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POZÓR REALIZMU. UWAGI NA MARGINESIE 
KSIĄŻEK PIOTRA ZYCHOWICZA 

PAKT RIBBENTROP-BECK I OBŁĘD ’44

Z historii swego kraju nie można wysiąść jak z dorożki.
Max Weber

W kulturach umysłowych o dużym wyrobieniu fi lozofi cznym, dobrze radzących 
sobie z pojęciami i sprawnie żonglujących ideami, toczący się polityczny dys-
kurs w wielkiej mierze opiera się na kategoriach prawnych i ekonomicznych. Na 
tle kultur, w których subtelne rozróżnienia, wyrafi nowane toki rozumowania, 
wzniesione na precyzyjnych argumentach zaprzęgających na swój użytek precy-
zyjne pojęcia, nie są ewenementem, widać wyraźnie, że nasz rodzimy umysłowy 
grunt nie sprzyja nazbyt abstrakcyjnemu sposobowi przekazywania myśli. Moż-
na żywić obawy, czy dyskusje prawników, ekonomistów, fi lozofów są w stanie 
porwać szersze grono odbiorców, albo choć na krótko przyciągnąć jego uwagę. 
Co innego dyskusja historyków.

Można dobitniej zobrazować powyższą myśl, odwołując się do religii chrześ-
cijańskiej. Teologia jest najbardziej wymagającym dla ludzkiego intelektu sposo-
bem mówienia o Bogu, jako że domaga się użycia abstrakcyjnych kategorii, ogól-
nie żąda stosowania języka na najwyższym możliwym poziomie. Można wszakże 
mówić o Bogu, posługując się prostym obrazowaniem, czego przykładem są bi-
blijne przypowieści. Zaryzykowałbym twierdzenie, że fakt, iż tylko nieliczni roz-
budzeni intelektualnie polscy odbiorcy skłonni są wysłuchać politycznej audycji, 
w której protagoniści wykorzystują argumenty prawne i ekonomiczne, a prawie 
każdy z uwagą będzie przysłuchiwał się posiadającemu wydźwięk polityczny 
sporowi historyków, świadczy o tym, iż w dyskursie politycznym znajdujemy się 
raczej na poziomie chrześcijan, dla których przeznaczone są przypowieści biblij-
ne, nie zaś teologia.

Jeśli powyższa diagnoza nie rozmija się radykalnie z rzeczywistością, to tłuma-
czy także w pewnej mierze sukces pisarski Piotra Zychowicza. Oczywiście zarów-
no Pakt Ribbentrop-Beck, jak i Obłęd ’44 to pozycje napisane z dziennikarskim ta-
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lentem. Zaletą talentu dziennikarskiego jest przejrzystość, wadą – manichejskie, 
pozbawione subtelności ujmowanie kwestii. Pakt Ribbentrop-Beck jest rodzajem 
intelektualnej gry. Ujawnia się w niej stara prawda, że świadomość współczes-
ności modeluje nasze myślenie o przeszłości. W dzisiejszej Europie Niemcy są 
najważniejszym partnerem Polski. Bliski z nimi sojusz generuje dla naszego pań-
stwa potężne profi ty. Być może powyższe fakty skłaniają do myślenia, że równie 
pomyślnie wyglądałyby nasze sprawy, gdybyśmy trwali przy Niemcach w 1939 
roku i później? W podjęciu wspomnianej intelektualnej gry, jaką jest historia 
alternatywna, Zychowicz nie jest oryginalny. Podąża szlakiem wytyczonym przez 
Pawła Wieczorkiewicza1. Ponadto podejmuje tę grę bez odpowiedniej dozy po-
kory płynącej ze świadomości antycypacyjnych ograniczeń ludzkiego umysłu. 
Intelekty o kasandrycznych zdolnościach stanowią wyjątkowe zjawiska w historii 
ludzkiej myśli, a co gorsza – polityczni protagoniści nie mają uszu do ich słucha-
nia. Takim wyjątkowym intelektem odznaczał się Edmund Burke, który w Roz-
ważaniach o rewolucji we Francji przed wejściem rewolucji francuskiej w fazę 
terroru przewidział, iż brak zdrowego rozsądku sprawi, że poleje się krew2. W XX 
wieku zaś kimś na miarę Burke’a okazał się Hermann Rauschning, odkrywając 
w swej Rewolucji nihilizmu, opublikowanej w 1938 roku, prawdziwe oblicze na-
zizmu, gdy w oczach świata pozostawało ono wciąż zakryte3. By tego dokonać, 
trzeba było być samemu, jak Rauschning przez pewien okres, narodowym socja-
listą (w latach 1931–1934 był on prezydentem Senatu Wolnego Miasta Gdańska 
z ramienia NSDAP4). 

