28 CZERWCA 1919 – ZAPOMNIANY TRYUMF POLSKI
11 listopada w Polsce co roku obchodzone
jest Narodowe Święto Niepodległości. Tego
dnia w Compiègne w 1918 roku zostało
podpisane zawieszenie broni kończące
I wojnę światową. W tym samym czasie Rada
Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała
władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu.
Oficjalne uznanie naszego kraju na arenie
międzynarodowej miało jednak dopiero
nastąpić, a jego granice kształtowały się
przez długi czas. Dziś, po stu latach oddajemy
hołd Ojcom Niepodległości, przywołujemy
powstania i zwycięską wojnę z bolszewikami.
W gąszczu rocznic umknęła nam jednak
bardzo ważna data: 28 czerwca 1919 roku.
To właśnie wtedy w Wersalu zawarto traktat
pokojowy z Niemcami. Jego sygnatariuszami
w imieniu Polski byli Roman Dmowski i Ignacy
Jan Paderewski. Warto przyjrzeć się bliżej tym
postaciom oraz wspomnianemu wydarzeniu.
Aby zrozumieć wagę Konferencji Paryskiej,
należy cofnąć się do 15 sierpnia 1917 roku.
Wówczas w Lozannie Dmowski założył
Komitet Narodowy Polski. Była to kontynuacja
organizacji o tej samej nazwie, działającej
w latach 1914‒-1917 w Warszawie i Piotrogrodzie. Teraz siedzibą KNP stał się Paryż. Celem
Komitetu była odbudowa państwa polskiego
przy pomocy państw Ententy. Do jego zadań
należało: kierowanie i reprezentowanie kraju;
nadzór nad sprawami politycznymi armii
polskiej we Francji oraz moralna i materialna
nad nią opieka; a także opieka konsularna
nad Polakami przebywającymi w państwach
Ententy.
Zawieszenie broni 11 listopada 1918 r. zastało
Dmowskiego w Waszyngtonie. W Paryżu
zaś, dzięki staraniom Erazma Piltza, który
skutecznie podtrzymywał zainteresowanie
sprawą polską nad Sekwaną, 13 grudnia
1918 r. Francja de facto uznała KNP za rząd.
Siedem dni później w specjalnym memoriale Francuzi skierowali słowa uznania dla
Romana Dmowskiego i jego towarzyszy
za
konsekwentne
wspieranie
koalicji.
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15 stycznia 1919 r. Stéphen Pichon złożył
na ręce Piltza notę do KNP z prośbą o wskazanie dwóch delegatów na konferencję międzysojuszniczą, której otwarcie zaplanowano
na 18 stycznia. W tym samym czasie na terenie
kraju istniały już inne ośrodki władzy. 14 listopada Rada Regencyjna rozwiązała się przekazując zwierzchnictwo Naczelnemu Wodzowi
Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu, który
na tej podstawie piastował ją formalnie do
29 listopada 1918 roku.
17 listopada został z kolei powołany Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
pod przewodnictwem premiera Jędrzeja
Moraczewskiego. Z Warszawy została wysłana
nota do państw sprzymierzonych z prośbą
Naczelnika Państwa o wymianę przedstawicieli dyplomatycznych.
Pozostała ona jednak bez odpowiedzi,
a wszelkie wysiłki Piłsudskiego na rzecz
uznania przez państwa ententy gabinetu
Moraczewskiego spełzły na niczym. Jedynym
państwem uznającym nowy rząd warszawski
były Niemcy, co nie poprawiało wizerunku
sprawy polskiej w oczach ententy. Z kolei
Komitet Narodowy Polski niezmiennie cieszył
się
poparciem
zwycięskich
mocarstw.
Oznaczało to, że Naczelnik musiał się z nim
liczyć. Delegaci Piłsudskiego dotarli do Paryża
4 stycznia 1919 r. Trzy dni później zaczęli
negocjować z kierownictwem KNP. Osiągnięto
kompromis, dzięki któremu Komitet uzyskał
prawo reprezentowania Polski podczas obrad
konferencji pokojowej. 15 stycznia Roman
Dmowski zatwierdził ugodę z Tymczasowym
Naczelnikiem Państwa. Funkcję premiera
i ministra spraw zagranicznych powierzono
odtąd Ignacemu Paderewskiemu. Był to efekt
ponadpartyjnego kompromisu, stanowiącego
podstawę nowego rządu. Piłsudski otrzymał
prawo do poszerzenia składu KNP o dziewięciu
nowych członków. Pełnomocnymi delegatami
na konferencję pokojową w Paryżu mianowano jednak Romana Dmowskiego i Ignacego
Paderewskiego.
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Ponadto powołano grono dyplomatów rezerwowych. W chwili otwarcia obrad konferencji
pokojowej pierwszy delegat Polski Ignacy
Paderewski był nieobecny. Do czasu jego
przybycia głównym reprezentantem polskich
interesów na arenie międzynarodowej pozostawał samodzielnie Roman Dmowski. 29 stycznia
1919 r. został wezwany przed Radę Dziesięciu,
przed obliczem której zaprezentował kwestię
polską. Kilkugodzinne przemówienie, wygłoszone symultanicznie w językach francuskim
i angielskim, przyniosło mu uznanie nawet
w oczach politycznych adwersarzy. Dmowski
wygłosił długą i niezwykle zręczną przemowę
na forum konferencji. Najpierw czystą i idiomatyczną francuszczyzną, a następnie znakomitą
angielszczyzną zaprezentował sprawę polską
przyznał później niechętny przywódcy endecji
David Lloyd George. Stanowisko przedstawione przez Dmowskiego było zbieżne
z memoriałami, które wcześniej, jeszcze
w okresie wojny, składał na ręce przywódców
państw sprzymierzonych. Polscy dyplomaci
zaprezentowali w Paryżu specjalnie przygotowaną mapę z postulowanymi granicami
odrodzonej Rzeczypospolitej. Obejmowała
ona ziemie wszystkich trzech zaborów.
Zabiegano o przyłączenie całej Wielkopolski,
Pomorza Gdańskiego z Toruniem, Bydgoszczą, Gdańskiem i Elblągiem, Powiśla, Warmii,

