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1. Warszawa podziemna

[Ferdynand Goetel, Czasy wojny, przedmowa Władysław Bartoszewski, oprac. Marek 
Gałęzowski, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2005]

Jakże się jednak stało, że Polska podziemna, związana tak zagmatwanymi nićmi, 
politycznie rozbita, tropiona przez najbardziej okrutny, choć z pewnością niezbyt 
przebiegły system policyjny, nie rozpadła się, ale rosła w siłę z biegiem lat i upadła 
dopiero w zrywie warszawskiego powstania? Sądzę, że działały tu dwa główne 
czynniki. Jeden to mocne poczucie zobowiązania, jakie ogół polski żywił dla 
własnego państwa. To rozstrzygnęło o samorzutnym niemal zejściu do podziemia 
skasowanych przez Niemców instytucji, jej szkoły, organizacje i związki. Pojęcie 
patriotyzmu nie starczy, aby wytłumaczyć ówczesny stan umysłów. Przyświecała 
mu bowiem trzeźwa świadomość spraw, których ciągłość musi być utrzymana, 
aby życie narodu nie zostało złamane. Drugim była wzrastająca emocja mas, 
pobudzana nie tylko swoistym wielu Polakom zamiłowaniem obywatelskiej 
wolności i politycznej niezależności, lecz gwałtami godzącymi w ludzką godność, 
tak brutalnie poniewieraną przez Niemców. Kto przebywał w Polsce podczas 
okupacji wie, że Niemcy uczynili doprawdy wszystko, aby porywczość Polaków, 
przygasłą po wrześniowej klęsce, obudzić i rozpłomienić. Terror policyjny gestapo 
stanowił curiosum nie tylko przez pogwałcenie wszystkich względów moralnych, 
lecz i przez manifestacyjne sposoby działania. „Szmajsery” w ręku patroli, bicze 
zaganiające tłum przy lada okazji, syreny w samochodach policyjnych, prowokujące 
przemówienia, artykuły i wezwania, pogardliwy stosunek do każdego Polaka, 
kopniaki, razy, obelgi, składały się na obraz tego, co można w krótkich słowach 
nazwać: bestia triumphans.

Czemu przypisać to szaleństwo, które przecież nie tylko nie przełamało 
polskiego oporu, ale i wytworzyło stan rzeczy coraz bardziej kłopotliwy dla władz 
niemieckich, cywilnych i wojskowych, a w końcu i fatalny dla obrotu wojny? 
Buta niemiecka, „Polenhass” była tu niewątpliwie ważnym czynnikiem. Wszakże 
działać musiała również i właściwa Niemcom wiara w skuteczność siły zmuszającej 
do posłuszeństwa. Prowokacyjna jawność i bezwzględność terroru miała Polaków 
zmusić do pokory i poszanowania władzy, tak jak prawdopodobnie zmusiłaby każdy 
naród, nie wyłączając niemieckiego. Tym chyba można w pełni wytłumaczyć fakt, 
że poniewieranie godności ludzkiej w Polsce było tak systematyczne i programowe, 
rzecz można „naukowo” zalecone. Bieg zdarzeń wykazał, że było bezcelowe. 
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Okupacja Polski pozostanie w historii ubiegłej wojny arcywzorem politycznej 
krótkowzroczności lub po prostu głupoty.

[...] Masakry we wsiach i miasteczkach położonych bliżej miasta wzburzyły 
już umysły. Wypadkiem, który miał je rozpłomienić i stał się datą rozpoczęcia 
żywiołowej już walki o wolność, była masowa egzekucja w Wawrze 26 grudnia 1939. 
[...] Wawer rozbrzmiał w Warszawie jak bojowa fanfara. Zmobilizował warszawiaków 
skuteczniej niż wszelkie wezwania i poczynania podziemnych władz. Walka 
wzburzonych uczuć, toczona od tej chwili przez ludność Warszawy, nieprzejednana 
i porywająca, narzuciła latom okupacji owo niepowtarzalne piękno, którego nie 
sposób przymierzyć ani do dziejów własnego życia, ani do dziejów własnego narodu.

Spisek kamienic, ulic, kawiarń, warsztatów i targowisk warszawskich obejmował 
wszystkie stany. Działał bez regulaminów, rozkazów i zarządzeń i bez żadnej 
egzekutywy. Anonimowa jego armia znaczyła tyle co lud warszawski. Należał do niej 
i dziedzic wysadzony z roli, inteligent, fabrykant i kupiec, robotnik, tramwajarz 
i sprzedawca papierosów. Knajak i dziewka. Solidarność warszawiaków w chwilach 
gorętszych była osłupiająca. Orientacja i reakcja zawsze trafna i jednokierunkowa. 
Służba informacyjna tej armii działała błyskawicznie. Wystarczyło wyjść na róg 
ulicy, aby się dowiedzieć, co grozi na mieście. Linie tramwajowe, urzędnicy miejscy, 
kontrolujący zegary elektryczne, poczciarze roznoszący listy byli główną siecią 
wywiadu.

Pamiętam, jak raz jeden jechałem z Żoliborza do miasta, wioząc ze sobą gotowe 
manuskrypty do podziemnego pisma. Na placu Krasińskich tramwaj stanął, nie 
dobiwszy przystanku, zatrzymany przez żandarmów. Łapanka była dokonana szybko 
i zręcznie, tak iż motorniczy nie miał czasu przebić się przez blokadę na pełnym biegu. 
Rychło rozpoczęła się rewizja wewnątrz wozu. Na ulicy sprawdzano dokumenty. 
„Bibułę” wiozłem, jak zwykle, w pakieciku przewiązanym sznurkiem, ponieważ 
łatwiej to porzucić w niedobrej okazji. Teraz jednak nie wiedziałem, co czynić. 
Porzucenie pakietu wewnątrz zablokowanego wozu groziło wszystkim zatrzymanym 
pasażerom. Rozterkę mą zauważył konduktor tramwajowy. „Ma pan co?”. Jeden ruch 
i pakiecik ów znalazł się w torbie tramwajarza. Obszukany i wylegitymowany znalazł 
się wśród wypuszczonych na wolność. Ale tramwaj mój razem ze skryptem odjechał 
tymczasem w długi kurs, aż na Mokotów. Zapamiętałem sobie numer wagonu 
i postanowiłem czekać na przystanku, aż wróci. Po paru godzinach ujrzałem z daleka 
mego konduktora, wychylonego z platformy powracającego tramwaju. Ułowił mnie 
wzrokiem i zawołał: „Jest, jest! Dobrze, że pan czekał”. W rwetesie przystankowym 
nie zdążyliśmy sobie nawet podać rąk.
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Drobne to wspomnienie i nieważne, lecz podobnych wypadków było w Warszawie 
tysiące, i tysiące ludzi zawdzięczało życie i wolność wiecznemu pogotowiu ludności. 
Powszechna i niezawodna solidarność stwarzała też owo dziwne poczucie pewności 
siebie i sprawiała, że atmosfera miasta była czysto polska, a Niemcy czuli się 
w nim intruzami, niepewnymi dnia ani godziny. I chociaż gestapo znajdowało ludzi 
chętnych do usług, a szpicle i łapsy sterczeli na każdym rogu ulicznym, to jednak 
ilość ich musiała być niedostateczna a wyszkolenie mizerne, zważywszy niewielkie 
osiągnięcia szpiegostwa, mimo iż warszawiaków cechowała niepohamowana i wręcz 
prowokacyjna swoboda języka.

Zapewne nie wszystkie uniesienia i żądze, którymi kipiało zdane na siebie 
i zwolnione z wszystkich rygorów środowisko warszawskie, były wysokiej próby. 
[...] Ciemną i dość haniebną plamą na pięknym tle tych czasów były amatorskie, 
„bezinteresowne” donosy Polaków na Polaków, których tysiące wpływały do gestapo. 
Podyktowane zawiścią o majątek czy podział zysków, zazdrością kobiet wietrzących 
zdradę słusznie i niesłusznie, pieniactwem wreszcie takim czy siakim, dotyczyły 
osób pierwszych z brzegu i spraw pozbawionych znaczenia [...].
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2. Zrywanie złowrogich sztandarów

[Z pamiętnika Andrzeja Długoszowskiego „Andrzeja Długiego”, 11 III – 16 XI 1942 r. 
[w:] Bohaterowie „Kamieni na szaniec” w świetle dokumentów, oprac. Tomasz Strzembosz, 
Warszawa 2007].

Sierpień 1942. Flagi. Spotkanie z Jackiem na rowerze i Wieśkiem piechotą. 
Próby zrobienia flagi na rogu Marszałkowskiej i Królewskiej. Odwija sznur, ale 
wobec »tłoku« zakręcamy z powrotem. Jazda na Moniuszki. Jacek wyjmuje flagę 
razem z drzewcem (wchodzi do ogródka kawiarni, tam ustawia piramidę ze stołów 
i krzeseł, rowery w bramie, wśród paru przechodniów). W bramie oddarcie płótna, 
drzewce Jacek zostawił gdzieś na Jasnej, potem je wziął. Jazda w Aleje Ujazdowskie 
[…]. Pierwszą flagę robię z ziemi: skaczę do góry, łapię za płótno, drzewce się łamie, 
z hukiem wszystko spada na ziemię […]. Drugą próbuje Wiesiek z mojego roweru. 
Nie udaje się. Wchodzę na rower, łapię płótno, zeskok z flagą i złamanym drzewcem 
na ziemię!

