Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/59368,Andrzej-Grajewski-Wybor-Jana-Pawla-II-i-kontratak-imperium.html
2022-12-09, 23:20

Andrzej Grajewski: Wybór Jana Pawła II i
kontratak imperium
Wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową był dla
sowieckich służb specjalnych zaskoczeniem, ale szybko
zrozumiały one istotę zagrożenia, jaką dla systemu stanowił
pontyﬁkat papieża Polaka.
Trudno o lepszy barometr nastrojów i ocen
kształtujących opinie w
kierownictwie państw komunistycznych
aniżeli raporty wywiadów oraz
innych instytucji związanych z
bezpieczeństwem. Wynika to m.in. z
tego, że służby specjalne – w
przeciwieństwie do dyplomacji,
koncentrującej się przede wszystkim na
bieżących wydarzeniach – potraﬁły zbierać
materiały, działać i analizować sytuację w
dłuższej perspektywie czasowej.
Służby sowieckie miały także rozległą siatkę
agenturalną, która została
dodatkowo wzmocniona zasobami
krajowymi oraz międzynarodowym
wsparciem. Ten mechanizm pozwolił
wywiadowi Komitetu Bezpieczeństwa
Państwowego (KGB) niemal natychmiast po
wyborze Jana Pawła II przekazywać na
Kreml szczegółowe informacje oraz
analizy. Po kilku miesiącach KGB
opracowało starannie przemyślaną listę
zagrożeń oraz podjęło liczne działania
operacyjne mające skutecznie rozpoznać i
neutralizować aktywność papieża na arenie
międzynarodowej. Skali tych działań nie
znamy, ale na podstawie ujawnionych
dokumentów można stwierdzić, że po
wyborze Jana Pawła II kierunek watykański
stał się jednym z priorytetów służb
wywiadowczych bloku wschodniego. Nie bez
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znaczenia było to, że na czele KGB stał w
tym czasie Jurij Andropow, przekonany, że
ożywienie religijne i narodowe będzie
stanowiło największe zagrożenie dla
spoistości państwa sowieckiego.
O tym, że służby sowieckie interesowały się metropolitą krakowskim kard. Karolem
Wojtyłą, świadczyła próba inwigilacji jego przyjaciela, ks. Andrzeja Bardeckiego, podjęta w
1977 r. – w ramach operacji „Progres” – przez sowieckiego nielegała Iwana Iwanowicza
Bunyka „Filozofa”. Niepokój strony sowieckiej oddają wspomnienia szefa rezydentury KGB
w Warszawie, gen. Witalija Pawłowa, który po latach opisał, jak wspólnie z sekretarzem KC
PZPR Stanisławem Kanią i kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL. obawiali
się, „że nowy papież będzie kontynuował swoją kardynalską politykę nieprzejednanej
wrogości wobec ZSRR i ustroju socjalistycznego”. Nie tylko kanały wywiadowcze
alarmowały Kreml. Rezydujący w Warszawie sowiecki ambasador Borys Aristow w relacjach
dla Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego
nazywał nowego papieża „jadowitym antykomunistą”.
Fragment artykułu opublikowanego w „Biuletynie IPN” nr 10/2018.
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