicę z napisem „Żołnierzom 
Wyklętym wiernym przysiędze Rzeczypospolitej”. Obok namalowana została 
biało-czerwona flaga i powstańcza kotwica. Intencje pomysłodawcy są oczy-
wiste, upamiętnienie poświęcone zostało uczestnikom tak zwanej Drugiej 
Konspiracji. Tego typu inicjatyw w Polsce jest wiele w ostatnich latach, rzad-
ko towarzyszy im jednak refleksja kto będzie odbiorcą tego upamiętnienia. 
Czym kierują się lokalni inicjatorzy, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że 
podziemie antykomunistyczne na wielu terenach, takich jak w L. (i całych 
Ziemiach Zachodnich), miała raczej efemeryczny i szczątkowy charakter? 
W tym bowiem przypadku mówimy bowiem o powiecie przeznaczonym na 
osadnictwo wojskowe, osiedlali się tu żołnierze II Armii Wojska Polskiego, 
przez lata duży wpływ na życie społeczne i polityczne mieli więc kombatan-
ci, skupieni w ZBoWiD. Dlaczego więc pomnik stanął? Komu służy? Czy 
nie jest przypadkiem jeszcze jedną egzemplifikacją zjawiska, obecnego we 
współczesnej publicznej dyskusji – tworzenia symbolicznych, ale i stereoty-
powych monumentów w imię swoiście rozumianego patriotyzmu?

Żyjemy w czasach prymatu pamięci nad historią, którą na potrzeby niniej-
szych rozważań rozumiem jako dyscyplinę nauki dążącą do uzyskania moż-
liwie najbardziej obiektywnej wiedzy o przeszłości. Konstatacja ta wynika 
z obserwowanej od co najmniej dekady zmiany stosunku do zakresu prowa-
dzenia polityki pamięci historycznej najważniejszego na scenie publicznej 
aktora pamięci, jakim jest państwo. Opisywany wyżej pomnik w L. jest tego 

1 W celu uniknięcia zbędnych skojarzeń, subiektywnego podejścia w tekście unika się 
nazw, które bezpośrednio naprowadziłyby Czytelnika na miejsce i osoby. Nie oznacza 
to jednak, że informacje zawarte w rozważaniach na to nie pozwalają, wymagają jednak 
przynajmniej kwerendy. Poza tym, w przekonaniu autora, mamy do czynienia z proce-
sami o znaczeniu uniwersalnym.
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dobitnym przykładem. Mimo, iż inicjatywa miała charakter indywidualny, jej 
realizacja nie byłaby możliwa bez przychylności lokalnych władz. 

Jednym ze sposobów kontrolowania świadomości historycznej jest kreowa-
nie, przekształcanie i dekonstruowanie określonych miejsc pamięci. W uro-
czystości odsłonięcia pomnika w L. udział wzięła młodzież szkół nie tylko 
z miasta powiatowego, ale i sąsiednich, można więc domniemywać, iż tema-
tyka związana ze stalinizmem będzie obecna w miejscowych szkołach, lokal-
nym portalu internetowym. Poprzez zaangażowanie w budowę pomnika, jak 
i w obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych, władze kreują pewien rytuał społecz-
ny. Odrębną kwestią pozostaje do jakiego stopnia przedstawiciele miejscowej 
elity mają świadomość dalekosiężnych konsekwencji swoich działań, a na ile 
jest to bezwolne kopiowanie procesów, działań głośnych w mediach, widocz-
nych na co dzień na różnych poziomach życia politycznego i społecznego.

Realizowany jest bowiem program środowisk uważających, że kwestia 
świadomości historycznej Polaków musi być częścią oficjalnej polityki pań-
stwa, jedynego w ich przekonaniu podmiotu stwarzającego warunki dla trwa-
nia zbiorowej pamięci historycznej oraz tożsamości narodowej, bez których 
niemożliwa jest wspólnota polityczna2. Państwo nie ma szansy na rozwój bez 
pielęgnowania patriotyzmu i budowy wspólnoty narodowej. Dlatego polity-
kom nie jest obojętne to, co obywatele pamiętają, a co popada w zapomnie-
nie. Nie chodzi już bowiem tylko o promowanie wybranych wydarzeń i osób, 
rozdawanie nagród, odznaczeń, przywilejów czy tytułów – co ma ograniczo-
ny wymiar. Obecnie mamy do czynienia z aktywnym kreowaniem wartości, 
symboli poprzez zmianę nazewnictwa ulic i placów, szkół, uczelni, organizo-
wanie uroczystych obchodów i rytuałów państwowych, wznoszenie upamięt-
nień, budowę muzeów. Inicjatywa w L. wpisuje się w ów nurt, pomnik sta-
nął na Skwerze Żołnierzy Wyklętych, dawnej Feliksa Dzierżyńskiego3, pod 
murami nieczynnego od lat aresztu śledczego. Poprzez zmiany w przestrzeni 
następuje symboliczne wyrównanie krzywd, miejsce upamiętnienia katów za-
stąpiono uhonorowaniem ofiar. W połączeniu z wypowiedziami w mediach, 
edukacją wprowadzane zmiany mają spójny charakter, mający w założeniu 
inspirować, edukować4.

2 Zob. Pamięć i odpowiedzialność, red. R. Kostro, T. Merta, Kraków-Wrocław 2005; 
Polityka historyczna. Historycy – politycy – prasa, red. A. Panecka, Warszawa 2005.

3 To też ma wymiar symboliczny, Dzierżyński był przecież twórcą słynnej Czeki, pra-
matki wszystkich komunistycznych służb.

