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Szanowni Państwo,



obchodziliśmy w tym roku czterdziestą rocznicę buntu studenckiego z marca 1968 r.
Wydaje się, że historia zatoczyło koło. Kiedyś marcowi propagandyści, dziennikarze reżimowej
prasy, nacjonal-bolszewickie mięśniaki, ciemniaki z partyjnymi legitymacjami i naukowcy
z nadania władzy, posługując się kłamstwem i obmową, próbowali stłamsić prawdę. Bezkarnie
szczuli przeciwko wszystkim, którzy ośmielili się wyrażać własne poglądy. Dziś widzimy te same
metody, a często nawet tych samych ludzi, byłych post-stalinowskich adiunktów, marcowych
docentów, agentów tajnej milicji komunistycznej, sowieckich służb specjalnych, którzy stają
do walki z wolnością słowa i swobodą badań naukowych. Uważają oni, że zostali powołani
do decydowania, kto ma prawo do korzystania z demokracji. Wyświechtany od 1989 r. slogan
o „transformacji systemowej” oznaczał bowiem w praktyce tyle, że nastąpiły wówczas takie
„zmiany”, aby nic nie uległo zmianie. Kontynuacja PRL pod fałszywą flagą „III RP” to nie tylko
obowiązujące prawo, którego źródłem jest tzw. „Manifest PKWN” i stalinowskie dekrety, ale przede
wszystkim ci ludzie, dobrani z kadr miejskich i gminnych komitetów komunistycznej partii, którzy
utrzymują dominujące pozycje zarówno w środowisku naukowym, jak i innych dziedzinach życia
społecznego, politycznego i kulturalnego.
Dla postkomunistycznej profesury celem nie jest już tylko przechowanie się
na czwartorzędnej prowincjonalnej akademii założonej przez ubeków. Post-komunistyczni,
a może raczej już neokomunistyczni, naukowcy wyszli już poza fazę obrony pozycji zdobytych
w czasach niewoli, dziś mają ambicje szersze, chcą ponownie kształtować przyszłość kraju, pouczać
tonem mentora i karać młodych, niepokornych, pełnych badawczej pasji naukowców. Stare wygi
propagandy okrzyknęły się fachowcami historycznymi, choć nie uda się większości z ich spotkać
w pracowniach naukowych czy archiwach. Intelektualnie zakompleksieni PRLowcy, „bezpartyjni”
po 1989 r., których życiowym credo było „nie wyhylać się”, „brać gdy dają” i „robić co mówią”
dziś chcą uzurpować sobie prawo decydowania co wolno badać, a co ma być tabu, oraz komu
można pozwolić takie badania prowadzić. Oprócz tego klonują się. Promują „swoich,” szczególnie
w stworzonych na sowieckich wzorach „instytutach” naukowych. Za pieniądze podatnika
dają instytucjonalne wsparcie podobnym sobie miernotom, albo – czasami – nawet relatywnie
sprawnym intelektualnie adeptom jedynie słusznej, lewicowo-liberalnej wykładni dziejów.
Owe nieświęte przymierze może liczyć też na potężną machinę propagandową postokrągłostołowych mediów i post-PRLowskich wydawnictw i gazet.
Czy w takich warunkach można pozostać obojętnym, czy można patrzeć spokojnie
na lincz według najlepszych wzorów szkoły marcowej, dokonujący się w mediach i uczelniach
wobec tych, którzy mają odwagę zadawać trudne pytania? A jest ich wiele, choćby to, jak na prawdę
wygląda dziedzictwo totalitaryzmu w polskiej nauce. A także to, czy herosi antyrządowej opozycji
z lat późnego PRL, za życia pchający się na pomniki, umieją rozliczyć się z prawdą o swojej
przeszłości.
Nasze pismo na pewno będzie aktywne i zawsze będziemy bronić Prawdy i wolności
nauki. Udowodniliśmy już wielokrotnie, że nie boimy się poruszać „trudnych tematów” i nie
lękamy się „kontrowesji”, które wzbudzają. To dlatego staliśmy się od pewnie czasu obiektem
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niewybrednych ataków jednej z gazet, niegdyś opiniotwórczej. Odbieramy to jako ostrzeżenie
od „kulturmacherów” i propagandystów, którym, jak sami mówią, „nie jest wszystko jedno”.
I oni mają swój wkład w tłumienie swobody myśli i nauki, stanowiące współczesne wydanie
znanego z 1968 r. „marcowego gadania”. Liczymy, że nie pozostaną oni obojętni także po
ukazaniu się obecnego wydania Glaukopisu.
A my robimy swoje. W bieżącym numerze pragniemy zwrócić uwagę Szanownych
Czytelników na nieznane i niepublikowane dotąd wspomnienia Leona Kozłowskiego, Żyda
i byłego komunisty, który przeżył lata sowieckich łagrów. Te bardzo osobiste zapiski, które można
porównać do Innego Świata Gustawa Herlinga Grudzińskiego, to ciekawy przyczynek do poznania
losu zesłańców na „nieludzkiej ziemi”. Uzupełnieniem tej tematyki jest ciekawy tekst młodego
historyka Jakuba Brodackiego o losie Polaków – więźniów Sybiru w imperium carów. Epopeja
ta nie zaczęła się jak się to zwykło sądzić w XIX w., ale ciągnie się już od średniowiecza.
Nie mniej interesującym jest obszerny szkic prof. Marka J. Chodakiewicza, powstały na kanwie
zbioru relacji pt. „Widziałem anioła śmierci”, o Żydach deportowanych w głąb Związku

Sowieckiego z okupowanych wschodnich ziem Rzeczypospolitej po 1939 r. Historyk ten ustala nowe
fakty i podważa wiele tzw. „słusznych” tez, np. co do liczby deportowanych.
Odkrywamy także kilka prawdziwych białych plam, zapomnianych lub przemilczanych
przez „fachowców od przeszłości” z PRL-owskiej szkoły historiograficznej. Do tej kategorii zalicza
się obszerny artykuł monograficzny o prawdziwie wirtualnym pogromie Żydów w Rzeszowie
w 1945 r. Przypomina on wstrząsające dowody zbrodni na polskim dziecku i dzieje śledztwa, które
zostało zmanipulowane przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu terroru.
Nie chcemy skupiać się tylko na polskich sprawach, tym bardziej, że nie tylko Polacy byli ofiarami
komunistycznych zbrodni. Przedstawiamy losy chorwackich formacji antykomunistycznych
wydanych przez zachodnich Aliantów titowskim komunistom w Jugosławii. Większość z tych
żołnierzy została pomordowana w masowych egzekucjach o czym dziś mało kto pamięta.
Publikujemy także artykuły o tym jak postrzegano komunizm i Związek Sowiecki
w przedwojennej prasie narodowej, udziale ukraińskiej ludności cywilnej w rzezi Polaków
na Wołyniu, powojennych powstańcach antykomunistycznych w powiecie Maków Mazowiecki,
czy bandyckiej działalności podziemia komunistycznego w okupowanej przez Niemców Polsce.
W dziale Literatura polecamy wybór zapomnianej publicystyki przedwojennej Wojciecha
Wasiutyńskiego, jednego z czołowych polskich publicystów, po wojnie na emigracji. Prosimy zwrócić
uwagę na nowy dział reportażu, w którym publikujemy reminiscencje z niedawnej podróży
do wsi Kowalki, miejsca gdzie poległ jeden z ostatnich kresowych zagończyków – powstańców
antykomunistycznych: Jan Borysewicz ps. „Krysia”. Z tematów dotyczących historii najnowszej
bieżący numer zawiera artykuł rocznicowy o marcu 1968 r., widzianym z innej niż oficjalna
perspektywy, materiał o historii Mszy św. (tzw. trydenckiej), kolejny o mało znanym epizodzie
z historii Komitetu Obrony Robotników w 1979 r. oraz politologiczny materiał o współczesnej
sytuacji w Rosji. Całości dopełniają liczne recenzje i jak zwykle przegląd prasy.
Zapraszamy do lektury.
Redakcja
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Jacek Żurek
Wspomnienia Leona Kowalskiego
i nieszczęsny los Żydostwa polskiego w Związku Sowieckim (1939–1944)
Abraham Kudisz skończył czterdzieści lat. Dotąd pracował w fabryce kapeluszy w Mediolanie. We wrześniu 1939 r., dzięki konsulowi polskiemu, przez
Jugosławię i Węgry dotarł do Polski. Znalazł się w Stryju, zajętym chwilowo przez
Niemców, gdzie czekała na niego żona z teściową. Potem wkroczyła Armia Czerwona. Po wielu perturbacjach zaczął pracować przy budowie lotniska – siedem dni 
w tygodniu, dziesięć godzin dziennie. Gdy zaprotestował, twierdząc, że należy mu
się jeden dzień wolny, NKWD aresztowało go za sabotaż. Praca we Włoszech i znaleziona przy rewizji legitymacja mediolańskiego syndykatu przemysłowego wystarczyły, by trafił do połtawskiego więzieniu jako włoski faszysta. Zatriumfowała
jednak sprawiedliwość i Kudisza, jako polskiego Żyda, ekspediowano na zesłanie
do Albaszi na Kubaniu. Teraz miał pracować wraz z kołchoźnikami po dwanaście
godzin dziennie, nieraz i nocami. W tym najpiękniejszym i najżyźniejszym kraju, jaki dotąd widział, nie spotkał prawie ani jednego mężczyzny w sile wieku, zaś
chłopi umierali regularnie z głodu. Napisał: „życie w kołchozie było nieszczęsne”.1
Pewnego dnia wpadła mu w ręce gazeta z informacją o sowieckiej „amnestii” dla
polskich obywateli. Dzięki łapówce, w postaci zniszczonego ubrania wręczonego
przewodniczącemu, wydostał się z kołchozu. Po kilku tygodniach spędzonych
w podróży dotarł do Kujbyszewa na Powołżu, gdzie formowała się „Armia Polska
w ZSRR”.
Porucznik rezerwy Abraham Kudisz był jednym z tych szczęśliwców, którym udało się w 1942 r. opuścić Związek Sowiecki wraz z Wojskiem Polskim. Autor
Wspomnień, komunista żydowski Leon Kowalski, miał mniej szczęścia. Po „amnestii”
wolnonajemny, w istocie niewolnik na wielkich budowach komunizmu, powtórnie
więzień łagru, obywatel polski bez polskiego paszportu, dwa lata później zgłosił się
do „armii Wasilewskiej”. Z papierkiem zwolnienia od NKWD opuścił Czelabiński Isprawitelno-Trudowyj Łagier. Znalazł się w Żytomierzu. Stąd ruszył wyzwalać
– wspólnie z Armią Czerwoną – Polskę, a następnie Niemcy i Czechosłowację.
Wśród skazanych przez władze sowieckie w latach 1939–1941 mieszkańców
tzw. Zachodniej Białorusi – czyli Wileńszczyzny bez Wilna, Grodzieńszczyzny, Nowogródzkiego, Poleskiego, Białostockiego, Łomżyńskiego, Ostrołęckiego i Ostrow-
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sko-Mazowieckiego – było 11% Żydów (ok. 10% deklarowało język hebrajski bądź
„żydowski” jako ojczysty).2 Obywateli polskich pochodzenia żydowskiego aresztowano w ZSRS z tych samych powodów, co Polaków i przedstawicieli innych narodowości, to jest z przyczyn klasowych i z uwagi na „bezpieczeństwo (sowieckiego)
państwa”. Więziono zarówno członków przedwojennego Bundu (socjaliści), syjonistów (czyli zwolennicy emigracji do Palestyny), trockistów (stronnicy „lewicowej herezji” upadłego sowieckiego boga Lwa Trockiego), komunistów z rozwiązanej w 1938 r. Komunistycznej Partii Polski i jej przybudówek (jak Komunistyczny
Związek Młodzieży Polskiej), tzw. bieżeńców, czyli uciekinierów z okresu kampanii
wrześniowej 1939 r. oraz spod okupacji niemieckiej. Przedwojenna działalność komunistyczna nie chroniła więc przed aresztowaniem, sam przywódca Kominternu,
Georgi Dymitrow, przekazał NKWD na początku października 1939 r. listę pięciuset „prowokatorów” w (byłych) Komunistycznych Partiach Zachodniej Białorusi
i Zachodniej Ukrainy. Jedna z ofiar pisała:
Przynależność do jakiejkolwiek partii, nawet skrajnie lewicowej, uważana była przez bolszewików za działalność kontrrewolucyjną, albowiem uznają oni tylko jedną partię, a mianowicie komunistyczną.3