Mazur, Górnego Śląska z niemal całą Opolszczyzną, a także fragment Dolnego Śląska.
Na wschodzie planowano włączyć teren
Królestwa Polskiego z wyłączeniem części
ziemi suwalskiej, a także gubernie wileńską,
grodzieńską, mińską, zachodnią część
witebskiej, wołyńską oraz część zachodniej
guberni podolskiej (z Kamieńcem Podolskim
i Płoskirowem). Ponadto w skład niepodległego państwa polskiego miała wejść Galicja,
znaczne obszary Śląska Cieszyńskiego oraz
północna część Spisza i Orawy. Historycy
podkreślają, że o ile Dmowski był mózgiem
polskiej delegacji, zarówno w kwestii wystąpień, jak i działań zakulisowych, to Ignacy Jan
Paderewski jest symbolem łącznika. Jego
sława światowej klasy muzyka i wynikający
z tego autorytet daleko wykraczały poza kręgi
gabinetowe. Jako gwiazdor pierwszego rzędu
wywarł on ogromny wpływ na ostateczne
rokowania polskiej sprawy w Paryżu. Na jego
życzenie 15 kwietnia 1919 roku rozwiązał się
formalnie Komitet Narodowy Polski. Po kilku
miesiącach negocjacji, 28 czerwca 1919 r.
w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego podpisany został traktat pokojowy z Niemcami.
Na jego mocy Niemcy miały między innymi
zrezygnować ze wszystkich posiadłości
kolonialnych, oddać Francji Lotaryngię
i Alzację, zgodzić się na przekazanie Zagłębia
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Saary na 15 lat pod zarząd Ligi Narodów,
a następnie na plebiscyt, który rozstrzygnie
o jego przynależności państwowej, przekazać
część swoich obszarów wschodnich na rzecz
Polski oraz utworzyć wzdłuż Renu strefę zdemilitaryzowaną. Armia niemiecka miała zostać
ograniczona do 100tys. żołnierzy. Niemcy nie
mogły posiadać ciężkiej artylerii, broni pancernej, lotnictwa bojowego i okrętów wojennych.
Ponadto miały zapłacić ogromne reparacje
wojenne, których wysokość ustalono w 1921 r.
na 132 mld marek w złocie. Polskiej delegacji
nie udało się osiągnąć wszystkich stawianych
celów. Dyplomatów szczególnie krytykowano za narzucony tzw. mały traktat wersalski,
dotyczący ochrony mniejszości narodowych.
Na jego mocy polski rząd został zobowiązany
do zapewnienia, pod kontrolą międzynarodową, pełnego równouprawnienia obywateli
wszystkich narodowości oraz różnych wyznań,
zagwarantowania im swobody używania
rodzimego języka, zakładania i prowadzenia
własnych szkół oraz instytucji kulturalnych.
W razie niespełnienia tych warunków, mogły
one kierować skargi przeciwko Polsce do Rady
Ligi Narodów.
Poza tym, nie udało się m.in. wcielić Wolnego
Miasta Gdańska do Rzeczypospolitej oraz

uzyskać reparacji wojennych od Niemiec. Mimo
wszystko, dzień 28 czerwca 1919 roku może
być zapamiętany jako wielkie zwycięstwo
polskiej dyplomacji. Byliśmy wówczas jako kraj
traktowani podmiotowo i wspólnie z mocarstwami decydowaliśmy o powojennych losach
Europy. Ta sytuacja jawiła się jako diametralnie różna od tej, która miała miejsce ćwierć
wieku później w Jałcie. Wówczas nikt nas nie
pytał o zdanie, byliśmy jedynie przedmiotem
rokowań zwycięskich mocarstw. Dlatego tym
bardziej warto wspominać chlubne wydarzenia z 1919 roku. Nie byłyby one możliwe,
gdyby nie dyplomatyczny geniusz Romana
Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Niestety, dziś wciąż zbyt rzadko docenia
się rolę tych mężów stanu, a także wagę
Traktatu Wersalskiego. Co prawda, współczesny kontekst polityki międzynarodowej
nie sprzyja świętowaniu tej rocznicy. Niemcy
i Francja, będące wówczas po dwóch stronach
barykady, dziś są strategicznymi partnerami
w ramach Unii Europejskiej. Nic nie stoi jednak
na przeszkodzie polskiej polityki historycznej,
aby akcentować nasz wkład w konferencję
pokojową po I wojnie światowej.

