
T
kwi we mnie legenda Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ale
także staram się patrzeć na to wszystko w sposób ra-
cjonalny i na podstawie źródeł tych, do których mogę

mieć dostęp. Powiedziałbym tak: jak jest biała legenda, to za-
wsze jest i czarna legenda. Jan Nowak-Jeziorański i Radio
Wolna Europa nie odbiegają od tej zasady. W niektórych śro-
dowiskach istnieje czarna legenda Rozgłośni jako siedziby
wrogów ludu, tych, którzy wiedli go do zguby i konfliktu. To
przez nich był stan wojenny oraz znane wszystkim decyzje
generała. Więc nie powinniśmy zapominać, a zakładam, że
jesteśmy raczej zwolennikami białej legendy Jana Nowaka
oraz Radia Wolna Europa, że istnieją także zwolennicy czar-
nej legendy. I rzeczą do zbadania jest rola białej legendy w
budowaniu czarnej legendy, czyli rola propagandy przeciw
Wolnej Europie w budowaniu legendy Wolnej Europy. Jeżeli
ktoś, kogo nienawidzę, mówi, że białe jest złe, to ja będę to
białe kochał choćby dlatego, że mówi to mój przeciwnik.

Drugim elementem, który sprzyjał budowaniu białej, do-
brej legendy, to jest to, że w zasadzie do szerszej opinii pub-
licznej, a nawet do węższej opinii publicznej, z wyjątkiem
bardzo wąskich elit, właściwie nie docierało to, co się działo
wewnątrz Radia Wolna Europa od połowy lat 70., a może
nawet wcześniej. A jeżeli docierało, to w krzywym zwierciadle
czarnej legendy poprzez teksty kapitana Czechowicza czy po-
dobne, które ukazywały wewnętrzne spory i konflikty w Roz-
głośni, albo kto pod kim dołki tam kopie. Na szczęście
słuchacze Wolnej Europy tamtą czarną legendę odrzucali, a

nie znali faktycznych, rzeczywistych konfliktów, które były w
środku. Gdyby je znali, być może, działałoby to osłabiająco
na tę legendę. Ja na przykład, będąc wiernym słuchaczem
Radia i mając jak wszyscy przytępiony słuch od słuchania
Wolnej Europy, kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, co
się działo w Rozgłośni. Oczywiście, innym językiem mówiąc
i inne osoby podkładając, w tym co Czechowicz opowiadał,
trochę racji było. Tam rzeczywiście były bardzo ostre kon-
flikty, a niewiedza o ich istnieniu bardzo ułatwiła budowanie
i utrzymanie tej białej legendy mówiącej, że to jest zwarty od-
dział pod dowództwem Jana Nowaka.

Przypuszczam też, że to nazwisko po prostu się skleiło z
Wolną Europą i do tej pory tak to funkcjonuje. Więc kiedy
w1989 czy 1990 roku Jan Nowak-Jeziorański pojawił się na
polskiej scenie, to mało kto wiedział, że on od 15 lat nie jest
już dyrektorem Radia Wolna Europa. Po prostu tego nie ko-
jarzono, chociaż kolejni dyrektorzy też wygłaszali pogadanki
i przemówienia, a ich nazwiska wymieniała „Trybuna Ludu”,
informując, kto jest zdrajcą narodu. Tak że wydaje mi się, że
legenda Jana Nowaka równa się legenda Radia Wolna Eu-
ropa, niezależnie od mniej lub bardziej świadomych działań
legendotwórczych, a sądzę, że takie działania były podejmo-
wane. Czy przez samego Jana Nowaka, czy przez inne osoby,
trudno mi powiedzieć. Sądzę, że to było podejmowane w
większości przypadków w sposób spontaniczny i niemający
na celu deprecjonowania innych osób z Wolnej Europy. Po
prostu dla normalnego odbiorcy Wolnej Europy była ona
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utożsamiana z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, chociaż przez
jedną trzecią istnienia Wolnej Europy Nowak-Jeziorański nie
miał z nią nic wspólnego.