4 Na ten temat szerzej zob. L. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe 
i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.
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Skutkiem tego typu działań w skali ogólnej zawsze było budowanie Wiel-
kich Narracji w historii, wykorzystujących zwykle nowe pojęcia-symbole. 
Należy do nich bez wątpienia określenie „Żołnierze Wyklęci”, któremu to-
warzyszą ozdobniki w postaci rzeczowników: „patriotyzm”, „zdrada”, „bo-
haterstwo”, „męstwo”, „zbrodnia”, „niepodległość” itd. Stworzony został 
także panteon „wielkich”, jednym tchem wymienia się nazwiska (i pseudo-
nimy): Pilecki, Fieldorf, Inka, Łupaszko, „Bury” czy równie kontrowersyjny 
„Ogień”5. Co znaczące, na pomniku w L. nie tylko ich nie znajdziemy, ale 
generalnie nikogo nie wymienia się z imienia i nazwiska. Być może dobrze 
się stało, odbiorcami tego przekazu są bowiem ludzie zmuszeni konfrontować 
Wielkie Narracje z codziennym, subiektywnym doświadczeniem, pamięcią 
własną i zbiorowości w której dorastali. Tymczasem przez dziesięciolecia 
te wielkie nazwiska w świadomości społecznej w tej części Polski nie funk-
cjonowały. Społeczność L., jak całego powiatu, nie jest w tym doświadcze-
niu odosobniona. Jeżeli przyjąć za historykami, że przez Drugą Konspirację 
przewinęło się ćwierć miliona osób, okaże się że mamy do czynienia z sytu-
acją, w której na poziomie lokalnym owe Wielkie Narracje próbuje się często 
„sztukować” sylwetkami miejscowych „bohaterów”. W konsekwencji rodzi 
to jednak często dysonans poznawczy, rzadko który był bowiem Pileckim.

W powojennych dziejach miasteczka L. też jest taka postać. Referat jest pró-
bą pokazania w jaki sposób kształtowała się pamięć o B., aresztowanego pod 
zarzutem działalności antypaństwowej i straconego w 1953 r. Odtworzymy 
jakimi drogami kształtowania się pamięć o nim od połowy XX w. po współ-
czesność i z jakimi dylematami się to wiąże dla współczesnego pokolenia 
mieszkańców L. w kontekście wzmiankowanej wyżej Wielkiej Narracji.

Kształtowanie się pamięci zbiorowej o B. rozpoczęło się w momencie jego 
pojawienia na Dolnym Śląsku wiosną 1947 r. 22-letni wówczas mężczyzna 
miał za sobą epizod w I konspiracji na Wileńszczyźnie. Wcielony do wojska 
na początku 1945 r. zdezerterował i przez dwa lata był członkiem grupy 
poakowskiej w białostockim, gdzie brał udział w akcjach zbrojnych prze-
ciwko posterunkom MO, grupom KBW, wiemy też o przynajmniej dwóch 

5 Pisząc „kontrowersyjnego” mam na myśli sytuację, w której w obiegu powszech-
nym funkcjonują skrajnie sprzeczne opinie, sądy, wiedza na temat wskazanych osób. 
Na boku pozostawmy też kwestie tego, co te osoby łączy i czy mamy dzisiaj prawo 
wrzucać ich do przysłowiowego „jednego worka”. Generał Fieldorf całą swoją postawą 
wyraził dość jednoznaczny stosunek do sensu kontynuowania powojennej konspiracji. 
Czy życzyłby sobie, aby stawiano go w jednym szeregu z Brygadą Świętokrzyską, 
Rajsem?
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zabójstwach – milicjanta i cywila. W kwietniu 1947 r. skorzystał z amnestii, 
zatajając jednak podczas ujawnienia część informacji o swoich dotychcza-
sowych dokonaniach. Po przenosinach na Ziemie Zachodnie zawarł szereg 
znajomości z mieszkańcami wiosek leżących w dwóch, sąsiednich podsu-
deckich powiatach. Od razu należy zaznaczyć, że kontakty te miały cha-
rakter dość specyficzny. Od 1948 r., zagrożony aresztowaniem za niepełne 
ujawnienie, ukrywał się bowiem przed władzami u miejscowych gospodarzy. 
Do zatrzymania w maju 1952 r. we współpracę z B. zostało zaangażowanych 
kilkadziesiąt osób, które później stanęły przed sądem. W okresie tym dokonał 
ze wspólnikami kilkunastu napadów na sklepy oraz prywatnych gospodarzy 
(w tym jeden na terenie białostockiego, gdzie wyjechał na kilkanaście dni 
późną jesienią 1947 r.), których celem było uzyskanie pieniędzy, żywności 
i rzeczy na wymianę. Z działalnością B. wiązano także śmierć czterech osób: 
sekretarza Zarządu Powiatowego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, 
komendanta jednego z posterunków Milicji Obywatelskiej oraz dwojga mło-
dych członków grupy, 16-letniej Krystyny i 18-letniego Romana. Ze śmiercią 
polityka ludowego i milicjanta B. nie miał najprawdopodobniej nic wspólne-
go, czego nie można powiedzieć o pozostałej dwójce. Oboje chcieli wrócić 
do „normalnego życia”, co groziło dekonspiracją pozostałych. Tak przynaj-
mniej tłumaczył B. rozkaz ich zastrzelenia. Cieniem na tej decyzji kładło się 
późniejsze przypuszczenie, że dziewczyna była w ciąży. Historię B. kończy 
aresztowanie w wyniku donosu w maju 1952 r., rozprawa i skazanie na karę 
śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu, rozstrzelanie w wię-
zieniu przy ulicy Kleczkowskiej w czerwcu 1953 r. i anonimowy pochówek 
na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Jak kształtowała się pamięć

