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W maju 2015 roku udostępniony zostaâ raport informacyjny1 amerykaľskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA), dotyczĊcy Wâodzimierza BĊczkowskiego. Powstaâ on
10 maja 1949 r. w Libanie. Kraj, którego dotyczy raport oznaczono w nim jako „Liban /
Polska”, a sam BĊczkowski zostaâ okreœlony jako „temat” (podmiot) raportu. Raport posiadaâ klauzulę tajnoœci „tajne” wraz z adnotacjĊ „do uůytku sâuůbowego wyâĊcznie przez
urzędników (funkcjonariuszy) Stanów Zjednoczonych”. Raport2 zawiera kilka interesujĊcych informacji. Do najistotniejszych naleůy zaliczyý sam fakt rozpracowywania Wâodzimierza BĊczkowskiego przez CIA w 1949 r. Dotychczas w biograÞi BĊczkowskiego
uznawano za fakt jego wspóâpracę OSS3 (OfÞce of Strategic Services - poprzednik CIA)
od 1945 r4. W œwietle publikowanego raportu wydaje się to byý bâędne. Gdyby BĊczkowski wspóâpracowaâ z OSS w 1945 r. to nie byâoby potrzeby rozpracowywania jego
osoby przez CIA w cztery lata póŭniej. PodstawĊ dziaâania kaůdego wywiadu jest sprawdzenie czy rozpracowywana osoba nie byâa obiektem wczeœniejszego zainteresowania.
Sam BĊczkowski wyraŭnie zaznaczyâ w swojej biograÞi: „(...) przeniosâem się (...) pod
koniec wojny do Akcji Kontynentalnej [odpowiednik OSS]”.5 StĊd prawdopodobnie
wynikâa pomyâka. BĊczkowski wspóâpracowaâ z polskĊ organizacjĊ wywiadowczĊ (AkcjĊ
KontynentalnĊ – wspóâdziaâajĊcĊ z Anglikami) a nie z OSS. Informacje te sĊ zgodne
z treœciĊ raportu. CzytajĊc go naleůy zachowaý duůy krytycyzm. Ŭródâo, na którym oparli
się Amerykanie byâo zorientowane w sprawach prometejskich, ale niedokâadne w szczegóâach dotyczĊcych konkretnych osób. Widaý to juů w pierwszym punkcie raportu, gdzie
w jednym zdaniu znajdujĊ się cztery bâędy.6 Pomimo tego, raport jest istotnym ŭródâem
wiedzy pomagajĊcym lepiej zrozumieý póŭniejszĊ emigrację BĊczkowskiego do USA.
1 Sprawa nr F-2015-01179. Raport został odtajniony na pisemną prośbę autora artykułu w ramach Fre-

edom of Information Act, który dotyczy wszystkich dokumentów znajdujących się w amerykańskich
National Archives i Records Administration.
2 Tłumaczenie własne - korekta: Pani Katarzyna Leśniewska i Pan Marek Włodkowski.
3 J. Kloczkowski, P. Kowal, O Włodzimierzu Bączkowskim, [w:] W. Bączkowski, O wschodnich problemach
Polski - wybór pism, Kraków 2000, s. 20.
4 I. P. Maj, Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie1926-1939, Warszawa 2007, s 164.
5 Archiwum Instytutu Piłsudskiego, sygn. 132/35, Brudnopis - zapis życiorysu W. Bączkowskiego w formie wywiadu, s. 5.
6 Nie zgadza się: rok urodzenia, miejsce, uczelnia i kierunek studiów. Zob. szerzej: B. Rutkowski, Włodzimierz Bączkowski - publicysta, „Nowy Prometeusz” 2015 nr 7, s. 93-101.
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KLASYFIKACJA TAJNE / DO UŮYTKU WEWNĘTRZNEGO
TYLKO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY USA
CENTRALNA AGENCJA WYWIADOWCZA
RAPORT INFORMACYJNY
KRAJ Liban/Polska