Zgodnie z wszechobecną w Związku Sowieckim marksistowską analizą zjawisk społecznych rodowód Żydów określano krótko – „pochodzenie kapitalistyczne”. Padali więc ofiarą aresztowań jako „spekulanci”, gdyż czarnorynkowym handlem zajmowała się znaczna część spośród ok. 200 tys. żydowskich uciekinierów
– stanowiących dwie trzecie ogółu uchodźców na Kresach – z Polski centralnej i zachodniej. W większości relacji ocalałych z niemiecko-sowieckiej Zagłady, regularnie
powtarza się ten sam schemat: barbarzyńskie prześladowania wkrótce po wkroczeniu Wehrmachtu, dokonywane przez Niemców, przy bezradnej postawie ludności
polskiej, częstokroć zmuszanej (podobnie jak sami Żydzi) do upodlających aktów
wzajemnego poniżenia – ucieczka pod okupację sowiecką, dla wielu kończąca się
śmiercią na granicy z rąk Niemców bądź czerwonoarmistów – niemożliwe do zniesienia warunki bytowania – tzw. rejestracja na powrót pod okupację niemiecką,
dokonywana przez mieszane sowiecko-niemieckie komisje – aresztowanie przez
NKWD Żydów, którzy woleli „wracać do Hitlera”:
[We wrześniu 1939 r.] udałem się w kierunku Rawy Mazowieckiej.
W pobliżu miasta zatrzymali mnie żołnierze niemieccy i odprowadzili
do miejsca, gdzie znajdowało się już kilka tysięcy ludzi, Żydów i Polaków. […] Kiedy noc zapadła, pognano nas przed siebie. Naraz rozległa się strzelanina. Zaraz potem z naszej gromadki padali postrzeleni,
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jeden za drugim. […] Biegłem także po ciemku, depcząc po ciałach.
W ten sposób zagnano nas na rynek w Rawie Mazowieckiej. Na rynku rozpoczęto znów strzelaninę, każdy uciekał, jak mógł. Ukryłem się
w kościele, znajdującym się na rynku, już pełnym ludzi. Niemcy zaczęli strzelać do kościoła. Trwało to całą noc, a nad ranem Niemcy mówili,
że do nas strzelali Polacy, i kazano nam wyjść z kościoła. Ustawiono
na rynku i zaczęto sortować. Volksdeutschów puszczano wolno. Polacy
widząc to, zaczęli krzyczeć, że nie chcą stać z Żydami razem. […]
[W 1940 r.] na granicy schwytali mnie Rosjanie i osadzili w więzieniu.
Pierwszej nocy uciekłem z więzienia i pojechałem do Brześcia. […]
W czasie rejestracji, stojąc po kilka godzin w ogonku, dostałem wreszcie kartę na wyjazd, co uważane było wówczas za szczęście. Pewien
oficer niemiecki zwrócił się do tłumu Żydów i zapytał: „Żydzi, dokąd
jedziecie, przecież my was zabijemy”. Wieczorem pociągi były pełne
wracających do domów. Byłem na dworcu, stałem na stopniu wagonu,
który wracał do Łodzi, lecz rozmyśliłem się i zostałem. Potem nastąpiła druga rejestracja, tych, którzy chcieli wrócić i pozostali w Brześciu. Myśleliśmy, że dostaniemy paszporty. Okazało się, że zsyłają nas
na Sybir (relacja Chaima Hadesa z Łodzi).4

Na terenie „Zachodniej Białorusi” na początku 1940 r. znajdowało się, według sowieckich danych, prawie 73 tys. uchodźców, w tym blisko 66 tys. Żydów (ponad 47 tys. z nich oficjalnie uznano za „bezrobotnych”). Część spośród (nie tylko
żydowskich) bieżeńców padła ofiarą aresztowań jako przestępcy − w myśl sowieckiego prawa − którzy porzucili pracę. Ok. 50–80 tys. takich dobrowolnych robotników
wyjechało z Kresów wschodnich do Donbasu, na Ural i Kaukaz. Wielu z nich, zaskoczonych żałosnymi warunkami bytowymi, decydowało się na ucieczkę z powrotem, pod okupację sowiecką. W trzeciej deportacji, z czerwca 1940 r., wywieziono
zaś ok. 77 tys. bieżeńców, którzy chcieli powrócić do Generalnego Gubernatorstwa,
jednak władze niemieckie nie wyraziły na to zgody − 85% z nich stanowili Żydzi.