Zychowicz zaprzęga swój umysł w proces przewidywania przebiegu zdarzeń, 
zmieniając jeden element układanki w rzeczywistej sekwencji wypadków: Rzecz-
pospolita Polska sprzymierza się z III Rzeszą w celu uderzenia na Związek Sowie-
cki. Czy taka sztuka przewidywania może się powieść młodemu człowiekowi? 
Młodość wystarcza z pewnością do tego, by się na takie zadanie poważyć, ale czy, 
posiadając może promil doświadczenia politycznego Burke’a czy Rauschninga, 
można sprostać wyzwaniu? 

Abstrahując, póki co, od kwestii szczegółowych, trzeba wziąć pod uwagę 
ogólną wątpliwość, czy Zychowicz zdaje sobie sprawę z fundamentalnej trudno-

1 Por. P.  Wieczorkiewicz, Rydz-Śmgły na Placu Czerwonym w Moskwie w 1940 roku. 
Co by było, gdyby Polska przyjęła żądania niemieckie?, [w:] P. Wieczorkiewicz, M. Urbański, 
A. Ekiert, Dylematy historii. Nos Kleopatry czyli co by było, gdyby…, Warszawa 2004.

2 Por. E. Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, przeł. D. Lachowska, Kraków 1994.
3 Por. H. Rauschning, Rewolucja nihilizmu, przeł. St. Łukomski (J. Maliniak), Warszawa 

1996.
4 Na temat sylwetki Rauschninga zob. J. Hensel, P. Nordblom, Hermann Rauschning. Ma-