[Autor pamiętnika, urodzony w 1922 r., podobnie jak inni główni bohaterowie 
Kamieni na szaniec był przed wojną uczniem gimnazjum Stefana Batorego, w czasie 
okupacji jednym z wybitnych członków Szarych Szeregów, uczestnikiem wielu akcji 
bojowych; poległ w Powstaniu Warszawskim, 3 sierpnia 1944 r. przy ul. Gęsiej. Rok 
od niego młodszy Wiesław Krajewski, „Miki”, „Sem”, uczeń tej samej szkoły, harcerz 
Szarych Szeregów, uczestnik wielu akcji bojowych, na czele z akcją pod Arsenałem, 
poległ w Powstaniu Warszawskim 20 września 1944 r. przy ul. Wilanowskiej 5 
na Czerniakowie. Osoby Jacka nie udało się zidentyfikować].
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3. Dziesięć przykazań walki cywilnej

[Dziesięć przykazań walki cywilnej (odezwa Kierownictwa Walki Cywilnej do społeczeństwa 
polskiego), „Biuletyn Informacyjny”, 7 V 1942, nr 18(122), przedruk w: Armia Krajowa 
w dokumentach 1939–1945, t. 6 (uzupełnienia), Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum, 
1991]

1. Polska walczy z wrogiem nie tylko poza granicami Kraju, ale i na swoich obecnie 
okupowanych ziemiach.

2. Do chwili rozpoczęcia rozprawy zbrojnej – wyrazem wojny na ziemiach 
polskich jest walka cywilna.

3. Udział w walce cywilnej jest obowiązkiem każdego obywatela polskiego.
4. Podstawowym nakazem i obowiązkiem jest poszanowanie prawowitych władz 

polskich na emigracji oraz posłuch wobec zarządzeń Czynników Miarodajnych 
w Kraju.

5. Nakazem walki cywilnej w stosunku do okupanta jest bojkot jego zarządzeń 
i wezwań, utrudnianie mu wszelkiej akcji – w granicach nakreślonych przez 
Kierownictwo życia polskiego oraz absolutny bojkot w stosunkach handlowych, 
kulturalnych i towarzyskich.

6. Obowiązuje konieczność solidarności społeczeństwa, wspieranie bliźniego 
Polaka wszędzie gdzie grozi mu zguba lub nędza.

7. Utrzymywać należy na najwyższym poziomie poczucie honoru narodowego 
i zgodnie z tym honorem postępować.

8. Należy przeciwdziałać w spotykanych wypadkach odstępstwa Polaka 
od obowiązujących go zasad postępowania, a to drogą perswazji, napomnień, 
bojkotu towarzyskiego, wreszcie rejestrowania występnych faktów i przekazania ich 
odpowiednim czynnikom polskim.

9. Wobec odstępców i zaprzańców obowiązuje bojkot, jak wobec wroga, oraz 
rejestrowanie ich jako zdrajców.

10. Powinnością każdego Polaka jest troska o ocalenie i zachowanie polskości 
we wszelkiej postaci, a więc ludzkiej, kulturalnej i materialnej, jako sił potrzebnych 
do wywalczenia wolności i odbudowania Ojczyzny.

Polacy! Stopień podporządkowania się powyższym zasadom i nakazom będzie 
sprawdzianem naszej wartości obywatelskiej wobec przyszłych pokoleń. Pamiętajcie, 
że w dniach wolności wszyscy będziemy musieli zdać rachunek z naszego obecnego 
stanowiska i naszych czynów.
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4. Mazurek Dąbrowskiego w okupowanej Warszawie

[Depesza Stefana Korbońskiego do Centrali [władz polskich na uchodźstwie], 6 V 1943 [w:] 
Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 6 [uzupełnienia], Wrocław–Warszawa–Kraków, 
Ossolineum, 1991]

Trzeciego maja [1943 r.] o godz. 18 egzekutywa KWC [Kierownictwa Walki 
Cywilnej] włączyła się w megafony uliczne na placu Wilsona i nadała audycję. Rota, 
przemówienia i Hymn Narodowy. Tłum płakał. Tegoż dnia Niemcy bez ogłoszeń 
okólnikiem policyjnym przedłużyli godzinę [policyjną] do 21.00. Wykpijcie to. 
Wieńce z szarfami narod[owymi] leżą do dziś przed pomnikami.

N. [„Nowak”]

[N. – „Nowak”. Pseudonim używany przez Stefana Korbońskiego, adwokata, polityka 
Stronnictwa Ludowego, szefa Kierownictwa Walki Cywilnej, w 1945 r., po aresztowaniu 
przez NKWD Jana Stanisława Jankowskiego, p.o. delegata rządu RP na kraj]
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5. Akcja „N”

[Sprawozdanie gen. Stefana Roweckiego „Grota”, „Kaliny” z Akcji „N” dla władz polskich 
na uchodźstwie [Meldunek nr 116 (część b) uzupełnienie], 15 IV 1942 r. [w:] Armia Krajowa 
w dokumentach 1939–1945, t. 6 [uzupełnienia], Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum 
1991]

Dział redakcyjny.

A. Uwagi ogólne. Akcja propagandowa „N” różni się zasadniczo w swych 
metodach od podobnej akcji, przeprowadzanej za pomocą RAF. Zasadniczo bowiem 
nie występuje w imieniu polskim, a podszywa się całkowicie pod akcję rzekomo ściśle 
niemiecką, pozorując fermenty wewnętrzne i niemieckie ruchy opozycyjne. Dzięki 
tej metodzie, akcja ta jest dość trudna i wymaga specjalnych wysiłków redakcyjnych 
i nakładu pracy. Na ogół jednak, na podstawie relacji z terenów niemieckich, 
traktowana jest przez ogół odbiorców jako akcja niemiecka i nie wzbudza podejrzeń, 
że jest pochodzenia polskiego.

Z tych założeń wynika ogólny ton wydawnictw, mających charakter patriotyczny 
niemiecki, lecz skierowanych przeciw hitleryzmowi i wojnie.

Niektóre wydawnictwa mają charakter prowokacyjny, jak np.: odezwy, wydawane 
przez fikcyjną grupę Hessa, lub ulotki, podszywające się wyraźnie pod firmę 
Nazionalsozialistische Deutsche [Arbeit] Partei (NSDAP).

B. Periodyki. W okresie sprawozdawczym wydawano dwa stałe pisma, jedno 
z nich o charakterze popularnej pyskówki żołnierskiej, oraz drugie — o wyraźnym 
nastawieniu politycznym w duchu socjaldemokratycznym.

Pierwsze ukazało się pięciokrotnie pod tytułem „Der Soldat”, obecnie zmienia 
tytuł na „Der Frontkämpfer”, którego pierwszy numer ukazał się między 15 a 20 
marca.

Drugie – wydano pięciokrotnie pod tytułem: „Der Hammer”, po czym zmieniło 
tytuł na „Durchbruch”, który ukazał się po raz pierwszy w lutym 1942 r.

1) „Der Hammer”. Pismo tematycznie było nastawione na rozpowszechnianie 
zarówno wśród wojska, jak i cywilnej ludności niemieckiej i poruszało zarówno 
wewnętrzne niemieckie zagadnienia społeczno-polityczne, jak również momenty 
ściśle wojskowe. W pierwszym numerze (lipiec 1941) omówiono sytuację na froncie, 
podkreślając krwawość strat niemieckich. W artykule „Neues Deutschland Erwache” 
nawoływało do odrodzenia ruchu socjaldemokratycznego w Niemczech i uratowania 
ich tą drogą od zagłady w razie przegranej wojny. W rubryce „Denkst Dudaran” 
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zamieszczono szereg drobnych notatek, skierowanych przeciw partyjnikom i ich 
nadużyciom, złemu stanowi aprowizacji w Rzeszy itp.

Numer następny (X 1941) w artykule wstępnym, w imieniu żołnierzy, wzywał 
rodaków w kraju do zrobienia porządku z bandą partyjną i umożliwienia w ten sposób 
zakończenia wojny. Specjalny artykuł przypominał rady żołniersko-robotnicze 
z 1918 roku i wskazywał, że będą one i teraz aktualne. Pod tytułem „Wurtenund 
Tatsache” zestawiono fragmenty sprzecznych ze sobą oświadczeń Hitlera. Stała 
rubryka „Denkst Du daran” zawierała szereg drobnych informacji i tendencyjnych 
notatek.

Numer z 14 XI 1941, w artykule wstępnym wskazywał, że Sowiety nie 
są sojusznikiem, lecz przeciwnikiem Anglii, zwalczanym w jej interesie krwią 
żołnierza niemieckiego. Artykuł „Einneuer Feind” zwraca uwagę na nowego wroga 
Niemców, tyfus plamisty, i podkreśla nieudolność akcji zapobiegawczej ze strony 
władz wojskowych. Numer zamyka stała rubryka „Denkst Du daran”. „Hammer” 
z 24 XI 1941 wykazywał, że Niemcy obecne pozostały państwem kapitalistycznym, 
w którym wszelkie reformy socjalne są tylko pozorem, za którym ukrywają się 
wielkie zyski przemysłowców i partyjników oraz wyzysk klas pracujących.

[…]
3) „Der Soldat”, ukazał się pięciokrotnie, przy czym dwa numery w objętości 

czterech stron, pozostałe – jako dwustronicowe.
Pierwszy numer, z 14 IX 1941 wykazywał błędy dowództwa niemieckiego, które 

nie umiało przewidzieć przebiegu kampanii wschodniej i nie liczy się zupełnie 
ze stratami i krwią niemiecką. Oddzielny artykuł, poświęcony niedoli i fatalnym 
warunkom, w jakich znajdują się ranni. Rubryka „Unteruns Kameraden” omawia 
szereg aktualnych bolączek z życia żołnierskiego.