Legenda Jana Nowaka wspierała legendę Wolnej Europy, a
legenda Wolnej Europy wspierała Jana Nowaka. I sądzę
nawet, że po 1989 r. to raczej Jan Nowak był motorem roz-
budowy legendy Wolnej Europy niż odwrotnie. To on był tym
głównym wehikułem, ponieważ stał się osobą publiczną, po-
nieważ występował, ponieważ do niego zwracano się o rady.
Niekiedy zresztą udzielał złych rad, jak we wrześniu 1989
roku, kiedy mówił, żeby ze Związkiem Sowieckim być w jak
najlepszej komitywie, a o wyprowadzaniu z Polski Armii So-
wieckiej to w ogóle nie ma co marzyć.

Dlaczego Jan Nowak-Jeziorański odniósł taki sukces? Bo
go niewątpliwie odniósł po 1990 roku. Pewnie mnóstwo się
czynników na to złożyło. Jednym z nich był przypuszczalnie
fakt, że on występował w tandemie z drugą legendarną po-
stacią, ze Zbigniewem Brzezińskim. Brzeziński – Jan Nowak

albo razem, albo zamiennie, z tą samą pozycją. To byli ci, któ-
rzy wygrali zimną wojnę. To oni reprezentowali dla polskiego
społeczeństwa Stany Zjednoczone, to była ta komunikatywna
część Stanów Zjednoczonych, bo oni mówili po polsku, oni
mogli przedstawić racje, które w znacznym stopniu były ra-
cjami amerykańskimi, zwłaszcza w wypadku Brzezińskiego,
który przecież nigdy nie ukrywał, że jest politykiem amery-
kańskim i obywatelem amerykańskim, a był wysuwany jako
kandydat na stanowisko prezydenta RP. 

Otóż Jan Nowak był reprezentantem sił, które wygrały,
wobec tego już sama skuteczność przemawiała na jego ko-
rzyść. Ponadto był to niezwykle utalentowany językowo in-
telektualista, który świetnie pisał i doskonale mówił, nawet
jeżeli czytał, to słuchacz nie zdawał sobie sprawy, że czyta, bo
to było naprawdę świetnie mówione. Na to nałożył się polski
American dream, wszystko co z Ameryki jest z natury rzeczy
lepsze i na tym trzeba się obowiązkowo wzorować. Można tu
przytoczyć odwołania od Kwaśniewskiego, Oleksego i Mil-
lera, do Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Bo jeśli Ameryka to,
to my też to, albo podobnie. Więc Jan Nowak-Jeziorański był
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Trzeba chyba powiedzieć otwarcie, że Giedroyc i Nowak się
nie lubili, tak po ludzku się nie lubili. Poznałem Redaktora
Giedroycia w końcówce jego życia, zapytałem co sądzi 
na temat Nowaka? 
– To jest okropny człowiek – odpowiedział. 
– A dlaczego okropny? 
– Bo jest okropny! 
I myślę, że rozmowa z drugą stroną wyglądałaby podobnie.
Tak się to ułożyło, taka była tutaj chemia. Ale przecież
paryska „Kultura” była cały czas w Wolnej Europie obecna.
Od samych początków każdy numer był prezentowany 
w Rozgłośni, nie wiem, czy był czytany w całości, ale był
prezentowany. A Zdzisław Najder po objęciu stanowiska
zwiększył nawet prezentację „Kultury”. Podobnie było zresztą
z „Zeszytami Historycznymi”. Więc choć oni się nie lubili, 
to postawić można tezę, że „Kultura” była bardziej znana 
w Polsce przez Wolną Europę, niż przez czytanie. 

RAfAł HABielSKi
Profesor, 
historyk prasy polskiej

„To jest okropny człowiek”