terialien und Beiträge zu einer politischen Biographie, Warszawa 2002. W języku polskim dobry, 
co nie znaczy niebudzący żadnych kontrowersji, zarys biografi i Rauschninga daje Marek An-
drzejewski. Zob.: M. Andrzejewski, Hermann Rauschning. Szkic biografi czny, [w:] S. Sierpow-
ski (red.), Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich, Poznań 1986, 
s. 397–409. W tym samym tomie znajduje się omówienie autorstwa Sławomira Łozowskiego 
memorandum Rauschninga do Hitlera na temat sytuacji w Gdańsku w 1934 roku, które miało 
rozstrzygnąć o politycznej przyszłości gdańskiego polityka. 
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ści, w jaką wikła się autor historii alternatywnej. Trudność ta wynika z faktu, że 
w odmiennym scenariuszu wypadków czyny polityków są w pełni racjonalne, 
ponieważ piszący ów scenariusz dysponuje wiedzą dotyczącą tego, jak rzeczy-
wiście potoczyły się wypadki. Czyny te są także nieczułe na wpływ przypadku, 
który nie pozwala wykorzenić się z dziedziny rzeczywistej polityki. Politycy 
w historii alternatywnej nie popełniają wszystkich horrendalnych błędów, po-
nieważ – inaczej niż w prawdziwym świecie – nie działają za zasłoną niewiedzy. 
W odróżnieniu od polityków faktycznie decydujących, nie potrzebują się ucie-
kać do szacunkowych, opartych na rachunku prawdopodobieństwa rozstrzyg-
nięć, których nie sposób w danej chwili w pełni uzasadnić, choć na podstawie 
ich trafności potomni orzekają, jak dobrze poradzili sobie w politycznej sferze 
ciągłej zmienności. Jak syntetycznie rzecz ujął Henry Kissinger na konferencji 
prasowej relacjonowanej przez telewizję NBC: „sztuka rządzenia to borykanie 
się z zagrożeniami, zanim staną się nie do opanowania”. Tymczasem polity-
cy w historii alternatywnej są jak naukowcy, którzy mieli wszystkie niezbędne 
dane oraz dostatecznie dużo czasu, by się namyślić i podjąć prawidłową decyzję. 
Czas zatem nie był dla nich przygniatającym brzemieniem, w odróżnieniu od 
ich odpowiedników z historii rzeczywistej. Bohaterowie historii alternatywnej 
nie ulegają namiętnościom, nie przeżywają wahań i lęku, lecz pewnie zmierzają 
w wyznaczonym kierunku, gdyż – patrząc na sprawy oczami autora, który zna 
przyszłość – klarownie widzą rację stanu państwa. Tym sposobem polscy polity-
cy nie są już jednak polskimi politykami ze swymi charakterystycznymi obcią-
żeniami: infantylnym sentymentalizmem, brakiem tego, co Izajasz Berlin określa 
trafnym osądem politycznym5, z nadmiernie symbolicznym, a nie dosłownym 
postrzeganiem faktów, przez co stają się one opacznie pojmowane, nie mają nic 
wspólnego z romantykami uważającymi, że moralność jednostkowa winna być 
bez żadnych zastrzeżeń stosowana w świecie polityki. Zatem zarówno polscy po-
lityczni decydenci, jak i cały naród doznają psychicznego przeobrażenia. Wyka-
zują makiaweliczny chłód kalkulacji i pewność siebie. Nie zawracając sobie gło-
wy honorem, jako że przestał on być opacznie rozumiany6 i nie funkcjonuje już 
jako prymarna składowa polskiego patriotyzmu, bezwzględnie dokonują wolt 
i odwracają sojusze. Porzucają w odpowiedniej chwili Hitlera i jego chylącą się ku 
upadkowi III Rzeszę. A jednak trudno uchronić się przed konstatacją, że stwo-
rzeni na taką modłę polscy politycy są nie tyle bohaterami rozważań z zakresu 
„co by było gdyby”, ale czystą fantasmagorią. Mamy do czynienia nie tyle z histo-
rią alternatywną, ile z utopią. W alternatywnej historii Polski musieliby przecież 
występować Polacy z krwi i kości, nie zaś rodzaj nad-Polaków, którzy dokonali 
błyskawicznego przeskoku z politycznego infantylizmu ku politycznej wirtuo-
zerii i zaczęli legitymować się przymiotami umysłu i charakteru, jakie pośród 
nas są rzadkością. Gdybyśmy rzeczywiście dysponowali ekipą rządzącą umysło-

5 Zob.: I. Berlin, Osąd polityczny, [w:] idem, Zmysł rzeczywistości. Studia z historii idei, 
przeł. M. Filipczuk, Poznań 2002, s. 69–84. 

