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O komunistach aktywnych w Polsce przed
II wojną światową, w czasie okupacji i w PRL
pisaliśmy wielokrotnie. Dziś przedstawiamy
dwie barwne, lecz diametralnie różne postacie
z dwudziestolecia międzywojennego – ekskomunistę Józefa Mützenmachera i narodowca
Henryka Glassa. Interesuje nas to, co ich łączyło: obaj przyczynili się do lepszego poznania importowanej z Rosji Sowieckiej ideologii i
rozpracowania komunistycznej konspiracji
działającej na szkodę Rzeczypospolitej.

Dr Marek Klecel

Pi´ç ˝ywotów Józefa-Joska
Mützenmachera,
czyli jak rozbito
Komunistycznà Parti´ Polski
W koƒcu sierpnia 1933 r. w podwarszawskich Szcz´Êliwicach, w gliniance przy trasie kolejki WKD znaleziono
zw∏oki nieznanego m´˝czyzny. Trudno by∏o go zidentyfikowaç, gdy˝ twarz mia∏ ca∏kowicie zmasakrowanà, nie
znaleziono te˝ przy nim ˝adnego dowodu to˝samoÊci. W ciàgu nast´pnych dni gazety donosi∏y o szczegó∏ach
zbrodni: denat mia∏ przy sobie kilka gazet niemieckich i jednà ˝ydowskà, wyrwana kieszeƒ mog∏a wskazywaç,
Ciàg dalszy na s. II-III
˝e by∏a to zbrodnia na tle rabunkowym.
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Henryk Glass (1896-1984), ps. „Chudy Wilk”, „Mieczys∏aw Wolski”,
„Martel” – dzia∏acz harcerski zwiàzany z nurtem katolicko-narodowym,
organizator w 1925 r. Porozumienia
Antykomunistycznego, oficer ZWZ-AK, organizator i kierownik wywiadu
antykomunistycznego KG AK, cz∏onek Spo∏ecznego
Komitetu Antykomunistycznego, historyk i publicysta.
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Pojawi∏ si´ jednak zaraz inny motyw i trop zbrodni: gazety znalezione przy zabitym
mia∏y Êwiadczyç o tym, ˝e morderstwo by∏o wynikiem jakichÊ porachunków partyjnych czy politycznych. Po kilku tygodniach podawano dalsze sensacyjne szczegó∏y: zamordowany móg∏ byç wa˝nym dzia∏aczem komunistycznym, który przyjecha∏
nielegalnie z Niemiec z wi´kszymi pieni´dzmi dla polskich organizacji, zosta∏ uprowadzony, ograbiony i zamordowany, przy czym pojawi∏y si´ sugestie, ˝e móg∏ tego
dokonaç ktoÊ, kto wiedzia∏ o celu podró˝y ofiary.
By∏aby to jedna z wielu zbrodni w wielkim mieÊcie, której wyjaÊnianie toczy∏oby
si´ w∏asnym trybem. Jednak˝e szybko sta∏a si´ g∏oÊna za sprawà komunistów ˝ydowskich z Komunistycznej Partii Polski, którzy zacz´li podejrzewaç, ˝e zamordowanym jest zaginiony niedawno znany dzia∏acz Mietek Redyko. Rezydujàcy w Kopenhadze sekretarz generalny KC KPP Julian Leszczyƒski-Leƒski dowiedzia∏ si´ o
tym zagadkowym zabójstwie z polskich gazet za poÊrednictwem ∏àczniczki Politbiura Stelli Bortnowskiej. Âciàgnà∏ z Moskwy Bronis∏awa Bortnowskiego, by wyjaÊniç
spraw´ i ustaliç stanowisko partyjne. WczeÊniej, w Warszawie Salomon Jaszuƒski
potwierdzi∏, ˝e zabitym móg∏ byç Redyko, któremu kilka dni przed morderstwem da∏
kilka gazet niemieckich. Kierownictwo Partii nabra∏o pewnoÊci co do osoby zabitego i charakteru zabójstwa, uznajàc je za zbrodni´ politycznà. W po∏owie wrzeÊnia
1933 r. Komitet Centralny KPP wyda∏ dramatyczny komunikat po tytu∏em „Towarzysz Redyko zamordowany”, w którym czytamy: „Defensywa [policja polityczna]
stara si´ przedstawiç zbrodni´ jako mord rabunkowy, prawiàc w komunikacie policyjnym o wyrwanej kieszeni. Do dnia dzisiejszego policja nie og∏osi∏a rezultatu swoich rzekomych badaƒ, a prasa bur˝uazyjna i socjalfaszystowska ani s∏owem nie
wspomnia∏a wi´cej o morderstwie ko∏o W∏och. Mamy tu do czynienia z bestialskim
mordem politycznym, który winien poruszyç najszersze masy miast i wsi. Mamy do
czynienia z mordem, który wskazuje, w jaki sposób i jakimi metodami rzàd faszystowski Pi∏sudskiego walczy z ruchem rewolucyjnym”.

„Niez∏omny bolszewik”
Wkrótce rozp´ta∏a si´ burza. Komunikat obieg∏ wszystkie oÊrodki komunistyczne w
ca∏ej Europie, podano go w organach prasowych we Francji, w Szwajcarii i oczywiÊcie w Moskwie, w dzienniku „Prawda” i w organie Mi´dzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) „Kommunisticzeskij Internacjona∏”. W koƒcu wrzeÊnia urzàdzono
w Moskwie wielkà akademi´ ˝a∏obnà na czeÊç Redyki. Opisa∏ jà szczegó∏owo
znawca jego biografii Bogdan Gadomski („Biografia agenta. Najwi´kszy agent policji politycznej II RP. Józef-Josek Mützenmacher”): „w wielkiej sali zebrali si´ t∏umnie przedstawiciele ró˝nych pokoleƒ: cz∏onkowie KPP, którzy wspólnie z Redykà
prowadzili nielegalnà dzia∏alnoÊç w kraju lub odbywali razem wyroki wi´zienia, emigranci polityczni, studenci szkó∏ partyjnych w Moskwie, komsomolcy i pionierzy. Na
Êcianach zawieszono transparenty z has∏ami w j´zyku polskim i rosyjskim; »Walczcie tak, jak walczy∏ towarzysz Redyko o Paêdziernik na Zachodzie!« oraz »CzeÊç bojownikowi rewolucji proletariackiej, cz∏onkowi KC KPP tow. Redyko, bestialsko zamordowanemu przez zdzicza∏ego wroga!«. W g∏´bi sali widnia∏ na czerwonym tle
portret Redyki przepasany czarnà krepà. Obok na tablicy wyeksponowane zosta∏y
r´kopisy, listy wi´zienne i inne pamiàtki po zamordowanym. Na sali panowa∏ nastrój
powagi i g∏´bokiego smutku”.
Tymczasem po Êledztwie policyjnym w Warszawie pojawi∏ si´ nowy trop, który
jeszcze bardziej wzburzy∏ Êrodowisko komunistyczne KPP. Podano mianowicie, ˝e
Redyko to Josek Mützenmacher, cz∏onek KC KPP, przedstawiciel Kominternu, który
przyby∏ z Moskwy jako wys∏annik Leƒskiego i pad∏ ofiarà wewn´trznych porachunków partyjnych w wyniku podejrzeƒ o prowokacj´ lub wspó∏prac´ z polskà policjà
albo te˝ z ni˝szych pobudek, jakimi mog∏o byç przej´cie moskiewskich pieni´dzy.
Dzia∏acze komunistyczni nie posiadali si´ z oburzenia, uwa˝ajàc, ˝e zbrodni dokona∏a polska policja. Komitet Centralny wyda∏ natychmiast komunikat, w którym