Przestawione powyżej fakty z życia B. to rekonstrukcja współczesna. W więk-
szości nie były one znane przeciętnemu mieszkańcowi powiatów, w których 
nasz bohater działał. Wyobrażenia o nim kształtowały się w oparciu o zu-
pełnie inne przesłanki. Przede wszystkim musimy pamiętać, że nośnikiem 
pamięci o B. byli ludzie o różnym pochodzeniu i doświadczeniach. W pierw-
szej kolejności wskazać należy najbliższych współpracowników, z których 
dwoje zginęło, trzech pozostałych (26-letni w chwili aresztowania Bronisław 
S., 17-letni Julian M. oraz 19-letni Zenon Sz.) zostało skazanych na wielo-
letnie wyroki więzienia. Najkrócej (8 lat) „siedział” M., zapewne w nagrodę 
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za zadenuncjowanie grupy. Po zwolnieniu ożenił się z córką miejscowego 
komendanta ORMO i przez całe życie odmawiał jakiegokolwiek komentarza 
na temat swojego udziału w „bandzie B.”. Dwóch pozostałych opuściło wię-
zienia kilka lat po M., obaj wyjechali z tego terenu i jak można wnosić z ko-
respondencji z synem jednego z nich, okoliczności skazania, w tym związki 
z B. były w rodzinach tematem tabu. O działalności ojców dowiedzieli się 
dopiero w XXI w., kiedy zaczęto udostępniać materiały archiwalne. Źródłem 
pamięci o B. nie byli więc z całą pewnością jego najbliżsi współpracownicy.

Za pomoc B. na kary więzienia skazano kilkadziesiąt osób. Wiele z nich 
broniło się tłumacząc, że nie miała wyboru, przekazywali żywność, udzie-
lali noclegów „pod bronią”. Sądy nie brały tego pod uwagę, orzekając zwy-
kle dwu/trzyletnie wyroki. Z nielicznie zachowanych przesłanek można 
wnioskować, że po takim doświadczeniu stosunek do B. był ambiwalentny, 
niejednokrotnie negatywny. Odpowiedzialność dotykała przecież nie tylko 
skazywanych, ale też ich rodzin. Na okres kilkudziesięciu miesięcy gospo-
darstwa (dotyczyło to ludności wiejskiej) pozostawały bez siły roboczej, co 
musiało odbijać się na kondycji materialnej (ograniczone plony), zdrowotnej 
(obarczenie dodatkową pracą fizyczną pozostałych domowników) i psychicz-
nej (ciężka praca, odium „bandyty” w rodzinie) pozostałych na wolności. 
Winnym tej sytuacji był dla nich bez wątpienia B. i taki wizerunek był kulty-
wowany wśród części tego środowiska. Świadczą o tym choćby podpisywane 
przez mieszkańców gromad listy w obronie oskarżonych wysyłane na ręce 
sądu – rzecz bez precedensu w kontekście czasów o których mówimy (pierw-
sza połowa lat 50.) i przedmiotu sprawy (pomoc „bandzie terrorystyczno-
rabunkowej”). Na dłuższą metę informacji o B. szerzej jednak w środowisku 
nie rozpowszechniano, co wynikało jak sądzę, także ze specyfiki grupy o któ-
rej mówimy – mieszkańcach wsi, społeczności hermetycznej, zamkniętej 
we własnym, lokalnym środowisku definiowanym losem przesiedleńca na 
Ziemie Zachodnie. Wspólna tożsamość dopiero się tworzyła, obcy mieszkał 
nie w sąsiednim powiecie, ale w sąsiedniej chałupie, trudno więc było mówić 
o zaufaniu, wspominaniu przeszłości. Z obawy przed niejasnymi reperkusja-
mi, temat ten nie był więc przedmiotem publicznych debat.

Największy wpływ na ukształtowanie wizerunku B. na przestrzeni kilku-
dziesięciu lat miały za to władze, prowadzące tyleż konsekwentną, co bru-
talną politykę pamięci historycznej6. Wyeliminowanie B. ze społeczeństwa 

6 Zob. D. Malczewska-Pawelec, T. Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej. Porów-
nawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach 
stalinowskich, Kraków 2011.
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miało wymiar nie tylko materialny, ale też symboliczny. Rozprawa przed 
sądem wojskowym była zamknięta przed widzami, wyroku nie ogłoszono 
w mediach, daty rozstrzelania nie rozpowszechniano w społeczeństwie. 
Jak wielu też innych B. pochowano w tajemnicy, w anonimowym grobie. 
Pozbawiono go więc jednego z elementarnych praw, jakie w naszej kulturze 
przyznawano każdemu człowiekowi – upamiętnienia w postaci grobu. Jego 
skromny dobytek w postaci zegarka i niewielkiej sumy pieniędzy przekazano 
władzom gminy. Zrobiono więc wiele by nazwisko B. zostało zapomniane. 

Brak miejsc pamięci, związanych z B. przy jednoczesnym odizolowaniu 
jego najbliższych znajomych (wieloletnie kary więzienia) powodowało, że 
jednocześnie zachodziły zjawiska samoistnego zapominania i celowej niepa-
mięci. Do lat 60. miejscowe władze nie chciały wspominać człowieka, który 
skutecznie umykał im przez pięć lat7. Ludzie zaś nie widzieli konieczności 
budowania pamięci o nim, raz ze strachu przed reakcją władz, dwa – zabra-
kło też emocjonalnego zaangażowania, o B. nie miał się kto upomnieć (nie 
miał tu rodziny), życie toczyło się dalej.

Sytuacja zmieniła się po kilku latach, kiedy przypomniano postać B. w no-
wym kontekście, istotnym dla aktualnej polityki państwa komunistyczne-
go. Lata sześćdziesiąte to okres, w którym zwrócono szczególną uwagę na 
kształtowanie pamięci o początkach Polski Ludowej. Przykład B. wskazuje 
jak wykorzystywano politykę pamięci historycznej do budowania tożsamości 
i legitymizacji władzy. Zrezygnowano z masowych represji na rzecz odwoła-
nia się do wspólnej historii. Komuniści budowali swój wizerunek jako forma-
cji dążącej do budowy nowego, sprawiedliwego świata dobrobytu wszystkich 
ludzi (egalitaryzm). Na tej drodze ponosili ofiary, co tłumaczyć też miało 
represyjność systemu, odczuwalną w szczególny sposób w pierwszej po-
wojennej dekadzie. Stąd wśród mitów założycielskich PRL lansowana teza 
o polskiej wojnie domowej w latach 40. XX w., konsekwentne honorowanie 
„poległych” bohaterów z MO, UB, ORMO, KBW przy jednoczesnym de-
humanizowaniu postaci występujących przeciwko wprowadzanym zmianom 
systemowym. Jak pisano, były to

„elementy przestępcze oraz osoby wrogo nastawione do młodej władzy ludo-
wej, reakcjoniści różnej maści, członkowie band NSZ, a także niektórzy byli 
uczestnicy ruchu oporu, którzy stoczyli się na pozycje wrogie sprawie naro-

7 Z tego też powodu zrezygnowano z pomysłu przeprowadzenia rozprawy pokazowej 
w L.
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dowej… przybywali także wykolejeńcy, których wojna, wieloletnia okupacja 
i przebywanie w oddziałach leśnych zdemoralizowały”8.