Z Wolną Europą byłem w dobrych stosunkach, siedziałem
zresztą na otwarciu Rozgłośni między Nowakiem a Andersem
jako przedstawiciel Ukraińców. Potem mieliśmy stałą wymianę
informacji. Nowak miał pewne rzeczy, które nie szły na antenę,
a które dla mnie były ważne jako dla dziennikarza. A ja mu
opowiadałem, co mi udało się zaobserwować. 
Skończyło się to jednak wielkim krachem, kiedy Nowak
postanowił wyrzucić na bruk Włodzimierza Odojewskiego.
Nigdy nikogo nie namawiałem na emigrację, sam
wiedziałem, co to znaczy, ale w tym przypadku wszystko
było już załatwione, a tymczasem Nowak zaczął się
odgrażać, że musi go wyrzucić, bo to leń. To ja
powiedziałem: „Pan go nie wyrzuci! A jak będzie pan
próbował, to zrobię panu taką historię, że pan się nie
pozbiera. W ciągu miesiąca będzie pan usunięty. Mam,
proszę pana, kolegę w „New York Timesie”, mam kolegę 
w „Le Monde”, mam także koleżankę w „Le Figaro”, „Neue
Zürcher” obsłużę sam, i mam jeszcze dziesięć pism
niemieckich, które w pana rąbną. Niech pan to przemyśli.”  
On dzwoni do mojej żony i mówi:
– Czy pani wie, co ten Bohdan robi? Czy on zwariował? 
On mi grozi! Ja mu wstrzymam wszystkie materiały. 
Za jakiś czas znowu dzwoni:
– Powiedziała mu pani? 
– Powiedziałam. 
– A co on odpowiedział?
– Że gwiżdże na pańskie materiały.
Ja z kolei zadzwoniłem do Amerykanów i im powiedziałem,
o co walczę. Jeśli on nie cofnie tego w ciągu dwóch dni, na
trzeci zaczyna się wielka ofensywa przeciw niemu. Za dwa
dni dzwonią Amerykanie i mówią: „Odojewski zostaje”.
Nowak oczywiście zionął nienawiścią do mnie. Pogodziliśmy
się dopiero na pogrzebie redaktora Michała Gamarnikowa,
na cmentarzu. Zapytał mnie: „Może się pogodzimy?” 
No i pogodziliśmy się.

Wypowiedzi z  konferencji naukowej 
„Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej”, 

SWS Warszawa 2009.

BOHDAN OSADCZUK
Ukraiński poeta i dziennikarz.
Mieszkał w Berlinie,
zmarł w 2011 r.

Pogodziliśmy się na pogrzebie

w Warszawa. 1996 rok. 
Jan Nowak-Jeziorański 
i Zbigniew Brzeziński
(fot.Grzegorz
Rogiński/REPORTER)
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po prostu kawałkiem snu i przykładu amerykańskiego. I to
wszystko powodowało, że ta legenda powstała.

Ta legenda jest rzeczywistością, dlatego że jest faktem
społecznym. Dopóki jest ktoś, kto wierzy w to, jest to fakt
społeczny i jest to takim samym faktem jak to, że pada
deszcz czy świeci słońce. Jestem przekonany, że z punktu
widzenia mojego systemu wartości, jest to pozytywna le-
genda i że dobrze, że taka legenda powstała, dobrze, że ona
funkcjonuje, co nie znaczy, że zabraniam komukolwiek ją
podważać i oskrobywać ten pomnik z brązu. Być może ona
już traci rację bytu, bo przestaje już być tym wzorem, który
jest potrzebny, chociaż ja wciąż uważam, że Radio Wolna
Europa i sposób mówienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
mogą być bardzo dobrymi wzorami dla polskiego życia
publicznego.

Andrzej Paczkowski, historyk, opozycjonista, 
członek Kolegium IPN podczas konferencji naukowej 

„Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej”, 
SWS Warszawa 2009
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Jerzy Giedroyc, który był człowiekiem niespotykanej wartości
moralnej, w trudnym momencie, kiedy ostro zaatakowano
Jana Nowaka, kiedy rozpoczęła się przeciw niemu
systematyczna nagonka i kiedy masa osób z naszego zespołu
go opuściło, powiedział: „Nie będę pluł na leżącego” 
i odmówił zamieszczania bardzo wrogich Nowakowi
komentarzy. A więc podał mu w trudnej sytuacji rękę.