Józef-Josek Mützenmacher

podawano, ˝e polskie w∏adze chcà perfidnie zatrzeç Êlady swojej zbrodni, zrzucajàc odpowiedzialnoÊç za nià na parti´ komunistycznà. „Zgodnie ze zwyczajem
szpicli faszystowskich w Polsce og∏oszono w postaci wiadomoÊci reporterskiej w
krakowskim organie rzàdowym »Ilustrowanym Kurierze Codziennym« komunikat
policyjny, w którym podano, ˝e tow. Redyko rzeczywiÊcie zosta∏ zamordowany.
Mordercy faszystowscy usi∏ujà wmówiç w komunikacie [opinii publicznej], ˝e Redyko »zosta∏ usuni´ty przez samych komunistów«. A nawet wi´cej – faszystowscy
szpicle i prowokatorzy, chcàc przykryç swojà pod∏à rol´, majà odwag´ podsunàç
insynuacj´, ˝e tow. Redyko »by∏ przez grup´ komunistów w centralnych instancjach
uwa˝any za zdrajc´«”. Wiele wskazywa∏o na to, ˝e by∏a to zbrodnia o charakterze
politycznym. W tym samym komunikacie zarzucano wczeÊniej polskim w∏adzom
matactwa i gr´ na zw∏ok´. „W mi´dzyczasie [rzàd polski] uczyni∏ wszystko, ˝eby
parti´ komunistycznà wprowadziç w b∏àd, ˝eby wywo∏aç wra˝enie, ˝e Redyko ˝yje
i gdzieÊ si´ ukry∏. Policja rozpowszechnia∏a wiadomoÊci poprzez swoich agentów i
szpicli, ˝e tow. Redyk´ widziano raz tutaj, drugi raz gdzie indziej. Gdy jednak wszystkie te k∏amstwa zosta∏y zdemaskowane, gdy wieÊç o bestialskim mordzie skrytobójczym, dokonanym na wybitnym dzia∏aczu komunistycznym, przedosta∏a si´ do
szerokich mas proletariatu, defensywa faszystowska zosta∏a zmuszona do zmiany
swojej dotychczasowej taktyki ukrywania i wprowadzania w b∏àd”. Ten trop i wàtek
mia∏ si´ z czasem okazaç najwa˝niejszy w ca∏ej sprawie. Czy policja rzeczywiÊcie
rozsiewa∏a pog∏oski o tym, ˝e Redyko ˝yje? W ka˝dym razie ludzie z KPP w to nie
uwierzyli, dla nich Redyko ju˝ nie ˝y∏. Byli ca∏kowicie przekonani, ˝e zosta∏ skrytobójczo zamordowany przez polskie w∏adze. T´ wiadomoÊç puszczono wkrótce na