„Soldat” z października 1941 krytycznie omawia mowę Hitlera z 2 X i przewiduje 
ciągłość walk na froncie wschodnim w okresie zimowym, przypominając losy 
Napoleona w Moskwie. W dalszych artykułach omawia doskonałą sytuację 
partyjników, bogacących się na terenach okupowanych, podczas gdy żołnierz cierpi 
i walczy, niedomagania i złą organizację poczty polowej, oraz cenzurę wojenną 
listów żołnierskich. Poruszono też znowu temat rannych żołnierzy. Zamieszczono 
też krótkie artykuliki, obrazujące sytuację w Niemczech i na terenach okupowanych. 
Numer zamyka stała rubryka „Unter uns Kameraden”.

Numer listopadowy przygotowywał grunt do następnego numeru, podkreślając 
konieczność dyktatury wojskowej, jako jedynego ratunku przed całkowitym 
upadkiem Niemiec. Na dalszym miejscu podkreślał różnicę między armią i partią. 
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Numer zamykały drobniejsze wzmianki i wiadomości o dobijaniu ciężko rannych 
przez lekarzy wojskowych, drogą specjalnych zastrzyków. Sygnalizował też grozę 
zbliżających się mrozów.

Gwiazdkowy numer „Soldata” wysunął wyraźnie zagadnienie dyktatury 
wojskowej, typując na to stanowisko marsz. Reichenau jako kandydata popularnego 
w armii. Artykuł podawał też życiorys Reichenaua i był ilustrowany jego fotografią. 
(Podkreślić warto, że po około trzech tygodniach od wyjścia numeru, nastąpiła 
śmierć feldmarszałka). Dalsze artykuły poświęcone były złemu zaopatrzeniu wojska 
w ciepłą odzież, złemu zakwaterowaniu na froncie, nieudzielaniu urlopów, klęsce 
odmrożeń, pladze wszy, brakowi chleba itp. Specjalnie ostro podkreślano zbiórkę 
futer i rzeczy wełnianych jako akcję spóźnioną, dla frontu niedostateczną. W osobnej 
wzmiance omawiano tajny rozkaz Keitla o wcielaniu mieszańców żydowskich 
do szeregów armii.

„Soldat” z 24 I 42, nawiązywał do numeru poprzedniego i wykorzystywał 
tajemniczą śmierć Reichenaua dla wykazania, że padł on ofiarą cichej walki między 
partią a Wehrmachtem. Sfingowany list żołnierza frontowego do redakcji opisuje 
ciężką sytuację żołnierzy na wschodzie, przewagę w uzbrojeniu Sowietów, duże 
straty własne itp. W dalszych artykułach raz jeszcze omawia zbiórkę ciepłej odzieży 
dla wojska oraz wykazuje potencjał zbrojeniowy Ameryki i Anglii. W „Unter uns 
Kameraden” podawano straty, poniesione przez oddziały niemieckie na froncie 
wschodnim i podkreślano utratę szeregu miejscowości od chwili objęcia dowództwa 
nad wojskiem lądowym przez Hitlera.

[…]
Na 30 stycznia 1942, jako na rocznicę objęcia władzy przez Hitlera, wydano 

specjalną ulotkę, podpisaną przez żołnierzy frontowych, a wykazującą zgubne dla 
kraju skutki rządów hitlerowskich. Ulotka nawołuje do koniecznego i zbawiennego 
dla Niemiec pokoju, do obalenia tyranii hitlerowskiej, przedłużającej wojnę, i kończy 
się wezwaniem: „Precz z Hitlerem”, „Niech żyją Niemcy”.

W lutym br. wydano dwie ulotki. Jedna, podpisana przez „Kyffhaeuzerbund”, 
zwracała się do żołnierzy frontowych z apelem, że dość już walczyli w trudzie i znoju, 
niech teraz inni przyjdą na front, a życie swe niech zachowają dla przyszłości ojczyzny. 
Droga do tego prowadzi przez umiejętne symulowanie chorób w celu dostania się 
do szpitala i jak najdłuższego w nim przebywania.

[…]
D. Akcja listowa. Dział redakcyjny opracował i opracowuje nadal szereg listów 

indywidualnych lub odpowiedzi masowych, jakie rozsyłane są drogą pocztową 
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na prywatne adresy Niemców na ziemiach polskich i w Rzeszy. Prace w tym 
kierunku będą się teraz coraz bardziej rozwijały i ściśle są związane z rozwijającą się 
aktywnością działu specjalnego.

Dział Specjalny.
Zadaniem działu jest prowadzenie akcji dywersji moralnej wśród Niemców tak 

na ziemiach polskich, jak w Rzeszy, wykraczającej poza ramy kolportażu wydawnictw 
drukowanych.

Prace działu polegają na wysyłaniu donosów na Niemców do władz niemieckich, 
szerzeniu plotek, zamieszania, obniżaniu nastrojów i sianiu niepewności, wysyłaniu 
listów indywidualnych i zbiorowych. Akcje te mają na celu obniżyć nastrój wśród 
Niemców i wywołać wśród nich zamęt, intrygi i zamieszanie. W tym celu dział 
specjalny podjął się w okresie sprawozdawczym mozolnej pracy zbierania adresów 
Volks- i Reischdeutschów na ziemiach polskich i w Rzeszy. Specjalnie są zbierane 
adresy rodzin żołnierzy frontowych i rodzin poległych na froncie.

Skompletowanie znacznego zapasu adresów umożliwi dopiero rozpoczęcie akcji 
na szeroko zakrojoną skalę.

W zakresie produkowania donosów ciężar zagadnienia przerzucono na „N” 
okręgowych i, jak dotąd, żywą działalność w tym kierunku wykazano w Krakowie, 
Łodzi, Lublinie, Warszawie-Mieście i w Warszawie-Okręgu.

Dział specjalny przeprowadził na początku r[oku] 1941, kolportaż powietrzny 
sfingowanej ulotki angielskiego RAF-u. Kolportaż ten wymagał długiego i żmudnego 
przygotowania technicznego i licznych prób, np. trzeba było wynaleźć i skonstruować 
specjalną lekką aparaturę, umieszczoną pod balonikami, a pozwalającą na zwolnienie 
w odpowiednim czasie przyczepionego pliku ulotek – specjalnego opracowania 
wymagał również sposób napełniania baloników gazem.

W lutym 1942 wysłano do 123 szpitali wojskowych przesyłki specjalne, pochodzące 
rzekomo od Niemców (nazwiska nadawców autentyczne), a zawierające po kilka 
książek. Listy, towarzyszące tym przesyłkom, wskazywały, że jest to patriotyczny 
podarunek od dobrego Niemca dla rannych bohaterskich żołnierzy. W książkach 
tych, o treści lekkiej i rozrywkowej, została w specjalny sposób wklejona odezwa 
do rannych, wykazująca wielkość ich cierpienia, ofiary poniesione dla ojczyzny 
i podkreślająca niesprawiedliwość polegającą na dekowaniu się partyjników od frontu. 
Wzywano rannych, by wszelkimi staraniami zdołali wykręcić się od powrotu na front, 
a zachowali resztki swego zdrowia dla przyszłości ojczyzny.

Podjęto akcję wysyłania co pewien czas masowych odezw, odbijanych 
na powielaczu, a kierowanych indywidualnie do poszczególnych Niemców. 
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Wydawanie tych odezw spoczywa zarówno na „N” Komendy Głównej, jak i na „N” 
Okręgów. Mimo niedawnego zapoczątkowania tej akcji, kilka okręgów (Warszawa-
Miasto, Warszawa-Okrąg i Kraków) wykazało już aktywność w tej dziedzinie, 
a „N” Komendy Głównej rozpoczęła centralnie akcję od wypuszczenia w marcu br. 
pierwszej odezwy wykazującej imiennie szereg nadużyć Niemców z aferą gubernatora 
Lascha na czele.

[…]
Uwagi końcowe.
Ze zrozumiałych względów, trudną jest rzeczą stwierdzić dokładnie, jaką 

reakcję wywołuje bibuła „N” w poszczególnych wypadkach. Można jednak wyrazić 
obiektywne przekonanie, że trafia ona zgodnie ze swym przeznaczeniem, jest chętnie 
czytywana i wywołuje odpowiednie reakcje. Wśród przeciętnych odbiorców nie ma 
żadnych podejrzeń co do jej pochodzenia. Zasięg jej kolportażu jest dosyć szeroki, np. 
ostatnio wywiad nasz stwierdził drogą własnych informacji, iż transporty wojskowe 
idące na wschód, są dobrze obsługiwane wydawnictwami „N”.

Dla ilustracji, przytoczyć można kilka przykładów. Po pierwszej ulotce Hessa 
– Erneuerungsbewegung NSDAP, w Pabianicach zawiązała się komórka nowego 
ruchu i rozpadła się dopiero po kilku tygodniach, wobec braku dalszych instrukcji 
org[anizacyjnych]. W szpitalu lotniczym w Krakowie, przy ul. Jabłonowskich, 
w poszukiwaniu bibuły, przeszukiwano bagaże żołnierzy. Rewidowano personel 
szpitalny i obostrzono otrzymywanie poczty. W koszarach Waffen SS w Krakowie, 
przy ul. Lea, w związku z ulotką „N”, przyniesioną przez żołnierza niemieckiego 
nazwiskiem Schroetter, wynikła wielka awantura, przeprowadzono rewizję w całych 
koszarach itd. Na lotnisku krakowskim w Rakowicach, przeprowadzano kilkakrotnie 
rewizje w hangarach i wśród personelu i wstrzymano urlopy. Informatorzy, 
utrzymujący kontakt z porucznikiem z Ortskommandantur w Warszawie i wyższym 
urzędnikiem z „Preisueberwachungstelle” stwierdzili, że osobnicy ci stale otrzymują 
„Der Soldat” i „Der Hammer”, przekonani są, że „Soldat” drukowany jest w Wiedniu 
(o czym ma świadczyć jego styl), a „Hammer” wydawany jest w Monachium: 
pisma dostarczane muszą być drogą powietrzną. Obaj stwierdzają, że sympatia 
wojska podziela poglądy, reprezentowane przez „Soldata” i w rozmowie operują 
argumentami, w nim podanymi.