Pierwszym stawiano pomniki (popularnie nazywane ubeliskami), stawali się 
patronami ulic, szkół, organizacji harcerskich, pisano o nich wspomnienia, 
opowieści o charakterze hagiograficznym9. Tych drugich chowano w anoni-
mowych grobach, a do obiegu publicznego dopuszczano narracje, prezentu-
jące ich jednoznacznie jako zbrodniarzy.

Wśród wielu inicjatyw o charakterze wspomnieniowym, upamiętniającym 
znalazły się publikacje quasi-dokumentalne o walkach, jakie z „kontrrewo-
lucją” toczył aparat przemocy. Schemat reportaży, opowiadań był bardzo 
podobny. Dzielni, uczciwi, ideowi ale i bezkompromisowi funkcjonariusze 
UB, MO, ORMO oraz żołnierze KBW przelewali swą krew zwalczając mor-
derców, bandytów, którzy pod przykrywką antykomunizmu rabowali, zabijali 
niewinnych, oczekujących spokoju, budujących nową, sprawiedliwą Polskę 
obywateli. Bohaterem jednego z takich opowiadań został także B. W opar-
tym bez wątpienia na dokumentacji sądowej opowiadaniu „Strzały pod 
górą Szpicberg” autorzy nie pozostawiali wątpliwości co do jego motywów 
i „osiągnięć”. 

Informacje uzyskane z Białegostoku pozwalały przypuszczać, że groźny, a bli-
żej nie zidentyfikowany „Szczygieł” to właśnie „Czarny Janek”. W reakcyj-
nych oddziałach WiN-u dowodzonych przez „Koncerza” i „Prata” wyróżniał 
się ów „Szczygieł” szczególnym okrucieństwem. W okolicach Tykocina, Kny-
szyna i Pisaków ludziska z przerażeniem wspominali jego wyczyny10. 

Podobnie kreślono wizerunek pozostałych członków grupy.

Dziwna to była trójka, wszyscy młodzi, obficie zarośnięci na twarzach, o dłu-
gim artystycznym uwłosieniu, w gumowych buciskach, samym swoim wyglą-

8 Dolny Śląsk w Polsce Ludowej, pr. zb. pod red. W. Biełowicza, Wyd. Ossolineum, 
Wroc ław 1970, s. 164–165. 

9 R. Klementowski, „…szli wszędzie, dokąd ich partia posłała…” – „Odzyskiwanie” 
Ziem Zachodnich w kontekście polityki pamięci historycznej władz po 1945 roku, [w:] 
„Ziemie odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. E. Kledzik, M. Michalski, 
M. Praczyk, Poznań 2018, s. 279–304.

10 Strzały pod górą Szpicberg [w:] T. Flisiuk, W. Stankiewicz, W. Wilczek, Pojedynki 
o zmierzchu. Reportaże, wspomnienia, opowiadania w XV rocznicę powstania Milicji 
Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, Wyd. MON, Warszawa 1960, s. 259.
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dem mający pełne szanse wywołać u bardziej wrażliwego przechodnia uczucie 
strachu i przerażenia11.

Nie zapominano także uwypuklić niejasnych relacji z jedyną wśród nich, 
kilkunastoletnią dziewczyną, jej nie potwierdzoną ciążą i tragiczną śmiercią 
z rozkazu B. Jak wykazały badania prowadzone pół wieku później, właśnie 
to opowiadanie odcisnęło się najmocniej w ludzkiej pamięci, dotąd fragmen-
tarycznej, pełnej niedopowiedzeń, pogłosek, plotek o samym B., jego pocho-
dzeniu, działaniach. Autorzy opowiadania dokonali rekonstrukcji w oparciu 
o materiały źródłowe, dostarczone im przez władze, mogli więc opowiedzieć 
spójną historię, podpartą wieloma, nieznanymi osobom postronnym, faktami. 
Pamięć karmi się zaś opowieściami, które mają początek, rozwinięcie, koniec 
i wpisują się w już istniejące przekonania. Jest to realizacja współczesnej 
potrzeby odwołania do jasnych, trwałych wartości, które rzekomo znaleźć 
można w przeszłości12. Można pójść w tej interpretacji krok dalej i przyto-
czyć fragmenty wykładu Claude Levi-Strauss’a, który lata temu przestrzegał 
przed zmianą paradygmatu. 

Nasze społeczeństwa nie mają już mitów. Aby rozwiązać problemy stawiane 
przez kondycję ludzką i zjawiska naturalne, uciekają się do nauki albo, ściślej 
rzecz biorąc, dla każdego typu problemów sięgają do wyspecjalizowanej dys-
cypliny naukowej.

Jak zauważa jednak, nie jest to też tak proste, bowiem „sposób interpretacji 
różni się w zależności od środowiska, do którego należymy, naszych prze-
konań politycznych i postaw moralnych”. W zależności czy teraźniejszość 
uważamy za dobrą lub złą – tak będziemy interpretować przeszłość, która do 
tej teraźniejszości doprowadziła. 