Uwięzieni–pomordowani–wygnani

Łączna liczba obywateli polskich aresztowanych za przestępstwa „kontrrewolucyjne” pod okupacją sowiecką wyniosła ok. 108 tys. osób (oraz ok. 1.200
osób na zachodniej Wileńszczyźnie), w tym ok. dwóch piątych Polaków. Do
łagrów wywieziono prawdopodobnie ok. 40 tys. skazanych (trzy czwarte spośród osądzonych na „Zachodniej Białorusi” skazano na 8 lat, zaś około jedną
piątą na 5 lat łagrów). Wedle jednej ze statystyk NKWD ok. 18% ogółu przeby-
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wających w łagrach obywateli polskich stanowili Żydzi. Na mocy decyzji „katyńskiej” Politbiura z 5 marca 1940 r. rozstrzelano 7.305 więźniów, zaś z 40 tys.
osób pozostających w więzieniach „zachodniej” Białorusi i Ukrainy w czerwcu
1941 r. zamordowano ok. 11 tys. Spośród zagarniętych w czasie wojny polsko-sowieckiej ok. 125 tys. jeńców wojennych, po selekcji zatrzymano w obozach ok.
40 tys. oficerów i żołnierzy (w tym ok. 600 oficerów i podoficerów żydowskich,
z których zginęło co najmniej 456) oraz przeszło 5 tys. internowanych na Litwie
i Łotwie. Zabito zapewne ok. 17 tys. uwięzionych jeńców (w tym 14.600 osób
na podstawie decyzji „katyńskiej”). Ponadto, w czterech masowych wywózkach
deportowano na wschód zapewne ok. 315–330 tys. osób. Dane te, jak i przytaczane niżej statystyki cząstkowe, pochodzą ze źródeł NKWD, publikowanych
od lat 90. i drastycznie odbiegają od szacunków polskich władz z lat wojny oraz
opartych na nich opracowaniach wielu historyków.
Doliczyć należy te osoby, które dobrowolnie udały się na wschód w poszukiwaniu pracy, bieżeńców, wcielonych do Armii Czerwonej lub tzw. batalionów pracy, w końcu tych wszystkich, którzy mogli „wypaść” ze statystyk (jak
część zmarłych w drodze, na skutek strasznych warunków deportacji, zabitych
lub zmarłych po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej itd.). Różne szacunki
mówią o ok. 500–780 tys. obywatelach polskich, którzy znajdowali się latem
1941 r. w ZSRS poza swymi miejscami zamieszkania. Czwartą-piątą ich część
stanowić mieli polscy Żydzi.
Na początku 1942 r. w ewidencji ambasady RP w Kujbyszewie znajdowało się niecałe 107 tys. Żydów, czyli prawie dwie piąte ogółu zarejestrowanych
obywateli polskich. W 1944 r. w spisach Związku Patriotów Polskich figurowało
prawie 178 tys. Żydów (przeszło połowa zarejestrowanych).
W Komi, chyba najbardziej nasyconej obozami spośród sowieckich republik,
znajdowało się 5 spośród istniejących ówcześnie 53 systemów obozowych (Pieczorłag, Workutstroj, Uchtiżymłag, Siewżeldorłag i Ustwymłag). Zadaniem Uchtiżymłagu, w którym przebywał Autor Wspomnień, było głównie wydobycie ropy naftowej.
W Komi właśnie zidentyfikowano prawie połowę łagrów, w których przebywali Polacy (zapewne trzy czwarte wszystkich obywateli polskich skazanych na uwięzienie
w łagrach), jednak spośród deportowanych znalazło się tam mniej niż 10% naszych
obywateli. Uchta zapisała się wyjątkowo źle w pamięci Żydów i Polaków:
Ustawiliśmy sobie sami szałasy, dach nakryliśmy mchem, lecz deszcz
był tak silny, że wstawaliśmy rano przemoczeni do nitki. Pewnego dnia
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jeden z szałasów obsunął się i pogrzebał pod sobą 30 ludzi. Pracowaliśmy w lesie przy budowie kolei. Za wykonanie normy dostawaliśmy 900
gram chleba dziennie i trzy razy zupę z kaszą. Nikt normy nie wykonywał. Wybuchła nowa epidemia dyzenterii. Kilkadziesiąt osób umarło
i gdyby nie pomoc dr. Węgrzynowskiego, który nas leczył ziołami, bylibyśmy wszyscy postradali życie. Pracowaliśmy na dwóch szychtach
– jedna w dzień, druga w nocy. Wkrótce straciłem zdolność do pracy
i dostawałem tylko 300 gram chleba dziennie i wodę. Błagałem brygadierów, Pawłowa i Zdołbunowa, by mi dali trochę więcej chleba. „Ty tu
zdechniesz, brudny Żydzie” – odparł mi jeden, za co rzuciłem w niego
siekierą. Dostałem 30 dni karceru. Karcer znajdował się w ziemi. Rozebrano mnie do bielizny i wpakowano jak gdyby do grobu. Tylko dzięki
pomocy towarzysza polskiego, marynarza Służewskiego z Rzeszowa,
który wyrwał deskę i codziennie wrzucał coś do jedzenia, wytrzymałem tę karę (relacja Arona Glikmana z Warszawy o obozie w Uchcie).5

Los Żydów, mylonych bądź utożsamianych z Polakami, bywał w łagrach
nieznośnie ciężki:
W obozie znajdowało się wielu Rosjan. Rosyjscy katorżnicy odnosili
się wrogo do Polaków. Bili nas, okradali, i wyzywali od „polskich panów”. Biada temu, o kim wiedzieli, że jest Żydem. Antysemityzm ich
przechodził wszystko, co o antysemityzmie wiedziałem. […] Naczelnik, sam antysemita, zawsze stawał po stronie Rosjan (relacja Edmunda Finklera ze Lwowa o obozie w Buchcie w obłasti Czita).6

Podobne wspomnienia dotyczyły i zesłania:
Rozczarowaniem i zdziwieniem było dla nas skonstatowanie antysemityzmu w Rosji. Ponieważ nie miałam wyglądu żydowskiego, niejednokrotnie słyszałam z ust miejscowych, że przyczyną wojny są Żydzi,
i że Żydzi zajmują wszystkie wysokie stanowiska. Bardzo często spotykałam się z faktem, że chłopi nie chcieli sprzedawać Żydom, ani
kupować u Żydów” (relacja Emmy Lewinówny z Radomia o posiołku
Asino w obłasti nowosybirskiej).7

Perspektywa władz sowieckich oczywiście była odwrotna, zwłaszcza po
„amnestii” z sierpnia 1941 r.:
Ludność żydowska, niezależnie od środowiska i wykształcenia, uległa kompletnej demoralizacji, jedynie nieliczne jednostki potrafiły
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dotychczas uchronić się od tego ogólnego upadku. Drugą wspólną
cechą, która potęguje tę demoralizację, jest wstręt do pracy i żadne
nawoływania nie są w stanie przełamać tego szkodliwego nastawienia
[…]. W większych skupiskach żydowskich kwitnie nielegalny handel,
począwszy od artykułów spożywczych, kończąc na walucie, złocie
i brylantach. Władze sowieckie, które na te rzeczy patrzyły początkowo dość pobłażliwie, obecnie poczynają stosować coraz mocniejsze
rygory i ilość obywateli polskich, przebywających w więzieniach stale
wzrasta […]. Ponadto duży stosunkowo odsetek wstąpił na drogę kryminalną, dopuszczając się kradzieży i rabunków, a także morderstw
w celach zysku […]. Przebywający w kołchozie Żydzi cieszą się fatalną opinią nie tylko wśród ludności, ale i administracji – stale spotykam się ze skargami, że nasi obywatele Żydzi demoralizują miejscową
ludność przez swój stosunek do pracy, tj. albo wcale nie wychodzą
do pracy, albo gdy nawet wyjdą, to po 2–3 godzinach już wracają do
domu (Zagadnienie żydowskie, 15 VI 1942, notatka dla ambasady RP
w Kujbyszewie, opracowana w południowym Kazachstanie przez delegata Jana Błociańskiego).8

Do 11 grudnia 1942 r. w republice Komi zwolniono z łagrów przeszło 32 tys.
obywateli polskich (w tym niecałe 7,8 tys. jeńców wojskowych), z czego przeszło
10 tys. z Uchtiżymłagu. W samej Uchcie 24 sierpnia 1941 r. spośród ok. 1.800 polskich obywateli zwolniono większość, zatrzymując w obozie ok. 120 osób. Do czasu
zwolnienia w obozach Komi miało umrzeć co najmniej 260 osób, zaś 390 więźniów
pozostawiono w obozach. Według notatki Berii dla Stalina z 15 stycznia 1943 r. w całym ZSRS zwolniono z miejsc zesłania, łagrów i więzień przeszło 389 tys. polskich
obywateli, w tym ponad 200 tys. Polaków i ponad 90 tys. Żydów.
„Sprawa żydowska” nabrała istotnego znaczenia po rozpoczęciu formowania
„Armii Polskiej w ZSRR” w sierpniu 1941 r., po układzie Sikorski–Majski z 30 lipca
tr. Kwestia mniejszości narodowych była rodzajem sondy, zastosowanej przez władze
sowieckie w celu wybadania, jak daleko rząd polski będzie respektować integralność
terytorialną Rzeczpospolitej, czyli na ile zgodzi się w sprawie rewizji granic wschodnich Polski. Niejasny zapis tajnego protokołu o „amnestii” polskich obywateli (sam
układ spowodował zresztą przesilenie rządowe w Londynie)9 oraz traktowanie od początku przez Sowiety innych narodowości, niż polska, jako obywateli „drugiej kategorii” skutkowały nieustannymi zadrażnieniami i stopniowym ograniczaniem pojęcia
„obywatelstwa”, aż do ponownej sowieckiej „paszportyzacji” na początku 1943 r.
W powstającej „Armii Polskiej w ZSRR” spodziewano się napływu olbrzymiej ilości Polaków zdatnych do służby wojskowej10, tymczasem znaczną część