6 Na temat opacznego rozumienia i stosowania kategorii honoru przez Polaków por. 
A. Bocheński, Dzieje głupoty w Polsce: pamfl ety dziejopisarskie, Warszawa 1988.
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wo wyekwipowaną zgodnie z założeniami czy wyobrażeniami autora Paktu, być 
może ustrzegłaby ona siebie i podległą jej ludność od kolejnego postradania pań-
stwa. Znając wszakże realia, dostrzegamy surrealizm owych założeń. Zychowicz 
każe nam sobie wyobrazić polskich polityków sanacyjnych jako nonkonformi-
stów, którzy odważnie podążają wbrew opinii publicznej. Każe im podejmować 
decyzje skrojone nie na miarę ich talentów politycznych i horyzontów intelek-
tualnych; decyzje stanowiące dla nich niemożliwość psychiczną. Czymś takim 
byłaby przecież zgoda na zwasalizowanie Rzeczpospolitej, która dwadzieścia lat 
temu odzyskała niepodległość. Ażeby udobitnić sprawę, proponuję krótki eks-
peryment myślowy. Wyobraźmy sobie, że Rosja żąda dziś, po 25 latach od odzy-
skania przez nas niepodległości, eksterytorialnej autostrady z Kaliningradu na 
Białoruś. Jednocześnie Stany Zjednoczone dają nam gwarancje analogiczne do 
brytyjskich. Porównanie Wielkiej Brytanii i USA jest zasadne, gdyż w 1939 roku 
Brytyjczycy dysponowali jeszcze nienaruszonym imperium. Czyż przekonanie 
Polaków, że najlepszym wyjściem jest zgoda na rosyjskie żądania i ścisły sojusz 
z Rosją, nie jawi się jako całkowita niemożliwość? A przecież czegoś podobne-
go Zychowicz domaga się od Józefa Becka i Edwarda Rydza-Śmigłego, tyle że 
w odniesieniu do hitlerowskich Niemiec. Jest bardzo problematyczne, czy taka 
sztuka perswazji udałaby się marszałkowi Piłsudskiemu. Do ścisłego sojuszu 
z Niemcami mógł łatwo nawoływać Władysław Studnicki, którego publicystyka 
okazała się prorocza, ale którego nie traktowano poważnie7. Nie ulega najmniej-
szej wątpliwości, że ludzie rządzący Polską u schyłku lat 30. XX wieku, stawiając 
opór Hitlerowi, działali w całkowitej symbiozie z opinią publiczną. Być może 
jest to najpoważniejszy argument na ich usprawiedliwienie, choć, rzecz jasna, ci 
sami rządzący przyczynili się do wytworzenia bojowego nastroju, co było skrajną 
nieodpowiedzialnością i w gruncie rzeczy negacją instynktu samozachowawcze-
go. Zdrowa opinia publiczna pręży muskuły, gdy państwo ją reprezentujące jest 
rzeczywiście potężne. Wytwarza ducha kapitulacji, gdy państwo jest słabe. Decy-
denci rządzący Polską, będąc słabi, symulowali silnych i zarazili tym udawaniem 
Polaków. Ich blef kosztował życie około sześciu milionów Polaków. Czy jednak 
byli w pełni świadomi swej słabości? Czy nie towarzyszyło im przekonanie, że 
ewentualne braki wyrówna sojusz z potężną Wielką Brytanią i Francją?

Jeśli chodzi o kwestie bardziej szczegółowe, to pojawia się pytanie, czy roz-
tropne jest zakładanie, że pomimo zgody na korytarz i wspólną wyprawę przeciw 
Stalinowi (mrzonką byłoby utrzymywanie, że polityczny świat nie dowiedział-
by się o niemiecko-polskim porozumieniu), pozostali aktorzy zachowują się tak 
samo jak w historii realnej? Wiadomo, do jakiego stopnia niepokojąca dla Sta-
lina była wizja niemiecko-polskiego uderzenia na państwo sowieckie z zacho-
du i japońskiego ze wschodu. Do pracy wspomnianego wcześniej Studnickiego 
System polityczny Europy a Polska, na kartach której powyższy scenariusz jest 
zarysowany8, nie omieszkał odnieść się z miażdżącą krytyką Wiaczesław Mo-

7 Por. F. Goetel, Czasy wojny, Kraków 2005. 
8 Por. W. Studnicki, System polityczny Europy a Polska, Warszawa 1935. Praca Studnickie-

go była przedmiotem studiów także na uniwersytetach niemieckich.
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łotow. Czy zatem można liczyć na neutralność ZSRS podczas ataku Niemiec na 
Francję (jak w historii realnej), przy czym Polacy sprzymierzeni z Hitlerem sta-
nowią w okresie zmagań niemiecko-francuskich zaporę dla uderzenia sowieckie-
go? Czy Francja mogłaby sobie pozwolić na nieinterweniowanie, gdyby doszło 
do akcji niemiecko-polsko-japońskiej przeciw Związkowi Sowieckiemu? Mogła 
sobie pozwolić na brak reakcji, gdy III Rzesza rozgramiała Rzeczpospolitą, jako 
że upadek Polski nie oznaczał automatycznie upadku Francji. Stąd słynna teza 
Stanisława Cata-Mackiewicza, że sojusz francusko-polski nosił znamiona egzo-
tyczności9. Upadek ZSRS oznaczał jednak z konieczności upadek Francji. Czy 
Stany Zjednoczone mogłyby się spokojnie przyglądać radykalnemu przekształ-
ceniu układu sił w Europie? Jak ogarnąć ogromną liczbę zmiennych, które nale-
żałoby rozważyć i, nade wszystko, w jaki sposób wyeliminować wpływ przypad-
ku? Jałowość prób pisarskich na wzór pracy Zychowicza ukazał Antoni Dudek, 
publikując krótki esej Pakt Mościcki-Benesz10.