WILLA JASNY DOM – INSTYTUT Z WIZYTĄ
Normalny dom na warszawskich Włochach, przy ul. Świerszcza 2. Z wyglądu starszy od stojących obok, wybudowany w stylu modernistycznym w pobliżu rozległego parku i linii kolejowej
przecinającej stolicę. Bez większego uszczerbku przetrwał lata II wojny światowej, ale w styczniu
1945 roku dotychczasowi właściciele, rodzina Kasperkiewiczów, zostali z niego wyrzuceni przez
sowietów. Aż do początku XXI wieku nie było wiadome publicznie, że „Willa Jasny Dom” tak
znacząco różni się od innych domów. 20 lat temu, 11 listopada 2000 roku, spadkobiercy Kasperkiewiczów którzy odziedziczyli nieruchomość w jej piwnicach odkryli ślady przebywania polskich
bohaterów podziemia niepodległościowego. Z czasem zagracone dotychczas piwnice zaczęły
ujawniać coraz więcej tajemnic, układać w jeden spójny obraz zaczęły się akty dramatu jaki
rozegrał się tutaj tuż po wyparciu Niemców z ruin Warszawy.
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Od lutego do października 1945 roku dom ten służył za więzienie sowieckiego kontrwywiadu
Smiersz oraz jego nie mniej upiornego tworu, Głównego Zarządu Informacji WP (czyli tzw. Informacji wojskowej) – jednej z najbardziej zbrodniczych instytucji w wojennej i powojennej Polsce.
Przez okres istnienia tymczasowego więzienia i katowni sowieckiej przewinęło się tu około tysiąca
osób. Ślady ich kaźni po dziś dzień noszą piwniczne cegły, skrupulatnie drążone paznokciami
więźniów i tymi przedmiotami, które mimo czujnych oczu strażników mogły jednak dostać się
w ich ręce. Obecna współwłaścicielka domu kieruje nas do piwnic, i tam zaczyna opowiadać
tę dramatyczną historię. Dla niej zaczyna się ona w 2000 roku, kiedy na jednej z cegieł dostrzega
napis „Bóg, Honor, Ojczyzna”, obok liczne nazwiska i inicjały, a także rysunki, które jak się okazuje
stanowiły kalendarze więzienne.