Archeologia pamięci

ochotników stanowili cywile-Żydzi. Przykry dla Żydów (i nie tylko!) incydent, być
może opisany przez Autora Wspomnień, zdarzył się na przełomie września i października 1941 r. w Ośrodku Zapasowym Armii w Tockoje. Dokonano tam selekcji
przeszło 4 tys. ochotników, spośród których wydzielono ok. tysiąc żołnierzy narodowości polskiej poniżej 35 roku życia, odsyłając ich do powstającej 6 Dywizji
Piechoty. Nieudane okazały się także zabiegi syjonistów i żabotyńczyków11, by
stworzyć osobne oddziały żydowskie w ramach Armii Polskiej (700 żydowskich
żołnierzy na początku listopada odesłano z Tockoje do Kotłubanki, tworząc z nich
wydzielony batalion). Próby te, po pierwszych wahaniach, władze polskie zaczęły
postrzegać jako niebezpieczny precedens, zgodny z oczekiwaniami władz sowieckich (zmajoryzowanie Polaków przez mniejszości narodowe, zwłaszcza żydowską,
w powstającym wojsku). Niechęć polskich władz wojskowych do przyjmowania
Żydów w szeregi (limit ich określono na 10%) była o tyle zrozumiała, że w listopa- 13
dzie władze sowieckie ograniczyły pobór do Armii Polskiej do 30 tys. żołnierzy, odmawiając jednocześnie żywności pozostałej ludności cywilnej. Tymczasem już we
wrześniu w rejonach koncentracji znajdowało się ok. 40 tys. ochotników, w tym co
najmniej trzecia część pochodzenia żydowskiego. Ponadto, naciski i zakazy sowieckie dotyczące składu narodowościowego wojska (oraz zgodne z nimi stanowisko
brytyjskie, o czym niżej) stanowić mogły wygodny parawan dla części dowódców,
którzy nie chcieli obecności większej liczby Żydów w Armii Polskiej. Reprezentanci
środowisk żydowskich (oraz ambasador Stanisław Kot) wśród wojskowych wrogich
Żydom lub tolerujących taką wrogość, wymieniali najwyższych dowódców, m.in.
– dowódcę „Armii Polskiej w ZSRR” gen. Władysława Andersa, szefów sztabu armii gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza i płk. Leopolda Okulickiego, kwatermistrza
armii ppłk. Stanisława Pstrokońskiego, szefa Biura Pomocy Rodzinom Wojskowym
i Jeńcom Wojennym kpt. Jana Kaczkowskiego, delegata sztabu przy dowódcy (sowieckiego) Średnioazjatyckiego Okręgu Wojennego płk. Klemensa Rudnickiego,
szefa 5 DP gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza.
Rozmowa ambasadora Kota ze Stalinem w listopadzie doprowadziła do kompromisu – Sowiety zgodziły się na „nadwyżki”, jednak o ile władze polskie zapewnią
ekwipunek i żywność z zagranicy. Jednocześnie od października 1941 r. miejscowe
władze kazachskie, gdzie formowała się Armia Polska, a następnie władze innych
republik zaczęły odmawiać zgody na uznanie za obywateli polskich Białorusinów,
Ukraińców i Żydów. Następnie rozpoczęto ich pobór do Armii Czerwonej lub strojbatów. Po formalnym proteście ambasady RP Narkomindieł (Ludowy Komisariat
Spraw Zagranicznych) odpowiedział 1 grudnia – nieprzypadkowo w wigilię przylotu
premiera Władysława Sikorskiego do Moskwy – że uznanie obywatelstwa Polaków
jest objawem „dobrej woli i ustępliwości” sowieckich władz i nie przesądza o przy-
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szłym przebiegu granic. Reszta narodowości miała nadal pozostać przy, nadanym
oficjalnie w listopadzie 1939 r., obywatelstwie sowieckim. Na interwencję Sikorskiego podczas rozmowy ze Stalinem w grudniu 1941 r., ten ostatni stwierdził, że Żydzi
to „marni wojacy” (wykorzystując w ten sposób nieszczęśliwe uwagi Naczelnego
Wodza i gen. Andersa na temat słabych walorów bojowych polskich Żydów). Sikorski uzyskał jednak obietnicę Stalina wyekwipowania 96 tys. żołnierzy polskich i ewakuację dalszych 27 tys. do Iranu oraz, w przyszłości, zwiększenie wojska do 8 dywizji,
czyli ok. 150 tys. ludzi, co wiązało się z tragiczną sytuacją Sowietów na froncie.
Właśnie wtedy, gdy wojska niemieckie zbliżyły się do obrzeży Moskwy
(operacja „Tajfun”), Sowiety rozpoczęły akcję segregacji narodowej i rasowej polskich obywateli. Sygnałem tego była sprawa Erlicha i Altera, przywódców Bundu.
Obaj dostali się do więzienia w czasie sowieckiej okupacji ziem wschodnich:
Cela nr 21 była maleńka. Znajdowało się tam 30 osób. Między innymi znajdował się naczelny rabin Warszawy, znany uczony, profesor
Uniwersytetu Warszawskiego dr Mojżesz Schorr, działacz bundowski
Wiktor Alter, senator prof. Stanisław Głąbiński, przywódca Endecji,
i inne osobistości stanowiące elitę umysłową Polski. […] Mimo jego
[Schorra] sędziwego wieku stale prowadzono go na męczące badania
i bito. […] Przypadek sprawił, że w tej samej celi siedział przywódca
Endecji. Przedstawiciel ludności żydowskiej i były antysemita tak się
zaprzyjaźnili ze sobą, że spali razem na jednej pryczy. […] Przywódca
„Bundu” siedział w naszej celi wszystkiego kilka dni. Sprowadzono
go tylko na konfrontację z kilku działaczami lwowskiego „Bundu”,
którzy wypierali się swej przynależności partyjnej. Po każdej konfrontacji Alter wracał niezwykle zdenerwowany, zgrzytał zębami i zaciskał
pięści. Opowiadał o nieludzkim traktowaniu więźniów, o biciu i obelgach, które otrzymywali więźniowie w czasie konfrontacji i badania.
Na jednym z badań pytano go o zdanie co do paktu rosyjsko-niemieckiego. Alter odparł, że uważa ten pakt za zdradę interesów robotniczych, że Hitler jest wrogiem proletariatu nr 1. Przewodniczący
zwymyślał go ordynarnymi słowami, że śmie się tak odzywać o sprzymierzeńcu Rosji. Pobito go przy tym tak silnie, że padł zemdlony i po
kilku godzinach dopiero odzyskał przytomność (relacja Edmunda
Finklera o lwowskim więzieniu w 1940 r.).12

Profesor Głąbiński, 79-letni starzec z ośmioletnim wyrokiem, zmarł w sierp
niu 1941 r. w więzieniu etapowym w Charkowie. Profesor Schorr, w wieku 67 lat,
zmarł w lipcu tr. w obozie Posty w Uzbekistanie, zaś jeszcze dwa miesiące później
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usilnie poszukiwał go gen. Anders, chcąc mianować rabinem Armii Polskiej. Po zwolnieniu z łagru, pracownicy ambasady RP w Kujbyszewie Henryk Erlich i Wiktor
Alter zostali uprowadzeni przez NKWD w trakcie wizyty gen. Sikorskiego w ZSRS.
Narkomindieł poinformował ambasadę 27 stycznia 1942 r., że polskie paszporty
obydwu zostały unieważnione – jako obywateli sowieckich. Niedługo potem stracono ich pod zarzutem współpracy z… Niemcami (Erlich popełnić miał w więzieniu samobójstwo). O odebraniu paszportu polskiego decydować odtąd miało samo
brzmienie nazwiska bądź imienia jego posiadacza, czyli motywy pseudorasowe. Na
interwencje radcy ambasady ds. żydowskich Ludwika Seidemanna (siostrzeńca Erlicha) Sowieci zaczęli odpowiadać, że wszyscy Żydzi stali się w wyniku inkorporacji ziem wschodnich Rzeczpospolitej obywatelami sowieckimi. Ów numerus nullus
oznaczał niemożność przyjmowania do Armii Polskiej obywateli polskich-Żydów
(oraz Białorusinów, Ukraińców i mniejszości, których macierzyste kraje znajdowa- 15
ły się wstanie wojny z ZSRS, jak Niemcy, Węgrzy Finowie), objęcia ich opieką delegatur i brak szans na opuszczenie Związku Sowieckiego. Inspirowana przez Polskę
akcja protestu środowisk żydowskich w USA nie odniosła skutku. W Wielkiej Brytanii, ze względów politycznych, nie było jej wcale. Na dodatek, pobór żołnierzy do
Armii Polskiej przejęły od lutego 1942 r. komisje sowieckie, zaś oficerów polskich,
wchodzących w ich skład, obarczano winą za niedopuszczanie do wojska mniejszości narodowych:
Z otrzymanych następnie [przez ambasadę RP w Kujbyszewie] sprawozdań polskich członków komisji poborowych wynikało, że sowieccy członkowie tych komisji nie dopuszczali do poboru nikogo, o kim
mieli wątpliwości, czy jest narodowości polskiej. Zdarzały się wypadki odrzucenia poborowego tylko na podstawie brzmienia nazwiska
lub wyglądu zewnętrznego, z reguły zaś, w wypadkach budzących
wątpliwości, sowieccy członkowie komisji zapytywali zainteresowanego nie tylko o jego narodowość, lecz również i o wyznanie, a także
interesowali się wyznaniem rodziców, a nawet dziadków. W poszczególnych wypadkach uciekano się nawet do tak drastycznego sposobu stwierdzenia „narodowości”, jak oględziny lekarskie (obrzezanie)
(z memoriału prof. Witolda Sukiennickiego Sprawa Żydów Obywateli
Polskich w świetle oficjalnych dokumentów oraz praktyki władz sowieckich,
Kujbyszew, 11 sierpnia 1942).13

