
T
a historia mogłaby być scenariu-
szem jednego z filmów Monty 
Pythona. Rzecz w tym, że zdarzy-
ła się naprawdę. Podczas II wojny 

światowej na froncie zachodnim w skład ar-
mii amerykańskiej wchodziła jednostka zwa-
na Armią Duchów, oficjalnie nosząca nazwę 
23. Specjalnej Jednostki Kwatery Głównej. 
Jej  symbolem był biały duszek na czarnej 
tarczy, a bronią nadmuchiwane czołgi i dzia-
ła (czasem także z dykty i sklejek). – Razili 
wroga talentem i pomysłami. Szacuje się, że 
dzięki nim ocalono życie od 15 do 30 tys. żoł-
nierzy alianckich – mówi Rick Beyer, autor 
filmu dokumentalnego „Ghost Army”, który 
ma być pokazany jeszcze w tym roku. 

Wszystko zaczęło się podczas bitwy pod  
El-Alamein w 1942 roku, kiedy po raz pierw-
szy dla zmylenia Niemców użyto atrap czoł-
gów i artylerii. Wojska marszałka Rommla 
skierowały ostrzał w kierunku nieistniejącej 
armii, a prawdziwe dywizje brytyjskie zasko-
czyły wroga. Już po bitwie amerykańscy ge-
nerałowie stacjonujący na Wyspach usłyszeli 
o fortelu gen. Bernarda Montgomery’ego. 

Największym promotorem takich akcji 
był Douglas Fairbanks Jr., popularny aktor 
amerykański, który służył w rezerwie mary-
narki USA w Wielkiej Brytanii. Z pomysłem 
przebił się do samego prezydenta Roosevel-
ta, a ten dał się przekonać. Wiosną 1944 
roku zaczęto ćwiczyć pierwsze duchy w sta-
nie Missisipi, potem pod Nowym Jorkiem, 
a w końcu w Wielkiej Brytanii. Rekrutów 
ściągano ze szkół plastycznych, filmowych, 
ze studiów Hollywood. W zasadzie do jed-
nostki trafiali ludzie, którzy słabo nadawali 
się do wojaczki: aktorzy, muzycy, malarze, 
charakteryzatorzy. W sumie przez Armię 
Duchów przewinęło się około 1100 osób.

Pierwszym ich zadaniem była symulacja 
lądowania alianckiego na południu Fran-
cji w ramach operacji „Fortitude” – makiety 
czołgów i dział załadowano na barki i okręty 
desantowe i wysłano do Francji. W Norman-
dii duchy wylądowały tydzień po inwazji,  
6 czerwca. Jednostka stworzyła fałszywy 
pływający port, który oświetlony nocą miał 
ściągać ostrzał niemieckiej artylerii. Po woj-

nie pojawiły się opinie, że w dużej mierze 
dzięki duchom skapitulowali niemieccy 
obrońcy portu Brest. Niemcy byli przeko-
nani, że otaczają ich znacznie większe siły, 
niż było  w rzeczywistości.

Za każdym razem, gdziekolwiek kaza-
no im się rozbić, tysiąc duchów udawało 
30-tysięczną armię. Było to możliwe m.in. 
dzięki puszczaniu przez ogromne głoś-
niki odgłosów donośnego warczenia sil-
ników czołgu, marszu piechoty, komend 
itp.  Jednostka miała najnowocześniejszy 
w tamtym czasie sprzęt nagłaśniający. Ha-
łas wielkiej armii był słyszany na odległość  
24 kilometrów. Specjaliści z tajnej jednost-
ki puszczali też fałszywe sygnały radiowe 
i kody, które miały zmylić nasłuch niemie-
ckiego wywiadu.

Czołgi ze sklejki jeździły, bo nakładano je 
na dżipy. Żołnierze prowadzili fałszywe sa-
mochody transportowe, które zwykle służy-
ły do przewożenia dziesiątek żołnierzy, a tu 
poza szoferem jechały tylko dwa inne duchy 
w szoferce. Nawet ludność cywilna brała ich 
za prawdziwe wojsko: pewnego razu jesz-
cze w Normandii grupa francuskich chło-
pów obserwowała z uznaniem, jak czterech 
Amerykanów z 23. Jednostki z łatwością 
przenosi kopię czołgu M4 Shermann, który 
w oryginale waży ponad 30 ton. – Ci Ame-
rykanie to mają krzepę! – powiedział z po-
dziwem jeden z nich. Żołnierze artyści na co 
dzień nosili naszywki istniejących formacji. 
Ich prawdziwe oznaczenie wojskowe, ów 
biały duszek, było ściśle tajne.

Duchy wzięły udział w 21 bitwach woj-
ny na froncie zachodnim. A Niemcy dawali 
się nabierać: kilkakrotnie ostrzelali fałszy-
we oddziały, ale nigdy nie zdążyli na nie na-
trzeć, bo wtedy uderzały prawdziwe dywizje 
aliantów. Nie wiadomo dokładnie, ile było 
ofiar wśród duchów, ale raczej niewiele. 
Być może także dlatego, że artyści nie prze-
bywali w pobliżu zbudowanych przez siebie 
atrap, bo – faktycznie bezbronni – wysta-
wialiby się na odstrzał. Zresztą czasami ich 
nawet nie pilnowali, na warcie wystawiając 
ubrane w mundury manekiny. 