Urodzi∏ si´ w Dàbrowie Górniczej w rodzinie dyrektora fabryki. Uczy∏ si´ w Kijowie
w gimnazjum Êw. Katarzyny, dzia∏a∏ w kó∏kach samokszta∏ceniowych m∏odzie˝y
polskiej, w 1915 r. wstàpi∏ do tajnego Harcerstwa Polskiego. Studiowa∏ w Kijowskim Instytucie Handlowym, skàd zosta∏ ewakuowany wraz z uczelnià do Saratowa, gdzie wÊród uchodêców utworzy∏ z polskiej m∏odzie˝y dwie dru˝yny harcerskie. Wspó∏pracowa∏ z Polskà Organizacjà Wojskowà (POW). Objà∏ komend´ II Kijowskiej Dru˝yny Harcerskiej; w grudniu 1916 r. zosta∏ przybocznym naczelnika
Harcerstwa Polskiego, w 1917 r. szefem Sztabu Skautowego.
W listopadzie 1918 r. by∏ delegatem na zjazd harcerstwa w Lublinie, na którym zapad∏a decyzja o zawiàzaniu Zwiàzku Harcerstwa Polskiego (ZHP). Ukoƒczy∏ przerwane studia. Nawiàza∏ wspó∏prac´ ze strukturami POW i polskim wywiadem wojskowym; tworzy∏ w∏asnà harcerskà siatk´ informatorów, którzy Êledzili poczynania w∏adz
bolszewickich. W styczniu 1919 r. zosta∏ mianowany p.o. naczelnikiem tajnego Harcerstwa Polskiego na Rusi i w Rosji. „Prace zakonspirowaliÊmy, starannie ukrywajàc
wszelkie jej Êlady, a przede wszystkim niszczàc spisy cz∏onków organizacji. Kontakt z
prowicjonalnemi hufcami i dru˝ynami utrzymywano tylko przez kurierów ustnie powtarzajàcych zlecenia Harcerstwa Polskiego, lub te˝ przewo˝àc raporty do Naczelnictwa”
(H. Glass, Na szlaku „Chudego Wilka”, Poznaƒ 1933, s. 193-194). Mimo panujàcego
terroru rewolucyjnego staraniem Glassa harcerskie pismo „Harce” trafi∏o do drukarni
pisma „Komunista Polski”, której za∏oga, nie znajàc polskiego, nie zdawa∏a sobie
sprawy z tego, co drukuje; nak∏ad zosta∏ nast´pnie rozkolportowany na Ukrainie i w
Rosji w oÊrodkach, gdzie dzia∏a∏o polskie harcerstwo. Skazany zaocznie przez Sowietów na Êmierç, przedosta∏ si´ w przebraniu bolszewickiego ˝o∏nierza na polskà stron´ frontu. Pracowa∏ w Biurze Wywiadowczym II Oddzia∏u Sztabu G∏ównego WP, kierowa∏ Wydzia∏em Wschodnim w Kwaterze G∏ównej ZHP koordynujàcym prace wywiadowcze w siedemnastu oÊrodkach harcerskich na Ukrainie. Uda∏ si´ do Kijowa – w
chaosie odwrotu bia∏ej armii i walk z bandami zrewoltowanego ch∏opstwa bra∏ udzia∏
w akcji ratowania setek Polaków, g∏ównie rodzin ziemiaƒskich i inteligencji kresowej, i
ich ewakuacji do Polski. W czasie wojny polsko-sowieckiej 1920 r. dowodzi∏ harcerskà
grupà dywersyjnà dzia∏ajàcà na ty∏ach Armii Czerwonej.
Po demobilizacji kontynuowa∏ nauk´ w Wy˝szej Szkole Handlowej w Warszawie. W 1925 r. wzià∏ Êlub z Feliksà (Elà) Grabskà, córkà polityka Narodowej Demokracji Stanis∏awa Grabskiego, harcerkà z dru˝yny Olgi Ma∏kowskiej we Lwowie, sanitariuszkà w czasie obrony Lwowa w 1918 r. i wojnie 1920 roku.
W latach 1921-1924 by∏ naczelnikiem G∏ównej Kwatery M´skiej ZHP; w 1927 r.
otrzyma∏ najwy˝szy stopieƒ harcerski – harcmistrz Rzeczypospolitej. Nale˝a∏ do grupy instruktorów o poglàdach katolicko-narodowych; by∏ autorem wielu ksià˝ek poÊwi´conych metodyce pracy harcerskiej i tradycjom ruchu – „Ksià˝eczka Harcerza”
(Warszawa 1921), „Gaw´dy z dru˝ynowym” (Warszawa 1923), „Harcerstwo jako
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czynnik odrodzenia narodowego” (Warszawa 1924), „Harcerstwo a polityka” (Poznaƒ 1929). Prze˝ycia w Rosji bolszewickiej spowodowa∏y, ˝e w swej dzia∏alnoÊci
harcerskiej skupi∏ si´ na przeciwdzia∏aniu propagandzie szerzonej wÊród m∏odzie˝y
przez organizacje komunistyczne. W 1921 r. w G∏ównej Kwaterze Harcerzy za∏o˝y∏
Wydzia∏ Wschodni, opiekujàcy si´ harcerzami powracajàcymi z Rosji. W 1925 r. by∏
jednym z organizatorów Porozumienia Antykomunistycznego, do roku 1939 wiceprzewodniczàcym organizacji, autorem statutu i redaktorem wszystkich jej wydawnictw. Porozumienie by∏o inicjatywà niezale˝nà, bezpartyjnà, mia∏o charakter zamkni´tego Êrodowiska z bardzo starannà selekcjà nowych kandydatów; celem statutowym by∏o skupienie organizacji spo∏ecznych, sportowych, zawodowych i gospodarczych i skoordynowanie ich dzia∏alnoÊci w celu przeciwdzia∏ania szerzonej
w Polsce propagandzie rewolucji spo∏ecznej. Organem Porozumienia by∏ redagowany przez Glassa miesi´cznik „Walka z Bolszewizmem”, który wychodzi∏ w latach
1927-1931 w nak∏adzie 3 tys. egzemplarzy. Pismo wznowiono w 1937 r. pod tytu∏em
„Prawda o Komunizmie – Biuletyn Informacyjny”. Dzia∏alnoÊç propagandowà prowadzono w ramach wydawnictwa „Dobra Prasa”, które wydawa∏o w du˝ych nak∏adach
popularne broszury, plakaty, ulotki. Autorem wielu broszur antybolszewickich by∏ tak˝e Glass: „Zamach bolszewizmu na m∏odzie˝. Dokumenty”, „Obrona Polski przed
bolszewizmem”, „Ofensywa gospodarcza sowietów”, „Uwagi o rewolucji komunistycznej”. W∏adze sowieckie podj´∏y nieudanà prób´ zg∏adzenia go, w 1929 r. otrzyma∏ paczk´ z ∏adunkiem wybuchowym, który mia∏ eksplodowaç podczas otwierania.
We wrzeÊniu 1939 r. dosta∏ si´ do niewoli; zbieg∏ w czasie transportu do obozu jenieckiego. Po powrocie do Warszawy uczestniczy∏ w powo∏aniu podziemnej organizacji Harcerstwo Polskie („Hufce Polskie”), wszed∏ w sk∏ad Rady Naczelnej. Wstàpi∏
do Zwiàzku Walki Zbrojnej (ZWZ). Zosta∏ skierowany do Oddzia∏u II KG ZWZ-AK z zadaniem utworzenia „Grupy A” (wywiadu antykomunistycznego, oznaczonego póêniej
jako Wywiad W – „Wytwórnia”) i obj´cia jego dowództwa. Dzia∏alnoÊç Glassa sprowadza∏a si´ do prowadzenia wywiadu politycznego i wojskowego. Blisko wspó∏pracowa∏ z podziemiem narodowym, zw∏aszcza Narodowymi Si∏ami Zbrojnymi (NSZ);
wspólnie z NSZ wydawa∏ od marca 1943 r. miesi´czny biuletyn poÊwi´cony zwalczaniu podziemia komunistycznego „Agencja A”, w którym ujawniano m.in. adresy wa˝niejszych komunistów. Podziemie komunistyczne przygotowa∏o zamach na Glassa,
który udaremni∏a jego ochrona. Wszed∏ w sk∏ad Spo∏ecznego Komitetu Antykomunistycznego utworzonego we wrzeÊniu 1943 r. z inicjatywy Delegata Rzàdu na Kraj.
Dzia∏alnoÊç Komitetu ogranicza∏a si´ do wydawania oÊwiadczeƒ i odezw przeciwko
dzia∏alnoÊci agentury komunistycznej w postaci Polskiej Partii Robotniczej i Krajowej
Rady Narodowej. Mimo wysi∏ków Glassa cz∏onkowie SKA nie zgadzali si´ na likwidowanie przywódców podziemia komunistycznego przez grupy egzekucyjne AK.
Bra∏ udzia∏ w powstaniu warszawskim, walczàc na Starym MieÊcie. Otrzyma∏
awans do stopnia kapitana, zosta∏ odznaczony Krzy˝em Virtuti Militari V kl. i Z∏otym
Krzy˝em Zas∏ugi. Po kapitulacji Warszawy zbieg∏ z obozu w Ursusie i odtworzy∏ w
Krakowie Grup´ „W”. Po wejÊciu wojsk sowieckich wspó∏pracowa∏ z organizacjà
NIE. Po aresztowaniu szesnastu przywódców Polski Podziemnej zerwa∏ kontakt z
organizacjami poakowskimi, utrzymujàc sta∏à ∏àcznoÊç z Dowództwem Naczelnego Wodza w Londynie. By∏ poszukiwany przez NKWD i UB. Uniknà∏ aresztowania,
wyje˝d˝ajàc latem 1945 r. na Zachód.
Zamieszka∏ w Wielkiej Brytanii pod przybranym nazwiskiem Stanis∏aw Jankowski.
W 1952 r. zosta∏ zweryfikowany i zdemobilizowany w stopniu majora. W latach
1946-1948 prowadzi∏ badania nad komunizmem dla Sociological Center, opublikowa∏ wiele artyku∏ów w j´zykach polskim i angielskim. Pracowa∏ w Harcerskiej Komisji Historycznej, która opracowa∏a „Histori´ Harcerstwa”. W 1973 r. wyda∏ podr´cznik harcerski „˚ycie radosne”, a w 1979 „W pracy i w walce – 16 ˝yciorysów wybitnych Polaków XX wieku”. By∏ cz∏onkiem Zwiàzku Pisarzy Polskich na Obczyênie.
Uzyska∏ stopieƒ magistra nauk politycznych na Polskim Uniwersytecie Na Obczyênie, a w 1980 r. doktorat nauk politycznych za prac´ „Historia Porozumienia Antykomunistycznego w Polsce”, wydanà w 1980 r. pt. „Metody ekspansji komunizmu”.
Zmar∏ w 1984 r., zosta∏ pochowany na cmentarzu Gunnersbury w Londynie.
dr Wojciech Jerzy Muszyƒski
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ca∏y Êwiat. Âmierç Redyki wykorzystywano poniekàd dla sprawy komunizmu. By∏a
to jednoczeÊnie nieustanna sensacja, taka, jakà ˝ywi si´ prasa i plotka. Ale wiele pytaƒ pozosta∏o. W samym Êrodowisku komunistycznym powsta∏y wàtpliwoÊci, czy
nie by∏a to wewn´trzna robota „prowoków” czy tajniaków wspó∏pracujàcych z policjà, mo˝e Redyko zginà∏, bo odkry∏ zdrad´ w szeregach partii, a mo˝e kogoÊ skusi∏y po prostu du˝e pieniàdze, co nie przynosi∏oby chluby tak ideowej partii.
Nie by∏o odpowiedzi na te pytania, podobnie jak nie by∏o odpowiedzi na pytanie
najprostsze, a w∏aÊciwie przeoczone: co si´ sta∏o z cia∏em zamordowanego Redyki? Dopiero gdy przyjecha∏ do Warszawy jego ojciec Szlama Mycenmacher z M∏awy, aby pochowaç syna, okaza∏o si´, ˝e nie ma jego cia∏a. Zw∏oki zagin´∏y. W Êrodowisku komunistycznym nie wzbudzi∏o to specjalnych wàtpliwoÊci, przeciwnie
– upewniono si´, ˝e jest to mord polityczny, skoro zatarto wszelkie Êlady zbrodni, a
nawet usuni´to cia∏o. W „Tygodniu Robotnika” pisano: „Tajemnicze zagini´cie
zw∏ok ofiary zbrodni ka˝e postawiç jeszcze mo˝liwoÊç: zabójcy majà nieznanych
bli˝ej, ale pot´˝nych protektorów”.
Wszystko wi´c wydawa∏o si´ jasne, prócz szczegó∏ów, kto w istocie zabi∏. I o to
w∏aÊnie chodzi∏o. W ferworze sporów, wzajemnych oskar˝eƒ i pomówieƒ, ogólnej
sensacji, poruszono wszystko, prócz jednego, niejako warunku ca∏ej sprawy: zginà∏
Redyko, ale, mówiàc nieco zagadkowo, czy zginà∏ Mützenmacher. Stanowi∏o to
pewnà ró˝nic´. A nu˝, choç brzmia∏o to wtedy absurdalnie, skoro nie by∏o cia∏a, mo˝e nie by∏o te˝ zabójstwa?
Jak si´ z czasem oka˝e, w podwarszawskich Szcz´Êliwicach zginà∏ Redyko, ale
nie zginà∏ Mützenmacher. Zginà∏ Redyko, narodzi∏ si´, by tak rzec, Jan Alfred Regu∏a.

Pi´ç ˝ywotów Józefa-Joska
Mützenmachera,
czyli jak rozbito
Komunistycznà Parti´ Polski
Dokoƒczenie ze s. V