Czary goryczy dopełniły przejawy demoralizacji niektórych wojskowych
(w tym dowodzącego bazą ewakuacyjną w Krasnowodzku płk. Zygmunta Berlinga,
który zdezerterował do Sowietów), tajona lub nieskrywana niechęć poszczególnych
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oficerów czy żołnierzy do ludności żydowskiej, nieumiejętność lub niemożność
ujawnienia sowieckich zakazów, ale także dopatrywanie się przez wielu Żydów śladów wrogości tam, gdzie jej nie było lub podyktowanej zupełnie innymi względami niż rasowe, narodowościowe, czy religijne. Publicysta żydowski Bernard Singer,
współpracownik referatu prasowego ambasady, pisał w marcu 1942 r. w Kujbyszewie:
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Ludność żydowska dotknięta szykanami nie zdaje sobie wszędzie
sprawy, że jest to jednostronna, wyraźna akcja władz sowieckich. Tym
bardziej, że władze sugerują przez pokątnych korespondentów, iż
dzieje się to wszystko raczej z namowy polskiej.14

16

Podobna gra Sowietów miała miejsce przy ewakuacji Armii Polskiej do Iranu, kiedy protestującym wmawiano, że nie mogą opuścić ZSRS na skutek sprzeciwu
Polaków. Polskie władze zaś straszono, że wciągnięcie do transportów wszystkich
nieuprawnionych (czyli cywilów, bez względu na narodowość, nie należących do
rodzin wojskowych) spowoduje wstrzymanie transportów. Łącznie w „Armii Polskiej w ZSRR” znalazło się zapewne ok. 4.200 żołnierzy pochodzenia żydowskiego.
W czasie pierwszej ewakuacji (marzec–kwiecień 1942 r.), prócz ok. 33 tys. żołnierzy
wydostało się z ZSRS ponad 10 tys. cywilów, w tym ok. 1.500 Żydów (15%). Podczas
drugiej ewakuacji, w sierpniu tr., w liczbie przeszło 40 tys. żołnierzy i blisko 30 tys.
cywilów, znalazło się 1.300 żołnierzy-Żydów (3,2% wojskowych) oraz 850 dzieci,
600 członków rodzin wojskowych i 120 Żydów spoza wojska (5,2% cywilów).
Tragedia ludności żydowskiej miała swoisty charakter. Przyrodzona ludom
semickim ruchliwość i przedsiębiorczość oraz wytworzony na podłożu religijnym
egoizm narodowy zaowocowały w sposób niespodziewany. Na południe Związku Sowieckiego, gdzie odbyła się koncentracja wojska, przybyło szczególnie wielu
Żydów, będąc świadkami tworzenia się i ewakuacji polskiej armii. Silne poczucie
krzywdy, prawdziwej, lecz przecież nie wyjątkowej oraz kontakty z diasporą żydowską w wolnym świecie wyolbrzymiły i nagłośniły szereg incydentów dla Żydów
przykrych. Tymczasem, gdy jeden sojusznik (Sowiety) nie chciał ich wypuścić, drugi (Brytyjczycy) – wcale nie miał ochoty ich przyjąć, bojąc się napływu żydowskich
mas do pozostającej pod mandatem brytyjskim Palestyny. Na marginesie memoriału dla Churchilla, pióra premiera Sikorskiego, który protestował przeciwko sowieckiej dyskryminacji obywateli polskich innych narodowości (Żydów, Białorusinów,
Ukraińców), jeden z urzędników Foreign Office napisał:
Jest to oczywiście typowe dla wschodnioeuropejskiego Żyda, który,
nie mogąc żywić głębszych uczuć dla jakiejkolwiek organizacji pań-
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stwowej, wita sowieckich najeźdźców, a potem rozczarowuje się do
nich. Byłbym jednak skłonny przyjąć cum grano salis powoływanie się
na ponowną lojalność polskich Żydów względem Państwa Polskiego.
[…] [brytyjskim interesom nie sprzyja] powrót Żydów do Państwa
Polskiego, bowiem postępując tak głównym ich celem byłoby dostanie się do Palestyny. O wiele bardziej odpowiadałoby nam pozostawienie ich w Związku Sowieckim, gdzie na szczęście syjonizm nie jest
popierany. […] Ze względów politycznych nie powinniśmy życzyć
sobie wielkiej ilości Żydów na Środkowym Wschodzie ani też w Wielkiej Brytanii, bowiem sami doświadczyliśmy na nieszczęście, że Żydzi w armiach alianckich sprawiają nam z tego czy innego powodu
wiele kłopotów i ustawicznie uprawiają wśród obywateli brytyjskich
dobrej woli – z posłami do parlamentu włącznie – kuluarowe zabiegi
na temat swoich krzywd, rzeczywistych lub urojonych.15

