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Jak liczna by∏a agentura w Pols-
ce? Z pewnoÊcià by∏a liczna. Wed∏ug
niektórych ekspertów w okresie
PRL-u dotyczy∏o to ponad miliono-
wej populacji. Agentura by∏a w woj-
sku, w zak∏adach pracy, w mieÊcie
i na wsi. Wspó∏pracowników SB nie
nale˝y myliç z bezinteresownymi
donosicielami, którzy pracowicie
wysy∏ali i wysy∏ajà anonimy na
swych sàsiadów, kolegów, wrogów
i przyjació∏. Ci spo∏ecznicy wymy-
kajà si´ wszelkim statystykom.

O pot´dze donosu przekona∏
si´ przed laty pewien zacny cz∏o-
wiek, który niefrasobliwie da∏ klapsa
siedmioletniemu jedynakowi za
st∏uczenie wazy z zupà. Maluch po-
stanowi∏, ˝e nie odpuÊci. Wytar∏ ∏zy,
wzià∏ kartk´, o∏ówek i napisa∏: - „Do
Urz´du Bezpieczeƒstwa! Tata mówi
Stalin gupi”. No i panowie z bezpie-
ki bez trudu odnaleêli tatusia, który
zanim zdo∏a∏ si´ wyt∏umaczyç, prze-
siedzia∏ w ciemnicy kilka miesi´cy
o chlebie i wodzie.

Donosicielstwo w Polsce nigdy
nie przybra∏o tak masowego charak-
teru jak w Zwiàzku Radzieckim. W
jednej z rosyjskich komedii, którà
nakr´cono ju˝ po upadku ZSRR,
pokazano historyczny moment
wylàdowania na Placu Czerwonym
samolotu m∏odego Niemca, Martina
Rusta, który bez wi´kszych przesz-
kód przedar∏ si´ przez system obro-
ny powietrznej Moskwy i dotar∏ do
samego Mauzoleum Lenina. W∏adze
natychmiast zarzàdzi∏y alarm w
KGB. Rozkaz o tym dotar∏ tak˝e do
Teatru Wielkiego, w którym odby-

wa∏ si´ spektakl baletowy. I co si´
sta∏o? Teatr Wielki opustosza∏ w
okamgnieniu. Wspó∏pracownikami
KGB by∏a jednak nie tylko publicz-
noÊç, która gwa∏tem rzuci∏a si´ do
wyjÊcia, ale nawet g∏ówny solista
baletu, który bez wahania porzuci∏
swà partnerk´ na Êrodku sceny i
znik∏ za kulisami.

Komedia ta nie by∏a odkrywcza,
bowiem jeszcze w latach osiemdzie-
siàtych wàtek ten pojawi∏ si´ w zna-
komitej komedii Juliusza Machuls-
kiego „Deja vu”, gdy Jerzy Stuhr
uÊwiadomiwszy sobie, ˝e wszystkie
osoby, które spotka∏ w radzieckiej
Odessie, sà pracownikami wiado-
mego resortu, nie móg∏ si´ pows-
trzymaç od zachwytu: - „Fantastycz-
ny kraj, wszyscy w milicji”.

Z rzeczywistoÊcià radzieckà nic
si´ równaç nie mog∏o. W kraju Rad,
jak to napisa∏ Janusz Korwin Mikke
- „Ca∏a Cerkiew, z Patriarchà Mos-
kwy i Wszechrusi na czele, by∏a na
liÊcie p∏ac KGB”.

KGB inwigilowa∏o nie tylko cer-
kiew prawos∏awnà, ale tak˝e i inne
koÊcio∏y, dzia∏ajàce zarówno na
terenie ZSRR jak i poza granicami
tego kraju. Pan T. wspomina∏, jak
w koƒcu lat pi´çdziesiàtych stara∏
si´ o wyjazd z radzieckiego wówczas
Lwowa do Polski, a uzyskawszy wre-
szcie zgod´ w∏adz, postanowi∏ po-
dzi´kowaç urz´dniczce, która po-
maga∏a mu w za∏atwieniu formal-
noÊci. Odwiedzi∏ jà z kwiatami w
jej biurze, a tu raptem uchyli∏y si´
drzwi i do gabinetu zajrza∏ ksiàdz
w sutannie. Urz´dniczka poderwa∏a