DATA WYTWORZENIA 10 maj 1949

TEMAT Wâodzimierz BĊczkowski7
1. Wâodzimierz BĉCZKOWSKI urodziâ się okoâo czterdziestu oœmiu lat temu w
pobliůu Kijowa, na rosyjskiej Ukrainie, i jest absolwentem Wydziaâu FilozoÞi
Uniwersytetu Lwowskiego w Polsce (University of Lwow, Poland).
2. W 1928 roku BĉCZKOWSKI pracowaâ we Lwowie w Biuletynie Polsko-Ukraiľskim (Polono-Ukrainian Bulletin) - organie Unii Polsko-Ukraiľskiej (Polono-Ukrainian Union), ruchu politycznego, którego przywódcĊ byâ HOáÓWKO
(CHOLOVKO) (in)8, ukraiľski poseâ w Sejmie polskim w latach 1920-1928.
Celami tego ruchu byây: solidarnoœý polsko-ukraiľska, polsko-ukraiľska autonomia w Polsce, jak równieů utworzenie samodzielnej Ukrainy stworzonej z
ziem wchodzĊcych w skâad Rosji i Polski. BĉCZKOWSKI dziaâaâ na rzecz tego
ruchu do 1935 roku, kiedy opuœciâ Lwów i wyjechaâ do Warszawy po œmierci
HOáÓWKI, zamordowanego przez Ukraiľców.
3. W 1935 roku BĉCZKOWSKI przyâĊczyâ się do Ruchu prometejskiego (the
Prometheus movement), który byâ kierowany przez wâadze polskie, w szczególnoœci przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Ruch prometejski prowadziâ
dziaâania na dwóch pâaszczyznach: jawnej propagandy i polityki; oraz wywiadu.
W ramach tej ostatniej Ruch prometejski zbudowaâ struktury wywiadowcze na
terytorium sowieckim, ruchy konspiracyjne przeciwko wâadzom sowieckim itp.
Ruch prometejski rozprzestrzeniâ się i zostaâ poâĊczony z ruchem o tej samej
nazwie dziaâajĊcym w Niemczech, w którym Biali rosyjscy emigranci dziaâali
aktywnie za przyzwoleniem i przy wspóâpracy wâadz niemieckich.
4. W Warszawie znajdowaâ się instytut naukowy i propagandy Ruch prometejskiego, zwany „Instytutem Wschodnim” (Oriental Institute), którego dyrektorem
byâ SIEDLECKI (in), profesor uniwersytecki i senator, a kierowaâ Olgierd
GÓRKA.** BĉCZKOWSKI byâ szefem sekcji prasowej. Instytut wydawaâ
wiele publikacji antysowieckich, w tym „Orient” w języku francuskim, angiel7 Pozostałe informacje zostały ocenzurowane.
8 W oryginale (fnu) - first name unknown - pierwsze imię nieznane.