Innymi słowy, przyjmowany przez nas obraz bliskiej lub odległej przeszłości 
ma w dużym stopniu naturę mitu […] Mitu, który w społecznościach niepi-
śmiennych uzasadniał ład społeczny, wizje świata, wyjaśniał czym rzeczy są, 
poprzez to czym były; znajduje uzasadnienie ich aktualnego stanu poprzez od-
wołanie do stanu minionego oraz postrzega przyszłość zależnie od tego, co jest 
teraz i tego co było. Ta funkcja przyznana została historii. […] O ile więc od 

11 Ibidem, s. 252.
12 O nostalgii za uporządkowanym aksjologicznie światem pisze Zygmunt Bauman 

w książce Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość, Warszawa 2018.
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XVII wieku można było sądzić, że myśl naukowa radykalnie się przeciwstawia 
myśli mitycznej i wkrótce powinna ją wyeliminować, o tyle można się zastana-
wiać, czy obecnie obserwujemy początki ruchu w przeciwnym kierunku13.

Aby wyczerpać ten wątek, należy nadmienić o dwóch jeszcze publikacjach, 
w których B. się pojawia. W 1979 r. wzmiankuje o nim w swoim doktoracie 
Mieczysław Sodel14, dekadę później Wacław Fijałkowski15. Pomimo faktu 
wykorzystywania archiwów w obu przypadkach autorzy posługują się już 
stereotypowym określeniem „bandyta”, „grasująca banda”. Naukowy cha-
rakter oraz niewielki nakład powodował, że nie miały one jednak większego 
znaczenia dla kształtowania pamięci o B. wśród lokalnej społeczności.

Nie bez przyczyny podkreślano już kilkakrotnie rolę dokumentacji źródło-
wej, próba odtworzenia biografii B. w drugiej dekadzie XXI w. opierać się 
musi o materiały pisane. Nie pozostawił on jednak po sobie archiwum w po-
staci listów, dokumentów, zdjęć, ulotek. Dzisiaj mamy do dyspozycji przede 
wszystkim archiwalia, wytworzone przez aparat państwowy. Są to dokumen-
ty byłych resortów siłowych i porządkowych – Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Milicji Obywatelskiej. 
Mają one różny charakter, są to akta dochodzeń, akta prokuratorskie, sądowe, 
więzienne. Dotyczą kilkudziesięciu osób, których los zetknął z B. w drugiej 
połowie lat 40. i na początku 50. Ich zeznania możemy porównywać, wery-
fikować przedstawianą faktografię. Szczególnie cenne są dokumenty zwią-
zane z akcjami, dokonywanymi przez B. w postaci protokołów, przygotowy-
wanych na miejscu zdarzeń głównie przez milicjantów z posterunków MO. 
Z dużą dozą pewności można uznać, że oddają one przebieg wydarzeń. Są to 
w końcu materiały dokumentujące czynności procesowe, wykonywane przez 
prokuratora oraz sąd wojskowy.

Większość wspominanej powyżej dokumentacji ma oczywiście wyraźny 
mankament. Nie powstawała w celu obiektywnego dokumentowania całości 
zjawiska. Miała zabezpieczać dowody w sprawie, prowadzonej przeciwko 
B. i innym, oskarżanym o dokonywanie czynów przestępczych. Nie mamy 
tu więc do czynienia z dążącym do obiektywności historykiem. Także osoby, 

13 C. Levi-Strauss, Antropologia wobec problemów współczesnego świata, Kraków 2013, 
s. 83–87.

14 M. Sodel, W walce o ład i bezpieczeństwo na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, 
Wrocław 1979, s. 118.

15 W. Fijałkowski, Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa w województwie wro-
cławskim w latach 1945–1987, Wrocław 1989, s. 107.
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którym oddaje się tam głos (w postaci wyjaśnień, przesłuchań jako podejrza-
ni czy świadkowie), z oczywistych względów kształtowały swe wypowiedzi 
tak, by sobie nie zaszkodzić. Obie strony wchodziły więc w przypisane im 
przez okoliczności role – sędziów, świadków i ofiar. Czy podważa to ich war-
tość przy odtwarzaniu dziejów? Oczywiście, nie. Jak wspomniano, podobne 
pytania zadawano kilkudziesięciu osobom, powtarzalność odpowiedzi daje 
podstawy do tworzenia w miarę wiarygodnej rekonstrukcji. To i tak dużo.

Dostęp do materiałów aparatu represji był jednak przed końcem XX w. 
ograniczony, dopiero upadek komunizmu stworzył możliwości weryfika-
cji wcześniejszych kwerend, zarówno pod względem ich kompletności, 
jak i wiarygodności. Szczególnie należy tu podkreślić utworzenie Instytutu 
Pamięci Narodowej, w archiwach którego znalazła się spuścizna po komuni-
stycznym aparacie represji. Zanim to jednak nastąpiło, jeszcze w latach 90. 
Krzysztof Szwagrzyk przedstawił kilka dokumentów w dwóch publikacjach 
książkowych16, później powstawały kolejne opracowania historyków, także 
związanych z IPN17. Oparte na szerszej podstawie źródłowej mają bez wąt-
pienia wydźwięk pozytywny w stosunku do postaci B., sytuując tę postać 
wśród żołnierzy podziemia antykomunistycznego. 

Doczekał się on także pośmiertnego upamiętnienia. Tabliczka z nazwi-
skiem B. pojawiła się bowiem na pomniku poświęconym ofiarom „terro-
ru komunistycznego” na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Pomnik 
stanął na kwaterze anonimowych pochówków rozstrzeliwanych, wieszanych 
w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej. W ten sposób B. został więc niejako 
„nobilitowany” do grona Wielkich Bohaterów.

Upadek cenzury przy jednoczesnym rozwoju mediów publicznych, central-
nych i lokalnych spowodował, że historia „Czarnego Janka” stała się przed-
miotem zainteresowania dziennikarzy, reporterów, animatorów kultury na te-
renach, na których operował. Ich autorzy podkreślali różne aspekty jego życia, 
nie stroniąc od cytowania zarówno przychylnych jak i krytycznych uwag swo-

16 K. Szwagrzyk, Wrocławska Golgota 1945–1956, Wrocław 1996, s. 611–627; idem, 
Winni?Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945–1956) w świetle 
dokumentów sądowych, Wrocław 1999, s. 196–199.

