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�Departament X MBP.
Wzorce � struktury � dzia³anie�.

Red. Konrad Rokicki. Warszawa, IPN, 2007, 281 s.

Prezentowany tom stanowi zbiór materia³ów z konferencji, zorganizowanej
przez Oddzia³owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie 17 listopada
2005 roku. Tom zawiera 10 tekstów napisanych przez wybitnych znawców pro-
blematyki. Poprzedzony zosta³ wstêpem redaktora, opatrzony indeksem nazwisk,
co w przypadku tego rodzaju prac wydaje siê niezbêdne.

Problemy wi¹¿¹ce siê ze S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa, szczególnie pierwszego
dziesiêciolecia Polski Ludowej, doczeka³y siê ju¿ du¿ej literatury historycznej
i politologicznej, a tak¿e wielu wydawnictw �ród³owych. Nic w tym dziwnego,
wszak banalne jest stwierdzenie, ¿e w systemie totalitarnym organy bezpieczeñ-
stwa stanowi¹ zarówno rdzeñ struktur aparatu pañstwowego, jak i system ner-
wowy ca³ego organizmu pañstwowego. Departament X MBP by³ przy tym insty-
tucj¹ o tak bardzo szczególnym charakterze i zabezpiecza³ oraz rozpracowywa³
sprawy najwy¿szej wagi komunistycznego pañstwa wasalnego, ¿e jego doku-
menty jeszcze d³ugo warte bêd¹ analizowania.

Nie by³ to wszak departament zwyczajny. Jak wiadomo, powsta³ w wyniku
wa¿nych zmian na szczytach komunistycznej w³adzy w Polsce, zmian, jakie
nast¹pi³y po sierpniowo-wrze�niowym (1948) plenum KC PPR, na którym zde-
maskowano i rozgromiono odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne w par-
tii. Niezw³ocznie, w pa�dzierniku 1948 roku, zorganizowano �grupê specjaln¹�,
której zadaniem sta³o siê czuwanie nad czysto�ci¹ szeregów partyjnych, by nie
w�lizgn¹³ siê do nich ¿aden agent imperializmu lub osoba o pogl¹dach prawico-
wo-nacjonalistycznych. Zadaniem owej grupy by³a wiêc inwigilacja, zw³aszcza
liderów partyjnych PZPR-u, i demaskowanie wrogów. Nale¿y mieæ na uwadze,



CEEOL copyright 2021

CEEOL copyright 2021

262 �Departament X MBP. Wzorce � struktury � dzia³anie�...

¿e wówczas to szczególnie upowszechniana by³a teza Stalina o zaostrzaniu siê
walki klasowej w miarê postêpów budownictwa socjalizmu. Wróg kry³ siê wszê-
dzie i przyobleka³ siê w najrozmaitsze maski. Obowi¹zkiem wszystkich komuni-
stów, a zw³aszcza tych w organach bezpieczeñstwa, by³a wzmo¿ona czujno�æ.
Pó�niej (marzec 1950) grupê specjaln¹ zreorganizowano, tworz¹c w strukturach
MBP Biuro Specjalne, by nastêpnie (listopad 1951) przekszta³ciæ je w X Depar-
tament MBP. W X Departamencie prowadzono teczki personalne wszystkich
wysokich dzia³aczy partii komunistycznej. X Departament przeprowadza³ te¿
aresztowania i czê�ciowo �ledztwa w sprawach wysokich funkcjonariuszy par-
tyjnych, takich jak Marian Spychalski (aresztowany w 1950 roku) czy W³ady-
s³aw Gomu³ka (aresztowany w 1951 roku). X Departament dysponowa³ tak¿e
w³asnymi, wyodrêbnionymi z reszty MBP, zakamuflowanymi wiêzieniami w pod-
warszawskich willach; w takim wiêzieniu przebywa³ Gomu³ka. Dyrektorem
X Departamentu zosta³ p³k Anatol Fejgin, skierowany do MBP ze stanowiska
zastêpcy szefa G³ównego Zarz¹du Informacji WP. Kiedy wkrótce po �mierci
Stalina aresztowano wieloletniego szefa NKWD £awrentija Paw³owicza Beriê
oraz innych wysokich funkcjonariuszy tamtejszych s³u¿b specjalnych, sz³a odwil¿,
wówczas z Polski zbieg³ za granicê jeden z najwy¿szych i najbardziej wtajem-
niczonych oficerów MBP, wicedyrektor X Departamentu, pp³k Józef �wiat³o,
a jego audycje z Radia Wolna Europa wstrz¹snê³y murami systemu; ujawni³
wiele mechanizmów bezprawia i nieludzkich metod MBP oraz partii.