MACieJ MORAWSKi
Korespondent RWe
w Paryżu

Giedroyc podał mu rękę

Nowak przyjechał z Londynu, gdzie pracował przez jakiś 
czas w sekcji polskiej BBC i był w stałym kontakcie z różnymi
stronnictwami polskimi i musiał je uwzględnić. W składzie
redakcji musiały byś reprezentowane różne stronnictwa
polityczne: socjaliści, endecy, Stronnictwo Pracy, sanacja, może
jeszcze jakieś, nie pamiętam. Nie oznaczało to, że to było jedyne
kryterium. Fachowość była głównym kryterium, dlatego 
w zespole Rozgłośni Polskiej RWE było dużo przedwojennych
radiowców z Radia Warszawa, Poznań, Wilno, ze Lwowa też,
że wspomnę Wiktora Budzyńskiego, twórcę „Wesołej Lwowskiej
Fali”. Wiktor, który był realizatorem w Monachium, robił
„Podwieczorek przy mikrofonie”, to była audycja żywa,
dowcipna, miał sporo dobrych aktorów, którzy te role potrafili
odegrać. Trzeba było więc znaleźć kompromis między
fachowością a zachowaniem jakiejś średniej między tymi
ugrupowaniami politycznymi. Ale trzeba powiedzieś, 
że Nowak, który był człowiekiem twardej ręki, potrafił pogodzić
to całe towarzystwo, żeby się endecy nie kłócili z socjalistami
czy piłsudczykami, więc to dobrze funkcjonowało dzięki temu,
że Nowak był liderem w prawdziwym znaczeniu tego słowa.

Wypowiedzi z notacji dla SWS

ANDRZeJ KRZeCZUNOWiCZ
Redaktor RWe

Dobry fachowiec, ale partyjny
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J. William Fulbright chciał zamknąć na początku lat 70.
Radio. W związku z tym Nowak mnie poprosił, żebym
napisał paszkwil na niego w „Neue Zürcher Zeitung”. Rzadko
bywało, żeby nasza gazeta pisała paszkwile, ale napisałem. 
I zapytałem aluzyjnie, czy on sam we własnym imieniu
wystąpił z tą inicjatywą, czy może Sowieci za tym się kryją?
Puściliśmy to jeszcze w angielskiej prasie i w „Le Figaro”. 
On później spuścił z tonu i przestał wojować z Wolną Europą.
Giedroycia irytowało u Nowaka skąpstwo. Poszliśmy kiedyś 
w Maisons-Laffitte na obiad, Nowak zaprosił Giedroycia,
mnie i Zygmunta Hertza. Przychodzi rachunek, a Nowak
mówi: „No to podzielimy się po połowie”. No i co zrobić,
zapłaciliśmy. Nie wiem już nawet, czy smakowało.
Wypowiedzi z  konferencji naukowej „Radio Wolna Europa

w polityce polskiej i zachodniej”, SWS Warszawa 2009

BOHDAN OSADCZUK
Ukraiński poeta i dziennikarz.
Mieszkał w Berlinie,
zmarł w 2011 r

Zamówił paszkwil na Fulbrighta
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w Generał Władysław
Anders i Jan Nowak-

-Jeziorański z żoną
(fot. EAST NEWS)
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w Jan Nowak-Jeziorański 
po raz pierwszy odwiedził 
po latach Polskę w 1989 roku
(fot. Jacek Domiński/REPORTER)
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W
jakimś stopniu propagandowa wojna z Wolną Eu-
ropą była skuteczna, skoro poważny i rozsądny
profesor Uniwersytetu Warszawskiego opowiadał

mi w stanie wojennym, jak to podczas pobytu w Waszyngto-
nie wybrał się incognito na wykład „tego Nowaka, dawniej
dyrektora Wolnej Europy, a nawet zamienił z nim parę zdań,
ujęty jego poglądami, ale to oczywiście niech zostanie między
nami, sam pan rozumie, redaktorze”.

Ja także, kiedy odwiedziłem Jana Nowaka w jego mieszka-
niu w Annandale pod Waszyngtonem, zorientowałem się, że
podświadomie oczekiwałem nie wiem czego – chyba wnętrza
jak ze szpiegowskich filmów. Tymczasem na drzwiach nie-
wielkiego, typowego amerykańskiego domu widniała nalepka
Solidarności, w salonie wisiał obraz Matejki (niewielki, ale
autentyk), na kominku pod piękną choinką z bombkami,
świeczkami i aniołkiem – życzenia świąteczne od Reagana,
Cartera i wiceprezydenta Busha. 