17 Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu 1946–1955, 
red. K. Szwagrzyk, Wrocław 2002; Skazani za działalność w organizacjach niepodle-
głościowych na Dolnym Śląsku, red. M. Kała, K. Szwagrzyk, Wrocław 2005; R. Kle-
mentowski, Urząd Bezpieczeństwa w powiecie Lwówek Śląski (1945–1956), Wrocław 
2006, s. 175–178; Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, War-
szawa–Lublin 2007, s. 510.
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ich rozmówców18. Rozbieżność przytaczanych w nich sądów na temat B. nie 
może być oczywiście traktowana jak badanie naukowe, stosowana argumenta-
cja dowodzi jednak do jakiego stopnia w powszechnej świadomości utrwalone 
są treści związane z polityką pamięci historycznej we wcześniejszym okresie. 
Podobne wnioski można wyciągnąć z przeprowadzonych już w XXI w. ankiet 
wśród uczniów szkół podstawowych, w których pytano o znajomość faktów 
związanych z życiem B. Powielają się w nich te same fakty i ich interpreta-
cje – uczestnictwo w AK w czasie wojny, rabunki na Ziemiach Zachodnich, 
zabójstwo Krystyny, zachowanie młodego watażki, rządzącego powiatem.

To jakby zdecydowało o wpisaniu B. w narrację, jaka była budowana 
w kontrze do kształtowanej w okresie rządów PZPR. Opisuje się owe dys-
kursy jako złota lub czarna legenda podziemia19. Bandyta, morderca, wróg 
demokracji z jednej strony, z drugiej zaś bohater, antykomunista, partyzant (ze 
względu na polską historię od XIX wieku to pojęcie ma wyraźnie pozytywne 
konotacje, związane z walką o niepodległość) definiują dwa przeciwstawne 
i powiedzmy od razy jednowymiarowe obrazy człowieka. 

Jakkolwiek kontrowersyjnie to zabrzmi, chęć legitymizacji sprawowa-
nia władzy leży także u podstaw działań wszystkich rządzących po 1989 r. 
Środowiska opozycyjne wobec komunistów szukały punktu odniesienia w bu-
dowaniu własnej tożsamości, jednak pierwszą dekadę po zmianach politycz-
nych należy uznać za straconą. Nie przepracowano bowiem wówczas przeszło-
ści, hasło „grubej kreski” odbiło się na podejściu do polityki wobec historii20.

18 Zob. m.in. J. Lamparska, Kraina skarbów nieodkrytych, „Odkrywca” 2002 nr 4–5, 
s. 55–59; M. Chromicz, Podsłuchane rozmowy (2), „Nowiny Jeleniogórskie” nr 14 
z 2002 r., s. 17; J. Orłowska, Poszukiwany „Czarny Janek”, cz. I-III, „Odkrywca” 2003 
nr 6, 7–8, 9; A. Wojciechowski, Akta Czarnego Janka. Część I, „Echo Złotoryi” 2018, 
nr 9–10–11, s. 18–19.

19 P. Niwiński, Czarne karty podziemia poakowskiego. Problem demoralizacji członków 
konspiracji niepodległościowej po 1945 roku [w:] Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie 
wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1956, pod red. Sławomira Poleszaka i Adama Pu-
ławskiego, Warszawa 2002; R. Wnuk, Problem bandytyzmu wśród żołnierzy antykomu-
nistycznego podziemia w Polsce (1945–1947) [w:] Komunizm, ideologia, system, ludzie, 
pod red. T. Szaroty, Warszawa 2001. Patrz także: R. Śmietanka-Kruszelnicki, Problem 
„bandycenia się” podziemia na przykładzie Kielecczyzny [w:] Polska 1944/45–1989. 
Studia i Materiały”, nr 4, Warszawa 1999; P. Niwiński, Problem „bandycenia się” 
członków konspiracji na przykładzie wybranych struktur Okręgu AK Wilno 1944–1948 
[w:] Polska walka, opozycja, niepodległość, pod red. A.F. Barana, Sandomierz 2000.

20 I nie mają tu znaczenia intencje Tadeusza Mazowieckiego, od początku bowiem opinia 
publiczna odczytała to dość jednoznacznie, jako rezygnację z rozliczeń komuny. Było 
to dość łatwe do przewidzenia, co stawia pod znakiem zapytania kompetencje ówcze-
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Pamięć o B. funkcjonuje dziś na różnych poziomach świadomości histo-
rycznej. Z jednej strony „posiada” dedykowane mu miejsce pamięci (po-
mnik na Cmentarzu Osobowickim), jest bohaterem opracowań naukowych, 
popularnonaukowych, publicystycznych. W rzeczywistości jednak nie jest 
znany poza terenem dwóch dolnośląskich powiatów, gdzie ze względu na 
dość niejednoznaczną działalność wywołuje odczucia ambiwalentne. I dzieje 
się tak nie dlatego, że „wnukowie ubeków walczą z wnukami Wyklętych”, 
możliwe są inne wyjaśnienia.

B. był ofiarą sytuacji w jakiej znalazło się całe polskie społeczeństwo. 
Ocena jak z tą sytuacją sobie radził zawsze będzie miała charakter indywi-
dualny i nie da się jej zadekretować. Więcej, co trzeba powiedzieć wprost, 
każda taka próba będzie miała charakter przemocy symbolicznej. Nie ma 
sporów co do zaistnienia pewnych zdarzeń, różnica pojawia się na tle ich 
interpretowania, gdzie przeciwko sobie stawia się opinie, wynikające z wiary. 
Wątpliwe jest bowiem odtworzenie dzisiaj motywów decyzji podejmowa-
nych 70, 80 lat temu w zupełnie innych warunkach. Jedynym pewnikiem są 
skutki owych działań. Dlatego też za złudne uważam bezrefleksyjne stara-
nia tych wszystkich, którzy o przeszłości chcą rozmawiać poprzez Wielkie 
Narracje. Im bardziej oddalamy się od wydarzeń, tym mniejsze staje się emo-
cjonalne zaangażowanie w odtwarzanie historii (podobnie jak stosunek do 
bitwy pod Grunwaldem), a wówczas górę nad romantycznym uniesieniem 
bierze chłodna i rzeczowa ocena sensu i skutków.