Sprawa Mützenmachera byç mo˝e mia∏a byç jakoÊ wykorzystana w toczàcych si´
wówczas Êledztwach z podejrzenia o „odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne”,
czyli faszyzm w partii, za co odsuni´to od w∏adzy i uwi´ziono grup´ Gomu∏ki i Spychalskiego, czy te˝ w procesach o spisek w wojsku, o co oskar˝ono grup´ TUN
– genera∏ów Tatara, Utnika i Nowickiego, którzy wrócili do kraju z wojennej emigracji, i licznych innych wojskowych w tzw. procesach odpryskowych.
W koƒcu lat 40. nie wiadomo by∏o zatem, czy Mützenmacher nadal ˝yje i czy
dzia∏a jako groêny dywersant, który w latach 30. zdradzi∏ na rzecz wroga, a teraz mo˝e spiskowaç przeciw paƒstwu PRL. Dopiero pi´ç lat póêniej sprawa Mützenmachera wychodzi na Êwiat∏o dzienne za sprawà Józefa Âwiat∏y (Fleischfarba), wicedyrektora X Departamentu MBP, który w koƒcu 1953 r. zbieg∏ na Zachód i ujawni∏ rozmaite tajemnice swego Êrodowiska. W cyklu audycji w Radiu Wolna Europa, a póêniej
w ksià˝ce „Za kulisami bezpieki i partii” przechwala∏ si´ wykryciem Mützenmachera
po wojnie: „Po d∏ugich dochodzeniach stwierdzi∏em, ˝e jest to w∏aÊnie Ro˝kowski
[Roszkowski], dawniejszy Mützenmacher-Redyko, wzgl´dnie Kwiatkowski [Kamiƒski], który kiedyÊ by∏ przed wojnà rzekomo zamordowany w Warszawie. Kiedy na
mój wniosek pracownicy bezpieczeƒstwa wyjechali do Wroc∏awia, aby go aresztowaç, okaza∏o si´, ˝e na szeÊç tygodni przedtem, w 1947 r., zmar∏ na gruêlic´, odznaczony z∏otym krzy˝em zas∏ugi przez parti´”.
W rzeczywistoÊci sprawa nie by∏a tak prosta. We wczeÊniejszych Êledztwach ustalono niektóre ogniwa biografii Mützenmachera, ale nie po∏àczono ich w ca∏y ∏aƒcuch
od Redyki do Roszkowskiego, zarówno zdrajcy KPP, jak i agenta gestapo. Ten ostatni trop budzi∏ z czasem wi´ksze wàtpliwoÊci ni˝ zdrada komunizmu, zw∏aszcza po
1956 r. u pokrzywdzonych za „odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne” z grupy Gomu∏ki. Podejrzewali oni, ˝e dla potrzeb Êledztwa przeciw nim X Departament MBP, powo∏any do inwigilacji swoich partyjnych kadr, fabrykowa∏ dowody i podstawia∏ Êwiadków przeciw nim, by udowodniç infiltracj´ Êrodowiska PPR w czasie wojny przez niemieckà agentur´ i uleganie jej wp∏ywom. Gomu∏ka, który do koƒca ˝ycia interesowa∏
si´ sprawà Mützenmachera, uwa˝a∏, ˝e to ludzie tacy jak Âwiat∏o mataczyli w tej sprawie, by odsunàç od w∏adzy Gomu∏k´ – to w∏aÊnie ludzie Âwiat∏y go aresztowali – wi´c
agenturalna dzia∏alnoÊç Berdycha-Roszkowskiego nie musi byç oczywista.

Pusty grób
Do ostatecznego ustalenia, kim by∏ Roszkowski w czasie wojny i po niej, przyczyni∏y si´ jego ˝ony, pierwsza, Anna Redyko, która wróci∏a do kraju po wi´zieniach i
∏agrach sowieckich, i ostatnia, wdowa po Roszkowskim, mieszkajàca nadal we
Wroc∏awiu. Same naprowadzi∏y S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa na w∏aÊciwy trop, nie zdajàc sobie sprawy ze swej roli i nic o sobie nie wiedzàc. Roszkowska stara∏a si´ o
rent´ po m´˝u, interweniowa∏a u coraz wy˝szych w∏adz, a˝ jej kolejny list trafi∏ na
biurko samej Luny Brystygierowej. Przes∏uchana, a póêniej uwi´ziona, poda∏a wiele istotnych szczegó∏ów z ˝ycia m´˝a, które skonfrontowane póêniej z zeznaniami
innych Êwiadków od czasów przedwojennych pozwoli∏y ustaliç, ˝e zdrajca KPP by∏
te˝ agentem gestapo. Wskaza∏a te˝ grób m´˝a, pochowanego na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Pierwsza ˝ona, Anna Redyko, póêniej Rajska-˚yliƒska, nie
mog∏a si´ pogodziç z prawdà o m´˝u, gdy ju˝ w cz´Êci zosta∏a wtajemniczona
przez odpowiednie w∏adze, zw∏aszcza ze zdradà komunizmu, i sama próbowa∏a
dochodziç prawdy o tym, kim by∏ w istocie. Pisa∏a uporczywe listy do najwy˝szych
czynników PRL, wtedy gdy ju˝ wiedzia∏y one, kim by∏ jej mà˝. W 1951 r. skierowa∏a list do samego Bieruta, dotyczàcy „pami´ci Mietka Redyko, zamordowanego
przez sanacj´”, z proÊbà o interwencj´: „W okresie gomu∏kowszczyzny przemilczano Mietka wÊród poleg∏ych bojowników KPP. Dopiero w Kalendarzach Robotniczych za lata 1949 i 1950 sà o nim wzmianki. Natomiast w Kalendarzu Robotniczym na 1951 rok znowu Mietka nie wspomina si´. Bardzo Was prosz´, Towarzyszu Przewodniczàcy KC PZPR, o spowodowanie naprawienia tej krzywdy”.
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Misterna mistyfikacja
Julian Leszczyƒski-Leƒski, od 1929 r. sekretarz generalny KPP.
By∏ wierny linii stalinowskiej w partii, mimo to pad∏ ofiarà
czystek stalinowskich

W koƒcu wezwano jà i wyjaÊniono sytuacj´ jej m´˝a, sk∏aniajàc jednak, mimo
wstrzàsu, którego dozna∏a, do dalszej wspó∏pracy. To ona poda∏a ostateczne dowody, fizyczne znaki szczególne m´˝a, które mia∏y przesàdziç, ˝e Mützenmacher i
Roszkowski to jedna i ta sama osoba. Odby∏o si´ to w doÊç makabryczny, ale w
zwyczajach UB czy KC ca∏kiem zwyczajny, sposób. Postanowiono dokonaç potajemnie identyfikacji zw∏ok Mützenmachera. Powo∏ano ÊciÊle tajnà komisj´ ekshumacyjnà Romana Zambrowskiego i Tadeusza Daniszewskiego i na wiosn´ 1951 r., bez
wiedzy zarzàdu cmentarza Bródnowskiego, wykopano pod os∏onà nocy zw∏oki.
Przewieziono je prawdopodobnie do Zak∏adu Medycyny Sàdowej Akademii Medycznej, gdzie poddano je szczegó∏owym ogl´dzinom. Poszukiwano zapewne jednego charakterystycznego szczegó∏u, który zapami´ta∏a ˝ona Redyki, podwójnego
k∏a w jego uz´bieniu. Do dokumentacji ogl´dzin nie uda∏o si´ dotrzeç.
Zw∏oki Roszkowskiego nie wróci∏y ju˝ na cmentarz Bródnowski. Trafi∏y zapewne
do zbiorowych, anonimowych grobów na warszawskim S∏u˝ewie, gdzie bezpieka
chowa∏a potajemnie swe ofiary. Grób Mützenmachera pozosta∏ pusty.
Splàtane wàtki i tropy jego biografii, które sam zr´cznie zaciera∏ lub myli∏, odkryte
w cz´Êci po jego Êmierci, ale wcale ostatecznie niewyjaÊnione w meandrach wewn´trznych walk o w∏adz´ i wp∏ywy w PRL, sprzyjajà atmosferze sensacji i podsycajà wcià˝ nowe wàtpliwoÊci i pytania, które pojawiajà si´ wokó∏ jego postaci. Pod piórem ju˝ nie tyle historyków, ile publicystów powstajà ró˝ne, nieraz sprzeczne wersje i
warianty jego biografii, a nawet legendy takie, jak ta, ˝e Mützenmacher nie zmar∏ wcale w 1947 r., tak jak nie zmar∏ w 1933 r., lecz zosta∏ g∏´boko zakonspirowany i jako podwójny agent, „wielki nielega∏” dzia∏a gdzieÊ na Zachodzie albo w Izraelu. Troch´ podobnie jak jego pierwsza ˝ona, która zdecydowa∏a si´ na wyjazd do Izraela po 1968
r., choç, zdaje si´, tam nie dotar∏a. Mützenmacher mia∏by w 1968 r. dopiero 65 lat.
Powstajàce legendy nie usuwajà jednak uzasadnionych pytaƒ, wàtpliwoÊci i ocen,
które w przypadku Mützenmachera same si´ nasuwajà, kim w istocie by∏: komunistà
czy antykomunistà, ˚ydem katolickim, asymilujàcym si´ do ka˝dej roli i sytuacji,
agentem wroga, który sprowadza∏ zag∏ad´ na rodaków. Czy móg∏ byç tym wszystkim naraz, czy sta∏ si´ tylko bezwzgl´dnym graczem, który nie ma ju˝ ˝adnej ludzkiej
to˝samoÊci. Przypadek Mützenmachera jest jak najbardziej rzeczywisty, choç mo˝e
wydawaç si´ niemal literacki w swej fantastycznoÊci, niczym jakaÊ przypowieÊç o losach nowoczesnego ˚yda Wiecznego Tu∏acza, który zagubi∏ swà to˝samoÊç.