żródło: www.willajasnydom.pl

Kolejne lata to żmudna walka o prawdę, także z niektórymi byłymi lokatorami domu dokwaterowanymi na modłę sowiecką, bez najmniejszego względu na prawo własności. Część z nich
to dawna nomenklatura komunistyczna. Zatajali prawdę a przyparci do muru twierdzili że chyba
było tu więzienie gestapo. Musiał to być w takim razie świetnie zakamuflowany niemiecki
pododdział, skoro wytrwał na posterunku aż do października 1945. Dwa karcery, męski i kobiecy,
unaoczniają z jakim cierpieniem wiązało się przebywanie w tych ciemnych, piwnicznych pomieszczeniach – nawet w liczbie kilku osób naraz. Na drewnianych drzwiach jednego z nich kolejny
napis – „Matko Boża Opiekunko Nasza Wyratuj”. W innych celach przetrzymywano kilkadziesiąt
osób, panował niesamowity ścisk. Na wyższych kondygnacjach domu znajdowały się pokoje
przesłuchań i pomieszczenia administracyjne.
W jednym z pokoi w kącie po dziś dzień stoi piec kaflowy, na który z całej siły popychani byli
więźniowie w trakcie śledztwa. Z późniejszych relacji więźniów wynika że w celach słychać było
krzyki przesłuchiwanych. W kolejnych latach w przywracanie tego miejsca pamięci Polaków
włączył się Instytut Pamięci Narodowej. Dziś z pociągu przejeżdżającego przez stację kolejową
Warszawa – Włochy widać na domu znak Polski Walczącej, a jeśli przyjrzeć się dokładniej –
również tablicę pamiątkową odsłoniętą uroczyście w marcu 2006 roku przy udziale ówczesnego
prezesa IPN-u Janusza Kurtyki. Od 2013 roku Fundacja „Willa Jasny Dom” dba o zachowanie piwnic
w nienaruszonym stanie, udostępnia je do zwiedzania, w tym rówież współpracując z placówkami edukacyjnymi, a także stara się o pozyskiwanie środków na niezbędne prace konserwacyjne.
www.instytutverbaveritatis.pl
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CZYM JEST ANTYPOLONIZM I JAK Z NIM WALCZYĆ?
– Dzień dobry Panie Redaktorze.
Zaczniemy od pytania najbardziej ogólnego
czym według Pana jest antypolonizm?
– Dzień dobry. Najkrócej rzecz ujmując jest
to ogół niechętnych, wrogich uczuć w stosunku
do Polaków i do polskości, kultury polskiej czy
szerzej mówiąc do polskiej cywilizacji. Oczywiście nie chodzi wyłącznie o wrogie uczucia czy
takie stereotypowe złe nastawienie do etnicznych Polaków. Raczej sądzę, że w tym konkretnym przypadku przede wszystkim do tego,
co można nazwać polskim idiomem. Polskim
sposobem myślenia, polską kulturą albo tym
co jest zawarte w naszej historii, tożsamości,
cywilizacji. Najogólniej antypolonizm to stereotyp, czyli zjawisko mające miejsce w sytuacji
gdy kto podświadomie reaguje negatywnie
na skojarzenie z Polską i polskością. A co mu
się kojarzy z Polską i polskością?
Przywiązanie do religii, przywiązanie do katolicyzmu. Uznaje on, że mamy do czynienia
z jakimś państwem rozwichrzonym, pozbawionym szacunku dla porządku, z jakąś formą
arbitralności albo szczególnie w ostatnim
okresie polskość kojarzy mu się z antysemityzmem, z wrogim stosunkiem do Żydów. Czyli
ten antypolonizm ma różne przejawy, które
razem składają się na zestaw wrogich uczuć
wobec polskości a potem następuje racjonalizowanie tych uczuć.
– W 2016 roku opublikował pan książkę pod
znamiennym tytułem „Krew na naszych
rękach? ”. Co się zmieniło przez te cztery lata?
– Na pewno jest tak, że od 2016 roku po tych
czterech latach wzrosła świadomość wśród
Polaków, że zjawisko antypolonizmu czy
polonofobii, bo na różne sposoby te dwa
pojęcia są równoważne, nie jest czymś
marginalnym, bez znaczenia, ale że w istotny
sposób formułuje świadomość i sposób
