
Polityka, 2011-06-29, s.20, Edukacja słu Ŝbowa  

Funkcjonariusze polskiego kontrwywiadu mieli uczyć się pracy od Anatolija Golicyna, który 
uwaŜał, Ŝe Solidarność została załoŜona przez KGB, a polski przełom w 1989 r. miał 
unicestwić NATO. Edukacja słuŜbowa CEZARY ŁAZAREWICZ KsiąŜka Anatolija Golicyna, 
byłego oficera kontrwywiadu ZSRR, który uciekł na Zachód w 1961 r., jest białym krukiem. 
Nie moŜna jej kupić ani w księgarni, ani w antykwariacie. Szare okładki i czerwony tytuł 
"Nowe kłamstwa w miejsce starych" moŜna zobaczyć jedynie w siedzibie SłuŜby 
Kontrwywiadu Wojskowego, który chyba jako jedyna tajna słuŜba w świecie chciał poprzez 
literaturę edukować społeczeństwo. KsiąŜka została przetłumaczona, wydrukowana i 
wydana na polecenie pierwszego szefa SKW Antoniego Macierewicza i miała być bezpłatnie 
kolportowana wśród studentów, dziennikarzy, naukowcowi oficerów wywiadu. Dla tych 
ostatnich miała się stać obowiązkowym podręcznikiem szkoleniowym. Tylko Ŝe cały 
wydrukowany nakład zalega od czterech lat w magazynach wydawcy, czyli SKW, i nikt nie 
wie, co z ksiąŜkami dalej zrobić. Tom pierwszy i ostatni SKW o istnieniu Biblioteki 
Kontrwywiadu Wojskowego dowiedziała się pod koniec 2007 r., gdy pierwszego szefa 
kontrwywiadu Antoniego Macierewicza zastąpił na stanowisku płk Grzegorz Reszka. - Wtedy 
dotarta do nas faktura, z której wynikało, Ŝe powinniśmy zapłacić za jakieś dziwne 
tłumaczenie - opowiada funkcjonariusz SKW. - Gdy zaczęliśmy sprawę badać, okazało się, 
Ŝe wydaliśmy jakąś ksiąŜkę, której paczki odnalazły się w naszych magazynach. Była to 
właśnie ponad 500-stronicowa ksiąŜka Anatolija Golicyna, wydana jako pierwszy tom 
Biblioteki SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego. Wydrukowano ją w bardzo duŜym, jak na 
potrzeby SKW, nakładzie 1300 egzemplarzy, wydając na to ponad 70 tyś. zł. -Jak na wydatki 
słuŜb specjalnych to nie są oszałamiające kwoty - tłumaczy funkcjonariusz SKW. - My jednak 
zastanawialiśmy się, po co to zrobiono? Wydawanie ksiąŜek nie mieści się w zakresie 
działalności słuŜby wywiadowczej. Nawet jeśli gdzieś na świecie pojawiała się wyjątkowo 
cenna publikacja, to słuŜby kupowały zwykle jeden egzemplarz, który był tłumaczony 
częściowo, jako wewnętrzny skrypt dla funkcjonariuszy. Zwykle koszty takiej operacji nie 
przekraczały 50-60 dol. - SłuŜby specjalne nie powinny prowa-dzićdziałań, do których nie 
zostały powołane - uwaŜa płk Grzegorz Reszka. - Wola szefa oraz jego gust nie mogą 
uzasadniać takiej działalności wydawniczej. Kontrwywiad szuka wydawcy SłuŜba 
Kontrwywiadu Wojskowego powstała w październiku 2006 r. w miejsce rozwiązanego WSI. 