W Êmierç Redyki, jednego ze swych wa˝nych towarzyszy, komuniÊci z KPP wierzyli kilkanaÊcie lat, prawie do koƒca lat 40., gdy po wojnie zagarn´li ju˝ ca∏à w∏adz´ w
Polsce. Podczas Êledztw prowadzonych w tym czasie przeciw wszystkim ugrupowaniom niepodleg∏oÊciowym, a tak˝e przeciw wszelkim urz´dnikom paƒstwowym II RP wysz∏o przypadkowo na jaw, ˝e Redyko wcale nie zginà∏ w 1933 roku.
Ma∏o tego, mo˝na by∏o podejrzewaç, ˝e nie tylko prze˝y∏ wojn´, ale móg∏ ˝yç nadal. By∏a to jedna z najbardziej udanych i spektakularnych akcji przedwojennej policji politycznej, tzw. Defensywy, operacja kamufla˝u, skutecznego usuni´cia i zakonspirowania swego êród∏a wywiadowczego w KPP. Redyko, najwa˝niejszy jej informator, z punktu widzenia partyjnego by∏ zdrajcà, przeszed∏ na stron´ wroga, godzàc si´ na wspó∏prac´ z polskim wywiadem po uwi´zieniu w 1926 r., ÊciÊlej po
wczeÊniejszym zwolnieniu z wi´zienia. Rzecz jasna, jego wspó∏praca z policjà dotyczy∏a organizacji i ludzi KPP. Gdyby to wysz∏o na jaw, zginà∏by najpewniej z ràk
wspó∏towarzyszy bàdê zakoƒczy∏ ˝ycie w Moskwie lub w ∏agrach, jak wi´kszoÊç kierownictwa KPP w drugiej po∏owie lat 30. Samo upozorowanie Êmierci Redyki nie by∏o jednak celem samym w sobie, by∏a to jedynie cz´Êç wielkiej operacji Defensywy,
zmierzajàcej do rozbicia i rozbrojenia, unieszkodliwienia dzia∏alnoÊci partii komunistycznej w Polsce. Jak wiadomo, nie by∏a to zwyk∏a partia polityczna, lecz niebezpieczna agentura, która dzia∏a∏a na rzecz Moskwy – kominternowskie ogniwo w
dziele wywo∏ania Êwiatowej rewolucji komunistycznej, a ÊciÊlej sowieckiej. W Polsce, prócz tego, jawnie dà˝y∏a do oderwania Kresów Wschodnich na rzecz ZSRS,
a Âlàska i Pomorza na rzecz Niemiec.
Ju˝ kilka dni przed „Êmiercià” Redyki, dzi´ki jego wczeÊniejszym informacjom,
aresztowano ca∏e kierownictwo KPP, prawie dwudziestu najwa˝niejszych dzia∏aczy,
takich jak: Alfred Lampe, Irena Rosenbergowa, Gustaw Szuster (póêniej Stefan Staszewski), Gitla Hejman, Albin Ma∏kuszewski, Artur Ritter (Jastrz´bski), Aleksander
Hiller, Leopold Gimsel, Lewa Podmiejska, Aron Zakheim. „Wsypa rozbi∏a ca∏y aparat centralny – podawano póêniej w korespondencji Sekretariatu KC KPP. – Ocala∏
jeden cz∏onek Sekretariatu, dwóch instruktorów (…), technika, MOPR [Mi´dzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom], redakcja. Poza tym wszystko zosta∏o bàdê ca∏kowicie, bàdê cz´Êciowo rozbite”. Podobnie rozbito ca∏à krajowà, regionalnà struktur´ partyjnà. Aresztowano, jak podaje Bogdan Gadomski, oko∏o siedmiuset dzia∏aczy komunistycznych w ca∏ej Polsce. Ponadto pozostali dzia∏acze mieli utrudnione zadanie, kiedy chcieli reaktywowaç w∏adze partyjne, zostali pozbawieni prawie wszystkich funduszów, nie wiedziano wtedy, ˝e powa˝na suma 40 tysi´cy z∏otych, którà otrzyma∏ Redyko z Moskwy na dzia∏alnoÊç partyjnà, znikn´∏a razem z nim. W listopadzie 1933 r. sekretariat krajowy alarmowa∏: „To okropny skandal, ˝e w tej ci´˝kiej sytuacji ogólnej znajdujemy si´ w tak niebywale trudnych warunkach materialnych. Sprawa pieni´dzy, a raczej ich braku, przesta∏a byç sprawà
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pieni´˝nà, sta∏a si´ wa˝nym zagadnieniem politycznym. (…) Brak forsy odbija si´
tak˝e okropnie na stanie organizacyjnym. Aparat MOPR-u si´ rozprz´g∏ i roz∏o˝y∏.
(…) Funkcjonariusze KPZB [Komunistyczna Partia Zachodniej Bia∏orusi] mdlejà z
g∏odu na ulicy. (…) Z g∏odu mdlejà nasi kazetemowcy, sekretarz KZM-u [Komunistyczny Zwiàzek M∏odzie˝y] podaje si´ do dymisji i chce iÊç kamienie t∏uc”.
Operacja policji politycznej kierowana przez Henryka Kaweckiego, rozpocz´ta
ju˝ wiosnà 1933 r., zmierza∏a nie tylko do rozbicia, dezintegracji KPP, ale i przez „fakt
Êmierci” Redyki mia∏a spowodowaç wewn´trzny roz∏am, wzbudziç wzajemne podejrzenia i oskar˝enia, poszukiwanie zdrady, prowokacji, konszachtów z wrogiem,
co, jak si´ spodziewano, odbije si´ zaraz g∏oÊnym echem w Moskwie. „Metoda Kaweckiego – pisa∏ dziennikarz ˝ydowski Bernard Singer, brat znanego pisarza – polega∏a na wywo∏ywaniu pop∏ochu wÊród przeciwników celem unikni´cia bezpoÊredniej wojny, która by doprowadzi∏a do ofiar. Dywersja zamiast walki – oto by∏a jego
taktyka”. Natomiast Bogdan Gadomski dodaje: „Pozyskawszy do wspó∏pracy konfidencjonalnej Mützenmachera, wykorzysta∏ go [Kawecki] g∏ównie do szerzenia w
Êrodowisku partyjnym trudnych do sprawdzenia pog∏osek o funkcjonowaniu w partii wielu prowokatorów i o koniecznoÊci walki z prowokacjà wewnàtrz partii”. Redyko prowokowa∏ wi´c prowokacje, rzuca∏ podejrzenia na wspó∏towarzyszy, „wystawia∏” ich w swym Êrodowisku jako mo˝liwych prowokatorów i agentów, doprowadzajàc do wewn´trznych roz∏amów. Po masowych aresztowaniach pozostali dzia∏acze krajowi podj´li zaraz wewn´trzne Êledztwo, dochodzàc, kto móg∏ zdradziç i
spowodowaç krach partii. Podejrzenie pada∏o g∏ównie na Lampego, którego wczeÊniej obcià˝a∏ w rozmowach z cz∏onkami partii Redyko, teraz ju˝ b´dàcy poza
wszelkim podejrzeniem jako ofiara mordu, podejrzewano tak˝e niejakiego Ma∏kuszewskiego. Od razu by∏y te˝ ofiary tych porachunków. ¸àczniczka Redyki Stanis∏awa Maƒkowska pod wp∏ywem podejrzeƒ popad∏a w mani´ przeÊladowczà i pope∏ni∏a samobójstwo.
W tym samym czasie, co charakterystyczne dla rozwijajàcego si´ w latach 30.
systemu stalinowskiego, w Moskwie sowieckie s∏u˝by rozpocz´∏y w∏asne Êledztwa
przeciw polskim komunistom z KPP, przebywajàcym tam na politycznej emigracji
lub pracujàcym w centrali Kominternu. T∏em oskar˝eƒ i partyjnych procesów by∏y
walki frakcyjne w KPP, a przede wszystkim posàdzenie o tzw. pi∏sudczyzn´, czyli
zwiàzki z Polskà Organizacjà Wojskowà (POW) i PPS, a w Êlad za tym oskar˝enie o
„prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie”, czyli faszyzm w szeregach partii komunistycznej, nieustanny zarzut, który b´dzie jeszcze funkcjonowaç w czasach PRL, a
dalej posàdzenia o prowokacj´, szpiegostwo, dywersj´. To by∏y standardowe
oskar˝enia, którymi operowa∏y s´dziowskie „trójki” NKWD, a ich wyrokiem by∏o
przewa˝nie natychmiastowe rozstrzelanie albo zes∏anie do ∏agru z podobnym cz´sto skutkiem. Ju˝ w 1931 r. aresztowano Sylwestra Wojewódzkiego, skazano na 10
lat ∏agru i rozstrzelano w 1938 roku.
Przes∏uchaƒ nie wytrzyma∏ Jerzy Czeszejko-Sochacki (Bratkowski, Konrad),
który wyskoczy∏ przez okno. Na poczàtku grudnia 1933 r. samobójstwo pope∏ni∏
Leon Purman, wieloletni przedstawiciel KPP we w∏adzach Kominternu, który
wczeÊniej uciek∏ z wi´zienia w Polsce. Od 1934 r. trwa∏o ju˝ regularne wy∏apywanie komunistów z KPP, przewa˝nie ˝ydowskiego pochodzenia. Na poczàtku 1934
r. zamkni´to grup´ dziennikarzy pracujàcych w Moskwie: braci Ballinów, Ginsberga-Hema i Bukshorna-Julskiego, których skazano na Êmierç lub ∏agier. Wac∏awa
Wróblewskiego, wydawc´ dzie∏ Lenina w Moskwie, skazano w 1934 r. na 6 lat ∏agru. Zmar∏ na zawa∏ serca po us∏yszeniu wyroku. W tym samym roku skazano
znanych dzia∏aczy Tadeusza ˚arskiego z ˝onà i W∏adys∏awa Kowalskiego. ˚arskiego rozstrzelano natychmiast, Kowalskiego w ∏agrze w 1937 r., a Zofi´ Maciejowskà-˚arskà w 1941 r. ju˝ w czasie wojny niemiecko-sowieckiej. Aresztowano,
rozstrzeliwano lub wysy∏ano do ∏agrów wa˝nych dzia∏aczy komunistycznych,
wÊród nich tak znanych poetów, jak Witold Wandurski, Stanis∏aw Ryszard Stande
czy Bruno Jasieƒski, ale masowo wy∏apywano tak˝e innych Polaków z Kresów
Wschodnich, którym zarzucano zwiàzki z POW i PPS, a za tym szpiegostwo i dywersj´. By∏a to tzw. operacja polska, która da∏a poczàtki nadchodzàcym w po∏owie lat 30. czystkom stalinowskim, gdy po zabójstwie Kirowa w 1934 r. Stalin zdoby∏ pe∏nà w∏adz´, a wykonawcà jego wyroków na przeciwnikach zosta∏ szef
NKWD Je˝ow. Oblicza si´, ˝e do 1938 r. w tej operacji aresztowano ogó∏em 350
tys. osób, w tym 144 tys. Polaków i rozstrzelano 247 tys. osób, w tym 111 tys. Polaków. W latach 1937-1938 wymordowano po∏ow´ z prawie 20 cz∏onków KC KPP,
niektórych, jak Leszczyƒskiego-Leƒskiego, Êciàgni´to podst´pnie nawet z Zachodu, by ich postawiç przed sowieckà inkwizycjà. Uratowali si´ tylko ci dzia∏acze
KPP, którzy siedzieli w polskich wi´zieniach.
Ciàg dalszy na s. IV-V
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Dr Marek Klecel