Powtórna fala aresztowań obywateli polskich wiązała się z tzw. paszportyzacją, czyli ponownym nadaniem obywatelstwa sowieckiego, w lutym–maju 1943 r.,
wszystkim obywatelom polskim. „Paszportyzacja” objęła przeszło 257 tys. osób
(w tym niecałe 67 tys. dzieci i nieletniej młodzieży, którzy zostali obywatelami sowieckimi automatycznie, bez wręczania paszportów), a do przyjęcia paszportów
zmuszono prawie 167 tys. polskich obywateli (tylko 24 tys. osób uznano za obywateli Rzeczpospolitej, jako uchodźców z centralnej i zachodniej Polski). Wśród podlegających „paszportyzacji” było przeszło 92 tys. Polaków i ponad 102 tys. Żydów.
Mimo brutalnej akcji NKWD 1.583 osoby odmówiły przyjęcia sowieckich paszportów, co skutkowało wyrokami dwu lub pięciu lat łagrów. Ambasada RP (do czasu zerwania stosunków przez Sowiety w kwietniu 1943 r.) interweniowała w 344 znanych
sobie przypadkach powtórnego aresztowania obywateli polskich – Żydów. W maju
1944 r. w więzieniach i obozach przetrzymywano prawie 1.450 polskich obywateli,
którzy nadal odmawiali przyjęcia sowieckiego paszportu.
Wśród nich znajdował się zek Czelabińskiego ITŁ, Leon Kleinbaum-Kowalski.
Autor publikowanych wspomnień był polskim Żydem (Kowalski to nazwisko przybrane, naprawdę nazywał się Leon Kleinbaum), komunistą, warszawiakiem,
który w październiku 1939 r., uciekając ze stolicy, przedostał się do na teren Białoruskiej SRS oraz terenów okupowanych przez ZSRS (Propojsk, Mińsk, Białystok).
Został aresztowany w 1940 r. (maj–czerwiec?) i deportowany do łagru w republice
Komi, w okolicach Uchty. Niejasny status prawny w jakim się znalazł, „zatrzyma-
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nego” (do wyjaśnienia) i formalnie osądzonego dopiero w łagrze, być może wiąże
się ze sprawą 400 polskich Żydów, deportowanych w 1940 r. do Uchtiżymłagu jako
tzw. bieżeńcy-specprzesiedleńcy. Nie byli oni z punktu widzenia sowieckiego prawa karnego o nic oskarżeni, zaś sankcje wobec nich miały charakter administracyjny, a nie
sądowy.
Wyszedł na wolność jesienią 1941 r. w wyniku układu Sikorski–Majski i odbył następnie podróż do Buzułuku. Jakiś czas przebywał w pobliskim Tockoje, gdzie
nie przyjęto go do formującej się „Armii Polskiej w ZSRR”. Rok 1942 spędził, wraz
z innymi Polakami, pracując w kazachskim Orsku nad rzeką Ural i w Ufie (Baszkiria), gdzie zetknął się z pracownikiem delegatury ambasady polskiej (Autor pisze
o konsulu).
Po podróży do ambasady polskiej w Kujbyszewie (dawna Samara) na wiosnę 1943 r. (kwiecień?), został ponownie uwięziony przez NKWD i – po odmowie
przyjęcia sowieckiego obywatelstwa – skazany na pobyt w łagrach, w których przebywał – najpierw w lecie tego roku na terenie Kujbyszewa nad Wołgą, a następnie
w okolicach Czelabińska. Ten opuścił w czerwcu 1944 r., po zgłoszeniu się do armii
tworzonej przez Związek Patriotów Polskich i odbył podróż do formujących się oddziałów w Żytomierzu.
Pod okupacją niemiecką pozostawił swą rodzinę oraz narzeczoną, Biankę
(towarzyszyła mu ona podczas ucieczki z Warszawy, jednak na wiosnę 1940 r. powróciła z Białegostoku, przez zieloną granicę, do stolicy). Brat jego udał się wraz
z narzeczoną do Mohylewa, później zaś zdołał ustalić miejsce pobytu Kowalskiego w łagrze. Z całej rodziny Autora ocalał tylko brat. Narzeczona, a wraz z nią jej
najbliżsi, nie przeżyli okupacji niemieckiej.
Autor nie zaprzecza swej komunistycznej przeszłości, pisząc o niej dość
beznamiętnie. Charakterystyczne jest, obecne we wspomnieniach, zdziwienie, a nawet szok w zetknięciu młodego, „wierzącego” komunisty z sowiecką rzeczywistością. Przynajmniej w okresie pierwszego aresztowania i pobytu w łagrze (1940–1941)
Autor nie zmienił swego światopoglądu, choć naiwna wiara we „władzę sowiecką”
zaprowadziła go przecież do obozu (aresztowany wraz z kolegą w Białymstoku,
uciekł z komisariatu milicji, by nań, z własnej woli, powrócić). Przeżycia obozowe,
na krawędzi życia i śmierci, zaowocowały duchową przemianą, a nawet refleksjami na pograniczu wiary religijnej. Utrzymanie się we względnym (jak na warunki
obozowe) zdrowiu i przy życiu zawdzięczał życzliwości „pridurków”, to jest więźniów piastujących różnorodne funkcje urzędowe w obozowej rzeczywistości (jak
tytułowy Tambajew z części I wspomnień). Widoczne w tekście poczucie przynależności do narodu żydowskiego (jednak bez jakichkolwiek odniesień o charakterze
religijnym) jest kolejnym wyznacznikiem tożsamości Autora. Świadom swego po-
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chodzenia – choć pisze także o „rodakach”, myśląc zapewne o Polakach – traktuje
z dystansem sprawy narodowościowe i nie poszukuje we wszelkich, napotykanych
objawach niechęci czy wrogości znamion „antysemityzmu”. Przypisuje jednak temuż swe niepowodzenie w podjęciu służby wojskowej w „armii Andersa” w 1941 r.,
nie napotykając osobiście żadnych przeszkód ze strony Sowietów, a wyłącznie odmowę polskich władz wojskowych. Kwestię tę analizuje jednak rzeczowo i pozostawia niedopowiedzianą, skoro nie dysponuje żadnym miarodajnym materiałem
źródłowym. Dla czytelnika polskiego dziwnie brzmieć może zdanie, że Autor dowiedział się „wreszcie o zerwaniu stosunków między Rosją a rządem londyńskim”,
co jednak przypisać należy niejednoznaczności samego sformułowania. Niejednoznacznie brzmią także rozważania, w jakim „stanie umysłu” musi znajdować się
człowiek, by „pchać się pod kule”, czyli zgłosić do polskiego wojska. Jednocześnie,
jak wynika ze Wspomnień, Autor pomimo uwięzienia i wyroku nie przyjął sowie- 19
ckiego obywatelstwa. Gdy zgłosił się na apel ZPP do „armii Wasilewskiej”, kwestię
tę w rozmowie z enkawudzistą pominął milczeniem, choć komuniści polscy podkreślali konieczność zadośćuczynienia paszportowej „formalności”.
Wspomnienia, pisane ładną, żywą polszczyzną, zawierają bogactwo szczegółów, jednak trudno nieraz zorientować się zarówno w geografii, jak i chronologii
przeżyć Autora. Zadecydował o tym nie tylko czas i miejsce ich powstania (ukończone w latach 1984 i 1986 w Malmö), co utrudniło na pewno weryfikację wszystkich zapamiętanych wydarzeń. Autor jednocześnie posiadał niewielką wiedzę na
temat dokładnego położenia i struktury obozów w których przebywał, zwłaszcza
w Komi, co łatwo wytłumaczyć panującą w Sowietach manią tajności (podstawą ponownego aresztowania obywateli polskich bywały m.in. kartki z wypisanymi nazwami, mijanych po drodze, stacji kolejowych).
Miejsca niejasne lub wymagające komentarza opatrzono przypisami rzeczowymi, poprawiono także „literówki”, pozostawiając jednak charakterystyczną,
zabarwioną polszczyzną lekcję zdań rosyjskich. Tekst został przepisany z kopii
maszynopisu, udostępnionej przez Marię Polakowską (z której zbiorów pochodzi
także zdjęcie Leona Kowalskiego), redakcji podjęła się Anna Migas, zaś wyboru
i opracowania dokonał wyżej podpisany. Oryginał, liczący 127 stron formatu A4,
Autor przejrzał na początku 2007 r., a więc niedługo przed śmiercią. Nosi on tytuł:
W »Ucht-iżmłag« i w obozie »CZ-M-S«. Wspomnienia i został podzielony na trzy części, poprzedzone swego rodzaju „didaskaliami” (miejsce i czas akcji, główni bohaterowie), zaś każda z nich na rozdziały.16
Niżej prezentujemy najciekawsze wyjątki.

Wspomnienia Leona Kowalskiego i nieszczęsny los Żydostwa polskiego...

Przypisy:
Widziałem Anioła Śmierci. Losy deportowanych Żydów polskich w ZSRR w latach II wojny światowej.
Świadectwa zebrane przez Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu Polskiego na Uchodźstwie w latach 1942–1943, (red.) M. Siekierski, F. Tych, (Warszawa: Rosner, 2006): s. 512 (nr 509).
2
We wstępie poruszyć chciałem jedynie te aspekty sytuacji polskich Żydów w Związku Sowieckim,
które wiązały się z osobistymi losami Autora Wspomnień.
3
W czterdziestym nas matko na Sibir zesłali. Polska a Rosja 1939–1942, (Warszawa: Czytelnik, 1990):
s. 377, cyt. za: S. Kalbarczyk, Wykaz łagrów sowieckich miejsc przymusowej pracy obywateli polskich w latach 1939–1943, II, (Warszawa: IPN-GKŚZpNP, 1997): s. 55.
4
Widziałem…, s. 319–322 (nr 148).
5
Tamże, s. 425 (nr 201).
6
Tamże, s. 101 (nr 45).
7
Tamże, s. 161 (nr 66).
8
Cyt. za: T. Gąsowski, Pod sztandarami Orła Białego. Kwestia żydowska w Polskich Siłach Zbrojnych
w czasie II wojny światowej, (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007): s. 94.
9
Do dymisji podali się ministrowie Kazimierz Sosnkowski, August Zaleski i Marian Seyda, zaś prezydent Władysław Raczkiewicz nie wyraził zgody na jego ratyfikację.
10
Propaganda sowiecka twierdziła, że w wyniku wojny z Polską do niewoli dostało się 300 tys. żołnierzy WP.
11
Czyli zwolenników zmarłego w 1940 w USA Włodzimierza Zeewa Żabotyńskiego – Żydów będących syjonistami i sympatykami włoskiego faszyzmu (na gruncie polskim odpowiednikiem ich był
Obóz Narodowo-Radykalny).
12
Widziałem…, s. 99–100 (nr 45).
13
Tamże, s. 565 (Aneks).
14
Cyt. za: T. Gąsowski, dz. cyt., s. 79.
15
Cyt. za: tamże, s. 92–93 (uwagi Franka K. Robertsa, według „Memorandum gen. Sikorskiego”,
(red.) Ł. Hirszowicz, Zeszyty Historyczne, nr 30, 1974).
16
Cz. I Tambajew – czyli wspólnota interesów? Przyjaźń i chleb: Miejsce akcji, Czas akcji, Osoby, Preludium,
Początek końca, Żyć będziesz, Kim, Połuchtowicz, Anatomia obozu, Fizjologia obozu, Gdyby nie dziewczynki
Semipałatyńska, Pan Bóg dał ludziom dwa grube palce, Dobrowolna ucieczka z raju, Współpraca z Połuchtowiczem, Czort z nimi – niech się sami pilnują, Choroszewo po niemnożku, Koń i fatamorgana, Socjalnoopasnyj Element, Ruszyła rzeka, Wojna, Wolny człowiek w obozie, Tambajew – przyjaźń i chleb; cz. II Między
obozem a obozem: Do wojska chłopcy zaciągają, Bałastnyj Karier, Dobrodziej Nikulin, Powódź niech będzie
błogosławiona, Dyktatura proletariatu i zupa, Strajk, Ucieczka, Pod panowaniem Nikulina, Optymistyczna
podróż; cz. III I znowu obozy: Problem wolnego wyboru, Więzienie, Cud pierwszy – ułamki, Proces; cz. IV
Obozy: Miejsce akcji, Czas akcji, Osoby, Nad Wołgą, Czelabińsk, Pierwszy cud – Polka, Ludzie, W nocnej
brygadzie, Ludzie do wybrakowania, Jest mi znowu dobrze, Nowy cud na horyzoncie, Błogosławione niech
będą grube palce moich nóg, Na front.
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Maria Polakowska
Wstęp
Leon Kowalski napisał do mnie z Malmö 28 styczna 2001 r.: „Przesyłam list
Miłosza (i mój) […] »problemy« (takie stare!) […] radio przypomniało mi o tym, że
mam list człowieka z NOBLEM.”
List autora poniższych Wspomnień skierowany był do redakcji Kultury, która
w 1969 r. opublikowała artykuł Czesława Miłosza pt. „Prywatne obowiązki wobec
literatury”.1
Czytelnik taki jak ja, czyta refleksje Czesława Miłosza (z 10 numeru
Kultury) z bardzo „mieszanymi” uczuciami. „Taki jak ja” – to znaczy:
czytelnik, który dopiero przed kilkoma miesiącami znalazł się na Zachodzie, który nie jest tzw. „rdzennym” Polakiem, który nie zajmował się nigdy zawodowo literaturą piękną i który wreszcie o Miłoszu
czytał jedynie wynurzenia Putramenta.2 Mieszane uczucia to przeplatanka uznania i protestu, aprobaty i sprzeciwu. Rzecz jest niewątpliwie ciekawa.