Według informacji wyw[iadu], jeden z wyższych urzędników tzw. Rządu GG, 
znający wydawnictwa „N”, wyraził przeświadczenie, że pochodzą one z głębi Niemiec.

Inny informator, utrzymujący kontakty z Niemcami stwierdza, że w warszawskich 
koszarach przeprowadzono rewizję w poszukiwaniu tajnych drukarni wojskowych.
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Dalsze informacje z innego terenu wskazują na opinię, że „Hammer” wydawany 
jest przez komunistów w Linzu i dostarczany za pośrednictwem niemieckich 
kolejarzy.

W Łodzi stwierdzono wśród miejscowych Niemców silną reakcję na wydawnictwa 
„N”. Pokazywanie ich otoczeniu a w niektórych wypadkach udawanie się do władz 
i Gestapo.

Szereg obserwatorów zgodnie stwierdza, że materiały „N” czytane są z dużym 
zainteresowaniem. Nie stwierdzono wypadków oddawania przez żołnierzy bibuły 
„N” swym władzom przełożonym, co wskazuje, że trafia ona do ich przekonania i dalej 
jest przez nich rozprowadzana. W jednym ze szpitali wojskowych zaobserwowano 
kursowanie druków „N” wśród rannych, z ręki do ręki. W innym szpitalu stwierdzono, 
że ranni niecierpliwią się, jeśli przez dłuższy czas nie otrzymują bibuły „N”.

Szczególnie wdzięcznym elementem czytelniczym są członkowie organizacji 
Todta.

Uwaga. Szereg publikacji komórki „N” wysyła się wraz z naszą prasą tajną, 
w formie zdjęć.

Kalina [gen. Stefan Rowecki]
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6. Pomoc okupantowi jest zdradą

[Oświadczenie delegata rządu RP na kraj Jana Piekałkiewicza, piętnujące osoby 
pomagające Niemcom w wyniszczaniu narodu polskiego, „Biuletyn Informacyjny”, 15 X 
1942, nr 40(144), przedruk w: Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 6 (uzupełnienia), 
Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum 1991]

Najeźdźca, który postawił sobie za cel zniszczenie Narodu Polskiego, ani chwilę 
nie ustaje w swych wysiłkach. Od szeregu tygodni jesteśmy świadkami wzmożonego 
na całym obszarze Polski „łapania” i wywożenia naszych rodaków. Tylko część 
ofiar jedzie na roboty. Innych wywożą na wschód, nie wiadomo dokąd i po co, lub 
do więzień, obozów koncentracyjnych i obozów pracy.

Wrogowi nie dość jednak samego niszczenia Narodu Polskiego. Powziął 
on zbrodniczą myśl wykonania tego rękoma jego własnych synów. Udało się 
to z Żydami – próbuje z Polakami. Do ostatnich łapań zaprzągł więc Polaków – 
funkcjonariuszów Urzędu Pracy i członków policji granatowej. Chce w ten sposób 
już nie tylko wyniszczyć, ale i zohydzić Naród Polski. Honor tego Narodu, jego 
bezcenny skarb, przed światem całym splamić.

Znaleźli się Polacy z nazwiska i pochodzenia, którzy się podjęli hańbiącej roli 
chwytania własnych rodaków. Uchodzi im to dotychczas bezkarnie. Wprawdzie 
sięga ich pogarda i nienawiść Narodu, ale ohyda trwa.

Jako reprezentant Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam co następuje:
To co czynią ci urzędnicy Polacy jest w zrozumieniu obowiązujących przepisów 

polskich zdradą. Grożą za nią kary najcięższe, aż do kary śmierci włącznie.
Ci, których ręka sprawiedliwości nie dosięgnie już teraz, będą postawieni przed 

trybunałem, gdy wymieciemy wroga z Kraju. Sprawcy tych zbrodni nie mogą 
zasłaniać się tym, że złożyli przyrzeczenie posłuszeństwa władzom najeźdźcy, według 
bowiem podstawowych zasad prawa i moralności nie mogli oni zobowiązywać się 
do dokonywania lub współdziałania w dokonywaniu zbrodni przeciwko własnym 
rodakom.

Nie tłumaczy i nie obroni ich, że przez niewykonanie rozkazu wroga mogą narazić 
siebie i swe rodziny na represje. Nie ma bowiem usprawiedliwienia, jeżeli własną 
wolność ratuje się kosztem wolności setek i tysięcy rodaków, dla zabezpieczenia 
własnej rodziny pozbawia się żywicieli tysiąca rodzin, dla własnego – poświęca 
się życie tysięcy, a nade wszystko – gdy ułatwia się wrogowi zohydzenie własnego 
Narodu. Niech więc nie szukają usprawiedliwienia w tym, że są w jakimkolwiek 
stanie wyższej konieczności. Naród i Państwo ma prawo domagać się od nich, aby 
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w jakikolwiek sposób i bez względu na konsekwencje – uchylili się od współdziałania 
z wrogiem w hańbiącym tępieniu własnego Narodu.

Tego od nich żądam. Niech się opamiętają. Winnych każę ścigać już obecnie.

Pełnomocnik na Kraj Rządu Rz[eczy]p[ospo]litej Polskiej
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7. Kultura w podziemiach

[Z artykułu Władysława Bartoszewskiego Oblicza kultury polskiej z czasów okupacji, [w:] 
idem, Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste, Poznań, W drodze, 2005]

Podejmując wielostronną i konsekwentną walkę z kulturą polską w okupowanym 
kraju, Niemcy niewątpliwie zdawali sobie sprawę z wyjątkowego znaczenia 
różnych treści kulturowych i wyjątkowej roli kultury w życiu narodu polskiego 
pozbawionego od końca XVIII w. do 1918 r. (a więc w ciągu stu kilkudziesięciu lat) 
własnego życia państwowego. Okupant słusznie upatrywał w kulturze narodowej, 
w języku, literaturze, w naukach humanistycznych wreszcie czynnik integrujący 
Polaków żyjących w trzech państwach zaborczych i warunkujący przetrwanie, 
co więcej: czynnik umożliwiający harmonijną odbudowę wspólnoty narodowej 
w państwie, które pojawiło się ponownie po 1918 r. na mapie Europy. Jeśli wolno 
uznać kulturę ludzką i kulturę społeczeństw za sposób widzenia i określania świata, 
to w polskim przypadku elementy tradycji historycznej odgrywały szczególnie 
znaczącą rolę w kształtowaniu świadomości narodowej i w aktualnym widzeniu 
rzeczywistości.

Przy takich uwarunkowaniach psychicznych okoliczności wojenne, a przede 
wszystkim realizowany w sposób krwawy już od pierwszych tygodni okupacji 
eksterminacyjny program hitlerowskich Niemiec wobec Polski (co najmniej kilka 
tysięcy polskich intelektualistów, w tym ponad 180 profesorów i wykładowców 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, padło już w pierwszych tygodniach 
okupacji Polski ofiarą aresztowań przez gestapo, deportacji do obozów 
koncentracyjnych, egzekucji, różnego rodzaju aktów terroru) spowodowały niejako 
automatyczny nawrót do stosunkowo jeszcze świeżej tradycji sprzed pierwszej 
wojny światowej: działania konspiracyjnego w obronie podstawowych wartości 
kulturalnych, w dążeniu do zachowania substancji duchowych i intelektualnych 
osiągnięć narodu, ale także dóbr materialnych (pomników, dzieł sztuki, 
księgozbiorów, muzealiów, archiwaliów), które były wytworem wielu wieków 
kultury narodowej.

Kultura polska w najszerszym rozumieniu tego pojęcia manifestowała swoje 
istnienie w latach drugiej wojny światowej we wszystkich większych skupiskach 
Polaków, na przykład w armiach polskich, uczestniczących w walce na różnych 
frontach, w środowiskach emigrantów i uchodźców. Wieleset tysięcy Polaków 
we Francji, wielkiej Brytanii, w ZSRR, na Bliskim Wschodzie, a także w innych 
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krajach Europy, Azji i Afryki, jak również w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, tworzyło nowe wartości kulturalne oraz kultywowało dorobek kultury 
polskiej i jej tradycji w nowych warunkach, w których znaleźli się w wyniku działań 
wojennych. Dostrzegając to zjawisko, pragniemy wszakże ograniczyć się w naszych 
rozważaniach do konspiracyjnego funkcjonowania kultury polskiej w kraju 
okupowanym przez Niemców, w warunkach działania skrytego przed okupantem, 
a przecież rozległego i wielostronnego, w formach wytwarzanych zarówno 
spontanicznie, jak i w sposób zorganizowany, inicjowany i kierowany. Szczególnie 
godne uwagi wydaje się nam zjawisko ochrony, tworzenia i rozpowszechniania 
treści kulturalnych w społeczeństwie skazanym przez okupanta na uwiąd duchowy, 
degenerację intelektualną i kompletne wyjałowienie kulturalne, które poprzedzać 
miały ostateczną zagładę fizyczną tak zwanych warstw przywódczych w bardzo 
szerokim rozumieniu tego pojęcia (oznaczało ono w praktyce hitlerowskiej – jak 
wiadomo – ogół Polaków mających przynajmniej średnie wykształcenie).

[…]
Całe polskie życie kulturalne w konspiracji trwało, a nawet rozwijało się w trzech 

planach, stanowiących elementy jednej całości:
1. W dążeniu do zachowania substancji kulturalnej narodu zagrożonego 

zagładą, a więc ratowaniu fizycznym szczególnie narażonych ludzi kultury, ale także 
ratowaniu świadomości społeczeństwa, wreszcie ochronie przed zniszczeniem lub 
rabunkiem dóbr kultury – pomników, muzealiów, archiwaliów, książek w zbiorach 
publicznych i prywatnych.