si´ z miejsca i s∏u˝biÊcie wyrecyto-
wa∏a: - Dzieƒ dobry, towarzyszu ka-
pitanie, prosz´ wejÊç. Ksiàdz wszed∏
do Êrodka, a widzàc osob´ postron-
nà, zirytowa∏ si´ i wydar∏ si´ na
nieszcz´snà kobiet´: - Co wy, towa-
rzyszko? Co wy sobie wyobra˝acie?
Nie jestem ju˝ kapitanem, lecz ksi´-
dzem. Ukoƒczy∏em seminarium
duchowne, a w ogóle to najpierw
pomyÊlcie, zanim coÊ powiecie.

Zdarzenie to mia∏o miejsce ju˝
w czasach chruszczowowskiej
odwil˝y i nie pociàgn´∏o za sobà
przykrych konsekwencji. Mniej
szcz´Êcia mia∏a jednak kobieta, któ-
ra w czasach stalinowskich posz∏a
do cerkwi wyspowiadaç si´. Posz∏a,
a tu duchowny enkawudzista. Wy-
s∏ucha∏ jej cierpliwie, po czym pyta:
- I co, cioteczko, bolszewicy prze-
Êladujà? - Oj przeÊladujà, ojczulku,
niech ich licho - odpowiedzia∏a ko-
bieta, ocierajàc ∏zy. No i nie zdà˝y∏a
nawet dojÊç do domu. Aresztowali
jà po drodze za antyradzieckà agi-
tacj´ i dosta∏a dziesi´ç lat ∏agru.

Lustracj´ rozwià˝e czas. Po pros-
tu z czasem odejdzie pokolenie
tych, którzy wspó∏pracowali lub
mogli wspó∏pracowaç z bezpiekà.
DziÊ powszechna lustracja nie jest
mo˝liwa z przyczyn czysto technicz-
nych, a wybiórcza, dzika lustracja
niczego dobrego przynieÊç nie mo-
˝e. Pochopne oskar˝enie kogoÊ o
agentur´ mo˝e natomiast skutko-
waç procesem sàdowym i warto o
tym pami´taç. Wszak ignorantia
iuris nocet.

      Dawid Binemann-Zdanowicz

Jak pogodziç dobra osobiste ka˝dego cz∏owieka z dzikà lustracjà, która ma u nas miejsce? Wyniesienie przez Bro-
nis∏awa Wildsteina z IPN listy agentów i kandydatów do wspó∏pracy, wzbudzi∏o zachwyt wielu Êrodowisk, chocia˝ trudno
by∏o dociec, czy figurujàcy na liÊcie Jan Kowalski to agent, kandydat na agenta, czy te˝ pokrzywdzony przez esbecj´.
Sukces Bronis∏awa Wildsteina by∏ oczywisty. Wielu ludzi t∏umaczy∏o si´ z niepope∏nionych win, w tym równie˝ znany i
lubiany aktor Piotr Fronczewski. No i t∏umaczy∏ si´ zupe∏nie niepotrzebnie, bo ju˝ wkrótce okaza∏o si´, ˝e Piotr Fron-
czewski z listy, to nie nasz znakomity artysta, ale ktoÊ zupe∏nie inny. Potkni´cia te by∏y nawet zabawne, ale gdy prezes
IPN ujawni∏, ˝e agentem S∏u˝by Bezpieczeƒstwa donoszàcym na Jana Paw∏a II by∏ ks. Konrad Hejmo - nawet najwi´ksi
poszukiwacze sensacji wstrzymali oddech, a "autorytety", które jeszcze wczoraj zachwyca∏y si´ odwagà pana Bronka i
krzycza∏y "Wildstein na prezydenta" - zacz´∏y nagle krytykowaç profesora Kieresa i oskar˝aç go o pope∏nienie przest´pstwa.
Skàd tyle emocji? Odpowiedê jest prosta, mo˝na jà uzyskaç bez trudu, parafrazujàc nieco Henryka Sienkiewicza: Wszyst-
ko zale˝y od tego czy lustruje Kali, czy lustrujà Kalego.