Ważniejszą pracą Zychowicza jest Obłęd ’44, w której skupia się on na histo-
rii realnej. Co przesądza o dużym powodzeniu u – przede wszystkim młodej 
– publiczności tego, co pisze i mówi Zychowicz (miałem okazję zobaczyć owo 
powodzenie podczas promocji książki w Krakowie)? Nie ulega wątpliwości, że, 
posługując się historią, daje on wykład z zakresu myśli politycznej. Co jednak 
dokładnie oferuje odbiorcom Zychowicz? Z pewnością nie świeżość, nie od-
krywczość argumentów związanych z oceną polityczną decyzji o podjęciu walki 
w Warszawie w sierpniu 1944 roku. Praca Zychowicza nie zawiera niczego, co 
wcześniej nie byłoby w Polsce i poza Polską przemyślane i powiedziane. Szcze-
gólność omawianej książki zasadza się na tym, że jej autor dokonuje powtórze-
nia uprzednio sformułowanych argumentów krytykujących powstańczy zryw, 
reprezentując prawą stronę politycznej sceny, podczas gdy dotychczas krytyków 
powstania warszawskiego zwykło się sytuować raczej na lewicy. Wymagało to ze 
strony Zychowicza nonkonformizmu i odwagi cywilnej w odniesieniu do włas-
nego środowiska – cnót, na których nadmiar nie możemy się w Polsce uskar-
żać, a zatem wypada je podkreślić. Tym bardziej że, jak wcześniej wspomniałem, 
mamy do czynienia z młodym dziennikarzem i historykiem. Omawiany autor 
obiecuje wszakże czytelnikom coś więcej. Obiecuje wstęp do elitarnego – jeśli 
chodzi o Polskę – grona politycznych realistów. Osobną kwestią jest to, czy po-
trafi  dotrzymać obietnicy.

Czy Zychowicz zdaje sobie sprawę, że powołując się na szkołę krakowską 
oraz innych konserwatystów, którzy swoim politycznym myśleniem, pisarstwem 
i działaniem zaświadczyli o ponadprzeciętnych zdolnościach „czytania” spraw 
politycznych, wkracza w krąg najwyższych umysłowych wymagań, zdolności, 
cnót, które w naszym społeczeństwie należą do rzadkości? Od tej chwili wy-
magać się będzie od niego między innymi precyzji rozumowań, obiektywizmu, 

9 Por. S. Cat-Mackiewicz, O jedenastej – powiada aktor – sztuka jest skończona: polityka 
Józefa Becka, Kraków 2012.

10 Por. antoni.dudek.salon24pl/450331,pakt-moscicki-benesz (24.01.2014).
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trzeźwości, dystansu, konsekwencji, rzeczowości, odwagi spojrzenia na realia ży-
ciowe i duchowego im sprostania. 

W trakcie krakowskiego spotkania Zychowicz przytoczył opowieść o dziew-
czynce, która po wizycie w Muzeum Powstania Warszawskiego odnalazła sens 
życia, zapragnęła mianowicie umrzeć w kanale. Autor Obłędu ’44 wypowiedział 
następnie zdanie, że on nie chciałby, by wspomniana dziewczynka umierała 
w kanale, lecz by biła bolszewika. Czy zdanie to odzwierciedla chłodne przylega-
nie do rzeczywistości przedstawicieli szkoły krakowskiej? Zakłada ono przecież, 
że bolszewia nadal istnieje i że zadaniem małych dziewczynek jest wojowanie. 
Jeden z uczestników dyskusji zadał następnie Zychowiczowi przytomne pytanie: 
jak ma się jego krytyka powstania warszawskiego do gloryfi kowania przez niego 
żołnierzy wyklętych? Odpowiedź autora: w przypadku żołnierzy wyklętych sła-
wię ich bohaterstwo, nie zaś polityczny sens ich postawy, podobnie jak rzecz się 
ma w przypadku powstańców. Czy jednak mistrzowie intelektualni, na których 
powołuje się Zychowicz, nie powinni byli mu podpowiedzieć, że, po pierwsze, 
żołnierz wyklęty nie jest samoistną wyspą, ale swoją walką bez najmniejszych 
szans powodzenia wikła w niebezpieczeństwo postronnych ludzi, od których 
domaga się żywności i wszelkiej innej pomocy, a którzy bynajmniej nie mu-
szą być w nastroju tak heroicznym, jak żołnierz wyklęty. Po drugie, sławienie 
tego typu bohaterstwa, które nie jest niczym innym, jak tylko wielkim gestem 
na pokaz niosącym za sobą śmierć i zniszczenie, stanowi – wedle wszystkich 
przytomnych ludzi, nie wspominając o stańczykach – jak najgorszy wzorzec 
dla młodych ludzi. Przychodzi w tym kontekście na myśl wypowiedź Stefana 
Kisielewskiego – najwybitniejszego może powojennego polskiego realisty po-
litycznego: 