2. W działaniu wyrażającym się we włączeniu kultury w najszerszym rozumieniu 
tego pojęcia w akcję oporu wobec okupanta. Jako obowiązujący wzór kulturowy 
dominował bowiem wzór walki i oporu. Działalność wojskowa i polityczna 
wspomnianych różnych formacji opolskiego ruchu konspiracyjnego sprzyjała 
natomiast wytwarzaniu postaw i norm postępowania, zachowujących godność 
narodową wobec okupanta, sprzyjała też skrystalizowaniu nader jasnej hierarchii 
celów, a także wzrostowi poczucia osobistej odpowiedzialności zarówno twórców 
wartości kulturowych, jak w ogóle uczestników obiegu kulturalnego.

3. W działaniu dla przyszłości, a więc w myśli o perspektywach życia narodowego 
w przyszłym wolnym państwie polskim i w pracach koncepcyjnych i programowych 
dotyczących przyszłych kierunków rozwoju nauki, oświaty, twórczości artystycznej 
i kultury masowej.

W planie pierwszym i trzecim szczególną rolę odegrać miały bardzo rozległe 
działania w dziedzinie tajnego nauczania. Ogół nauczycielstwa nie przyjął bowiem 
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w praktyce do wiadomości faktu zamknięcia szkół przez okupanta i ustawowego 
zakazu prywatnego nauczania. W ciągu niewielu tygodni i miesięcy, a niekiedy 
dni nawet tylko, wznawiano w mieszkaniach prywatnych w niewielkich 
zespołach liczących zazwyczaj kilkoro, rzadziej kilkanaścioro młodzieży – 
nauczanie gimnazjalne i licealne (średnie) i akademickie (wyższe). Spontaniczna 
ta akcja koordynowana przez ciało porozumiewawcze wszystkich istniejących 
w przedwojennej Polsce związków i stowarzyszeń nauczycielskich, przejęta została 
po kilkunastu miesiącach przez Departament Oświaty i Kultury Delegatury Rządu 
na Kraj.

[…]
Próba charakterystyki modelu kultury polskiej w konspiracji pozwala, jak się 

zdaje, na sformułowanie kilku ogólniejszych spostrzeżeń:
– Kultura narodowa w okupowanej przez Niemców Polsce w okresie drugiej 

wojny światowej poddana wyjątkowemu ciśnieniu okupanta i zagrożona w swojej 
istocie – przyjmując nowe formy i metody działania, trwała, a nawet wykazywała 
tendencję rozwojową.

– Do szczególnych cech tego okresu historycznego należała spontaniczność 
inicjatyw społecznych w dziedzinie działań kulturalnych w różnych środowiskach 
i w różnych częściach okupowanego kraju wyprzedzająca działania zorganizowane 
i instytucjonalne.

– Wyjątkowa prężność środowisk twórców kultury pobudzona poczuciem 
potrzeby społecznej odbioru jej dóbr spowodowała, że pięcioletni okres okupacji – 
mimo krwawych, ogromnych ofiar i dotkliwych strat materialnych – nie stanowił 
takiej luki w ciągłości kultury polskiej, jaka powinna by powstać w wyniku realizacji 
założeń okupanta. Niezwykle ważną rolę spełnił w tym przypadku umiejętnie 
dostosowany do warunków system tajnego nauczania oraz sprawnego wydawania 
i rozpowszechniania prasy konspiracyjnej.

– Cele niepodległościowe i wyzwoleńcze niezwykle w Polsce rozwiniętego ruchu 
przeciwko okupantowi nadawały szczególny sens konspiracyjnie wytwarzanym 
i rozpowszechnianym wartościom kulturalnym. Uczestnictwo w konspiracyjnej 
kulturze służyło w warunkach okupacji umacnianiu wspólnoty narodowej, 
budzeniu świadomości społecznej, lepszemu rozumieniu i określeniu konkretnych 
celów walki.

– W konspiracji przejawiała się też dążność do zaspokojenia dość rozległych 
potrzeb kulturalnych odbiorców, zarówno w kręgach inteligencji, jak w środowiskach 
miejsko-robotniczych oraz wśród ludności wsi. Przyczyniło się to do wyraźnego 
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zdemokratyzowania treści kulturalnych tak w dziedzinie tajnej oświaty, jak 
tworzenia i odbioru dzieł sztuki (na przykład wiersze, pieśni, muzyka). Odnotować 
tu trzeba znaczenie rozwoju ruchu partyzanckiego znajdującego szerokie poparcie 
w środowisku chłopskim i robotniczym. Samorodne pieśni i wiersze partyzanckie 
uzyskiwały dużą popularność nie tylko na wsi, zasilając zarazem ludowy nurt 
w kulturze narodowej. W środowiskach wielkomiejskich podobną rolę odgrywała 
plebejska pieśń czy piosenka uliczna. […]
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8. Juliusz Słowacki Polski Podziemnej

[Z listu Jerzego Andrzejewskiego do Kazimierza Wyki, 22 IX 1941 r. [w:] J. Andrzejewski, 
S. Baczyńska, T. Gajcy, K. Irzykowski, K.L. Koniński, Cz. Miłosz, J. Turowicz, K. Wyka, Pod 
okupacją. Listy, wstęp M. Wyka, wybór i oprac. M. Urbanowski, Warszawa, Zeszyty Literackie, 
2014]

[...] Poznaliśmy w tych dniach z Czesławem [Miłoszem – M.G.] chłopca, który mając 
lat zaledwie dwadzieścia, jest już zupełnie wybitnym zjawiskiem poetyckim. Zupełnie 
zadziwiająca u niego czystość poetyckiej wizji, samodzielne obrazowanie bardzo, 
bardzo… Chłopak nad wiek swój dojrzały, chory zresztą na astmę i z płucami nie 
w porządku, tak wygląda i zachowuje się, jak można wyobrazić sobie, że wyglądał młody 
Słowacki w swoich latach wileńskich. Wielka pewność siebie, bez cienia zarozumiałości, 
świadomość własnych wartości, a także ogromny krytycyzm w stosunku do własnych 
dokonań. Myślę, że jeśli ten chłopiec będzie żył, to jego nazwisko dużo może oznaczać. 
Jest to syn nieżyjącego już Baczyńskiego, Krzysztof. [...]

[Z listu Kazimierza Wyki do Jana Bugaja (Krzysztofa K. Baczyńskiego), 5 V 1943 r., [w:] J. 
Andrzejewski, S. Baczyńska, T. Gajcy, K. Irzykowski, K.L. Koniński, Cz. Miłosz, J. Turowicz, 
K. Wyka, Pod okupacją. Listy, wstęp M. Wyka, wybór i oprac. M. Urbanowski, Warszawa, 
Zeszyty Literackie, 2014].

[...] Każdy z nas zaczynał jednak w pełnej szkole awangardy. Pan zaczyna 
w całkiem innej szkole [...]. Katastrofizmu nie widzę ani śladu, to piętno wybite 
na uczuciach lat przed burzą w te wiersze już nie sięga, chociaż poczęte są podczas 
burzy. Z katastrofizmu wyłoniło się męskie rozumienie historii, jej przebiegów i praw. 
Z pesymizmu pozostał jedynie nurt czystości i religijności. Pan już jest po stronie 
nadziei. Oby takie kształty uczuć okazały się znów Słusznym oczekiwaniem, oby się 
równie spełniły, jak nabrały ciał i krwi najgorsze majaki. Więc gdzie są patronowie 
poezji Pana? Proponuję cztery nazwiska, o układzie dosyć dziwnym, ale przecież 
zapowiedzieliśmy już wolność wyboru, kiedy stajemy w obliczu tradycji – Słowacki, 
Norwid, Miłosz, Czechowicz. [...] W tym stosunku Pana do Słowackiego widzę 
dowód, tego dowodu staram się dostarczyć, że ten problem jest dla Pana żywotny 
i bliski, jeżeli umie Pan czerpać i świeżą wartość poetycką znajdować tam, w mistrzu 
opatrzonym i obgadanym, gdzie czeka ona czułego oka i serca. To zaś jedynie 
jest życiem tradycji i życiem w tradycji – zmienna, co pokolenie nowa, własnym 
osiągnięciem potwierdzana świeżość skarbów gotowych.
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9. Dwudziestoletni poeci Warszawy

[Z poezji Wacława Bojarskiego (Wacław Bojarski, Pożegnanie z mistrzem, zebrał i oprac.  
J. Tomaszkiewicz, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1983)]

Ranny różą

Ruiny miasta?
Ależ nie. To wystrzyżone fantastycznie i prymitywnie z czerwonoszarej tektury 

proscenium wędrownej szopki.
Pośrodku pięciu „chłopców malowanych”, malowanych zielenią i rozpaczą.
Pod pachą każdy ma kijek maleńki, wystrugany gładko, którym można by 

poruszać te figurki wypchane pół na pół trocinami i muzyką.
Ach, potrząsajcie, potrząsajcie białymi mandolinami i całujcie melodie proste 

w sam środek liścia na pół złożonego przy ustach.
Jeszcze chwila, a u warg wam muzyka gałązkami rozmarynu zakwitnie.
Jak to ładnie i jak śpiewnie tak się pytać ciągle i tak ciągle nie wiedzieć:
– Wojenko, wojenko, cóżeś ty za Pani?
Teraz koła przejeżdżających samochodów melodię smugami pędu po powietrzu 

rozciągną.
Z białego nieba pada deszcz stukroplisty. Jest on zbyt zwyczajny, abyśmy go 

tu mogli zrozumieć.
Deszcz bomb stukroplisty z nieba czarnego.
Ach, nim doleci do ziemi – to niebo czarne sprzed oczu powiekami odgarnij.
Deszcz straszny i rzęsisty uderzy w struny mandolin kroplami – „pąkami białych 

róż”.
– – – –
Jak boli – – –

Pieśń ostatnia

Leżysz śmiercią zwalony na ziemię.
W piersiach tchu, w żyłach krwi już nie starczy.