Nowe ˝ycie

Pi´ç ˝ywotów Józefa-Joska
Mützenmachera,
czyli jak rozbito
Komunistycznà Parti´ Polski
Ciàg dalszy ze s. III

W 1938 r. w∏adze w Moskwie uzna∏y KPP za parti´ rozpracowanà i nieprzydatnà w
dalszej ofensywie komunistycznej. Na wniosek Kominternu i jego szefa Georgiego Dymitrowa, choç by∏a to decyzja Stalina, nakazano: „rozwiàzaç Komunistycznà Parti´ Polski z powodu jej zaÊmiecenia szpiegami i prowokatorami”. Na piÊmie
Dymitrowa Stalin dopisa∏ uwag´: „Z rozwiàzaniem spóêniliÊcie si´ o dwa lata. Rozwiàzaç trzeba, ale og∏aszaç tego w prasie – moim zdaniem – nie nale˝y”.

Po nad wyraz skutecznym upozorowaniu Êmierci Mützenmachera dawny Redyko
(nazwisko utworzone z inicja∏ów s∏ów „rewolucja, dywersja, komunizm”), uzyskawszy nowe ˝ycie jako Jan Alfred Regu∏a, otrzyma∏ tak˝e nowe zadanie. Ju˝ nie dezintegracja KPP, która znakomicie si´ powiod∏a, ale zadanie on niezwyk∏e dla agenta,
na pozór troch´ abstrakcyjne i nieoczywiste. Regu∏a mia∏ mianowicie napisaç histori´ dzia∏alnoÊci KPP od jej poczàtków w 1918 r. do ostatnich wydarzeƒ przed swà
„Êmiercià”, i to nie jako s∏u˝bowy raport, lecz jako prac´ historycznà do publikacji i
szerszego rozpowszechniania. Ten pomys∏ ministra Kaweckiego nie okaza∏ si´ wcale tak fantastyczny czy zb´dny, jakby si´ zdawa∏o, mia∏ bowiem przynieÊç ca∏kiem
wymierne i dalekosi´˝ne skutki.
Zakonspirowano Regu∏´, wysy∏ajàc go do Bydgoszczy, gdzie zasiad∏ do intensywnej pracy, teraz bardziej naukowej. Po paru miesiàcach „Historia Komunistycznej Partii Polski” by∏a gotowa. Wydano jà w 1934 r., a po szybkim wyprzedaniu nak∏adu przygotowano zaraz nowe, poprawione i uzupe∏nione jej wydanie. Autor
ujawnia∏ w swej ksià˝ce przede wszystkim wszelkie powiàzania i zale˝noÊci KPP
od w∏adz w Moskwie i w Kominternie, tak ˝e jasne si´ sta∏o, i˝ jest to partia agenturalna, dalej przedstawia∏ program nieustannej rewolucji organizowanej w kraju
przy lada okazji, agitacji i dywersji komunistycznej, projekt polityki rozbiorowej,
wed∏ug którego Kresy Wschodnie mia∏y zostaç przy∏àczone do ZSRS, a Âlàsk i
Pomorze do Niemiec. Wiele uwagi, pos∏ugujàc si´ dokumentami i uchwa∏ami partyjnymi, poÊwi´ci∏ Regu∏a wewn´trznym walkom w KPP mi´dzy grupami aktualnie
popieranymi przez panujàce grupy w∏adzy w Moskwie, a od∏amami KPP, które
utraci∏y ∏aski Moskwy. W walce tej u˝ywano niezmiennie a˝ do czasów PRL oskar˝enia o „odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne”, co by∏o równoznaczne z posàdzeniem o dywersj´, faszyzm, a nieraz i szpiegostwo. Autor zdradza∏ w swej ksià˝ce, ˝e posiada najnowsze, raczej tajne informacje o tym, co dzia∏o si´ w Moskwie,
o poczàtkach czystek stalinowskich w 1933 r. i likwidacji pierwszych polskich dzia∏aczy komunistycznych, o „operacji polskiej”, która obejmowa∏a szerzej polskà
ludnoÊç kresowà.
Wydanie ksià˝ki nieznanego nikomu J. A. Regu∏y wywo∏a∏o natychmiastowe
reakcje w kraju, w Êrodowisku komunistycznym, ale i w Moskwie, gdzie zorientowano si´, ˝e w KPP dzia∏a niebezpieczna agentura, która ujawni∏a i rozbroi∏a ca∏à dzia∏alnoÊç partii. Mo˝na sàdziç, ˝e wydanie niepozornej, zdawa∏oby si´,
ksià˝ki mia∏o na celu nie tyle dokumentacj´ dzia∏alnoÊci KPP, ile by∏o nast´pnym
etapem operacji rozpracowania i rozbicia partii ju˝ od wewnàtrz z przewidywanà,
zak∏adanà interwencjà Moskwy. Mo˝na podejrzewaç, ˝e kolejne represje i aresztowania dzia∏aczy KPP w Moskwie, poczàwszy od Sochackiego, którego uznano
za prowokatora i agenta, podobnie jak autora „Historii KPP”, by∏y w∏aÊnie poÊrednio wynikiem publikacji niewielkiego dzie∏a Regu∏y. Musia∏o ono niewàtpliwie
trafiç do ràk najwy˝szych czynników w Kraju Rad. „Rosnàce aresztowania rzekomych prowokatorów – podsumowuje akcj´ polskiej s∏u˝by bezpieczeƒstwa Gadomski – dzia∏ajàcych jakoby w KPP, KPZB i KPZU [Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy], przez funkcjonariuszy OGPU (póêniej NKWD) Êwiadczy o tym,
˝e ta ksià˝ka znalaz∏a si´ w posiadaniu sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa i podzia∏a∏a jak ∏adunek wybuchowy z opóênionym zap∏onem. Coraz Êmielej i pewniej móg∏ teraz Kawecki formu∏owaç myÊl o »wykoƒczeniu komunistów polskich