Zadziwiająca to rzecz, jak w Polsce wielbiony jest każdy rębajło. Choćby działał lek-
komyślnie czy niezdarnie, jeśli nadstawiał karku, to już jest narodowym herosem, 
a jeśli w dodatku zginął, to się go bezapelacyjnie kanonizuje. Za to jakże mizerny jest 
pośmiertny los tych, co w późnym wieku umarli w łóżku, choćby byli wielkimi polity-
kami czy myślicielami i przysporzyli narodowi, jego kulturze lub ekonomii dóbr zgoła 
konkretnych. Wszędzie są u nas ulice Mierosławskiego lub Langiewicza, ze świecą 
za to szukałbyś Bobrzyńskiego (wielki rewelacyjny historyk-rewizjonista i przy tym 
wybitny polityk!), Jaworskiego czy Aszkenazego, nie mówiąc już o Wielopolskim11.

Ostrą próbą testującą obiektywizm Zychowicza jest stosunek do okupacji 
nazistowskiej i sowieckiej. Na kartach jego książki dochodzi do zrównania tych 
dwóch okupacji. Pojawia się pytanie: na podstawie jakich danych wyprowadzona 
zostaje powyższa konkluzja? Czy uprawniają do niej dane liczbowe? Naturalnie 
wciąż trudno o bardzo precyzyjne dane. Najlepszą chyba obecnie pozycją usta-
lającą liczbę ofi ar poniesionych przez naród polski jest wydana przez Instytut 
Pamięci Narodowej praca Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofi ary represji pod 