Twarda ziemia, jak tarcza słowiańska...
Poniesiemy cię Bogu na tarczy.
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O! Nie płaczcie! Niech buchnie w niebo pieśń!
O! Nie płaczcie! Ściśnijcie mocniej pięść!
W żyłach tętni nam rytm krwi jego bratni,
W piersiach mamy jego dech ostatni,
Jego dech...

Czemu od nas odszedłeś, kolego,
Czemu w marszu ustały ci nogi?
Tak nas mało wciąż w młodych szeregu...

[Z poezji Zdzisława Stroińskiego (Zdzisław Stroiński, Ród Anhellich, oprac. L. Bartelski, 
Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,1982)]

Ród Anhellich

Krwawa legenda kiedyś
pamiętasz –
z dymu sczerniałych Grottgerów
opowiadali swą tragiczną świętość –

to teraz

patos w dzieciństwie zbierany po wierszach
zastygł w młodości głuche Westerplatte
i rwie się w górę – poszarpany krzyk
na gruzach młodości walka
inny świat

armaty armaty

pług wojny połamał sierpnie jasnych lat 
zostały daleko obce
krew coraz bliżej
w ruinach wiary wiatr się nocą łzawi
a z serc za wcześnie pokrzywdzonych chłopców
nienawiść
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czarny kwiat
na grobach Anhellich więdnący miast krzyży.

* *  *

Po huraganach szarż tętniących w strzałach,
po srebrnych dzwonach beznadziejnych bitew
północ armat wezbrana echami bez dna.
Upiór słońca odkrywał poszarpane ciała,
przez dym i klęskę wstającego dnia.
Kiedy serc zabrakło w śmierci pozostałej,
ojczyzny szliśmy szukać
i błękitu.
Daremnych konań piołunowa wzniosłość
gasła jak orły sztandarów – zdobytych,
by straszyć rdzą hełmów przekleństwem porosłych
i ramionami krzyży wiecznie pytać.

Krwawiliśmy długo na straconych szańcach
ręką Boga rzucani na śmierć jak kamienie.
Legliśmy – wilki wyjące na grobach
bluźniąc ciskaniem połamanych szabel,
w lochach cierpienia 
wygnańcy,
naród Hiobów.

Dziś na koturnach rozpaczy i męki
patrzymy z bliska w prędką twarz historii
i spod kół wojny miażdżącej nas w biegu
krzyk oczu zastygły w jeden czarny punkt –
z otchłani jęku,
z dymu krematoriów – bunt.

Dlaczego,
jak to?
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Że czołg dziejów zarzuca ze zgrzytem na skręcie,
dlatego ginąć jak zwierzęta w jatkach,
dlatego nawet,
dlatego Oświęcim?
Z Hiobów w Konrady
szaleni przez wielkość.
Krzywd męki śmierci najświętszą pożogę
i rozpacz zemsty krzyczącej o krew –
rzucamy Polskę w twarz zimnego Boga –
obelgę.

Pod niebem

Pod niebem przechylonym jak okręt tonący stoją kamienie i żelazo pogięte 
w kształt na wpół ludzki.

I wycinek trawy jesiennej rzadkiej i zrudziałej, pod którą kości poległych rysują 
deseń cieniutki jak kwiaty mrozu na szybach.

Tu mały konik o wyleniałej grzywie i wystających, za dużych oczach ciągnie wóz 
z sianem o zapachu zachodzącego słońca.

Prosta nuta pociągu spływającego po moście z bierwion poczerniałych i szmer 
salwy podobnej westchnieniu idzie przez równinę porośniętą deszczem jak sitowiem.

I to, i pamięć niejasna dymu i sosen nad uśmiechem, i cisza po tych, co zginęli, 
jest ojczyzną, którą niesiemy na wpół senni pod niebem przechylonym.

I nie ma w nas nic prócz nocy, w której cień skrzydła obrysowany przerażeniem, 
i prócz nienawiści wpiętej u ramion niewidocznie – czasem tylko błyskającej 
na wytartym, lśniącym kancie hełmu lub oczu, lub metalowego guzika.

To pod każdą płytą i kamieniem ciemnieje twarz przyjaciela lub ojca o ustach 
otwartych boleśnie jak u ryby uduszonej.

Więc drżący jest horyzont i ręka śmiesznie w pustkę wyciągnięta.
W niewielkiej kałuży przeglądają się ubłocone buty i twarz przecięta skurczem 

bezradności.
Krzywonogie dziecko przebiegło w kulejących podskokach i bryznęło błotem.
Dalej dwóch pijanych chłopów w wytartych baranich czapach zatacza się bełkocąc 

między jednym a drugim napadem czkawki – Jeszcze Polska.
Zaczyna się ściemniać, zamykają sklepy, ale jeszcze widać, jak za rogiem jaskrawo 

kwitnie przerażający sen o rozstrzelanej siostrze i trzech morzach szumiących.
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[Wacław Bojarski (1921–1943), poeta i prozaik, jeden animatorów konspiracyjnego 
życia teatralnego, był drugim w kolejności redaktorem czasopisma „Sztuka i Naród”. 
25 maja 1943 r., wraz Tadeuszem Gajcym i Zdzisławem Stroińskim, uczestniczył 
w akcji złożenia wieńca z szarfą z napisem „Geniuszowi Słowiańszczyzny – rodacy” 
(autorem dedykacji był Bojarski) pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Warszawie, 
w celu uczczenia czterechsetnej rocznicy śmierci uczonego (przypadającej na 24 maja 
1943 r.). W czasie akcji, której był inicjatorem, Bojarski został ciężko postrzelony 
przez patrol niemieckiej żandarmerii. Przewieziony do Szpitala Dzieciątka Jezus przy 
ul. Koszykowej, zmarł 5 czerwca 1943 r. Tadeusz Gajcy i Zdzisław Stroiński, poeci 
współtworzący „Sztukę i Naród”, polegli 16 sierpnia 1944 r. w Powstaniu Warszawskim 
jako żołnierze Zgrupowania „Chrobry I” Armii Krajowej. „Dwudziestoletni poeci 
Warszawy/ Nie chcieli wiedzieć, że Coś w tym stuleciu/ Myślom ulega, nie Dawidom 
z procą” – tak rozpoczynał poetycką opowieść o nich Czesław Miłosz w Traktacie 
poetyckim. Poeci z kręgu „Sztuki i Narodu” byli również bohaterami poematu 
Zbigniewa Jerzyny Iskrą tylko. Tytuł ten został zaczerpnięty z Wielkiej Improwizacji 
III części Dziadów Adama Mickiewicza].
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10. Konspiracja Czesława Miłosza

[Czesław Miłosz, Rodzinna EuropaWarszawa, Czytelnik, 1990]

[...] Stopniowo umacniało się państwo podziemne i jak wszyscy literaci 
dostawałem nieduże zasiłki z tajnych funduszów. Te pochodziły z wysokiego kursu 
dolara na czarnym rynku, a dolary przesyłano tajemniczymi drogami z Anglii 
albo zrzucano z samolotów i po wahaniach kursu na czarnej giełdzie można było 
poznać, że właśnie odbył się zrzut. Zwiększała się też ilość literackich zamówień. 
Współpracowałem z organizacją, której sama nazwa powinna dziwić, zważywszy, 
że ten gatunek ludzi ma opinię niesubordynowanych; z tajną organizacją aktorów. 
Ale teatr w Polsce nigdy nie był przedsięwzięciem czysto kapitalistycznym, w każdym 
razie jego pracownicy podawali się za kapłanów sztuki, co nakłada obowiązki. Tajna 
grupa narzucała aktorom przepisy zachowania się wobec okupanta, zakazując im 
grać, i wysoko poważano ją w mieście, odkąd aktor, który zaczął kolaborować, 
został zastrzelony w swoim własnym apartamencie. Kierował tą grupą znakomity 
reżyser Edmund Wierciński, przygotowujący ze swoim zespołem plany reformy 
teatrów po wojnie. Dobierał z góry repertuar i zamawiał przekłady sztuk albo 
teksty oryginalne, z czego właśnie korzystał mój literacki warsztat. Działalność 
aktorów była intensywna i ich bardzo dobre tajne przedstawienia (w prywatnych 
mieszkaniach albo w klasztorach) dotychczas wspominam z zachwytem. Żona 
Edmunda, Maria, również reżyserka, pobiła swojego rodzaju rekord jako 
propagatorka wywrotowej poezji, urządzając ponad 150 wieczorów recytacji.

Przełom, jakim był dla mnie rok 1939, zmuszał mnie do rewizji wszystkich moich 
przyzwyczajeń. Czas był cenny, nie użyć go jak należy, dryfować tylko jak przed 
wojną równałoby się przekreśleniu najbardziej dla mnie ważnej powinności. Jeżeli 
uciekłem z państwa Stalina, to przecie po to, żeby móc samemu dojść do jakichś 
przemyśleń zamiast podlegać narzuconemu z zewnątrz światopoglądowi. Tutaj 
wolność zupełna, właśnie dlatego, że intelektualnie nacjonal-socjalizm był zerem. 
Musiałem jednak rozwiązać problem nadziei, albo raczej postawy wyłączającej 
na równi i nadzieję, i brak nadziei. Szanse przetrwania i zobaczenia na własne 
oczy wyników tego tygla były znikome. Z pewnym wysiłkiem przyjąłem wreszcie 
za swoją zasadę Lutra: który zapytany, co by zrobił, gdyby był pewien, że jutro ma 
być koniec świata, odpowiedział: sadziłbym jabłonie.