patrzenia dużej części elit zachodnich.
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Kiedy pisałem tę książkę w 2016 roku
zacząłem ją od opisu wystąpień niektórych
amerykańskich polityków i pokazałem jak ci
amerykańscy politycy i nie tylko politycy, ale
też profesorowie historii, publicyści i intelektualiści mają zakodowane w myśleniu przekonanie, że Polacy uczestniczyli w holokauście
na równej zasadzie z Niemcami. Oni tam
wymieniali szeregiem różne państwa bez
kompletnej wiedzy o tym jak faktycznie
wyglądała okupacja w Polsce, jaką szczególną
rolę Polska odgrywała, ale też kompletnie bez
zastanowienia się i stwierdzenia, że przecież
Polacy byli narodem ofiar. Mówię tutaj o losach
obywateli Polski zarówno o żydowskich, jak
etnicznie polskich korzeniach w czasie II wojny
światowej. To była grupa najbardziej prześladowana, w skali nieporównywalnej z żadnymi
innymi ofiarami. Starałem się w tej książce
pokazać jakie są źródła takiego podejścia,
gdzie tkwi źródło tego antypolonizmu. Wskazywałem w związku z tym na coś co nazywa się
holokaustianizmem, religią holokaustu, czyli
zespołem uprzedzeń czy ideologii odmawiający prawa do bycia ofiarą innym poza Żydami
ofiarom II wojny światowej. Holokaustianizm
szczególnie rozprzestrzenił się właśnie wśród
elit uniwersyteckich i politycznych Zachodu.
Już po publikacji tej książki nastąpiła słynna
nowelizacja ustawy o IPN przygotowana przez
rząd i przypomnę co działo się po tym kiedy,
niezależnie od jakości jej przepisów, noweli-
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zacja się dokonała. Mieliśmy do czynienia
z wielomiesięczną wściekłą akcją propagandową, której jedynym celem było artyleryjskie
ostrzeliwanie Polski na każdy możliwy sposób.
Przypomnę filmiki na Youtubie, a także
wypowiedzi jakiegoś profesora, jakiegoś
polityka, publicysty w wielkich mediach –
wszędzie chodziło o to, by pokazać że polskość
i antysemityzm to niemal to samo i że jeżeli
Polacy się bronią przed tego typu zarzutami
to tylko dlatego, że mają złe sumienie lub
wyrzuty sumienia, że nie potrafią poradzić
sobie z własną przeszłością. Czyli mieliśmy
do czynienia z brutalnym atakiem propagandowym na naszą tradycję, na naszą tożsamość,
a ja wydarzenia poprzedzające go opisałem
na kartach książki „Krew na naszych rękach.”
– Pierwsze pytanie było o antypolonizm,
kolejne jest o naszą reakcję. Czy my w ogóle
powinniśmy na to reagować? Czy to czasami
nie jest nakręcanie koniunktury na treści
produkowane przez osoby, które właśnie
na to liczą?
– To jest oczywiście ważne pytanie: jak należy
reagować na sytuacje w których stajemy się
my, Polacy, przedmiotem oszczerstw, oczerniania i ataków. Odpowiedź nie jest taka prosta,
bo kiedy mamy do czynienia z prowokatorem
albo ze skandalistą bardzo trudno znaleźć
właściwy sposób reagowania.
Zawsze gdy powiemy o tym, nagłośnimy go.
Człowiek ten właśnie na to liczy, w związku
z tym skandal robi się większy. Wszyscy
się o nim dowiadują i coś z tego skandalu
może pozostać „prawdą”. Przykładem jest
wypowiedź Jana Tomasza Grossa: „Polacy
zabili więcej Żydów niż Niemców”. Rzecz
absurdalna, radykalna. No i teraz co z tym robić
przejść do porządku dziennego, udać, że tego
nie słyszało, nie widziało? Problem polega
na tym, że to nie jest jednostkowa wypowiedź.
Ten człowiek rozzuchwalony brakiem reakcji
posuwa się dalej i będzie mówił być może,
że Polacy zabili o wiele więcej Żydów niż
Niemcy albo jedynie Polacy zabijali Żydów,
a nie Niemcy. Na końcu tej historii Polacy