W marcu 2018 r. odbyła się publiczna dyskusja poświęcona B. ze znamien-
nym podtytułem „Bohater czy bandyta?”. Uczestnicy spotkania nie potrafili 
odpowiedzieć na tak postawione pytanie, pojawiła się więc teza, iż zostało 
ono źle sformułowane. Zakładało bowiem uproszczone w gruncie rzeczy 
przekonanie o świecie oraz ludziach, ich wyborach, motywacjach. Obnażało 
także podświadomą skłonność ulegania stereotypom, które w złudnym prze-
konaniu ułatwiają życie, ale dalekie są od prawdy21. Oba podejścia w istocie 
rzeczy oparte są na zjawisku stereotypu, złożonego z zespołu wybranych 
cech podmiotu, który ów stereotyp opisuje. 

snych elit. Na temat tranzycyjnej polityki pamięci historycznej zob. R. Klementowski, 
„A to Pamięć właśnie”. „Organy” Hasiora i inne artystyczne „ubeliski”. Problem 
dekolonizacji i kolonizacji pamięci zbiorowej po 1989 roku, [w:] „Jestem kulturowym 
mieszańcem. I to mi się podoba…”. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi 
Andrzejowi Zawadzie z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków 2018, s. 619–620.

21 Nie przepracowanie traumatycznych wydarzeń rodzi z czasem dramatyczne konse-
kwencje polityczne, społeczne zarówno w skali jednostkowej jak i zbiorowej. 
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Żywym tego dowodem jest kwestia problemów z językiem, jakim się po-
sługujemy. Chodzi o sprawczość języka, co skwapliwie wykorzystują wszel-
kiej maści propagandyści. „Język wyraża i wytwarza stosunki społeczne… 
nie tylko przez to, co różne jednostki i grupy mówią, ale również przez to, jak 
mówią”22. Stosowane w przypadku opisywanych przypadków sformułowania 
niosą ze sobą emocjonalny przekaz, pozytywny lub negatywny, narzucają 
interpretację. Nie chodzi tylko o publicystyczne sformułowanie Żołnierze 
Wyklęci. Staje się ono miejscem pamięci, jak jednak dowodzę jest czymś zu-
pełnie nieadekwatnym do wielu życiorysów. Opisując działania B. na próżno 
szukamy synonimu dla określenia „napad”, które w języku polskim ma oczy-
wiste, pejoratywne konotacje. Wypowiedzi cechuje siła illokucyjna – nie tyle 
przekazują one znaczenia, ile wytwarzają efekt społeczny. Inne wypowiedzi 
może z kolei charakteryzować siła perlokucyjna, „czyli mogą one wywrzeć 
wpływ na osoby słuchające i wzbudzić w nich pewne uczucia bądź pobudzić 
do podjęcia pewnych działań”23. Jednym z efektów perlokucyjnych jest per-
swazja. Oczywiście akty te nie zmieniają świata społecznego bezpośrednio, 
ale „zmieniają ludzkie postawy, skłaniając człowieka do urzeczywistnienia 
zmian”24. Stosując pojęcia, charakterystyczne dla Wielkich Narracji trzeba 
mieć świadomość olbrzymiej siły perlokucyjnej tego aktu mowy – czyli od-
działującej na ludzkie uczucia, postawy a nawet prowokującej do działania. 
To mechanizm obrazowo przedstawiony poprzez orwellowską nowomowę, 
czyli „formę języka, w której łatwo jest mówić i myśleć o jednych sprawach, 
a trudno – lub wręcz nie da się – mówić o innych”25.

Analiza dostępnych materiałów pozwala na kilka istotnych z punktu 
widzenia tematyki referatu konkluzji, które da się zastosować zapewne do 
wielu jemu podobnych. Zarówno historia jak i interpretacja działań B. nie 
była przedmiotem otwartych i rzetelnych dyskusji przez niemal pół wieku. 
Głównym nośnikiem pamięci o nim byli mieszkańcy powiatów, w których 
działał przez niemal 5 lat. Ludzi, którzy w różnych okolicznościach zetknęli 
się z „Czarnym Jankiem” jako ofiary jego działań lub uczestnicy (pomocni-
cy). Największa liczba dotyczyła tych, którzy ponieśli konsekwencje kon-
taktów z młodym watażką, skazanych na kary więzienia oraz ich rodziny. 

22 J.D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012, 
s. 121.

23 Ibidem, s. 122.
24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 134.
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W sferze publicznej przez kilka dekad tematu tego jednak nie poruszano, 
pozostawał on w sferze pamięci jednostkowej.