Gospodarz, pan po siedemdziesiątce, na emeryturze, ale
nadal tak czynny, że wielu polityków mogłoby pozazdrościć
mu wpływów i kontaktów, powitał mnie nie tylko najczystszą
polszczyzną, ale i kieliszkiem „Wyborowej”. Trudno było wy-
obrazić sobie bardziej polski dom. Rozmawialiśmy o sytuacji
w Ameryce, o polskiej emigracji, o tym, co działo się w kraju
wiosną 1988 roku, ale Jan Nowak-Jeziorański wypowiedział
się także o sytuacji RWE po zakończeniu zagłuszania jego au-
dycji i o perspektywach swojego powrotu do kraju:

Strategiczna rola RWE
– Radiostacje zachodnie pozostają jednym z głównych ele-
mentów łączności między mniejszością, jaka zawsze będzie
opozycją w krajach bloku, i szerokimi masami. Jeżeli przestali
je zagłuszać, to trzeba z tego korzystać. Radio Wolna Europa
spełnia, moim zdaniem, rolę strategiczną. Okazało się to raz
jeszcze w czasie ostatniego kryzysu. 

Słuchając rozgłośni, którą niegdyś kierowałem, miałem
wrażenie, że znajduję się na miejscu: w Nowej Hucie, w
Stoczni Gdańskiej czy w Ursusie. Bez tego informacyjnego
„pasa transmisyjnego” ludzie w Polsce nie wiedzieliby, co się
dzieje poza własną fabryką, miastem czy wsią.

Potencjalnie największą rolę do spełnienia mają radiostacje
nadające do ZSRR. Właśnie dlatego Radio Swoboda jest za-
głuszane z tak niezwykłą intensywnością. Jestem przekonany,
że gdyby dzisiaj nastąpiło radykalne techniczne wzmocnienie
Radia Swoboda, a także rozszerzenie jego programu przez
dopuszczenie fali dysydentów, która ostatnio dotarła na Za-
chód, to miałoby to na dłuższą metę niezwykły wpływ na
uaktywnienie społeczeństwa sowieckiego. Jednak obecnie na-
dajniki zachodnie w ogóle nie sięgają w głąb Rosji, nawet nie
obejmują swym zasięgiem całej Rosji europejskiej.

Satelity obalą system
Użycie satelitów zmieniłoby to radykalnie, a jest to już tech-
nicznie możliwe, chodzi tylko o jedną rzecz: żeby Stany Zjed-

noczone w taki sposób skupiły swoje zasoby techniczne i
ludzkie na przyspieszeniu tej rewolucji, w jaki skupiły je na
przykład na SDI, na „wojnach gwiezdnych”. Jeśli to nastąpi,
to każdy kołchoźnik będzie mógł bez przeszkód odebrać
Radio Swoboda w warunkach technicznie fantastycznych.

Nie chcę zagłębiać się w szczegóły, ale najprościej chodzi o
to: fale radiowe podróżują tak, jak pocisk artyleryjski, roz-
chodzą się po krzywej i łatwo je zakłócić innymi pociskami,
które lecą z zagłuszarek po tym samym torze. Natomiast tam,
gdzie fale płyną prostopadle, z satelity do odbiornika, trzeba
by je zagłuszać z miejsca, gdzie jest odbiornik, a to jest nie-
wykonalne. Dlatego satelitarne radio to koniec  zagłuszania.
A wtedy Radio Swoboda i Głos Ameryki mogą uaktywnić
masy i dokonać bezkrwawego przewrotu w Rosji.

Wojna w eterze
Media w Polsce ogłosiły ostatnio moją ocenę polityki ame-
rykańskiej na zamkniętym zebraniu sekcji polskiej Radia
Wolna Europa. Nasuwa się pytanie, dlaczego czekano z tym
blisko pół roku, bo działo się to w drugiej połowie września
1987 roku, a ogłoszono ją w maju 1988 roku. Moim zdaniem
stało się tak dlatego, że nagrałem wywiad, w którym powtó-
rzone było wszystko to, co dotyczyło oceny polityki amery-
kańskiej, z wyjątkiem wymienienia pewnych nazwisk.
Reżimowi głównie zależało na tym, żeby wykazać, że w ze-
spole mają jakiegoś informatora. Przypomina mi  to sytuację
„złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma”. 