i Niemcy zabijali wspólnie Żydów. Taka jest
logika tego rozumowania, dlatego brak reakcji
na pewno nie jest właściwą metodą. Uważam,
że należy reagować odwołując się do rzetelnych argumentów, pokazywać kłamstwa.
Pokazywać gdzie mamy do czynienia z zafałszowaniem i robić to śmiało. Każdy ma prawo
do błędu. Jeśli wskazujemy komuś błędy
i ten mówi: przepraszam, pomyliłem się, nie
wiedziałem – jest to do przyjęcia.
Natomiast jeśli mimo to on dalej brnie
w tą swoją propagandę i tą swoją antypolską retorykę, to niestety trzeba odwołać
się nie tylko do takich środków jak tłumaczenie,
argumenty, ale posługiwać się trzeba również
środkami prawnymi albo w przypadku państwa
jakimiś innymi środkami, które tylko państwo
może zastosować w stosunku do kogoś kto
uporczywie, kierowany złą wolą, niechęcią
i właśnie antypolonizmem próbuje Polskę
atakować. Już wtedy nie mamy do czynienia
z naturalną dyskusją między historykami,
publicystami, z wolną wymianą opinii, tylko
mamy do czynienia z czymś co można nazwać
elementem instrumentalnej polityki skierowanej przeciwko Polsce i wtedy trzeba użyć
innych instrumentów.
– W czym miałaby się przejawiać ta reakcja?
Od czego należałoby zacząć, żeby to było
skuteczne, żeby tym osobom nie chciało się
produkować takich treści?
– Myślę, że taka reakcja musi być zbudowana na podwójnym przekazie. Z jednej
strony na pewno trzeba reagować na błędy,
na fałszerstwa, na kłamstwa. Jeżeli na przykład
dany publicysta czy autor publikuje swój
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tekst w jakimś medium to trzeba domagać
się, żeby w tym samym medium pojawiło się
sprostowanie i odpowiedź. Ale oczywiście
w ten sposób byśmy działali tylko reakcyjnie
to znaczy za każdym razem Polska byłaby
w takiej sytuacji, że jesteśmy o krok z tyłu
przed tymi, którzy nas atakują. Drugi sposób
nazwałbym pozytywnym. Ma to być próba
docierania do opinii zachodniej, bo to do niej
jest skierowana duża część antypolskiej propagandy, z pozytywnym przekazem. I ten przekaz
ma podwójny charakter. Z jednej strony
pokazywanie jak wyglądała okupacja w Polsce,
jakie było zagrożenie dla Polaków niosących
pomoc Żydom.
Jak naprawdę wyglądały relacje między
Polakami, Żydami a okupantami czyli
Niemcami, którzy wtedy w Polsce żyli.
I to na pewno do jakiejś grupy ludzi dotrze. Drugi,
moim zdaniem kompletnie zaniedbanym w tej
dyskusji sposób, to bardzo stanowcze pokazywanie i przypominanie polskich ofiar. To jest
moim zdaniem najbardziej zaniedbana sfera
tej całej debaty. Warto zauważyć, że właściwie
wszystkie filmy, artykuły, szkółki teatralne,
audycje itd. dotyczące II wojny światowej
przedstawiają problem tylko z jednej perspektywy, to znaczy z perspektywy cierpienia
żydowskiego i cierpienia tych, którzy Żydom
pomagali. Nie mam nic przeciwko temu pod
warunkiem, że polskie instytucje kulturalne
i państwo Polskie rozumieją, że to jest tylko
jeden z dwóch ważnych elementów, dwóch
ważnych przekazów. Bo drugim, nie mniej
ważnym, którego kompletnie brakuje, jest
pokazywanie cierpień polskich ofiar, polskiej
martyrologii, pokazywanie okupacji niemieckiej jako zwróconej nie tylko przeciwko Żydom,
ale przed wszystkim najpierw przeciwko
polskiemu państwu a później przeciwko
polskiemu narodowi. I połączenie tych dwóch
opowieści: o Polakach ratujących Żydów
i o przeciwdziałaniu nagannym przypadkom
donoszenia czy innej podłości, która towarzyszy każdej wojnie, i tego drugiego przekazu
o Polakach jako ofiarach okupacji niemieckiej
i sowieckiej. To właśnie Polskę wyróżniało
i dopiero to pozwalałoby moim zdaniem
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dotrzeć do zachodniej opinii publicznej,
do ludzi, którzy często kierują się nie złą wolą
a nieznajomością prawdy. Tak mocno zostali
wychowani już w tej nowej kulturze holokaustiańskiej, że nie zdają sobie sprawy, że znają
tylko część prawdy, a część prawdy z czasem
staje się półprawdą – półprawda staje się
fałszem.
– Domyślamy się, że to nie są środowiska,
które działają w próżni. Nie działają samotnie,
zakładam że mają jakichś protektorów. Jakie
są ich cele?
Tak jak powiedziałem, jeśli jest prawdą teza,
że tym ideologicznym motywem ataków
na Polskę czy na Polaków jest holokaustianizm, to trzeba spojrzeć w czyim interesie jest
propagowanie tego typu podejścia.
Pozwala ono przerzucić winę na Polaków,
co jest w interesie dotychczas uznanych
za sprawców. To jest interes niemiecki, który
w oczywisty sposób polega na rozszerzeniu
tej kategorii sprawców i pokazanie, że Niemcy
hitlerowskie były tylko jedną ze stron odpowiedzialnych za holokaust. Drugi interes, nie
mniej istotny, to interes komunistyczny, który
realizowany był przez europejską, a właściwie
zachodnią lewicę. Polega on na tym, żeby
wyodrębnić holokaust ze wszystkich innych
zbrodni II wojny światowej. Bo jeśli powiemy,
że najgorszą, absolutnie nieporównywalną,
z niczym niedającą się w żaden sposób
zestawić albo całkowicie wyodrębnioną
częścią tej historii wojennej była zbrodnia
holokaustu to w oczywisty sposób usprawiedliwione stają się wszystkie inne zbrodnie
popełnione np. przez sowietów zarówno
przed wojną, w czasie wojny, jak i po wojnie
– one zawsze w odniesieniu stają się czymś
relatywnym. Wśród naukowców żydowskich
albo związanych z państwem Izrael istnieje
z pewnością takie mocne wytwarzanie przekonania, że „wszyscy byli przeciwko Żydom”
i Żydzi byli jedyną grupą, która nie mogła
rzekomo liczyć na żadną pomoc chociaż
mamy dziesiątki, setki, tysiące przykładów tej
pomocy. To pozwala umocnić świadomość
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zeświecczonego społeczeństwa żydowskiego, któremu wraz z zanikiem religijności grozi
rozpłyniecie się w masie innych narodów czy
grup etnicznych. Wreszcie interesy gospodarcze – ataki na Polskę bardzo często inicjowane są przez ludzi, którzy są związani z tymi
środowiskami żydowskimi, które domagają
się zwrotów tak zwanego mienia bezspadkowego. Tylko jeśli uda się udowodnić
rzekomą winę Polski za holokaust, przerzucić
ją na Polaków i wykazać, że Polacy uczestniczyli w zbrodni uzasadnimy nasze roszczenia
i podkreślimy ich moralny status mimo, że one
nie mają żadnych podstaw prawnych. W tym
przypadku zasada, że mienie bezspadkowe
przechodzi na rzecz skarbu państwa ma nie