Jednak charakteryzatorzy i scenografo-
wie z Armii Duchów byli tak dobrzy w swo-
im fachu, że nawet z bliska trudno było się 
zorientować, że czołgi, wozy bojowe i dzia-
ła były maskaradą. Do tego stopnia, że pod-
dawały się im liczne oddziały nieprzyjaciela. 

wane agresywną grubą kreską należały do 
Harolda Laynora, który został ranny w cza-
sie ofensywy w Ardenach. Leżał w szpitalu, 
który odwiedził Picasso. Guru kubistów za-
prosił żołnierza do swojej pracowni. 

Szlak bojowy Armii Duchów zakończył 
się nad Renem w lutym 1945 roku, kiedy 
już było jasne, że wojna jest wygrana. Za-
raz po jej zakończeniu żołnierzom zakazano 
opowiadać o przedziwnej jednostce, w któ-
rej służyli. Najprawdopodobniej amerykań-
scy wojskowi chcieli jeszcze wykorzystać te 
same triki w kolejnych konfliktach zbroj-
nych. Niektórzy opowiadali jednak o swo-
ich wyczynach przyjaciołom i znajomym 
dziennikarzom, dlatego Pentagon zmuszo-
ny był wielokrotnie zaprzeczać, że taka for-
macja w ogóle istniała. 

– Wielu żołnierzy artystów było rozgo-
ryczonych, bo narażali życie, a nikt o nich 
nie wiedział – mówi Rick Beyer. Dopiero 
w 1996 roku z historii Armii Duchów zdjęto 
klauzulę tajności, gdy większość jej człon-
ków już nie żyła.

Kimś takim był Art Kane (Arthur Kano-
fsky), jeden z najsłynniejszych fotografików 
amerykańskich, który zasłynął fenomenal-

nymi zdjęciami jazzmanów. Zmarł w 1995 
roku. Wyczynami w Armii Duchów zdą-
żył się pochwalić przed śmiercią słynny 
projektant Bill Blass, który stworzył impe-
rium mody warte 700 mln dolarów (zmarł 
w 2002 roku). Blass dobrze wiedział, co 
chce robić jeszcze podczas wojny: kiedy ko-
ledzy malowali smutne twarze żołnierzy 
i uchodźców, on szkicował szykowne kobie-
ty w eleganckich strojach i czytał ostenta-
cyjnie „Vogue’a” nawet gdy siedział w lisiej 
norze, jak wspominał jego przyjaciel. Do 
dziś żyje Ellsworth Kelly, znany malarz abs-
trakcjonista i rzeźbiarz, który służył w su-
perjednostce od początku do końca. A także 
Jack Masey, designer, który urządzał wiel-
kie amerykańskie wystawy państwowe na 
całym świecie. W 1959 roku zorganizo-
wał narodową ekspozycję w Moskwie, któ-
ra sprawiła, że w stolicy ZSRR zapanowała 
euforia uwielbienia dla Ameryki. – W Armii 
Duchów nauczyłem się, jak zwodzić wro-
ga i robić ludziom wodę z mózgu. To mnie 
świetnie przygotowało do życia – śmieje się 
dzisiaj Masey.

Byli zresztą przerażeni żołnierzami wroga 
wywieszającymi białą flagę, bo nie bardzo 
wiedzieli, jak się zachować w takiej sytua-
cji: najczęściej dzwonili po profesjonalne 
oddziały, by te zabierały jeńców.

Poza ustawkami, jak byśmy to dzisiaj 
określili, żołnierze z tajnej jednostki dosta-
wali rozkazy wymarszu do knajp i domów 
publicznych i prowadzenia tam działalno-
ści wywiadowczej. Prostytutkom i przy-
godnym znajomym opowiadali fałszywe 
historie o misjach, planowanych atakach, 
z nadzieją, że te wiadomości szybko dotrą 
do hitlerowskiego wywiadu. W północnej 
Francji stronników Hitlera nie brakowało, 
a plotki rozchodziły się w mig.

W wolnych chwilach wielu malowa-
ło. Obrazy i szkice żołnierzy pokazano na 
wystawie urządzonej tego lata w bibliote-
ce Uniwersytetu Michigan. Nie ma na nich 
ognia, czołgów, broni ani zabitych, najczęś-
ciej są po prostu zwykli ludzie, których twa-
rze mówią wystarczająco wiele: jak choćby 
obraz dziecka siedzącego z pudełkiem i do-
piskiem: „Wigilia 1944. On nigdy się nie 
uśmiechał”. Albo rosyjskiej matuszki, któ-
rą Niemcy wywieźli na roboty, czy żołnierza 
stojącego w deszczu na warcie. Prace malo-
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NIBY-CZOŁG Niemcy poddawali się, bo broń 
dziwnej armii nawet z bliska wyglądała na 
prawdziwą. Na zdjęciu żołnierz 23. Specjalnej 
Jednostki przy atrapie czołgu M-4 Shermann
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