Radio Wolna Europa prowadzi wojnę w eterze. W każdej
wojnie podejmuje się starania o przeniknięcie do obozu prze-
ciwnika. Za moich czasów była afera Czechowicza, ale myśmy
mieli też naszych własnych  informatorów w bezpiece i w za-

Moje nazwisko 
stało się symbolem 
walki z komunizmem
Andrzej Krajewski  Rozmowa z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, Annadale 1988

Słuchając
rozgłośni, 
którą niegdyś
kierowałem,
miałem
wrażenie, 
że znajduję się
na miejscu: 
w Nowej Hucie,
w Stoczni
Gdańskiej 
czy w Ursusie
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Chcę przywołać trzy przykłady wystąpień publicznych Jana
Nowaka-Jeziorańskiego. Dzieli je ćwierć wieku. 
Pierwsze miało miejsce w maju 1951 roku, kiedy wystąpił 
w Instytucie Sikorskiego z tekstem porównującym obie
okupacje. To była próba pokazania, że nie sposób tworzyć
Polski niezależnej pod okupacją sowiecką. Mówiąc inaczej,
tłumaczył różnice między gestapo a NKWD, przekonując, 
że nie jest w żadnym razie możliwe, żeby Polska przetrwała
pod takim ciśnieniem. Że nie jest możliwe budowanie
jakiejkolwiek relacji z Polską przez struktury wewnętrzne

ZBiGNieW GlUZA
Założyciel i prezes 
fundacji KARTA

Zastępował opinię publiczną

ledwie kilka tygodni po jego ucieczce podaliśmy bardzo do-
kładne informacje o tym, w jaki  sposób został zwerbowany,
w jakich okolicznościach został przywieziony do kraju,
wszystko, co się stało od chwili wylądowania na Okęciu  sa-
molotu, który przywiózł go z Frankfurtu. Nadaliśmy serię au-
dycji „Rakowiecka 2”, ogłoszonych później jako broszura, w
której podawaliśmy nawet wewnętrzne numery telefonów
różnych dygnitarzy bezpieki. Potem wszystkie numery tele-
fonów musieli zmienić. To jest sytuacja, która istnieje w czasie
każdej „wojny” i ja  się tym osobiście za bardzo nie przejmuję.
Mnie przedruk tej taśmy, wprawdzie selektywny, choć bez
zmiany treści, nie zaszkodził ani nie utrudnił  działalności,
którą dalej prowadzę.

Najszczęśliwsza chwila w życiu
Ostatnio miałem aż  trzy zaproszenia do Polski ze strony
rządu. Dostałem list, w którym proponowano mi, że jedno  z
wydawnictw podlegających kontroli gotowe byłoby nawet
ogłosić mojego „Kuriera z Warszawy” i urządzi mi wieczór
autorski. Poprzednio zapytywano mnie przez pośredników,
czy prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Alojzy Mazewski
i Jan Nowak byliby gotowi przyjąć zaproszenie od rządu.

Otóż ja odmawiam, bo uważam, że moje nazwisko – proszę
nie rozumieć tego jako megalomanię – jako tego, który przez
dwadzieścia cztery lata prowadził najbardziej antykomunis-
tyczną i najbardziej znienawidzoną placówkę zachodnią, otóż
moje nazwisko stało się symbolem walki z komunizmem. Je-
żeli więc mnie, którego chcieli zniszczyć fałszywkami, ano-
nimami, wszelkimi możliwymi sposobami,   teraz zapraszają,
to tylko dlatego, że chcą z mojego przyjazdu wyciągnąć ko-
rzyść propagandową. Dlatego powiedziałem: nie.

Profesor Brzeziński zgodził się z moim stanowiskiem,
twierdząc, że moja obecność w Polsce byłaby rewelacją, że
mógłbym zrobić wiele dobrego, wiele rzeczy powiedzieć. „Za-
pytaj o to opozycji w Warszawie” – powiedziałem mu. I za-
pytał. Powiedzieli mu: „Jeszcze nie  czas, za wcześnie.”

Dopóki  nie mogę do Polski pojechać, zależy mi na tym,
żeby mimo to być  obecnym w kraju. Prawo  prasowe PRL
pozwala na  przedruk tego, co piszę bez pytania autora o
zgodę. Ogłoszenie fragmentów „Kuriera z Warszawy” przez
„Tygodnik Powszechny” sprawiło mi wielką radość, bo mam
dla tego pisma duże uznanie i szacunek. 

Może więc jednak, mimo że jestem już starym człowie-
kiem, dożyję tej chwili, że mnie zaprosi do Polski społeczeń-
stwo, albo te czynniki, które są jego namiastką, a rząd powie:
my nie mamy nic przeciwko temu. Wtedy moja żona i ja je-
dziemy, nie ma  gadania. Byłaby to najszczęśliwsza chwila w
moim życiu.