To wszystko powszechnie wiadomo, tym bardziej ludziom, którzy mieli okazjê
poznaæ owe czasy z autopsji. Powstaje przeto pytanie, jakie nowo�ci przynios³a
konferencja naukowa i wyg³oszone na niej referaty. Trzeba przede wszystkim
stwierdziæ, ¿e ogromna wiêkszo�æ referatów ma charakter �ci�le analityczny,
przedmiotem analizy za� sta³y siê jak¿e liczne drobne dane, fakty, szczegó³owe
informacje. Tego typu informacje i szczegó³owe analizy maj¹ to do siebie, ¿e
rzadko przynosz¹ w koñcowych wnioskach jakie� zasadnicze nowo�ci, zmieniaj¹
obraz przedmiotu badañ. Nawa³ drobnych informacji i dokumentów zwyk³ uszcze-
gó³awiaæ, wzmacniaæ lub os³abiaæ nasze wyobra¿enia w danej kwestii; najczê-
�ciej po prostu po takiej lekturze wiemy lepiej, mamy informacje dok³adniejsze.
Tak jest w tym przypadku. Z ksi¹¿ki dowiadujemy siê bardzo wiele, ale jest to
wiedza raczej wzmacniaj¹ca nasze dotychczasowe wyobra¿enia, dorzucaj¹ca
mnóstwo szczegó³ów na pewno wiêkszo�ci czytelnikom nieznanych.

Dziesiêæ tekstów porusza bodaj¿e wszystkie najwa¿niejsze zagadnienia z kil-
kuletnich dziejów X Departamentu MBP. Tom otwiera tekst Andrzeja Paczkow-
skiego o ówczesnych czystkach w pozosta³ych krajach tzw. demokracji ludowej,
a pewnym uzupe³nieniem jest referat Paw³a Wieczorkiewicza o pracy radziec-
kich funkcjonariuszy �ledczych oraz radzieckiego wymiaru niesprawiedliwo�ci.
Po tych wprowadzeniach w kontekst wykraczaj¹cy poza Polskê, dalsze teksty
dotycz¹ ju¿ spraw, które dzia³y siê w Polsce. S¹ wiêc prace o dzia³aniach MBP
przeciwko AK i Delegaturze Rz¹du, o permanentnych poszukiwaniach szpiegów,
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jest sprawa Gomu³ki, ale nie ma sprawy Spychalskiego, bo ta zosta³a wcze�niej
szczegó³owo omówiona w innym miejscu przez Roberta Spa³ka1.

Zaskakuj¹ce s¹ dane Konrada Rokickiego w odniesieniu do narodowo�ci
pracowników MBP. Zastrzegaj¹c siê, i¿ w kwestionariuszach osobowych pra-
cownicy deklarowali narodowo�æ, a nie pochodzenie etniczne, Rokicki podaje, ¿e
w ca³ym resorcie BP w 1953 roku by³o zaledwie 0,15% Rosjan i zaledwie 2,33%
¯ydów. Zdumiewaj¹ca rozbie¿no�æ z niewiele wcze�niej opracowanymi i publi-
kowanymi przez Krzysztofa Szwagrzyka danymi, z których wynika, i¿ w centra-
li Resortu BP � w Ministerstwie � w latach 1944�1954 Polacy stanowili
49,1% kadry kierowniczej, oficerów radzieckich by³o 10,2%, natomiast osób
narodowo�ci ¿ydowskiej � 37,1%; pó�niej oficerów radzieckich ubywa³o. �Bio-
r¹c pod uwagê, ¿e po wojnie ¯ydzi i osoby pochodzenia ¿ydowskiego stanowili
niespe³na 1 proc. ludno�ci kraju, to ich 37-procentowy udzia³ w kierownictwie
MBP stanowi trudn¹ do ukrycia nadreprezentacjê osób jednej narodowo�ci. Ni¿-
szy, lecz nadal znaczny by³ odsetek pe³ni¹cych najwy¿sze funkcje kierownicze
w jednostkach terenowych�2. Rokicki podaje dane dotycz¹ce wszystkich funk-
cjonariuszy resortu, dane Szwagrzyka za� odnosz¹ siê tylko do Ministerstwa.
Kluczowym elementem mo¿e byæ fakt, i¿ dla Rokickiego �odniesieniem do prze-
prowadzonych wyliczeñ bêd¹ dane na temat kadry ca³ego MBP zebrane przez
jego spadkobiercê � Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych� (s. 199). Naukowym
obowi¹zkiem Konrada Rokickiego by³o ustosunkowaæ siê do danych Krzysztofa
Szwagrzyka i wyja�niæ drastyczn¹ ró¿nicê.

Krzysztof Szwagrzyk natomiast w prezentowanym zbiorze interesuj¹co omó-
wi³ procesy kierownictwa MBP przed s¹dami PRL. Ten bardzo gruntownie
udokumentowany tekst jest dla historyka prawa wielce satysfakcjonuj¹cy.

W sumie nasza wiedza na wa¿ny temat z czasów stalinowskich Polski Ludo-
wej zosta³a wzbogacona.

Adam Lityñski

1 R. S p a ³ e k: Kierownictwo PZPR i MBP w poszukiwaniu �wroga wewnêtrznego�. Wokó³
drogi do procesu Mariana Spychalskiego w latach 1948�1956. W: �Zwyczajny� resort. Studia
o aparacie bezpieczeñstwa 1944�1956. Red. K. K r a j e w s k i, T. £ a b u s z e w s k i. Warszawa,
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2 K. S z w a g r z y k: Kadry aparatu bezpieczeñstwa. W: Aparat bezpieczeñstwa w Polsce.
Kadra kierownicza. T. 1: 1944�1956. Red. naukowa K. S z w a g r z y k. Warszawa, Wydawnic-
two IPN, 2005, s. 63, ibidem dane liczbowe � tabele, s. 59.




