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C
zym była dla PRL Niemiecka Republika Demokratyczna? 
Oficjalnie – bratnim krajem socjalistycznym, sojuszni-
kiem w Układzie Warszawskim i partnerem w Radzie 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. W rzeczywistości 

stosunki polsko-wschodnioniemieckie były skrajnie złe. W apa-
racie władzy PRL dominowało przekonanie, że NRD jest tworem 
przejściowym. Berlin Wschodni postrzegał zaś Warszawę jako 
konkurenta w zabiegach o względy Moskwy i – zwłaszcza po 
sierpniu 1980 roku – wylęgarnię „kontrrewolucji”.

To wszystko rzutowało na wzajemne relacje resortów bezpie-
czeństwa obu państw. Relacje, które do niedawna były proble-
mem słabo zbadanym. Dziś wiemy o nich więcej, a w dużym stop-
niu przyczyniła się do tego monografia Tytusa Jaskułowskiego 
Przyjaźń, której nie było. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwo-
wego NRD wobec MSW 1974–1990 – nowatorskie spojrzenie 
na współpracę i rywalizację tajnych służb w bloku wschodnim. 
Publikacja ukazała się na początku roku 2014, kilka miesięcy 
później zwyciężyła zaś w konkursie Książka Historyczna Roku.

Jaskułowski, pracownik naukowy w Instytucie Badań nad 
Totalitaryzmem na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, już 
wcześniej dał się poznać jako znawca dziejów NRD i najnow-
szej historii relacji polsko-niemieckich. Teraz wyraźnie umacnia 
swoją markę.

Przyjęte przez autora ramy chronologiczne nie są przypadko-
we. Rok 1990 to ostateczny upadek NRD i zjednoczenie Niemiec. 
W maju 1974 roku została zaś zawarta jedyna całościowa umo-
wa o współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL i Mi-
nisterstwa Bezpieczeństwa Państwowego (MfS) NRD, znanego 
także jako Stasi. Jaskułowski cofa się zresztą do pierwszych lat 
powojennych. I słusznie, bo bez tego nie sposób zrozumieć później-
szej wzajemnej nieufności w kontaktach między MSW PRL a MfS.

Praprzyczyna tarć i rywalizacji była jednak – zdaniem autora 
– bardziej uniwersalna. Przyjaźń między tajnymi służbami ge-
neralnie nie istnieje – dowodzi Jaskułowski. Tak jest dziś nawet 
w NATO i tak samo – wbrew propagandzie 
– było w bloku wschodnim: „Służby specjal-
ne PRL i NRD więcej dzieliło, niż łączyło”. 
MSW i Stasi niechętnie wymieniały się in-
formacjami i tylko sporadycznie podejmo-
wały wspólne operacje. Co więcej, te dwa 
resorty często działały przeciwko sobie. 
Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwo-
wego NRD bez skrupułów werbowało oby-
wateli PRL – i odwrotnie. Na początku lat 
osiemdziesiątych MfS próbowało nawet 
podsłuchiwać polskie instytucje rządowe.

Jaskułowski podważa przy tym tezę – 
wciąż popularną, zwłaszcza w publikacjach 
prasowych – o potędze Stasi i słabości 
Służby Bezpieczeństwa. Owszem, MSW 
PRL było resortem mniej licznym kadro-
wo. Było też jednak mniej zbiurokratyzo-
wane, elastyczniejsze i lepiej wykorzysty-
wało zdobywane informacje. Opracowania 
analityczne powstające w MSW – choćby 
w Departamencie I – przewyższały przy-
długie, przesiąknięte ideologią raporty 
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MfS. I wreszcie: sieć agenturalna Stasi w Polsce nie była wcale 
tak gęsta, jak przyjęło się uważać. Kursujące w mediach infor-
macje o kilkuset agentach należy traktować z przymrużeniem 
oka – chyba że za takowych uznamy każdego, kto po powrocie 
z wakacji w PRL złożył raport o tym, co widział.

Jaskułowski wykonał mrówczą pracę dokumentacyjną. Sięg-
nął po polsko- i niemieckojęzyczną literaturę fachową oraz liczne 
publikacje prasowe. Rozmawiał ze świadkami opisywanych wy-
darzeń, w tym z oficerami i tajnymi współpracownikami MSW, 
a także osobami inwigilowanymi. Głównym atutem Przyjaźni, 
której nie było  jest jednak wyczerpująca analiza porównawcza 
materiałów MSW i MfS – owoc przeszło pięcioletniej kwerendy 
archiwalnej, prowadzonej zarówno w Instytucie Pamięci Naro-
dowej, jak i w niemieckim urzędzie Federalnego Pełnomocnika 
ds. Akt Służby Bezpieczeństwa byłej NRD (BStU).

Poszukiwacze sensacji będą jednak rozczarowani. W książce 
nie znajdziemy nazwisk tajnych współpracowników MSW czy 
Stasi ani osób inwigilowanych. Autor powołuje się na „sankcje 
karne za ujawnienie danych osobowych”. Trzeba w tym miejscu 
wyjaśnić, że niemieckie przepisy są bardziej restrykcyjne. Na-
ukowiec korzystający z czytelni akt w BStU otrzymuje do wglą-
du oryginalne materiały. Gdy jednak zamawia kserokopie, pew-
ne informacje, zwłaszcza nazwiska, są zaczerniane i – zgodnie 
z podpisanym uprzednio zobowiązaniem – nie wolno ich ujawnić. 
Dotyczy to choćby danych osób inwigilowanych, zwłaszcza jeśli 
nie były osobami publicznymi. Zaczerniane nie są jednak nazwiska 
tajnych współpracowników. Jaskułowski nie podaje ich zaś nawet 
wówczas, gdy były już publikowane. Można się zastanawiać, czy 
nie jest to przesadna ostrożność. Ale trzeba też pamiętać, że 
autor pracuje na niemieckiej uczelni, a Przyjaźń, której nie było  
ma się ukazać również na tamtejszym rynku wydawniczym. Nie 
powinno więc dziwić, że Jaskułowski przyjął zwyczaje panujące 
w niemieckich kręgach naukowych.

Czy książka traci na tej powściągliwości? Jeśli tak, to nie-
wiele. Zainteresowani nazwiskami mogą 
przecież sięgnąć do źródeł wskazanych 
w przypisach. Jaskułowski i tak bardzo 
skrótowo opisuje konkretne przypadki. 
Bardziej niż ludzie interesują go mecha-
nizmy; bardziej niż jednostkowe wydarze-
nia – pytania o przyczyny i skutki. W tej 
publikacji podsumowanie nie ogranicza 
się do końcowego rozdziału. Właściwie 
od pierwszej do ostatniej strony mamy 
do czynienia z syntezą. To zresztą cecha 
dobrych prac naukowych. Przyjaźń, której 
nie było – rezultat przygotowywanej przez 
Jaskułowskiego habilitacji – zdecydowanie 
zasługuje na takie miano.

Język typowy dla prac naukowych, licz-
ne przypisy, brak ilustracji – to wszystko 
zawęża jednak krąg potencjalnych czytel-
ników. Miejmy nadzieję, że doczekamy się 
także publikacji, które spopularyzują prob-
lematykę trudnych relacji między tajnymi 
służbami PRL i NRD. Temat zdecydowanie 
jest tego wart.
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