11 S. Kisielewski, Dobrze zaryczałeś lwie czyli Stomma contra plures, [w:] idem, Lata pozła-
cane, lata szare, Kraków 1989, s. 289–290.
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dwiema okupacjami12. Jeśli porównamy okres 1939–1941, kiedy to pod wpływem 
agresji dwóch sąsiadów Rzeczpospolita zostaje pomiędzy nich podzielona, a na-
stępnie okupowana (choć ze Związkiem Sowieckim nie jesteśmy w stanie wojny 
de iure, gdyż wojna Sowietom nie została przez polskie władze wypowiedzia-
na), to okazuje się, że na obszarze zajętym przez ZSRS zginęło we wspomnianym 
okresie około 15 000 Polaków, wywiezionych do ZSRS zostało 675 000 polskich 
obywateli. Spośród wywiezionych nie wszyscy, rzecz jasna, zginęli. 115 000 opuś-
ciło Związek Sowiecki w armii generała Władysława Andersa. Około stu tysięcy 
wróciło do Polski z armią generała Berlinga. Tych ofi ar i liczb nie można w żaden 
sposób porównać z polskimi ofi arami nazizmu w dwóch pierwszych latach oku-
pacji. Jeśli wziąć pod uwagę cały okres niemieckiej okupacji, to wymordowanych 
zostaje 5 000 000 polskich obywateli. W okresie natomiast, gdy, że się tak wyrażę, 
międzynarodowi socjaliści ponownie wkraczają na ziemie polskie w 1944 roku, 
aż do śmierci Stalina w 1953 roku, ludność Polski wzrasta o około 3 500 000 
miliona. Trzeba podkreślić, że w niemieckiej strefi e okupacyjnej można było być 
rozstrzelanym, wywiezionym do obozu koncentracyjnego lub na roboty w każdej 
chwili z tej tylko racji, że się było Polakiem. Dlatego nie tylko czerwonoarmiści, 
lecz także znakomita większość Polaków (tyle tylko, że przebywających w kra-
ju, a nie w Londynie) uważała, iż następuje wyzwolenie. W oczach Zychowicza 
świadczy to jedynie o skrajnym zmąceniu osądu. Jednakże w uzależnionym od 
Moskwy państwie zwanym PRL-em śmierć czy więzienie groziło wrogom ustro-
ju. Jeśli zatem zderzymy okupację niemiecką godzącą na każdym kroku w egzy-
stencję Polaków na podstawie samego faktu, że urodzili się Polakami, z zależnym 
od Moskwy komunistycznym państwem polskim, to człowiek o normalnym 
układzie nerwowym wybiera PRL. O żadnym znaku równości między hitlerow-
ską okupacją a życiem w komunistycznym państwie polskim nie może być mowy. 
Wiesław Chrzanowski, więzień okresu stalinowskiego, którego trudno posądzać 
o sympatie komunistyczne, w odniesieniu do rzeczywistości PRL-owskiej powia-
da: „W naszej sytuacji, choć państwo nie jest suwerenne, to jest «odrębne», na 
wszystkich jego szczeblach funkcję sprawują Polacy (różnie co prawda dobie-
rani), w jego działaniu znajdują miejsce określone treści tradycji i kultury naro-
dowej, błędem więc byłoby jego globalne odrzucenie”13. Chrzanowski, mówiąc 
dalej o PRL-u, ma zatem silną świadomość „odmienności sytuacji na odcinku 
państwowym od tej, jak istniała w okresie rozbiorów czy okupacji niemiecko-
-sowieckiej w czasie II wojny światowej”14. Okupacja niemiecka dokonywała się 
niemieckimi rękami, które były metodyczne i nie znały litości. Należy podkreślić, 
że nawet w okresie, kiedy Niemcom na froncie wschodnim zaczął palić się grunt 
pod nogami i wszczęli oni sondowanie możliwości powołania marionetkowego 
rządu polskiego, terror w stosunku do ludności polskiej nie ustał. To ów terror 
wywoływał pośród Polaków, którzy przetrwali niemiecką okupację, otchłannie 

12 Por. W. Materski, T. Szarota (red.), Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofi ary represji pod 
dwiema okupacjami, Warszawa 2009.

13 Cyt. za: R. Graczyk, Chrzanowski, Warszawa 2013, s. 227.
14 Ibidem.
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głęboką nienawiść, trudno pojmowalną dla późniejszych pokoleń. By ją sobie 
uprzytomnić, trzeba sięgnąć do wartościowej literatury diarystycznej. Jej przy-
kładem są Dzienniki Zygmunta Mycielskiego:

Dr G. oswoiła się całkiem, opowiada o synach. Już wiem dużo – starszy miał wte-
dy osiemnaście lat, a młodszy, Andrzejek, piętnaście. Niemcy przyszli w nocy i całą 
trójkę zabrali na Pawiak. Raz dr G. mi powiedziała: „I wtedy, to oni ich tam strasznie 
mordowali”. Więcej szczegółów o tym mi nie mówiła. […] Gdy wracałem, czułem tę 
straszną nienawiść do Niemców, którą pamiętam z obozu, gdy wieszali, bili, krzyczeli 
i deptali po rękach. […] I pamiętam te góry popalonych ciał w Hamburgu. Ale, właś-
ciwie, to nad tym dominuje jej głos [doktor G. – P.K.] – taki szalenie prosty i taki nie 
„literacki”15. 

Wypada jeszcze dodać gwoli rzetelności, na której w sferze intencji niewątpli-
wie Zychowiczowi zależy, że w trakcie II wojny światowej Polacy mieli przeciwko 
sobie wroga jeszcze okrutniejszego od Niemców, choć materialnie nie tak dobrze 
wyposażonego. Tym wrogiem byli Ukraińcy. O tym, że byli okrutniejsi, świadczy 
fakt, że polska ludność Wołynia szukała u Niemców schronienia przed śmiercią 
z ukraińskich rąk. 