Andrzej Krajewski, dziennikarz, korespondent TVP i PR 
w Waszyngtonie 1990-1994, w „Kiedy Polska”, 

Wydawnictwo Baza 1989. 

tworzone przez konspiracyjne ugrupowania. 
Wszystko wskazuje na to, że z tego wystąpienia wzięło się
Radio Wolna Europa, ponieważ wystąpienie to zostało
przetłumaczone na angielski, zresztą tylko w takiej wersji
przetrwało. Myśmy w 2003 roku, jeszcze za życia Jana
Nowaka, wydrukowali ten tekst po polsku, a on autoryzował
przekład. Są przy tym dowody na to, że to trafiło do Stanów
Zjednoczonych, tłumacząc, dlaczego tworzenie Komitetu
Europy Wschodniej nie ma sensu. Miał on opierać się 
na siłach podziemnych we wszystkich naszych krajach, mimo
że wszystko wskazywało na to, że to i tak zostanie zniszczone
przez NKWD, co się zresztą bardzo szybko potem
potwierdziło. A mniej więcej w pół roku po tym Jan Nowak-
-Jeziorański dostał nominację na dyrektora Rozgłośni. Wydaje
mi się, że istniał ścisły związek między tym wystąpieniem, 
a późniejszym zaproponowaniem mu stanowiska. Sądzę 
przy tym, że wystąpienie w maju 1951 roku miało niezwykłe
znaczenie i że mało kto w Polsce czy poza jej granicami był 
w stanie w taki sposób nazwać ten proces. Tak go profetycznie
zobaczyć i określić. Widać z tego, że Jan Nowak-Jeziorański

Jest bardzo

niewielu ludzi,

którzy w ogóle

tak mogą

mówić 

o Polsce...

80

04 nowak_Layout 1  2/15/12  6:51 PM  Page 10



bardzo dobrze rozumiał sytuację i wyciągał wnioski, które
później się całkowicie potwierdzały. Myślę, że nie był to tylko
radiowiec, ale człowiek, który myśli o Polsce i jej
geopolitycznej sytuacji.
Następny zapis pochodzi z 1976 r., kiedy Jan Nowak żegna się
z Radiem na spotkaniu z emigracją i jednocześnie
zapowiada, co będzie dalej. Jest to niezwykle wzruszające i
zarazem profetyczne nagranie, mówiące o powrocie do kraju,
z którego wynika, że on wie, że to nastąpi. Uderzający jest
także sposób, w jaki to mówi. Jest bardzo niewielu ludzi,
którzy w ogóle tak mogą mówić o Polsce. Ten sposób nie
należy do żadnej formacji, to jest jego osobista siła i energia.
I choć jest taki zapis, to wydaje się prawie
nieprawdopodobne, że ktoś w 1976 roku mógł tak mówić.
Myślę, że to też jest objaw jego obecności „ponad” sceną
polityczną.
I wreszcie 2003 rok. Pod koniec tego roku odbyło się
spotkanie organizacji pozarządowych na temat opinii
publicznej w Polsce. Nowak-Jeziorański już w złym stanie, ale
przyszedł jako patron tych organizacji. Jego wystąpienie było

niezwykle gorzkie, z bardzo twardym właściwie
stwierdzeniem, że nie ma w Polsce opinii publicznej. Że to, co
się dzieje w mediach, ale także w polityce, jeśli chodzi o
formułowanie określonych rad, wniosków czy planów, to jest
katastrofa, bo nie umiemy ani rozmawiać, ani myśleć. 
W pewnym momencie powiedziałem do Jana Nowaka, że
mam takie wrażenie, że on zastępuje opinię publiczną w
Polsce. Bo wtedy był taki czas, że jak się coś działo niejasnego
czy złego, to wszyscy szli do niego, a on mówił jak powinno
być. On się wtedy trochę speszył, ale powiedział, jakoś tak
„Słuchaj, chyba niestety tak”, i to było też niesłychanie
gorzkie. 
Mam wrażenie, że dzisiaj taką rolę pełni w jakimś stopniu w
Polsce Władysław Bartoszewski, że jak nie wiadomo, co się
dzieje, to się idzie do niego i on tłumaczy, o co chodzi. Wtedy
to był Nowak-Jeziorański. Ja myślę, że to już była rola
zupełnie niezwiązana z Radiem. 