Zachodzi tu jeszcze jedno zjawisko, związane z upływającym czasem 
i polityką wobec historii. W dorosłe życie wchodzi już trzecie i czwarte po-
kolenie powojenne. Wymiera pokolenie bezpośrednich świadków, a więc do-
stęp do tych wydarzeń współczesne pokolenia uzyskują i będą uzyskiwać za 
pośrednictwem świadectw przepracowanych, przerobionych, czasami zma-
nipulowanych, w sposób pośredni – poprzez aktorów pamięci, historyków, 
publicystów, polityków, prawników. Pamięć komunikacyjna, która i tak była 
dość ograniczona o osobach takich jak Bogdziewicz zanika, powstaje pytanie 
czy ulegnie zapomnieniu czy przerodzi się w pamięć kulturową – trwałą, 
niepodważalną, bezrefleksyjną. Pojęcie Żołnierze Wyklęci wydaje się być 
swoistym pośrednikiem w tym procesie. Tak można odczytywać współcze-
sne olbrzymie zaangażowanie na polu polityki pamięci historycznej wielu 
środowisk. Obawiam się, że pokładają one zbyt wielkie oczekiwania w dzia-
łaniach o charakterze administracyjnym, a nie doceniają zmian w sposobie 
kształtowania się dzisiaj wiedzy, rozwoju form komunikowania i gromadze-
nia wiadomości, choćby w postaci internetu, różnego rodzaju komunikato-
rów społecznych, powszechność edukacji. Dzięki nim w obiegu funkcjonuje 
wiele narracji, mamy do czynienia z wielogłosowością, obecnością wielu 
przeciwstawnych pamięci grupowych i indywidualnych. Dostęp do wiedzy, 
faktów, ich interpretacji, dzielenia się poglądami pozostaje współcześnie poza 
możliwościami kontroli jakiejkolwiek władzy. Narzucenie sposobu myślenia 
o przeszłości jest więc mrzonką.

Powstanie pomnika w L. jest wypadkową z jednej strony osobistej, emo-
cjonalnej potrzeby grupy ludzi, z drugiej zaś wykorzystaniem „koniunktury” 
politycznej czy wręcz zapotrzebowania na tego typu inicjatywy ze strony 
władz centralnych. Realizuje się więc do pewnego stopnia scenariusz nakre-
ślony przez Karla Poppera, iż centralizacja władzy i wiedzy skutkuje elimi-
nacją krytycznej refleksji26. 

Czy postawienie pomnika w L. wzmacnia poczucie patriotyzmu? Pozostaje 
jedynie ekspresją wartości i symboli czy też skłania do podejmowania prak-
tycznego działania, pracy dla ojczyzny?27. Czy stawianie dzisiaj pomników, 

26 K. Popper, Nędza historycyzmu, Warszawa 1999. Szerzej na ten temat zob. P. Witek, 
Doktryna polityki historycznej – czyli „dramat” w kilku aktach, „Historyka”, t. XLI, 
2011, s. 83–108.

27 Na temat pojmowania i modelu realizowanego patriotyzmu na przełomie pierwszej 
i drugiej dekady XXI wieku zob. R. Marzęcki, Ł. Stach, Fakt czy artefakt? Patriotyzm 
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zmienianie nazw ulic ma faktycznie moc oddziaływania zgodną z intencjami 
inicjatorów? „Nie ma na tym świecie niczego, co byłoby tak niewidzialne 
jak pomniki” przed niemal wiekiem komentował austriacki pisarz Robert 
Musil28. To, że jest z tym problem niech świadczy fakt, iż we wspomnianym 
mieście uroczystości odzyskania niepodległości w 2019 r. obchodzone były 
pod obeliskiem, na którym do dnia dzisiejszego umieszczone są płaskorzeźby 
przedstawiające żołnierzy sowieckich. Pierwotnie stał w tym miejscu pomnik 
ofiar I wojny światowej, zniszczony w 1946 r. w rocznicę powstania Milicji 
Obywatelskiej. Na jego miejsce postawiono obelisk poświęcony Bojownikom 
o Wolność i Demokrację, na którym dekadę po upadku komuny zawieszono 
z kolei tablicę ku czci „Poległym Za Wolność i Niepodległość Ojczyzny”. 

Nie oznacza to jednak, że osób spełniających kryteria „bohatera” nie ma. 
Było ich wielu, ale by ich ofiara i bohaterstwo wybrzmiało, muszą być uka-
zywani także ci, którzy nie udźwignęli obowiązku. Uproszczenie „bohater 
– bandyta” na pewno niczego nie wyjaśnia. Tego typu stereotypy powstają 
przez cały czas. W przypadku B. nastąpiła zbitka kilku zjawisk, oporu wo-
bec władz komunistycznych, skazywania przez WSR-y na kary więzienia 
i śmierci, zachowanie komunistycznego aparatu represji, który poprzez swe 
działania świadomie lub nie ulokował część ofiar po stronie podziemia po-
litycznego. Potencjalnym bohaterem nowych czasów stawał się z założenia 
każdy represjonowany przez system. W budowaniu Wielkiej Narracji o po-
wszechności i ciągłości konspiracji i oporu społeczeństwa polskiego bez wąt-
pienia sprzyjały autentyczne przypadki poświęcenia, ofiary tysięcy Polaków 
poddanych represjom przez policję polityczną, sądy, media Polski Ludowej 
i PRL. Władza winna jednak być bardziej powściągliwa w oficjalnym, ad-
ministracyjnym tworzeniu stereotypów, a upamiętniając zjawiska przeszłości 
pamiętać o spojrzeniu interdyscyplinarnym i zdystansowanym29. „Pamięć za-
równo zbiorowa, jak i indywidualna lubią bowiem chodzić często własnymi 
drogami i niechętnie poddają się modelowaniu zewnętrznemu”30.

w życiu młodego pokolenia Polaków, „Studia Politologica”, „Annales Universitatis Pa-
edagogicae Cracoviensis”, 2014, t. XIII, s. 245 i nst.

28 R. Musil, Monuments, [w:] idem, Posthumous Papers od a Living Author, przeł. na 
język angielski P. Wortsman, London 1987, s. 61, tłumaczenie własne.

29 L. Nijakowski, op. cit., s. 66.
30 R. Klementowski, „A to pamięć właśnie”…, s. 628.
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Summary

Local memory against Great Narrative of History.  
Asides on contemporary politics of memory

Article indicates an inadequateness of applying The Great Narratives to local 
memory on the example of so called The Cursed Soldiers. This figurative, 
journalistic term is actually a kind of contemporary, historical myth used by 
politicians and same historians. In fact, history of Jan B., one of the com-
munist regime’s victims, shows that, because of its simplification, it preclude 
in fact the possibility to describe complex casus of The Second Conspiracy 
in Poland. 
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