działać ponieważ ta zbrodnia wykracza poza
inne zbrodnie i związku z tym nasze roszczenia
stają się bardziej wiarygodne. Wskazałem tutaj
różne motywy, które mogą kierować różnymi
grupami: ideologiczne, polityczne, finansowe, świadomościowe, wszystkie oczywiście
zbiegające się w tej realnej próbie przypisania
Polakom winy i do wzbudzenia niechęci wobec
polskości.
– Dziękuje panu bardzo za rozmowę.
Wywiadu dla Instytutu Verba Veritatis
udzielił Paweł Lisicki redaktor naczelny
tygodnika Do Rzeczy.
-Dziękuję bardzo.

WICEMINISTER MARCIN ROMANOWSKI
O WALCE Z ANTYPOLONIZMEM I FAŁSZOWANIU
HISTORII POLSKI I POLAKÓW!
dobrze można by było mówić o antywietnamizmie czy antyamerykanizmie? Czy może
jest sens wyróżniania antypolonizmu jako
zjawiska funkcjonującego w przestrzeni
społecznej?

– W dzisiejszej rozmowie będziemy mówili
o temacie antypolonizmu. Kiedy kilka lat
temu po raz pierwszy usłyszałem to słowo,
zastanawiałem się czy opisywane przez nie
zjawisko jest faktycznie dostrzegalne. Czy
to nie jest kalka z antysemityzmu? Czy równie

– Rzeczywiście od kilku, kilkudziesięciu wręcz
lat w mojej ocenie mamy do czynienia z taką
tendencją w różnych krajach, szczególnie
w krajach zachodnich. Można ją określić
antypolonizmem a czasami wręcz polonofobią. W pierwszej kolejności jest to zakłamywanie historii Polski, podważanie naszego
udziału w wydarzeniach II Wojny Światowej
po tej właściwej stronie. Często ma miejsce
przypisywanie Polsce, Polakom, polskim
instytucjom i narodowi grzechów, błędów
czy wręcz przestępstw, które były przecież
udziałem Niemców, Sowietów czy państw
które kolaborowały z III Rzeszą czy ze Związkiem Sowieckim. Polska, która na tym tle
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wyróżnia się jako kraj gdzie nigdy rząd kolaboracyjny nie powstał, bo polskie społeczeństwo
jednoznacznie opowiadało się przeciwko
totalitaryzmowi brunatnemu i czerwonemu,
jest w tym momencie od kilkudziesięciu lat
szkalowana, oczerniana i myślę, że to jest
to podłoże antypolonizmu o którym można
mówić z całą pewnością.
To coś wyróżniającego. Nie można tego
porównać z niechęcią do innych nacji które Pan
redaktor je wskazał. Jest coś szczególnego
w tym że to właśnie Polska jest krajem, który
spotyka się z takim niesamowitym atakiem.
– Ten atak, jak Pan mówi, trwa już kilkadziesiąt
lat. Jaki może być jego cel? To że coś powie
się w mediach jednych i drugich, napisze się
w kolejnej gazecie to jedno, ale do czego
to wszystko może prowadzić? Przez kogo
może to zostać ewentualnie wykorzystane?
– Cóż, można tutaj dostrzegać różne drugie
dna: można mówić o chęci uzyskania od Polski
jakichś rzekomo należnych odszkodowań, ale
w pierwszej kolejności chodzi tutaj o kwestie
wartości. Dostrzegam pewną korelację
pomiędzy tymi atakami na Polskę i polskość
a pewnym lewackim czy neomarksistowskim
marszem przez instytucje, który dokonuje się
w świecie zachodnim.
Polska jako kraj konserwatywny, jako ostoja
tradycyjnych wartości i religii, przede wszystkim Kościoła katolickiego, jest postrzegana
jako ta zadra, ten kraj, naród, to społeczeństwo, które opiera się ideologizacji neomarksistowskiej o charakterze lewicowym często
związanej z różnego rodzaju lobby homoseksualnym. Tutaj dostrzegam głębokie źródła
antypolonizmu czy polonofobii.
– Powiedział Pan o rzekomych odszkodowaniach, które Polska powinna zapłacić. Ale
to chyba nie tylko kwestie finansowe, nie
tylko kwestie ideologiczne, bo tutaj swoją
rolę odgrywa oczywiście stara i czasami
zapominana geopolityka. To osłabienie
renomy czy prestiżu Państwa czasami
poprzedza atak czy to finansowy np. atak
12

na walutę polską, czy to ataki wręcz już
o charakterze zagrożenia bezpośredniego
dla bezpieczeństwa Polski.
– Oczywiście tak, jeżeli mówimy o polityce
międzynarodowej i geopolityce to nie można
patrzeć tylko i wyłącznie na bieżącą politykę,
na kwestię sił zbrojnych i naszych bieżących relacji międzynarodowych. Tu chodzi
o wygranie tej wojny idei na poziomie aksjologii, semantyki językowej. „Polskie obozy
koncentracyjne” jako coś co jest narzucane
często w narracji antypolskiej. Po to, aby
narzucić swój język, swoją opowieść i wygrać
taką bitwę geopolityczną czy rozegrać swoje
interesy w relacjach międzynarodowych
na tym głębokim poziomie. To na pewno
jest ten wymiar w którym antypolonizm jest
bardzo przydatnym narzędziem dla krajów,
które są dla nas po prostu konkurencyjne.
Niewątpliwie tak jest.
– Zdiagnozowaliśmy pokrótce sytuację.
Podstawowe jest pytanie o plan działania.
Czy wogóle z antypolonizmem jako zjawiskiem należy walczyć?
– Oczywiście, że powinniśmy walczyć. Jeżeli
nie walczymy to pozwalamy przeciwnikowi
na zajmowanie kolejnych pozycji. Zero tolerancji dla agresji, dla niesprawiedliwości, dla
przestępczości przeciwko dobremu imieniu
Polski jest tą strategią, która w mojej ocenie
jest konieczna i powinna być bezdyskusyjna.
Oczywiście tak jak Pan redaktor wspomniał
mamy do czynienia z tego typu działaniami,
więc musi być stanowcza reakcja zaczynając
od tej najbardziej związanej z wymiarem
sprawiedliwości – od działań policji i prokuratury – żeby rzeczywiście w sposób bezwzględny
ścigać tego typu zachowania. Tutaj też w mojej
ocenie przydałyby się zmiany legislacyjne
po to, żeby zakres i typ przestępstwa przeciwko dobremu imieniu Polski były rzeczywiście
zakreślone w sposób odpowiedni, żeby móc
uchwycić to realne zagrożenie. Na drugim
poziomie pokazałbym działanie w ogóle
polskich instytucji, szczególnie Ministerstwa

