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Dzisiaj, po godzinie dwudziestej, minie kolejna, 62 rocznica egzekucji przywódców 
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zabitych – strzałami w tył głowy 
– w mokotowskim więzieniu. Był to symboliczny koniec zorganizowanego oporu przeciw 
narzuconej po drugiej wojnie światowej, wspieranej po wojnie władzy, jakkolwiek po lasach 
długo jeszcze ukrywali się uzbrojeni ludzie. Ostatni z nich, Józef Franczak, zginął w zasadzce 
w październiku 1963 roku. Dramat polskiej powojennej konspiracji niepodległościowej – w 
sumie więcej niż pół miliona ludzi licząc razem oddziały leśne, ludzi zapewniających 
partyzantom aprowizację, wywiad oraz schronienie, wreszcie konspirację cywilną – był 
częścią większej całości. Jest on ważną częścią nie tylko historii Polski, ale i dziejów 
powszechnych. Także i w innych krajach włączanych bezpośrednio lub pośrednio – w obręb 
radzieckiego imperium odpowiedzią lokalnych społeczności był zdeterminowany opór, 
również zbrojny. 15 lat po Józefie Franczaku (w końcu września 1978 r.) został zastrzelony 
August Sabbe – ostatni żołnierz oddziału „leśnych braci” działającego na terenie włączonej 
do ZSRR Estonii.  

 
Pamięć o tym oporze jest ważna dla narodów, które w wyniku słabnięcia, a potem 

rozpadu ZSRR otrzymały szansę niepodległego bytu. Przypomina o cenie niepodległości, 
także w wymiarze ludzkim, mierzonym daniną krwi. Jest ona także ważna dla uformowanych 
wówczas państw, przede wszystkim z uwagi na to, że pozwala im określić swoje miejsce w 
łańcuchu dziejów. Nie było przypadkiem, że niesuwerenna PRL nie zdobyła się nigdy na 
wielkoduszny akt oddania sprawiedliwości żołnierzom Polski podziemnej, którzy po 
wyparciu Niemców nie oddali broni – przypomniałoby to bowiem genezę tego państwa, 
przywołując kłopotliwe dlań pytania o to, czyje ono było i jaką rolę pełniło. O ileż prościej 
było uznać swoich przeciwników za „bandytów” i „faszystów”. Dokonujące się stopniowo po 
roku 1989 proces przywracania „żołnierzy wyklętych” pamięci zbiorowej oznacza powrót do 
normalności. Wraz z nim oddalamy się mentalnie od PRL-u, zbliżamy zaś do tradycji Polski 
niepodległej, w której różne, także krytyczne, oceny tragicznych narodowych powstań nie 
kłóciły się z szacunkiem dla ich żołnierzy. Rozumiano dobrze, że w trudnym położeniu 
Polski, jeśli żołnierze ci mają znajdować naśladowców, żadna kropla krwi przelanej w walce 
o niepodległość nie może być ani zapomniana, ani szyderczo wyśmiewana. Obowiązek 
pamięci nie wynika więc tylko z potrzeby oddania honoru poległym, ale wiąże się ściśle z 
żywotnymi potrzebami generacji żyjącej tu i teraz. Mówiłem o tym rok temu, ale sądzę, że te 
proste prawdy warto przypominać.  

 
W tym roku obchody dnia żołnierzy wyklętych dokonują się w atmosferze 

szczególnej. Po pierwsze, dzięki podjętym przez Instytut Pamięci Narodowej pracom na 
terenie ukrywanych przez lata miejsc pochówków bohaterów podziemia poznajemy miejsce 
ich ostatniego spoczynku - łącznie z możliwością identyfikacji osób, których ostateczne losy 
były dotąd nieznane. Na naszych oczach historia przestaje być anonimowa, odzyskując swój 
wymiar osobisty. Drugi istotny element, to nałożenie się tegorocznych obchodów na okrągłą, 
150 rocznicę powstania styczniowego – walki podjętej w podobnie beznadziejnej sytuacji jak 
ta po roku 1945, budzącej wśród współczesnych żywe kontrowersje i spory, namiętnie 
krytykowanej, ale jednocześnie wyznaczające główny nurt narodowej tradycji. Łacińska 
dewiza „Gloria victis” zachowała trwałą aktualność. Odnosi się ona nie tylko do tradycji 
XIX-wiecznych powstań, ale i do zbrojnego oporu przeciw systemowi komunistycznemu.  

 
Dobrze zatem, ze 1 marca zyskał rangę święta państwowego, że od kilku lat jest 

uroczyście obchodzony, że coraz więcej oznak dokumentuje narastające zainteresowanie 



młodzieży tym wątkiem naszej przeszłości. Powiększa się liczba publikacji naukowych oraz 
popularnych poświęconych zbrojnemu oporowi po ostatniej wojnie. Powstające – i czekające 
na dystrybucję (jak „Rój”) - obrazy filmowe wskazują, ze temat szuka swego miejsca także i 
w kulturze i wyobraźni masowej. Z czasem z pewnością je znajdzie. Na drodze do 
normalności czynimy zatem kolejne, ważne kroki. 

 