Książki w Bibliotece wyrobiły we mnie przekonanie, że mój polski, francuski 
i rosyjski nie wystarczają. Miałem dość francuskiego kręcenia się w kółko dokoła 
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Artura Rimbauda i Stefana Mallarmégo, postanowiłem więc odkryć poezję 
anglosaską. Zabrałem się do nauki angielskiego i kiedy mogłem już czytać, 
pomagając sobie słownikiem, dalsze doskonalenie się szło szybko. (Po niemiecku 
nie rozumiałem i dotychczas nie rozumiem prawie nic, poza dwoma zdaniami: 
Handehoch! i Alle Männer raus! Jak na język Goethego to niewiele). Ponieważ 
męczyło mnie, jak wszystkich, pytanie, czemu Europa upadła tak nisko, klarowałem 
swoją myśl, pisząc szkice o niektórych filozoficznych aspektach literatury. Te szkice 
o Danielu Defoe, Balzaku, Stendhalu, André Gidzie, Tołstoju, Williamie Jamesie 
i dwóch polskich autorach (St. Ign. Witkiewiczu i Marianie Zdziechowskim) 
składały się w moim zamierzeniu na pewną całość. Niektóre z nich ogłosiłem 
po wojnie; inne, jak atak na André Gide’a, wolałem zostawić w rękopisie jako 
zbyt obsesyjne. Wtedy jednak miały wartość użytkową może nie tylko prywatną, 
bo czytane w tajnych kółkach dostarczały materiału do dyskusji. Pomimo braku 
jakichkolwiek legalnych publikacji (nie wolno było wydawać nawet przekładów 
z niemieckiego), ruch intelektualny był silny, odbywała się ewolucja i wielu 
z nas przy końcu wojny tak różniło się od siebie dawnych, jakby minęła cała era 
geologiczna.

Ściślej użytkowa była ułożona przeze mnie antologia poezji obejmująca wiersze, 
które krążyły wtedy przepisywane ręcznie, pióra albo poetów krajowych, albo 
emigracyjnych. Ta antologia, Pieśń niepodległa, ukazała się w r[oku] 1942 jako 
ładnie drukowana książeczka i wydawcy [Oficyna Warszawska] uważali ją za sukces 
podziemnego rynku wydawniczego. W tym samym roku przyjemnie mi było 
przyczynić się jakoś do obrony imienia Francji, poniżonej i pogardliwie wykpiwanej 
przez nazistowską propagandę. Cała sprawa stanowi dowód, że totalnym ustrojom 
bardzo trudno jest walczyć ze słowem, że przenika ono przez granice szybciej 
i bardziej skutecznie, niż to mogą przypuścić ludzie z zewnątrz. Jacques Maritain, 
wydając w Kanadzie swoją pracę wymierzoną przeciwko rządowi Vichy, À travers 
le désastre, nie spodziewał się, że dotrze ona do odległej Polski. Przywiózł ją 
do Warszawy pewien kupiec holenderski. W moim tłumaczeniu i z moim bardzo 
profrancuskim wstępem tekst został złożony małą czcionką, tak żeby zmieścił się 
w kieszeni. Coraz dalsze wgryzanie się w poezję angielską bardzo mi się przydało, 
bo przez kilka miesięcy ślęczałem nad As you like it Szekspira, przygotowując nowy 
przekład na zamówienie organizacji aktorów. Dotychczasowe przekłady tej sztuki 
były, zdaniem Edmunda, trudne do mówienia na scenie. Ten bukoliczny Szekspir 
okazał się w niewolnictwie pierwszorzędnym za biegiem samoleczniczym. Wskutek 
namów Edmunda, popartych honorarium, napisałem też Prolog na otwarcie 
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warszawskich teatrów po wojnie. Co się później stało z manuskryptem, czy któraś 
jego kopia ocalała w pożarze miasta, nie wiem. Myślę, że ton tego Prologu (jego 
treść stanowił głównie dialog pomiędzy humanistą i politykiem) był nieco zbyt 
podniosły jak na dalsze wypadki, przynoszące systematycznie klęskę humanistom. 
[...]
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11. Głos średniego pokolenia

[F. Goetel?], Kultura polska w czasie wojny, „Nurt”, styczeń–luty 1944, nr 1(7)

Jak się ma rzecz z kulturą polską podczas wojny? Czy istnieje twórczość wojenna? 
Z jakimi zmianami i osiągnięciami należy się liczyć po wojnie? Jakie są straty 
prawdziwe i jakie zdobycze? Czy są jakieś nowe „talenty”, nowe warsztaty pracy, tu i za 
granicą? [...] Ze zjawisk ogólnych o najbardziej szerokim i powszechnym charakterze 
trzeba wysunąć na pierwszy plan następstwa tego niezwykłego i jedynego w swoim 
rodzaju stanu rzeczy, jaki powstał przez zawieszenie kultury wolą i zarządzeniami 
okupacji niemieckiej. Wielu pragnie zbyć to wzruszaniem ramion, jak wszystkie 
inne zarządzenia okupanta. Kultura nasza istnieje przecież nadal i poza prawem, tak 
jak istnieje bułka, mięso, odzież, tłuszcz. Zestawienie takie byłoby słuszne, gdyby 
istnienie bułek poza prawem nie stanowiło również o przemianach w istocie kultury. 
Zawieszenie kultury, przy najbardziej nawet skutecznej naszej samoobronie nie da 
się niestety zastąpić inicjatywą prywatną, tak jak da się zastąpić, i to całkowicie, 
bułkę przez prostą zwyżkę ceny. Wyrwa, jaka tu następuje, dokonuje się bowiem 
w dziedzinie moralnej. Już sam fakt zamknięcia szkół wyższych i średnich, zamrożenia 
kulturalnego rynku i unicestwienia warsztatów pracy wszelkiego rodzaju stwarza 
stan nie do zastąpienia żadnym surogatem. Ważniejsze jeszcze następstwa będzie 
miało usunięcie z powierzchni życia tego, co jest normalną, tradycyjną atmosferą 
kulturalną i zastąpienie jej administracyjno-policyjnym duchem postanowień 
i zarządzeń, nie tylko niezrozumiałych, ale wręcz niewykonalnych. Powstałe przez 
to pole anarchii sięga i sięgać musi daleko głębiej i szerzej, niż znane nam zjawiska 
„normalnego”, wojennego zdziczenia, towarzyszącego każdej wojnie.

Skutki życia poza kulturą dałyby się porównać do życia wśród stepów, tylko 
że stepami jest własne społeczeństwo i najbliżsi nam ludzie. Romantyka tego życia 
uwiodła już niejednego i kazała mu zapomnieć, że kiedyś były inne czasy, a nie liczy 
się, że czasy takie powrócą. Konieczności życiowe – któż zakreśli ich granice, gdy 
milczy kultura, a prawo jest w pogardzie – stwarzają łatwy moralny glejt. Najbardziej 
narażone będzie pokolenie, które wojna „przyłapała” w okresie dojrzewania, krótko 
mówiąc: młodzież. Bo starsi porzucą łatwo i nawet chętnie owo życie, jak kto chce i jak 
potrafi, charakterystyczne dla naszych czasów. Dzieci nawrócą również do normalnych 
kolein wychowania. Młodzież wyniesie z pewnością charakterystyczny stygmat 
niezwykłych, niemal absurdalnych wojennych lat. Największe straty poniesie, niestety, 
ów zasadniczy, zachodni „standard” cywilizowanego człowieka, powiedzmy, i przed 
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wojną w Polsce dość jeszcze chwiejny i z trudem do normy świata zachodniego 
dociągany. Dokładność, uczciwość, wierność słowu i zobowiązaniu najtrudniejsze 
cnoty Polaków, wykoleiły się właśnie najfatalniej. Jest zapewne pouczającą ironią 
historii, że tych właśnie cnót nauczyć nas miała zadufana w sobie okupacja niemiecka. 
Porażka jej nie okupi jednak własnych strat. Nie zastąpi ich również zdobyta ponoć 
podczas wojny zaradność i przedsiębiorczość polska, po tylekroć sławiona.

Drugim zjawiskiem ogólnego rodzaju jest obniżenie zasięgu i wpływu kultury 
spirytualnej. „Inter arma taceant musae” – powiada znane przysłowie, ale 
w Polsce muzy milczą podwójnie, czy nawet potrójnie, raz, że jest wojna, drugi, 
że anarchiczne formy bytu zmuszają ludzi do najbardziej rudymentarnej walki o byt, 
trzecie, że narzucono nam system wychowawczy, który ma nas zamienić w naród 
rękodzielników, majstrów, hodowców i rolników oraz, w najlepszym razie, fachowców 
z średnim, praktycznym wykształceniem. Znaczenie kultury spirytualnej w Polsce 
należy do tzw. problematów zasadniczych. Jeżeli zdaniem twórcy jesteśmy narodem 
hreczkosiejów, to znów realiści pomawiają nas raczej o przerost wyobraźni. Nie pora 
wchodzić w ten zawiły spór, raczej bezprzedmiotowy. Polsce nie dostawało zarówno 
tęgich ludzi pracy realnej, jak i tęgich twórców intelektualnych. Zdanie, że jednych 
można i trzeba wychować kosztem drugich, należało do całkowicie błędnych 
i chybionych. Inna rzecz, że pojęcia ogólne o pozycji społecznej i towarzyskiej 
człowieka wykształconego lub gorzej – niedokształconego, lecz należącego 
do nieokreślonej gospodarczo i stanowo inteligencji, było bardzo wyolbrzymione 
i dla zdrowia struktury społecznej narodu szkodliwe. Toteż przesunięcie społeczne 
dokonujące się w kierunku umocnienia i utworzenia silnej liczebnie warstwy średniej 
czy choćby niżej średniej, związanej z ściśle określonymi kategoriami pracy, zawodu 
i zarobkowania jest bodajże jedynym zjawiskiem w przemianach na polu kultury 
otwierającym pocieszające perspektywy w przyszłości.