FOT. ARCH. IPN

Bestseller o KPP

r´kami komunistów sowieckich i podleg∏ych im s∏u˝b NKWD«”. A szef przedwojennego wywiadu polskiego p∏k Stefan Mayer uzasadnia∏ wyraênie takà w∏aÊnie
opini´: „Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e to w∏aÊnie ta ksià˝ka pomog∏a Stalinowi w sformu∏owaniu oskar˝enia KPP, i˝ jest ona do g∏´bi spenetrowana przez polskà s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa”. A co za tym idzie, musi ulec likwidacji z wszystkimi tego stalinowskimi konsekwencjami.
Po oficjalnej Êmierci Mützenmachera w 1933 r., gdy dla kolejnego zadania przybra∏ on postaç J.A. Regu∏y, autora niebezpiecznego w skutkach opracowania historycznego, zmieni∏o si´ te˝ ca∏kowicie jego ˝ycie prywatne. W nim równie˝ podejmowa∏ kolejne role i postacie, w tym niejednokrotnie m´˝a i ojca, które to role odgrywa∏ z powodzeniem od czasów m∏odoÊci. Trzeba tu wspomnieç pokrótce koleje jego ˝ycia od roku 1920, doÊç typowe dla pewnej warstwy biedoty ˝ydowskiej,
kiedy to jako m∏ody ch∏opak z prowincjonalnej M∏awy w czasie wojny polsko-sowieckiej trafi∏ pod wp∏ywem hase∏ bolszewickich do milicji obywatelskiej i stanà∏ po
stronie nadchodzàcej Armii Czerwonej. Osàdzony póêniej, ale zaraz uwolniony,
uciek∏ za Armià Czerwonà a˝ do Moskwy. Tam odby∏ gruntowne przeszkolenie komunistyczne, a jako zdolny i obiecujàcy m∏ody cz∏owiek pià∏ si´ szybko po szczeblach partyjnej hierarchii. Przerzucony do Polski, by∏ emisariuszem komunistycznym równie˝ w sàsiednich krajach. Zosta∏ uj´ty przez policj´ czeskà i posadzony
na kilka miesi´cy. Obawiajàc si´ deportacji do Polski, uciek∏ i okr´˝nà drogà trafi∏
znów do Moskwy. Po pewnym czasie zosta∏ przerzucony do Warszawy jako Robert
Granit. Po przewrocie majowym, w którym dzia∏acze KPP poparli, mylnie, jak osàdzono w Moskwie, Pi∏sudskiego, zosta∏ doÊç przypadkowo aresztowany w koƒcu
1926 roku. Rozszyfrowany, zosta∏ skazany za dzia∏alnoÊç komunistycznà na 6 lat
wi´zienia, z czego odsiedzia∏ 4 lata we Wronkach i w Rawiczu, decydujàc si´ na
wspó∏prac´ z polskimi w∏adzami ju˝ jako ich agent w KPP.

Po wydaniu ksià˝ki o KPP Mützenmacher rozpoczà∏ przyk∏adne ˝ycie obywatela,
m´˝a, g∏owy rodziny, tyle ˝e ju˝ pod nowym nazwiskiem i z nowà biografià. Nazywa∏ si´ teraz Józef Bogus∏aw Kamiƒski, zosta∏ katolikiem, naby∏ spore gospodarstwo rolne pod Bydgoszczà, o˝eni∏ si´ w 1934 r. z Wiktorià Berdych, z której
nazwiska skorzysta zresztà przy nast´pnej, nie ostatniej zmianie to˝samoÊci.
Wkrótce zostaje kolejny raz ojcem – poprzednià ˝on´ zostawi∏ w Moskwie z dwoma synami. Gospodarstwo kupi∏ jako swoiste zabezpieczenie na przysz∏oÊç zapewne za moskiewskie pieniàdze przeznaczone dla KPP, które w niebagatelnej
wtedy sumie 40 tys. z∏ zagin´∏y wraz z jego „Êmiercià”. Jako Kamiƒski pracowa∏
niezmiennie na niwie antykomunistycznej, rozpoczà∏ wspó∏prac´ z powo∏anym
wtedy Instytutem Naukowego Badania Komunizmu w Warszawie, a jako uznany
ju˝, choç utajniony autor podstawowego dzie∏a o komunizmie w Polsce rozpoczà∏ tak˝e karier´ publicysty. Og∏asza∏ liczne artyku∏y o zagro˝eniu komunistycznym g∏ównie w prasie katolickiej, na ∏amach „Ma∏ego Dziennika”, „Rycerza Niepokalanej”, a tak˝e „Przeglàdu Powszechnego”. By∏y to publikacje bardzo kompetentne, zdradzajàce du˝à i êród∏owà wiedz´ autora o przedmiocie, w szczególnoÊci o ostatnich wydarzeniach w Moskwie, o terrorze Wielkiej Czystki. Mo˝e dlatego czasopisma, w których znalaz∏y si´ tak êród∏owe artyku∏y, cieszà si´ do dziÊ
niezas∏u˝enie z∏à s∏awà.
Dopiero po paru latach, obawiajàc si´ rozpoznania przez wspó∏towarzyszy, w
1937 r. Kamiƒski przeniós∏ si´ z rodzinà do Warszawy. Po rozbiciu KPP w 1938 r.
przewidywa∏, ˝e nie jest to koniec jej dzia∏alnoÊci. W jednej ze sta∏ych rozmów w
Wydziale Bezpieczeƒstwa MSW „wykluczy∏ absolutnie takà mo˝liwoÊç, aby KPP
zrezygnowa∏a ze swojej dzia∏alnoÊci”. Nie pomyli∏ si´, o czym zaÊwiadczajà dzieje wojenne, a zw∏aszcza powojenne. Wtedy w Warszawie, mimo rozbicia kierownictwa partii, dzia∏ali nadal Leon Ferszt, skarbnik KPP, Artur Ritter-Jastrz´bski czy
rozpoczynajàcy dopiero karier´ Józef Goldberg, znany w PRL jako Ró˝aƒski,
którego konkubinà by∏a wtedy Bela Frenkel, znana Mützenmacherowi-Redyce
jeszcze z Moskwy.
Po wybuchu wojny w 1939 r. dzia∏alnoÊç, tak˝e antykomunistyczna, obecnego
Regu∏y-Kamiƒskiego wcale si´ nie skoƒczy∏a, tyle ˝e pracowa∏ dla innego zleceniodawcy. Ju˝ wczeÊniej mia∏ pewne kontakty z Antykominternem, niemieckà organizacjà do zwalczania sowieckiego komunizmu, której protektorami byli Rosenberg,
von Ribbentrop i Göring. W monumentalnej ksi´dze „Weltbolschewismus” (Âwiatowy bolszewizm), poÊwi´conej zagro˝eniu komunistycznemu w ró˝nych krajach, Regu∏a-Kamiƒski zamieÊci∏ artyku∏ o sytuacji w Polsce, czyli o KPP. Po wkroczeniu
Niemców do Warszawy zaoferowa∏ swe us∏ugi jako uznany specjalista od komunizmu. Zainteresowa∏ Niemców archiwami Instytutu i materia∏ami MSW, którymi nikt
si´ wtedy ju˝ nie zajmowa∏. Za zgodà Niemców zgromadzi∏ je w osobnym lokalu,
przy którym urzàdzi∏ tak˝e mieszkanie dla siebie i rodziny. W czasie wojny zosta∏
wi´c zawodowym agentem, który mo˝e pracowaç dla ka˝dej strony, mo˝e z wyjàtkiem najniebezpieczniejszej dla niego, czyli sowieckiej. Z czasem zmieni∏ znów to˝samoÊç, przyjmujàc nazwisko panieƒskie ˝ony, i ju˝ jako Jan Berdych zosta∏ zatrudniony, nie bez pomocy niemieckiej, w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy
ul. Koszykowej. Przeniós∏ tam zgromadzone dotàd materia∏y antykomunistyczne,
tworzàc z nich osobny dzia∏ biblioteczny.
Kiedy zmar∏a nagle jego ˝ona, o˝eni∏ si´ wkrótce z pracownicà biblioteki Danielà
Stopczaƒskà. To ma∏˝eƒstwo trwa∏o jeszcze krócej, ˝ona równie˝ szybko zmar∏a, i
to w doÊç podejrzanych okolicznoÊciach. Równie˝ Berdych podupad∏ na zdrowiu,
przeszed∏ ci´˝kà operacj´, ale podczas rekonwalescencji pozna∏ oddanà piel´gniark´ Jadwig´ Roszkowskà, której, po dojÊciu do zdrowia, zaproponowa∏ ma∏˝eƒstwo.
W po∏owie 1943 r. zosta∏a jego kolejnà, czwartà ju˝, ˝onà, on zaÊ zyska∏ wkrótce nowe nazwisko, nowà rodzin´ i nowà biografi´ zawodowà.
Zapewne z niemieckiej inspiracji próbowa∏ Mützenmacher-Berdych nawiàzaç
kontakty z podziemiem, a nawet dotrzeç do Delegatury Rzàdu. Rozpoczà∏ niebezpiecznà gr´ podwójnego agenta, dzia∏ajàcego na dwie strony. Jednak˝e szybko jego zachowania, a zw∏aszcza „wsypy”, które zdarza∏y si´ w jego otoczeniu, wzbudzi∏y podejrzenia, zacz´to pilniej go obserwowaç. Jak wynika z dost´pnych dziÊ dokumentów, w kr´gu Grota-Roweckiego zorientowano si´, ˝e zdrajcà mo˝e byç jedna
z dwóch osób – „Samson” lub „Kazimierz” – „pisarz i przeciwnik komunizmu – Henryk Glass”. Prawdopodobnie wydano wtedy wyrok Êmierci na Berdycha, o czym
móg∏ si´ sam dowiedzieç, bo ratowa∏ si´ w sposób równie przemyÊlny, jak zniknà∏
dla Êwiata w 1933 roku. W koƒcu listopada 1943 r. do gmachu biblioteki wkroczy∏o
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gestapo i aresztowa∏o Jana Berdycha, zakuwajàc go w kajdanki na oczach pracowników. W ten sposób Mützenmacher po raz kolejny zniknà∏ z Warszawy i za sprawà
Niemców wyp∏ynà∏ w Bia∏ymstoku ju˝ jako „mà˝ swojej ˝ony”, Jan Roszkowski. Na
zlecenie niemieckie zajà∏ si´ pisaniem artyku∏ów o treÊci antysowieckiej i antysemickiej w prasie „gadzinowej”, które publikowa∏ najpierw w olsztyƒskim piÊmie „Nowy
Czas”, póêniej, od 1944 r., w bia∏ostockim „Kurierze”, który sam zorganizowa∏ i redagowa∏ pod pseudonimem Karol Ziemski.
Gdy na tereny wschodnie wkracza∏a Armia Czerwona, Roszkowski z ˝onà ewakuowa∏ si´ do Krakowa. Tam, by si´ jakoÊ zakonspirowaç, rozpoczà∏ prac´ w administracji kolei. Po zakoƒczeniu wojny przeniós∏ si´ z rodzinà do Wroc∏awia, gdzie by∏o wi´cej pracy, bo organizowano transport kolejowy, i gdzie go nikt nie zna∏. Da∏ si´
poznaç jako sprawny organizator i szybko trafi∏ do w∏adz kolejowych zwiàzków zawodowych. W dalszym awansie przeszkodzi∏a mu ci´˝ka choroba. Mia∏ jechaç na
zjazd do Warszawy, gdy z ci´˝kimi powik∏aniami trafi∏ do szpitala. Przewieziony na
operacj´ do ¸odzi zmar∏ w koƒcu 1947 r. prawdopodobnie na raka ˝o∏àdka. Mia∏ dopiero 44 lata. Przedwczesna Êmierç uchroni∏a go jednak przed zemstà dawnych
wspó∏towarzyszy, która niechybnie nastàpi∏aby za kilka lat.