Pierwszym jej szefem został Antoni Macierewicz, wiceminister MON w rządzie Jarosława 
Kaczyńskiego i weryfikator Wojskowych SłuŜb Informacyjnych. Rok po swojej nominacji 
wpadł na pomysł, by kontrwywiad wojskowy wydał Golicyna po polsku. Dlaczego akurat 
jego? W liście do wydawnictwa GSG&Part-ners, mieszczącego się w Kalifornii, szef 
wojskowego kontrwywiadu napisał, Ŝe pierwszy raz przeczytał Golicyna 20 lat temu: "I nadal 
jestem pod wraŜeniem większości idei Autora". Macierewicz informował wydawców, Ŝe 
został szefem słuŜby wywiadowczej, która została powołana w miejsce WSI, 
zdominowanego przez kilkuset oficerów szkolonych w Związku Sowieckim. "Obecnie - pisał 
do wydawców - ku zbawieniu całej Wspólnoty Euro-Atiantyc-kiej i na rzecz wzmocnienia 
NATO, pozbyliśmy się ich. (...) Jeśli chodzi o SKW, muszę się przyznać, iŜ nasz sposób 
myślenia jest bliski myślom Golicyna. Prace Go-licyna są wręcz niezbędne dla nas, jako 
nowej słuŜby demokratycznego świata, przede wszystkim w celach edukacyjnych i 
szkoleniowych". Kontrwywiad Wojskowy miał pewne trudności z ustaleniem właściwego 
adresu wydawnictwa GSG&Partners, które ponoć posiadało prawa wydawnicze do ksiąŜki 
Golicyna, list więc wysłano na adres post restante w USA. Dotarł cudem, bo numer skrytki 
nie był przez wydawnictwo uŜywany przez ostatnie 10 lat. W ostatnich słowach minister 
Macie-rewicz gorąco prosi o przekazanie najserdeczniejszych pozdrowień panu Go-licynowi, 
jeśli ktoś z wydawnictwa GSG spotkałby go przypadkiem. Brytyjski premier tez był agentem 
Georg S. Gabric z wydawnictwa GSG&Partnerzy nie mógł przekazać Go-licynowi 
pozdrowień, bo ten od wielu lat się ukrywa. Prawdę mówiąc, nie wiadomo, czy Golłcyn w 
ogóle jeszcze Ŝyje (miałby dzisiaj 85 lat). Przed laty zasłynął teorią totalnego spisku KGB. - 
Według niej, kaŜdy przewerbowany szpieg z ZSRR miał być dezinformatorem - tłumaczy 
Antoni Podolski, były wiceminister w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, twórca 



Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. - Według Golicyna, kaŜdy obywatel ZSRR był co 
najmniej nieświadomym dezinformatorem - oczywiście poza samym Golicynem, który jako 
jedyny posiadał klucz do pełnej wiedzy. Potem lansował tezę o strategicznej grze pozorów. 
Według niej, jak tłumaczy Podolski, zerwanie stosunków ZSRR z Chinami i Albanią miało 
być zaplanowanym kamuflaŜem dla zmylenia Zachodu. Prowadzone przez lata śledztwo 
dowiodło jednak, Ŝe radziecki agent fantazjował i upiększał informacje, by być stale 
atrakcyjnym źródłem informacji, a takŜe by sprostać potrzebom jednego z najaktywniejszych 
tropicieli zdrady w CIA - szefa jej kontrwywiadu Jamesa Jesusa Angeltona. - W końcu, gdy 
zorientowano się, Ŝe jego rewelacje przy niosły jedynie paraliŜ działań operacyjnych CIA 
wobec ZSRR i zniszczyły kariery wielu zasłuŜonych operatorów, Golicyna uznano za wariata 
i hochsztaplera - dodaje Antoni Podolski. W latach 70. próbował jeszcze przekonać, Ŝe 
premier Wielkiej Brytanii Harold Wilson jest radzieckim agentem wpływu, zaś premier Izraela 
Golda Meir - agentką KGB. W tych fantazjach Golicyna jest teŜ polski ślad; to on przekazał 
brytyjskim słuŜbom w latach 60. informację, Ŝe to Rosjanie dokonali w Gibraltarze zamachu 
na premiera Władysława Sikorskiego. - W kręgach słuŜb od wielu lat rewelacji Golicyna nikt 
nie traktuje powaŜnie-mówi Piotr Niemczyk, były dyrektor Biura Analiz i Informacji UOP, 
takŜe wiceszef zarządu Wywiadu UOR Dlatego gdy w 1984 r. Goli-cyn wydał swą pierwszą 
ksiąŜkę w niewielkim amerykańskim wydawnictwie Dodd Mead and Co., nie wzbudziła 
zainteresowania ani czytelników, ani CIA. Dlaczego szef SKW zdecydował się na wydanie 
ksiąŜki skompromitowanego agenta i na dodatek chciał z niej zrobić obowiązkowy 
podręcznik polskich słuŜb specjalnych? Piotr Niemczyk uwaŜa, Ŝe wytłumaczenie jest dość 
proste: - Dzięki tej publikacji Macierewicz mógł znaleźć potwierdzenie dla swojej spiskowej 
teorii, którą od lat lansuje. Sam pierwszy szef SKW wyjaśnia to w napisanym przez siebie 
wstępie: "Jej studiowanie pomoŜe lepiej rozumieć zagroŜenia, jakie stoją przed Polską, a 
które słuŜba kontrwywiadu ma obowiązek zwalczać". A największym zagroŜeniem, według 
Macierewicza, jest to, Ŝe choć wyzwoliliśmy się z radzieckiej okupacji, to wciąŜ pozostajemy 
pod dominującym wpływem dawnego okupanta. "Stało się tak właśnie dlatego - wyjaśnia 
szef SKW-Ŝe Rosji sowieckiej udało się zastąpić autentyczną opozycję niepodległościową 
ruchami dysydenckimi, których celem była nie niepodległość, lecz socjalizm z ludzką twarzą". 