Magazyn instytutu do Walki z Antypolonizmem • nr 1/2020

Spraw Zagranicznych, ale nie tylko. Działanie
już nie na poziomie ścigania karnego ale raczej
reakcji instytucji państwowych, która powinna
być rzeczywiście natychmiastowa, stanowcza
i bezwzględna w tym sensie że rzeczywiście odnosi się do wszystkich tego typu
negatywnych zachowań w stosunku do Polski.
Na trzecim poziomie powinna stać edukacja
i ten pozytywny przekaz. Przekaz kierowany
w naszym kraju w szczególności do polskiej
młodzieży,
„wychowanie
patriotyczne”.
Za granicą natomiast kierowany do społeczności międzynarodowej do społeczności
poszczególnych państw.
– To teraz o tych zmianach legislacyjnych,
które są przez Pana postulowane. Jak Pan
sobie je wyobraża? Nie mówię o szczegółowych projektach ustaw, ale cały czas myślę
o tych zmianach legislacyjnych w kierunku
ewentualnej penalizacji antypolonizmu.
Przychodzi mi na myśl ustawa o IPN która,
delikatnie mówiąc, nie do końca była
sukcesem Polski na arenie międzynarodowej. Mówię nie tylko o skuteczności wprowadzonych zmian ale również o pewnym
wyczuciu czasu.
– Rzeczywiście to niestety nie zostało zrealizowane. Tutaj potrzebna jest dyskusja, którą
już rozpoczęliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Realizowaliśmy i realizujemy projekty pozwalające na dyskusję na te tematy w naprawdę
szerokim gronie światowej sławy przedstawicieli nauki międzynarodowego prawa karnego,
dyskusję, która pozwoli wrócić do tego tematu
w Polsce i wypracować takie rozwiązania, które
będą się wpisywać w te regulacje obecne
w innych krajach – w Stanach Zjednoczonych
czy w innych krajach zachodnich – i że status
dobrego imienia Polski będzie uregulowany
w sposób który pozwoli na skuteczne ściganie
antypolonizmu.

za granicą czy prostowaniu napływających
stamtąd wypowiedzi antypolskich czy
jesteśmy na tyle wpływowym państwem
żeby takim osobom wysyłać do odczytania
sprostowania?
– Dlaczego nie? Jeżeli chodzi o wspomnianego Baracka Obamę to rzeczywiście za swoje
słowa przeprosił, tłumacząc się niewiedzą.
Nie chcę oceniać czy tak było czy nie, ale
zakładam tutaj dobrą wolę i fakt, że ludzie
na zachodzie często są tak przesiąknięci
tym antypolskim przekazem, że przyjmują nieświadomie pewne postawy, sposób
myślenia czy wyrażania się. Dlatego tak ważna
jest edukacja i ukierunkowanie na promocję
dobrego imienia Polski i na edukację związaną
z rzeczywistym stanem rzeczy dotyczącym
na przykład naszego udziału w II Wojnie
Światowej po stronie aliantów, żeby to rzeczywiście było realizowane z największą stanowczością i na to też muszą być przeznaczone
odpowiednie środki. Pamiętam rozmowę
z prof. Markiem Chodakiewiczem, w trakcie
której powiedział mi, że w okresie negocjacji
po I Wojnie Światowej był bardzo szeroko
zakrojony program realizowany przez środowiska polskie, który byśmy dzisiaj określili
mianem PR. Dla nas może to nie jest dostrzegalne ale bez olbrzymiego wysiłku, bez tego
że w prasie zachodniej były wręcz sponsorowane wówczas w okolicach 1917‒1918‒1919
roku artykuły, które pozytywnie pokazywały
sprawę polską. Może w przeciwnym wypadku
efekty naszych zabiegów nie byłyby takie jakie
mieliśmy. Chciałem tylko o tym wspomnieć
gwoli analogii. Ale rzeczywiście potrzebujemy
bardzo stanowczych, przemyślanych i profesjonalnych działań o charakterze edukacyjnym, aby sformułowanie „polskie obozy” nie
pojawiało się a przynajmniej nie pojawiało
się w sposób nieintencjonalny, żeby ludzie
po prostu wiedzieli że to jest kłamstwo.

– Jeszcze trochę o doborze tych środków,
którymi przyjdzie się Państwu posługiwać
– mówiąc o zwalczaniu antypolonizmu
www.instytutverbaveritatis.pl
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