Wypowiedź z konferencji naukowej 
„Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej”, 

SWS Warszawa 2009.

w 1989 rok. Warszawa.
Jan Nowak-Jeziorański 
i czytelnicy 
(fot. EAST NEWS)
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Dostawałam worki listów, na które starałam się odpowiadać 
i spełniać przesyłane w nich życzenia. Kiedyś przysłała mi jakaś
panienka z Zielonej Góry prośbę, żebym złożyła życzenia
proletariuszom wszystkich krajów, żeby dopięli swojego celu.
Ponieważ ja spełniałam wszystkie życzenia, więc powiedziałam,
że życzę proletariuszom wszystkich krajów, żeby dopięli swojego
celu, bo to nieładnie chodzić z rozpiętym. Ktoś życzliwy doniósł
o tym Nowakowi.
Ściągnęli nagranie z bębna, bo audycje były nagrywane na taki
wielki bęben, i dostarczyli Nowakowi. Nowak odsłuchał,
zawołał mnie, od razu widziałam, że ma siny nos, a on jak był
wściekły, to mu nos siniał. Więc widzę, że jest sytuacja bardzo
napięta, i on mówi: „Co pani tam wczoraj powiedziała, jak
pani śmie, jakieś brudne aluzje”.
Zwołał gremium, wicedyrektorów i trzech kolegów, żeby ocenili
moje zachowanie na antenie, bo to wszystko na żywo szło
oczywiście. Wszyscy zasiedli, Nowak z sinym nosem puścił to 
i jak ja powiedziałam, „że nieładnie chodzić z rozpiętym”, to
panowie wybuchnęli śmiechem. Nowak, który był świetnym
radiowcem, ale kompletnie nie miał poczucia humoru, zdębiał,
zamilkł i ja nie straciłam posady. A to bardzo ważne było
wtedy.

Wypowiedzi z konferencji naukowej 
„Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej”, 

SWS Warszawa 2009

BARBARA NAWRATOWiCZ
Aktorka, dziennikarka, 
w RWe od 1965 roku

Nie miał poczucia humoru

82

Jan Nowak pracował w wielkiej instytucji i nie zawsze mógł
powiedzieć to, co powinien powiedzieć w danym momencie.
Dokumenty administracyjne RWE znajdujące się w archiwach
Instytutu Hoovera zawierają pewną liczbę programów 
i komentarzy Jana Nowaka, które nie zostały dopuszczone 
na antenę, bo zostały zaakceptowane przez dyrekcję
amerykańską. To były wyjątki, ale zdarzały się.
W dokumentach RWE są wewnętrzne memoranda 
Nowaka, które są wnikliwymi strategicznymi opracowaniami
na temat tego, jaka jest misja Radia i jaki powinien być
program. Byłem kolegą i przyjacielem Jana Nowaka-
-Jeziorańskiego przez 38 lat. Przemawiałem w czasie
uroczystości upamiętniającej śmierć Jana Nowaka-
-Jeziorańskiego w  ambasadzie w Waszyngtonie, 
być może więc przyczyniłem się do rozwoju legendy. 
Chcę potwierdzić, że można znaleźć w archiwach memoranda 
i analizy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, świadczące o tym, że był
znakomitym strategiem. To są jedne z najlepszych opracowań
tego rodzaju. Między 1976 a1990 rokiem Jan Nowak-
-Jeziorański nie był oficjalnie związany z Radiem Wolna
Europa, ale zawsze był z nim w kontakcie. Gdy w listopadzie
1988 roku zostałem dyrektorem Radia Wolna Europa,
otrzymałem wiele rad od Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Wysłuchałem wszystkich, chociaż nie wszystkie zastosowałem.
Dodam jeszcze, że był nie tylko ważnym dyrektorem 
w Monachium prowadzącym sekcję polską Radia Wolna
Europa, ale zajmował się także lobbingiem na rzecz 
wstąpienia Polski do NATO w Waszyngtonie i to też jest jego
wielka zasługa.

A. ROSS JOHNSON
Dyrektor RWe
1988–1989

Był znakomitym strategiem
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w Warszawa. Jan Nowak-
Jeziorański odbiera

nagrodę Wiktora 2002  
(fot. Michał

Rozbicki/REPORTER)
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