Golicyn wszystko przewidział Wydane przez SKW dzieło Golicyna pasowało jak ulał do 
lansowanej wówczas przez środowisko PiS teorii spiskowej, według której tajne słuŜby, ze 
swoimi mocodawcami w Moskwie, sterują wszystkim. Golicyn w swojej ksiąŜce pisze, Ŝe to 
KGB stworzyło w komunizmie opozycję i ruchy dysydenckie. Sterowani przez nich ludzie 
zostali wykreowani na opozycję, by stworzyć niekomunistyczną partię, która w wypadku 
krachu systemu gwarantowałaby komunistom przetrwanie. Ten plan, według Golicyna, 
realizowany jest niepostrzeŜenie od wielu lat. Dla przykładu, powstanie w Pradze w 1968 r. 
wcale nie było spontanicznym protestem Czechów, tylko akcją KGB zmierzającą do 
wykreowania Aleksandra Dubczeka (według Golicyna - radzieckiego szpiega na usługach 
KGB). W podobny sposób, jak przekonuje Golicyn, załoŜona została równieŜ Solidarność. 
"Początki ruchu Solidarności - czytamy w ksiąŜce - w stoczni noszącej imię Lenina, 
śpiewanie Międzynarodówki, uŜywanie przez członków Solidarności sloganu: Proletariusze 
wszystkich krajów, łączcie się! oraz stała obecność portretu Lenina, wszystkie te rzeczy 
pasują do faktu ukrytego kierowania organizacją przez Partię". W taki sam ukryty sposób 
partia sterowała równieŜ polskim Kościołem. Golicyn nie ma wątpliwości, Ŝe to PZPR 
najbardziej wspierała w 1981 r. działalność Solidarności, bo wśród liderów tego związku było 
wielu członków KC PZPR. (Dla radzieckiego szpiega li-derką Solidarności jest m.in. Zofia 
Grzyb z KC PZPR, zaliczana wówczas do najbardziej betonowych komunistów). Antoni 
Macierewicz, dzięki Golicy-nowi, mógł udowodnić najwaŜniejszą ze wszystkich tez, Ŝe w 
1989 r. polskich komunistów obaliła opozycja wykreowana przez KGB: Michnik, Kuroń, 
Geremek i Mazowiecki. "Golicyn w 1984 r. dzięki precyzyjnej analizie przewidział powstanie 
rządu grubej kreski Tadeusza Mazowieckiego" - napisał w przedmowie do ksiąŜki Antoni 
Macierewicz, a na konferencji naukowej, poświęconej Okrągłemu Stołowi, rozwinął tę myśl 
Golicyna: "Wyrosły ze stanu wojennego, pierestrojki i okrągłego stołu system gospodarczy i 
polityczny od samego początku miał realizować funkcję pacy-fikacyjną wobec społeczeństwa 
i jego potrzeb, był kontynuacją taktyki pozornych ustępstw mających uniknąć otwartego 



wybuchu społecznego gniewu". Najlepsza ksiąŜka o dezinformacji -KsiąŜka Golicyna miała 
być biblią dla kaŜdego funkcjonariusza kontrwywiadu - opowiada wysoki oficer SKW. Tak się 
jednak nie stało, bo jej wydanie zbiegło się w czasie ze zmianą rządu. Ostatniego dnia 
swojego urzędowania Antoni Macierewicz zdąŜył napisać jedynie przedmowę do pierwszego 
polskiego wydania, w której podkreślił, Ŝe jest to najlepsza ksiąŜka o rosyjskiej dezinformacji. 