Wśród tematów poruszonych w korespondencji znalazła się sprawa świadectw pisanych dotyczących II wojny światowej. Leon Kowalski napisał:
Wydaje mi się, że dla Miłosza – i to jest dla mnie najprzykrzejsze
– okupacja, obozy, walki stanowią już kartę zamkniętą, do której nie
należy wracać. Schować do archiwum. Jest to dla mnie takie przykre,
ponieważ skłania mnie to do przyjęcia hipotezy, że Miłosz w ogóle
dotychczas nie pojął istoty tego co się „wtedy” stało i nie pojął znaczenia „tego wszystkiego” dla przyszłości świata. Nie wiem, ile pamiętników przeczytał Miłosz. Lecz ja przeczytałem niemal wszystkie. A im
więcej czytałem, tym mniej zrozumiałem. Dlatego czytałem następne. Chciałem np. pojąć czym były obozy zagłady i jak one kształtowały ludzką osobowość. (Ukazała się na ten temat bardzo ciekawa praca
socjologiczna oparta właśnie na wspomnieniach). Chciałem pojąć jak
do tego doszło, że w samych obozach setki i tysiące biernie przyglądały się nieznanemu w historii unicestwianiu ludzi i jak to było, że
istniały np. transporty do obozów zagłady chronione przez kilku zaledwie Niemców, którym pozwolono z tym „ładunkiem” spokojnie
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dojechać (np. do Chełmna). Chciałem pojąć, jak to mogło być, że po
kilku latach istnienia obozów na terenie Polski, gdy powstańcy warszawscy znaleźli się w Oświęcimiu, patrzyli na zastanych tam więźniów jak na kryminalistów (relacja jednego z autorów). Mógłbym
wyliczyć jeszcze sto takich dręczących nie tylko mnie – problemów.
Nie ulega wątpliwości, że „nastolatki” tych wspomnień nie czytają.
Lecz wszyscy, którzy przeżyli te czasy mają w sobie ogromnie dużo
owych brudów, lęków, wstydów i wewnętrznej udręki3, które jednych
zmuszają do pisania – innych do czytania.
Nie wydano w Polsce za dużo wspomnień. Wprost przeciwnie. Można sobie jedynie życzyć, aby mogły się ukazać prawdziwe wspomnienia i pamiętniki, takie pamiętniki jak np. dr. Klukowskiego Dziennik
z lat okupacji i takie wspomnienia jak np. prof. K. Wyki Życie na niby.
Wreszcie – ludzie czytają. Dwa wydania wspomnień lekarza armii
Andersa (dr. Majewskiego – Wyd. Lubelskie) rozeszły się „migiem”
i z całego świata wpływały do wydawnictwa listy z prośbą o wysłanie
książki.4

List Leona Kowalskiego skierowany do Czesława Miłosza, a wysłany na
adres redakcji Kultury liczy sześć stron papieru formatu A–4 w linię, zapisanych
dwustronnie drobnym, odręcznym pismem. Ponad połowa pierwszej strony została
zapisana niebieskim długopisem (?), lub pod niebieską kalką (?); reszta jest kopią
spod czarnej kalki. Bez daty. Kilka drobnych poprawek przez kalkę, kilka skreśleń
bezpośrednio na kopii. Jedno w tekście niebieskim nie pozwala odczytać kilkuwyrazowego zdania. Brak formuły końcowej i podpisu. Być może formułę początkową
i końcową zawierało pismo przewodnie − Przysyłam mój list do Kultury o artykule
Miłosza, ale nie ma tych kilku słów (które musiały przecież być) do redakcji Kultury
– z listu Leona Kowalskiego cytowanego jako pierwszy.
Na odpowiedzi Czesława Miłosza widnieje data 14 stycznia 1970 r. Pismo
odręczne, drobne jak zawsze, na papierze firmowym Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley zapisanym dwustronnie z paginacją nadawcy (1–8, bez oznakowania
strony pierwszej i ostatniej). Kserokopia, którą dysponuję, została odbita na ośmiu
kartkach z jednostronnym tekstem. Z lewej na pierwszej stronie: „Czesław Miłosz”,
z prawej: „14 I [19]70”:
Wielce Szanowny Panie,
Redaktor Kultury przesłał mi Pana pismo. Nie wiem czy moje wyjaśnienia Panu wystarczą, ale oto one.
1) Mój artykuł zajmuje się świadomością wyrażającą się w literaturze,
należy do gatunku krytyki literackiej, nie może więc posługiwać się
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statystyką, ankietą itd. Jak przystoi krytyce literackiej zwraca się przeciwko pewnym objawom w literaturze i zgłasza postulaty. […]
4) Że Polaków nie interesują ludzkie problemy tylko „bycie Polakiem”.
Z kontekstu wynika, że mówię o czytelnikach. Otóż zgoda w, „byciu
Polakiem” wszystkie problemy mogą się zawierać ale moim zdaniem
są one fałszowane bo jeden aspekt ulega absolutyzacji i podporządkowuje sobie inne. Nie jestem przecież przeciwko patriotyzmowi, ale
przeciwko tym polskim patriotycznym nałogom, które Polaków robią zupełnie bezbronnymi, bo dadzą się wziąć na kawał każdemu, kto
będzie powiewać biało-czerwoną flagą. W tej chwili, wobec rozkładu
marksizmu, podbijanie nacjonalistycznego bębenka jest jedyną rzeczą
jaka tam na wschodzie rządzącym została. I jest to skuteczne. Odbywa się deprawacja pod osłoną patriotycznych odruchów, tak, że ludzie
przestają sobie zdawać sprawę, że co dla nich normalne (np. wszystkie
racjonalizacje napadu na Czechosłowację czy antysemityzm) nie jest
z ludzkiego [podkreślenie Cz.M.] punktu widzenia normalne.
Literatura wojenna, tak, nasila się po r. 1956, ale już od 1945 podlega
tym samym zasadom tj. złoczyńca jest tylko jeden: Niemcy. Prawda
wojny była nieskończenie bardziej skomplikowana. Ogromna ilość
ludzi zaginęła podczas deportacji ok. 1 ½ miliona polskich obywateli w głąb Rosji i została zgnojona w łagrach, nie mówiąc o tych co
zostali potopieni całymi transportami w Oceanie Polarnym i zabici w Katyniu. W Polsce likwidowano się wzajemnie w podziemiu
używając jako sposobu denuncjacji do Gestapo. Na Wileńszczyźnie
i w Galicji Wschodniej wszyscy mordowali wszystkich – Polacy, Białorusini, Litwini, Ukraińcy. W PRL pacyfikacja ukraińskiego obszaru
w Bieszczadach5 odbywała się z okrucieństwem przewyższającym
Lidice, Oradoury6 i Wietnamy. Literatura, która to wszystko pomija,
bo nie wolno, jest tylko mitologią i popierana jest po to żeby utrzymać temperaturę nienawiści do Niemców, bo to jest gwarancją dla
najgorszych nawet rządów w Polsce. Moim zdaniem, albo pisze się
całą prawdę, albo się milczy. 80% prawdy i 20% kłamstwa to gorsze
i bardziej zgubne niż 80% kłamstwa i 20% prawdy. Tzw. retusze obraz
lat wojny w polskiej świadomości zupełnie chyba wypaczyły. Podejrzewam, że większość autorów pisze baśnie (nie pisał baśni Tadeusz
Borowski w swoich opowiadaniach z Oświęcimia).7 A już cały epos
AL jest zełgany od początku do końca. Funkcja społeczna literatury
patriotyczno-heroicznej polega na podtrzymywaniu pewnej psychozy, która odwraca uwagę od zagadnień dzisiejszego życia, od zasadniczych pytań, które są dla rządzących niebezpieczne. Takie książki jak
Józefa Mackiewicza Nie trzeba głośno mówić8 mogą stanowić przykład
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(mimo wad tej książki) jaka literatura o wojnie nie może w Polsce być
wydawana. […]
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List przyszłego noblisty zawiera odpowiedź w siedmiu punktach. Z tego
ostatniego adresat wyciął z przesłanej mi kopii dół strony 6 (około 1/3 tekstu) i około
1/6 od góry tekstu ze strony 7, pozostawiając spięty z całością firmowy nadruk. Zakończenie listu: „Nie jest wykluczone, że moja perspektywa pochodzi z długich lat
spędzonych za granicą w środowiskach międzynarodowych i że stąd pochodzi rozbieżność stanowisk, skoro, o ile się orientuję, niedawno dopiero Pan Polskę opuścił.
Łączę wyrazy poważania – Czesław Miłosz.”
Myślę, że na tym zakończyła się korespondencja owego czytelnika z autorem. I jeśli tak się stało, to mogę sądzić, że wyjaśnienia wystarczyły indagującemu.
Zastanawia tylko, dlaczego jako argumentu używał świadectw Zygmunta Klukowskiego, Kazimierza Wyki, Adama Majewskiego, a nie wspomina o swoich dwóch
łagrach; o „szlaku bojowym” z II Armią Berlinga, Kościuszkowcami do Odry, a potem na południe do Czech. Skromność? Sądzę, że nie tylko. Było to również przekonanie o sile słowa drukowanego oficjalnie. Ale i to nie wszystko. W świetle słów
Miłosza do głowy by nie przyszło mówić o łagrach, a zapisać można było 16 lat po
wymianie listów z Czesławem Miłoszem. Siedemnaście lat po wyjeździe z Polski.
Ponad czterdzieści lat od wyjścia z łagrów, czterdzieści lat od zakończenia wojny.
Przytoczonych przez Leona Kowalskiego pozycji książkowych Czesław Miłosz nie
komentuje, nie zauważa, przywołuje jednak świadków swojej „perspektywy”: Tadeusza Borowskiego i Józefa Mackiewicza.
W lutym 1985 r. odwiedziłam Leona w Malmö. Któregoś dnia poprosił, żebym zajrzała do najwyżej wiszącej szafki kuchennej, takiej pod sufitem. Zdziwiona
weszłam na drabinę. Dno szafki było usłane grubą warstwą suchych kromek przeróżnego pieczywa. Suchy chleb. Dostąpiłam wtajemniczenia: „Gdy wychodziliśmy
z łagra we dwóch, za bramą spojrzeliśmy na siebie i każdy powiedział »tak« i każdy
wiedział, że zawsze będzie miał przy sobie suchy chleb”.
W sierpniu 1986 r. ukończył pracę nad Wspomnieniami. Chleb w trudnych
zdrowotnych i gospodarsko-domowych sytuacjach był bardzo ważny. W liście
z 25 września 1999 r. napisał: „…głosu ścinanej trawy i syku kosy… nie pamiętam!
Wstyd i hańba! [przypomnienie tatrzańskich wędrówek] co do MALIN – to nie
pamiętam ani jak »to« wygląda, ani jak to smakuje. To samo dotyczy innych owoców… Ale – za to – z chlebem żyję w zgodzie”.
Leon Kowalski (wł. Leon Kleinbaum) urodził się 24 lipca 1917 r. w Warszawie, zmarł 25 grudnia 2007 r. w Malmö. Był synem Eljasza Kleinbauma i Loli z domu
Papiernikow/Sorgenstein. Dziadek ze strony matki miał dobry głos i intonował pieś-
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ni w synagodze. Ojciec należał do założycieli Bundu. Trzymał się z dala od synagogi
i religii i tak wychowywał synów. („Wpływ na nich uzyskał dopiero, gdy ukończyli
13 lat i wyszli spod wpływu matki. Leon jednak nadal był zarówno pod wpływem
matki jak i jej rodziców do 16 roku życia”).9 Dziadkowie mieszkali na Bonifraterskiej, skąd było niedaleko do Wisły. Tu Leon jako chłopiec nauczył się pływać.
O dziadku i bliskiej znajomości z Wisłą dowiedziałam się z rozmowy telefonicznej, podczas której zaczął bić u mnie zegar. – „Tak bił zegar moich dziadków”
– skonstatował mój rozmówca.
Leona Kowalskiego poznałam w 1964, może w 1965 r. w Ministerstwie
Kultury i Sztuki. Pracował w Departamencie Bibliotek, ja w Zespole do Spraw Teatru. Wkrótce poznałam przyjaciela Leona, Bronisława Anlena, który z zawodu był
technikiem dentystycznym a z powołania bronił prawdy listami np. do Instytutu
Historii PAN, artykułami, których nikt nie chciał drukować. Rękopisy czy maszy- 25
nopisy zostawiał w bibliotekach (chyba jakiś rękopis trafił do Muzeum Literatury
im. A. Mickiewicza, gdzie pracowałam od 1966 r.). Dostawałam je do czytania z zapytaniem czy nie za ostro, czy poprawnie, jasno.
W trudnym dla obu przyjaciół okresie, w pierwszej połowie 1968 r., poróżnili się chyba w kwestii reakcji na kampanię antyżydowską ówczesnego kierownictwa PZPR. Bronek uprawiał wolny zawód, materialnie był niezależny, pomagał
jeszcze potrzebującym, zastępował rodziców niejednemu sierocie. Leon miał nad
sobą przynajmniej po kilku zwierzchników w pionie merytorycznym, administracyjnym i tzw. personalnym. W latach 40. XX w. został członkiem partii. Kiedyś
mimochodem wspomniał o wyjątkowo ohydnym zebraniu, na którym wyrzucano
„nierdzennych Polaków” z partii. Na tym zebraniu – jak twierdzi bratanica – wyrzucono również Leona. W sposób brutalny i bezpardonowy. Jego niskie urzędnicze
zaszeregowanie było gwarancją stabilności. Nie musiał wyjeżdżać, ale powiedział, że
po tym co zobaczył i usłyszał na owym zebraniu, na co stać zwyczajnych – wydawałoby się – ludzi, bał się tego, co mogłoby nastąpić.
Bronek został. Leon wyjechał.10 Przez Wiedeń. Bardzo chciał jechać do
Włoch. – „Wreszcie się wygrzeję” – mówił.
W Izraelu miał wujka, brata matki – poetę.11 Nie chciał do Izraela, chciał do
Włoch. Ostatecznie znalazł się w Szwecji.12 Po rocznym chyba kursie języka dostał
pracę w bibliotece, w której pracował do emerytury.
Do końca utrzymywał listowny a następnie telefoniczny kontakt z przyjaciółmi w Polsce. Jeśli w przewidzianym czasie nie otrzymał odpowiedzi, prosił bym
do milczących zadzwoniła, sprawdzić czy wszystko w porządku. Kiedy mnie nie
mógł zastać, dzwonił do dzieci. Wtedy wnuki mówiły mi: „Wujek Leon dzwonił.
Mama z nim rozmawiała”.

