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Po aresztowaniu „Anody” część środowiska zorganizowała nawet wspólnego
sylwestra u Bogdana Celińskiego przy ul. Filtrowej, a wśród życzeń noworocznych wymieniano pragnienie, by Janek szybko wrócił. Zebrani nie spodziewali
się, że zaledwie za kilka dni sami zostaną aresztowani46. Niektórzy znajomi
„Anody” spodziewali się jednak najgorszego47.
I choć ostatecznie nie wiadomo, z jakich powodów aresztowano „Anodę”,
to według Olczaka, „przystępując do aresztowania i przesłuchań Rodowicza
funkcjonariusze MBP byli w dyspozycji informacji pozyskanych wcześniej”.
Kwestia ta jest bardzo ważna, stawia bowiem w zupełnie innym świetle „Anodę” i protokoły „jego zeznań”. To, jak wyglądały te przesłuchania, co potwierdził i na jakim ich etapie, a czemu zaprzeczał i czego ubekom nie ujawniał
(milcząc, zasłaniając się niepamięcią lub kłamiąc), a co na nim wymuszono
(uciekając się do presji psychologicznej i ﬁzycznej – bo takie były praktyki),
zabrał ze sobą do grobu. Dokumenty, które wytworzone zostały w śledztwie
przez funkcjonariuszy MBP, nie miały na celu ukazania obiektywnej prawdy,
a jedynie udowodnienie przyjętej z góry tezy. Między innymi twierdzono, że
w sierpniu 1945 roku pułkownik „Radosław” nie był szczery i nadal konspirował przeciwko „władzy ludowej”, wykorzystując zwarte środowisko swoich
byłych podkomendnych z powstania. Koronnym dowodem na rzecz tej tezy
miała być odnaleziona broń. Niebawem zresztą „Radosław” został ponownie
aresztowany, był torturowany oraz przymuszany do składania fałszywych
zeznań i ostatecznie skazany na dożywocie. Istnieją zatem ogromne zastrzeżenia co do wiarygodności dokumentacji śledztwa w sprawie „Anody”. Nie
sposób sprawdzić, co faktycznie przesłuchiwany „Anoda” powiedział, a co do
protokołu przesłuchania dodano z innych źródeł (agenturalnych lub zeznań
innych osób), aby przedstawić określoną wersję wydarzeń. Trzeba pamiętać,
że podpis na tego rodzaju „dokumencie” wcale nie oznaczał potwierdzenia,
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Por. tamże, s. 454.
„Pierwsze dni po aresztowaniu pozostały w pamięci jako pełne krzyżujących się w naszym
środowisku informacji. […] Był to dla nas przedziwny okres. Gdzieś w podświadomości funkcjonowała automatyczna reakcja: opuszczenie mieszkania, ukrywanie się, zmiana osobowości (nazwisko,
dokumenty, dzielnica, wygląd). Teraz to wszystko było na tyle niemożliwe, że nawet nie ujawniło się
w postaci jakiegoś rozumowania. Przecież w domu żona, 4,5-letnia Anusia, 2,5-letni Wituś, praca
z licznymi i rozgałęzionymi kontaktami… Trzeba było czekać… Pamiętam, że z początku wyrażało
się to czekaniem wieczorem i w nocy na charakterystyczny dzwonek do drzwi. […] Dzwonka nie
było. Gdzieś po trzeciej godzinie załamywaliśmy się i kładliśmy się jednak spać. Następna noc to
samo. W dzień wynosiło nas z domu. […] To wszystko trwało. Dotarła informacja o śmierci «Anody», oﬁcjalnie podawana kłamliwa wersja, że to samobójstwo. Seria aresztowań powoli wygasała.
[…] A «lazłem» im w oczy jeszcze wiele razy. Tak znalazłem się np. z którymś kolegą z batalionu
«Zośka» w zakładzie pogrzebowym przy rogu ul. Rakowieckiej i Sandomierskiej. Chodziło o zwłoki
«Anody» […]. Lecz z bytności tej niewiele pamiętam, pewnie dlatego, że zwłok nie oglądałem; nie
pamiętam też, kto towarzyszył mi z «Zośki»”. B r o n i e w s k i „Orsza”, dz. cyt., s. 127-130.
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że zawiera on prawdę – czasem była to ze strony przesłuchiwanego po prostu
walka o kolejne godziny życia... Funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego bardzo sprawnie też zacierali ślady swojej działalności. Nie
mamy żadnej gwarancji, że po pierwszej ekshumacji Rodowicza i złożeniu
jego ciała do grobu rodzinnego nikt w ten pochówek już nie ingerował. Rodzinie zadziwiająco sprawnie udało się odnaleźć pierwszą kwaterę, w której
spoczywał, a potem bez trudności uzyskano zgodę „poza godzinami urzędowania” na nowy pochówek. Czy widoczny stan zwłok oraz ich pedantyczny
ubiór nie był przypadkiem zaplanowany celowo, po to, by odwieść bliskich
od pomysłu ubrania ich na nowo i bardziej precyzyjnego sprawdzenia obrażeń
„Anody” po jego „samobójczym skoku”?
Wyróżnikiem pracy Olczaka z pewnością jest jej bogata, wysokiej jakości
ikonograﬁa. Ilustracje to niemal połowa książki, a reprodukowane są wśród
nich także dokumenty historyczne – z tego względu praca ta na pewno stanowić będzie bezcenną pamiątkę dla kolejnych pokoleń rodziny Rodowiczów,
a dla badaczy i czytelników zainteresowanych tematem cenne źródło samodzielnej analizy.
Swoistym dopełnieniem obrazu postaci Jana Rodowicza jest wydana
w ostatnim czasie przez Instytut Pamięci Narodowej książka autorstwa Przemysława Benkena Tajemnica śmierci Jana Rodowicza „Anody”49. Benken
twierdzi, że do dziś „powstało przynajmniej pięć wersji mających wyjaśnić okoliczności tajemniczej śmierci Jana Rodowicza w areszcie śledczym
MBP”50. Prawdopodobne warianty wydarzeń opisał w podrozdziałach: „Nieumyślne pobicie ze skutkiem śmiertelnym” i „Skok samobójczy wymuszony
przebiegiem śledztwa” (sam przychyla się do tej drugiej wersji). Zastrzega
też jednak: „Trzeba [...] raz jeszcze podkreślić, że obie [wersje– A.F.B.] mają
słabe punkty tak istotne, że nie można z całkowitą pewnością przyjąć żadnej
z nich”51. W zakończeniu tej pracy czytamy: „Komunistycznemu aparatowi
bezpieczeństwa nie udało się w dłuższej perspektywie czasowej zrealizować
celu, jakim było wyeliminowanie ze zbiorowej pamięci Polaków bohaterskiej
karty zapisanej w latach 1939-1945 i po zakończeniu II wojny światowej. […]
Jan Rodowicz, niezależnie od kontrowersji dotyczących okoliczności jego
śmierci, stał się niekwestionowanym symbolem konspiracji antyniemieckiej,
jak również oporu przeciwko władzy komunistycznej. Trzeci pogrzeb «Anody», który odbył się 24 maja 1995 r., przerodził się w manifestację patriotyzmu
mieszkańców stolicy. […] Mam nadzieję, że przez swoje badania, zaprezen49
Zob. P. B e n k e n, Tajemnica śmierci Jana Rodowicza „Anody”, Instytut Pamięci Narodowej–Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016.
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