A po odejściu ze słuŜby oskarŜał kolejnych szefów SKW, Ŝe dewastują jego dorobek, m.in. 
skazując na przemiał cały nakład wydanej przez niego publikacji. Wbrew twierdzeniom 
Macierewicza, nie została ona jednak zniszczona. Ani płk Grzegorz Reszka, ani jego 
następca gen. Janusz Nosek nie znaleźli w pracy radzieckiego agenta niczego uŜytecznego. 
Jak twierdzi jeden z oficerów SKW, ksiąŜkę analizowali dyrektorzy jednostek liniowych SKW 
pod względem jej przydatności do pracy i szkolenia. - Ocenili ją zdecydowanie negatywnie - 
mówi. - Chcieliśmy się jej pozbyć, by nie zalegała w magazynach, ale wtedy okazało się, Ŝe 
SKW nie posiada prawa do jej wydania. Co będzie, jeśli autor zaŜąda od nas wysokiego 
odszkodowania? W liście do SKW George S. Gabric z wydawnictwa GSG&Partners nie 
potwierdził, czy posiada prawa autorskie, choć wyraził pragnienie, by dzieło było szeroko 
kolportowane w Polsce. Napisał, Ŝe pomysł ma jego pełną aprobatę. Ale czy autor o tym 
wie? Gabric nie pozostawił Ŝadnych wątpliwości, Ŝe nie ma z nim kontaktu: ^- ^ "śyczyłbym 
sobie - pisał w liście do SKW- aby pan Golicyn mógł się znów ujawnić. Gdyby to nastąpiło, 
ośmielam się twierdzić, Ŝe z całego serca zaaprobowałby ponowne wydanie swojej ksiąŜki". - 
Trudno jednak na podstawie tak wątłej przesłanki uznać, Ŝe autor przekazał nam prawa do 
publikacji - mówi oficer SKW. Czy to znaczy, Ŝe wojskowy kontrwywiad wydrukował ją po 
piracku? Antoni Wręga, który na polecenie Ma-cierewicza pilotował jej wydanie, niewiele juŜ 
pamięta. Mówi, Ŝe wykonywał tylko polecenia swojego szefa, a poseł Macierewicz na maiła 
w tej sprawie nie odpowiedział. Kariera w sieci Im głębiej ksiąŜka Golicyna zalega w 
magazynach SKW, tym większym obrasta mitem w prawicowej prasie. "Głos", wydawany 
przez Macierewicza, powołując się na radzieckiego agenta, udowadniał np., Ŝe fałszywa, 
wykreowana przez KGB opozycja antykomunistyczna w Polsce zdyskredytowała prawdziwą 
opozycję antykomunistyczną, przedstawiając ją jako oszołomów. Natomiast związany z 
ojcem Rydzy-kiem "Nasz Dziennik" publikował nawet fragmenty dzieła, zaznaczając przy 
tym, Ŝe Golicyn udowodnił, iŜ wszystkie przemiany, transformacje, ruchy dysy-denckie, 
pierestrojka i tzw. utworzenie demokratycznych rządów w krajach bloku komunistycznego 
były tylko propagandowym kamuflaŜem dla operacji utrwalania i poszerzania "systemu 
sowieckiego" w świecie. Elektroniczna wersja ksiąŜki, za której tłumaczenie zapłaciło SKW, 
od kilku lat krąŜy po sieci. Prawdopodobnie została wykradziona ze słuŜbowych komputerów. 
-Jest to bulwersujące, ale ustalenie źródła jej wycieku jest zbyt trudne- mówią w SKW. 
KsiąŜka robi furorę w sieci, bo tezami Golicyna moŜna udowodnić wszystko. Zdradę Tuska, 
zwycięstwo Komorow-skiego, a nawet istnienie Samoobrony Andrzeja Leppera. Od ponad 
roku Golicyn jest wykorzystywany przez prawicowych blogerów do udowodnienia tezy, Ŝe 
katastrofa smoleńska to tylko element długotrwałej strategii. Przypomnijmy, ksiąŜka Golicyna 
nosi tytuł "Nowe kłamstwa w miejsce starych". CEZARY ŁAZAREWICZ 

 