Pora poddać rozbiorowi intelektualnemu sądy Zychowicza, które przypieczę-
towują jego pisarski sukces. Fundamentem myślenia politycznego autora Obłę-
du ᾽44 jest rusofobia. Rusofobia, która w Polsce stanowi towar o niesłabnącej po-
pularności, choć, rzecz oczywista, nie może wykazywać żadnego powinowactwa 
z realistycznym myśleniem o polityce. Myślenie to domaga się odrzucenia ste-
reotypów, egzaltowanej uczuciowości, sentymentalizmu, ale również resentymen-
tu. Nie ulega żadnej wątpliwości, że rudymentarny zarzut Zychowicza pod adre-
sem politycznych i wojskowych decydentów rozstrzygających o polskich losach 
w trakcie II wojny światowej sprowadza się do braku – poza wyjątkami – jasnego 
uprzytomnienia sobie, że Niemcy są naszym wrogiem tymczasowym, Sowieci – 
wrogiem zasadniczym. W związku z tym obłęd powstania warszawskiego nie za-
sadza się w oczach Zychowicza przede wszystkim na fakcie, że w wyniku dwumie-
sięcznych walk oraz zemsty Hitlera nie było najważniejszego z punktu widzenia 
kultury duchowej i materialnej polskiego miasta. Zasadza się na tym, że walczono 
z niemieckim trupem zamiast z sowieckim olbrzymem. Powiada Zychowicz: 

Gdyby więc rzeczywiście Powstanie – jak nam się wmawia – było antysowieckie, to 
Armia Krajowa powinna była przeczekać, aż Niemcy wycofają się z Warszawy, i wkra-
czających do miasta bolszewików przyjąć kulami karabinowymi, butelkami z benzyną 
i granatami. Skutek byłby ten sam: oddziały Armii Krajowej zostałyby unicestwione, 
Warszawa zostałaby zrównana z ziemią, a jej ludność – wyrżnięta. Tyle że przez Ar-
mię Czerwoną. Ale przynajmniej byłby to dobitny protest przeciwko oddaniu Polski 
na pastwę Stalina. Nic takiego jednak nie zrobiono, ba, o niczym podobnym nawet 
nie myślano16. 

15 Z. Mycielski, Dziennik 1950–1959, Warszawa 1999, s. 100–101.
16 P. Zychowicz, Obłęd ’44, s. 235–236.



289Pozór realizmu. Uwagi na marginesie książek Piotra Zychowicza…

W świetle powyższego cytatu jasne staje się, dlaczego Powstanie Warszawskie 
to nie błąd polityczny i militarny, lecz obłęd.

Przy poziomie natężenia rusofobii autora Obłędu ᾽44 nie mogą budzić zdzi-
wienia jego dalsze plany twórcze. Zamierza on napisać monografi ę o Władysła-
wie Studnickim – głównym polskim germanofi lu, ale zarazem skrajnym ruso-
fobie. Stosunek Studnickiego do Rosji najlepiej może streszcza jego następująca 
wypowiedź zawarta w tomie Z przeżyć i walk: 

Szerokie twarze, niekształtne czaszki, znamionujące olbrzymią przymieszkę krwi 
mongolskiej, wzbudzały we mnie wstręt, „Oto dzicz, oto barbarzyńcy, na karm któ-
rych ma pójść naród polski” – pomyślałem. Poczułem wówczas taką boleść, taki 
wstręt, że pomyślałem: «lepiej zginąć narodowi naszemu, lepiej się zgermanizować, 
niż iść na nawóz dla Mongołów». To wrażenie pozostawiło głęboki ślad w mej duszy 
i było podstawą przyszłego mego stosunku do Rosji na całe życie17. 

Można żywić obawy, że stosunek do Rosji Zychowicza nie sytuuje się w dużej 
odległości od stanowiska wyrażanego przez Studnickiego.

17 W. Studnicki, Z przeżyć i walk, Toruń 2002, s. 49.