Dzieje poÊmiertne
Czy pod koniec ˝ycia, na poczàtku PRL, Mützenmacher wraca∏ do swych poczàtków, do komunistycznej inicjacji wieku m∏odzieƒczego? Raczej trudno to sobie wyobraziç, by∏ ju˝ zbyt doÊwiadczony, zbyt du˝o widzia∏, zbyt niebezpiecznà gr´ prowadzi∏, by mieç z∏udzenia, naiwnoÊç czy dawnà wiar´, ˝e zostanie oszcz´dzony.
Czy by∏a to jeszcze jedna próba kamufla˝u? Na co liczy∏ jako komunistyczny zdrajca i niemiecki agent, dlaczego nie ucieka∏ z kraju, czy mo˝e przewidywa∏ nadchodzàcà Êmierç?
Kim by∏ pod koniec ˝ycia: czy jeszcze dawnym Mützenmacherem, czy po kolejnych, fikcyjnych, ale majàcych realne konsekwencje, biografiach w rolach Redyki,
Regu∏y, Kamiƒskiego, Berdycha, Roszkowskiego i kilku innych, jeszcze kimÊ innym, zupe∏nie nowym. Nikt nie wiedzia∏ pod koniec jego ˝ycia, kim naprawd´ by∏,
nawet jego ˝ony, synowie i coraz liczniejsi krewni. Nie by∏o w∏aÊciwie ludzi, których
mo˝na by skonfrontowaç w d∏u˝szym czasie, od wojny 1920 roku do koƒca II wojny Êwiatowej, by stwierdziç, kim jest. Razem ze Êmiercià, która póêniej dla wielu innych, zainteresowanych jego ˝yciem, wcale nie b´dzie oczywista, zabra∏ swà tajemnic´ do grobu.
Dopiero dwa lata po jego Êmierci nieliczni, ale pami´tliwi wspó∏towarzysze, którzy doszli wreszcie do upragnionej w∏adzy, zak∏adajàc sowiecki system komunistyczny w Polsce, natrafili na jego urywajàce si´ w wielu miejscach Êlady. Rozpocz´li ˝mudne Êledztwo, dochodzàc do zaskakujàcych i kompromitujàcych odkryç, które woleli jednak ukryç, ni˝ ujawniç, by wykorzystaç je w wewn´trznych
walkach, które w∏aÊnie si´ rozpocz´∏y. W komunistycznym ob∏´dzie, który ogarnà∏
parti´ i bezpiek´ pod koniec lat 40., toczono walk´ na dwa fronty, z jednej strony
niszczono wszelkie si∏y niepodleg∏oÊciowe, czyli jawnych przeciwników politycznych, z drugiej w wewn´trznych walkach poszukiwano wsz´dzie zdrady, spisków,
szpiegów, dywersji, odst´pców od partyjnego dogmatu. W czasie niezliczonych
Êledztw, gdy przes∏uchiwano przedwojennych urz´dników MSW, wyp∏yn´∏a doÊç
przypadkowo tak˝e sprawa Mützenmachera. Zamiast uzasadnienia powojennej
teorii spiskowej odkryto faktycznà zdrad´ w ∏onie samej KPP. Wtajemniczonym w
spraw´ czynnikom partyjnym, a zw∏aszcza UB, trudno by∏o wprost uwierzyç w tak
bezczelnà prowokacj´ „sanacyjnej” s∏u˝by bezpieczeƒstwa i zarazem w tak jawnà zdrad´ w∏asnego wspó∏towarzysza, w to wszystko, w czym sami komuniÊci wydawali si´ niezrównani i nie przewidywali konkurencji. Wielkim szokiem musia∏o
byç odkrycie, ˝e Mützenmacher nie zmar∏ w 1933 r., ale jeszcze groêniej wyglàda∏
wniosek, który z tego wyp∏ywa∏, podejrzenie, ˝e móg∏ ˝yç nadal. W koƒcu lat 40.
nie przekroczy∏by jeszcze wieku 50 lat. Po ˝mudnym Êledztwie z tym wi´kszà determinacjà rozpocz´to jego poszukiwania. Wielu dzia∏aczy komunistycznych nie
by∏o w stanie przyjàç do wiadomoÊci, ˝e Redyko, cz∏onek najwy˝szych w∏adz KPP
i Regu∏a, autor „Historii KPP”, to jedna i ta sama osoba, co i póêniej w szeregach
PZPR budzi∏o niedowierzanie. Gdy odkryto tak˝e wojennà biografi´ Kamiƒskiego-Berdycha i powojennà Roszkowskiego, sprawa okaza∏a si´ palàco aktualna. Oto
w szeregach partii lub UB móg∏ dzia∏aç zdrajca, dywersant, szpieg i faszystowski
agent. Podsyca∏o to niezmiernie paranoicznà mani´ komunistycznà, wed∏ug której oprawcy, instytucje totalitarnego paƒstwa, sà równie˝ ofiarami jakiegoÊ jeszcze
Dokoƒczenie na s. VI
wi´kszego systemu przemocy.