[...]
Drugą cechą ogólną, bardzo niestety poważną i w następstwa ciężarną, jest brak 

młodego narybku w dziedzinie kultury. Brak warsztatów pracy odbija się tu o wiele 
dotkliwiej, niż wśród starszego pokolenia, które może pracować, czerpiąc niejako 
z samego siebie. Poza szkołami muzycznymi nie ma w Polsce żadnych ośrodków, gdzie 
by młodzież mogła próbować swych sił w pracy kulturalnej. Zamknięcie równoległe 
rynku kulturalnego, wraz z jego perspektywami materialnymi i możliwością 
publicznego wystąpienia, odbiera ponadto kulturze najbardziej przyziemny, ale 
i skuteczny sposób oddziaływania na młodą wyobraźnię. Zapewne, że mimo 
to wszystko znajdą się wśród młodego pokolenia jednostki dzielne i bezinteresowne, 
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które przezwyciężą wszelkie przeszkody. Trudności, jakie będą musieli przejść, 
poddadzą ciężkiej próbie ich talenty, charaktery i namiętności do twórczej pracy. 
Stąd nadzieja, że dzieł wybitnych, nadspodziewanie nawet dojrzałych, po wojnie nie 
zabraknie. Legionu natomiast, który wypełnia i wypełniać powinien lukę pomiędzy 
szczytami a przeciętnym poziomem, z pewnością nie stanie. Być może, że nauka, 
sztuka czy inne dziedziny pracy kulturalnej oczyści się przez to z owego nadmiaru 
pseudo-twórców, który ją otaczał przed wojną, zasłaniając perspektywę istotnych 
dokonań i obniżając surowość wymagań, stosowanych do autentycznej twórczości. 
Młode pokolenie w nowej już Polsce, które, nie można wątpić, wypełni pustującą 
niwę kulturalną, otrzyma przez to wzór lepszy, wyższy, więcej niewątpliwej wartości, 
niż to się działo w dobie przedwojennej. Nim go jednak dosięgnie, nastąpi okres 
pewnej próżni.

[...]
Kłopot i troska państwa polskiego z dziedziną kultury narodowej będzie 

po wojnie niemała. Nie obędzie się z pewnością bez wysiłków i ofiar wyjątkowego 
rozmiaru i rodzaju. Energia i zapobiegliwość okazana w pierwszej od razu chwili 
porządkowania chaosu, pozostałego po okupacji, odegrać tu może niezwykłą rolę. 
Nie mamy zamiaru pisać na kolanie programu działania, chcielibyśmy jednak 
oczekiwać coś w rodzaju mobilizacji wszystkich zasobów kulturalnych, jakie 
pozostały i skierowanie ich od razu do właściwej pracy. My, którzy pamiętamy 
tamtą wojnę, wiemy, iż nie jest to bynajmniej łatwe, gdyż w pierwszym okresie 
odbudowy państwa powstaje popyt na siły ludzkie do zadań doraźnych i jak to się 
mówi „patriotycznych” czy „obywatelskich”. Szybkie działanie mobilizacyjne może 
zarezerwować kulturze nie tylko nieodzownych jej a tak nielicznych ludzi, ale 
i zdobyć jej narzędzia, niebrane dotychczas w żadną rachubę. Spustoszenia wojenne 
miały bowiem i dobre strony, wyrzuciły bowiem z ukrycia i wprawiły w ruch 
wiele próżnującego i ukrytego kulturalnego dobra, zarówno z rąk prywatnych, jak 
i publicznych. Duża część jego dostała się do rąk właściwych, część większa jeszcze 
chyba spoczywa w przechowywaniu prywatnym jako depozyt, nieraz utajony 
i nieokreślonego przeznaczenia. Ktoś, kto obserwował najbardziej naoczne zjawisko 
przepływania przez antykwariaty dzieł sztuki i nade wszystko książek, bardzo nieraz 
wartościowych, które przez dziesiątki lat nie były otwierane ani czytane, wie, jak 
wiele było w Polsce i jest jeszcze martwego majątku kulturalnego. Byłoby rzeczą nie 
do darowania, gdyby w chwili tak krytycznej, majątek ów znikł znów gdzieś pod 
ziemią, jako jedna z form tezauryzacji, ściśle już materialnej.

Cięższą od mobilizacji będzie decyzja skrócenia i scalenia warsztatów kulturalnych, 
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odpowiednio do pozostałej kadry pracowniczej. Myśl nasza z natury rzeczy biegnie 
ku szkołom wyższym. Ile z nich będziemy w stanie utrzymać, nie obniżając poziomu 
nauk? Czy zdobyć się na heroiczny krok i pozbawić pewne miasta wyższych uczelni, 
czy też ratować je, ograniczając ilość fakultetów i tworząc instytuty specjalne? 
Czy posunąć się do ryzykownego i kosztownego niezawodnie kroku zaproszenia 
uczonych z innych krajów lub zrezygnować z akademickiej doskonałości i powierzyć 
pełne placówki siłom słabszym, tymczasowym, co pociągnęłoby znów za sobą 
kosztowną konieczność kształcenia młodego pokolenia uczonych poza granicami 
kraju? Rozsądek i obrachunek środków i sił wskazywałby drogę trudnych i ciężkich 
ofiar i uszczuplenia ilości szkół, chociażby przy tym ucierpieć miały ambicje a nawet 
i uczucia lokalne.

[...] Jeżeli przeto w Polsce powojennej na miejscu dwu czy trzech nawet instytucji 
słabych i wyżywających się w kompetencyjnych sporach, powstanie jedna, czynna 
i poświęcająca się swoim zadaniom – zmianę tę będzie można tylko powitać jako 
zwrot ku lepszemu. [...] Ożywa z powrotem stary i chlubnie już sprawdzony wzór 
Komisji Edukacyjnej, zorganizowanej poza terenem bezpośrednich politycznych 
walk, wzór dostosowany do obecnej chwili i odpowiednio rozszerzony o gremium 
techniczne, społeczne i gospodarcze. [...]
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12. Humorem w okupanta

Anna Jachnina, pseudonim „Hanka”, „Hanna”, była współpracownicą Aleksandra 
Kamińskiego, pseud. „Juliusz Górecki”, „Hubert”, „Kamyk”, szefa Oddziału VI (Biura 
Informacji i Propagandy) Komendy Okręgu Warszawa-Miasto ZWZ – Okręg 
Warszawa AK, redaktora naczelnego „Biuletynu Informacyjnego”, wydawanego 
przez BIP Komendy Głównej ZWZ-AK. Anna Jachnina rozpoczęła działalność 
konspiracyjną w strukturach BIP ZWZ-AK pod koniec 1941 r., podejmując pracę 
w komórkach Biura utworzonych z inicjatywy Kamińskiego, krypt. „Sztuka” i „KOPR” 
(Komisja Propagandy). Do najważniejszych zadań „Hanki” należało redagowanie 
i opracowywanie tekstów literackich opisujących rzeczywistość wojenną i okupacyjną, 
a mających podtrzymywać nadzieję, wolę walki oraz opór społeczny wobec 
niemieckiego i sowieckiego okupanta. Oprócz pisania tekstów autorskich, takich jak 
Siekiera, motyka, redagowała wspomnienia, opowiadania, odezwy, wiersze, piosenki, 
a także utwory satyryczne: wojenny humor, anegdoty i dowcipy, zarówno warszawskie, 
jak i lwowskie, żydowskie oraz niemieckie (tzn. te, które rozpowszechniali między sobą 
Niemcy w Rzeszy i okupowanej Polsce).

O powstaniu tekstu jednej z najbardziej znanych piosenek okupowanej Warszawy 
wspominała: „mieszkałam wówczas na ulicy Francuskiej w Warszawie. Była zima, 
mróz w mieszkaniu, we mnie – w środku. Straszliwy głód. Otrzymałam właśnie 
polecenie napisania tekstów – wierszyków, piosenek dla naszych ulicznych sojuszników 
– gazeciarzy, kwiaciarek, muzykantów. Ołówek wypadał ze zgrabiałych rąk, mózg 
zamarzał. Nie było światła. Tylko jakiś knocik, lampeczka… To była noc tworzenia 
w stanie zamrożonym. Chyba właśnie wtedy – już dokładnie nie pamiętam – powstała 
ta piosenka: Siekiera, motyka…”. (Śmiechem zabijając wojnę – rozmowa Marzeny 
Woźniak z Anną Jachniną, „Czas”, 16 II 1975, nr 3).

Warto również przytoczyć refleksję Anny Jachniny o roli podziemnej satyry 
w walce z okupantem: „Satyra w czasie wojny odegrała ogromną rolę. To była broń, 
skuteczna broń polityczna. Niemcy stale byli w napięciu, dowcip podważał ich pewność 
siebie, poczucie wyższości. To była po prostu dywersja, działalność patriotyczna, 
budująca poczucie Narodowej wspólnoty, broniąca ogólnonarodowego morale. […] 
Warszawiacy »przekuwali« na dowcip wszystkie posunięcia polityczne i frontowe (nie 
tylko Niemców), rejestrowali terrorystyczne akcje okupanta wobec ludności cywilnej. 
Ulica reagowała jak najczulszy sejsmograf. Im większy ucisk i terror, tym dosadniejsza 
i nie przebierająca w środkach satyra. To był bezpiecznik, mechanizm samoobrony”.

[Piosenki zamieszczone obok pochodzą ze zbioru Posłuchajcie ludzie..., z. 1, [Warszawa], 
Wydawnictwo Komisji Propagandy Biura Informacji i Propagandy KG AK, 1943].
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