143

BARTOSZ RUTKOWSKI

skim i niemieckim, „Biuletyn Polsko-Ukraiľski” po polsku, „Problemy Europy
Wschodniej” po polsku. W 1936 BĉCZKOWSKI byâ delegatem polskiego Ruchu prometejskiego na kongresie antysowieckim w Berlinie.
5. W roku 1939 BĉCZKOWSKI uciekâ do Rumunii, a stamtĊd do Palestyny. WstĊpiâ do polskiego Deuxième Bureau9 w Jerozolimie i zostaâ szefem sekcji spraw
sowieckich, która zajmowaâa się gâównie studiowaniem prasy sowieckiej.
6. Od 1946 roku, po likwidacji polskiego Deuxième Bureau – wywiadu Armii gen.
ANDERSA blisko powiĊzanego i subsydiowanego przez wywiad brytyjski –
BĉCZKOWSKI zostaâ zwierzchnikiem polskiej siatki wywiadowczej dziaâajĊcej
w ograniczonym zakresie, ale nadal zaleůnej od gen. ANDERSA i powiĊzanej
z brytyjskim wywiadem. Siatka BĉCZKOWSKIEGO uůywa jako przykrywki
domu wydawniczego Reduta (Redoubt), którego kwatera gâówna znajduje się
teraz w Bejrucie, i którego nominalnym szefem jest polski ksiĊdz dr KANTAK,
opisywany przez ŭródâa jako stara „kukâa, zupeânie otępiaây i bierny, nawet w
zakresie swoich obowiĊzków religijnych”.
7. Reduta ma polskie prasy drukarskie i juů opublikowaâa kilka ksiĊůek, równieů
BĉCZKOWSKIEGO, kilka polskich utworów literackich, ksiĊůkę o historii
Polski i kilka pamßetów, wszystkie w języku arabskim W ramach dziaâalnoœci
Reduty BĉCZKOWSKI publikuje „tajny” biuletyn polityczny (w oœmiu egzemplarzach) dotyczĊcy spraw Œrodkowego Wschodu. W rzeczywistoœci biuletyn
nie zawiera ůadnych tajnych informacji, poniewaů treœci w nim zawarte oparte
sĊ w zasadzie na doniesieniach lokalnej prasy, jak twierdzĊ ŭródâa. Budůet „Reduty” wynosiâ w 1948 r. pięý tysięcy funtów szterlingów, które zostaây wydane
na pokrycie kosztów publikacji oraz wydatki BĉCZKOWSKIEGO zwiĊzane z
wydawaniem biuletynu i dziaâalnoœciĊ wywiadowczĊ.
8. BĉCZKOWSKI jest autorem „Ku zrozumieniu Rosji” („Towards an Understanding Russia”), dobrze udokumentowanej ksiĊůki o Rosji Sowieckiej, która
zostaâa opublikowana w języku angielskim w 1947 r.
9. Zygmunt ZAWADOWSKI, przedstawiciel RzĊdu Polskiego (Londyľskiego)
w Libanie jest czâonkiem siatki BĉCZKOWSKIEGO i otrzymuje większoœý
raportów, które, jak podajĊ ŭródâa., przesyâa następnie do Londynu.
10. BĉCZKOWSKI jest okreœlany przez to ŭródâo jako „jeden z Þlarów Ruchu
prometejskiego”. W okresie pomiędzy PierwszĊ i DrugĊ WojnĊ ŒwiatowĊ byâ
9 Deuxième Bureau – wywiad.
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blisko powiĊzany z Oddziaâem II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i w
sposób nieformalny, ale równie bliski, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Puâkownik Tadeusz SCHAETZEL, szef
Oddziaâu II w latach 1927-30, a następnie szef Departamentu Politycznego
polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiĊzany równieů z ruchem
prometejskim i, jak twierdzi ŭródâo, znajdowaâ się pod silnym wpâywem BĉCZKOWSKIEGO.
11. Ŭródâo twierdzi równieů, ůe BĉCZKOWSKI jest bez wĊtpienia jednym z wielu
„specjalistów” w Ruchu prometejskim i œwietnie orientuje się w sprawach:
a) zarówno oÞcjalnych, ideologicznych podstawach ruchu, jak i jego nieoÞcjalnych, tajnych, antysowieckich celach;
b) historii tworzenia i rozwoju wspomnianego ruchu, który rozprzestrzeniâ się
na inne kraje – Polskę, Niemcy, Francję, Turcję i inne;
c) aktywnych czâonków ruchu.
12. Ŭródâo podkreœla, ůe naleůy równieů zdaý sobie sprawę, z tego ůe:
a) Sowieckie organizacje wywiadu politycznego, które spenetrowaây Ruch prometejski przez podstawionych ludzi z Kaukazu (Caucassians), bez wĊtpienia
muszĊ zdawaý sobie sprawę z roli jakĊ odegraâ BĉCZKOWSKI.
b) Ze względu na aktywne zaangaůowanie w Ruchu prometejskim, ŭródâo
utrzymuje, ůe BĉCZKOWSKI jest dobrze znany funkcjonariuszom innych krajów. Jako ilustrację tego ŭródâo przytacza podróů BĉCZKOWSKIEGO do Turcji, w którĊ udaâ się jesieniĊ 1942 roku w charakterze
polskiego kuriera dyplomatycznego przewoůĊcego pocztę dyplomatycznĊ z Kairu do polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w Ankarze i
Istambule. Turecka policja polityczna, jak relacjonuje ŭródâo, natychmiast
rozpoznaâa w kurierze osobę BĉCZKOWSKIEGO i obserwowaâa jego
dziaâania w Turcji. Ŭródâo podaje równieů, ůe w tydzieľ po wyjeŭdzie
BĉCZKOWSKIEGO z Turcji, jeden z gâównych niemieckich propagatorów Ruchu Prometejskiego przybyâ do Istambuâu z Berlina. Chciaâ
się zobaczyý z BĉCZKOWSKIM i pilnie poszukiwaâ go w Istambule.
Ŭródâo uwaůa, ůe równieů Brytyjczycy wiedzieli o aktywnoœci i celach
BĉCZKOWSKIEGO.
13. BĉCZKOWSKI, który przebywaâ na Bliskim Wschodzie przez większĊ częœý
Drugiej Wojny Œwiatowej, oÞcjalnie trzymaâ się z dala od Oddziaâu II (który
zostaâ przeniesiony z Polski), ale faktycznie byâ z nim blisko powiĊzany za
poœrednictwem kierownictwa w Jerozolimie. Podczas pobytu w Jerozolimie
BĉCZKOWSKI oůeniâ się z uciekinierkĊ z Polski.
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14. Ŭródâo okreœla BĉCZKOWSKIEGO jako osobę bez wĊtpienia inteligentnĊ,
posiadajĊcĊ solidny i zrównowaůony charakter i bardzo oddanĊ swojej pracy.
Zna on dobrze ZwiĊzek Radziecki, zarówno kraj jak i ludzi, i caây czas, jak
utrzymuje ŭródâo, studiuje problematykę ZSRR.
** Olgierd GÓRKA, który sâuůyâ Londyľskiemu RzĊdowi Polskiemu w czasie wojny najwyraŭniej przeszedâ na stronę RzĊdu w Warszawie.
Bartosz Rutkowski – doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdaľskiego. Naukowo
zajmuje się historiĊ najnowszĊ, w tym historiĊ II wojny œwiatowej oraz okresu międzywojnia, w
szczególnoœci postaciĊ Wâodzimierza BĊczkowskiego.
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