Wstęp
Kiedy w ostatnim roku uskarżał się na bezczynność, gdy czytanie było bardzo trudne, pisanie prawie niemożliwe (w marcu 2007 r. przeczytał swoje Wspomnienia i przesłał „imprimatur”) podsunęłam mu myśl: „Módl się”. − Cisza w słuchawce. A po chwili – „Ja nie znam hebrajskiego!”
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Włóż w moje usta modlitwę
Za nas, za nich i za mnie.13
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Przypisy:
Kultura, (Paryż) nr 10/265 (1969).
Putrament, wypowiedzi o Miłoszu z 1951 zaraz po „wybraniu wolności”. J. Putrament, Pół wieku.
Literatura, (Warszawa: Czytelnik, 1970).
3
Wyżej L. Kowalski pisze cytując Cz. Miłosza z owego artykułu: „Miłosz twierdzi – i myślę, że słusznie – iż »Ma się dużo do powiedzenia tylko, jeśli słowa wymusza na nas jakiś nasz demonizm, i jakaś
wewnętrzna udręka, jeśli niosą one ze sobą cały brud naszych lęków i wstydów« to zdanie jest bardzo
– jak myślę – trafne”.
4
Zygmunt Klukowski, Dziennik z lat okupacji [1939−1944], Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, (Lublin: b.w., 1959); rozszerzone wydanie i listy w dwóch woluminach: Zamojszczyzna 1918−1943, Zamojszczyzna 1944−1959, (red.) A. Knyt, (Warszawa: Karta, 2007); Tegoż, „Praktyka w Szczebrzeszynie”,
Karta, nr 42. Życiorys na stronie internetowej: http://www.wszia.edu.pl/wystawy/wystawa-nr-27/
klukowski.html. Kazimierz Wyka, Życie na niby, (Warszawa: Książka i wiedza, 1957); Adam Majewski, Wojna, ludzie i medycyna, (Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1968).
5
Ryzykowne porównanie.
6
Lidice – wieś w Czechach, 10 czerwca 1942 całkowicie zniszczona przez Niemców jako zemsta za
zamach na zastępcę protektora Czech i Moraw R. Heydricha; większość mieszkańców wymordowano. Oradour-sur-Glane − wieś w południowo-środkowej Francji (Limousin), gdzie 10 czerwca 1944
esesmani (w tym alzaccy ochotnicy z pułku „der Führer” 2 DPanc Waffen-SS „Das Reich”) bestialsko wymordowali niemal całą ludność.
7
Tadeusz Borowski – debiut: Gdziekolwiek Ziemia, 1942 wydanie konspiracyjne; maszynopis powielany, odbito 165 egzemplarzy numerowanych; Pożegnanie z Marią, (Warszawa: Wiedza, 1948); Kamienny Świat, (Warszawa: b.w., 1948). Autor zmarł w 1951 śmiercią samobójczą.
8
Józef Mackiewicz, Nie trzeba głośno mówić, (Paryż: Instytut Literacki, Biblioteka „Kultury”, 1969),
T. 173.
9
Informacje od bratanicy Leona Kowalskiego, pani Leokadii Piaseckiej.
10
Wyjeżdżając pozostawił u mnie kilka grubych teczek maszynopisów, może i rękopisów, między innymi powieść kryminalną, którą jako „zabawną” polecił mi do czytania. W jakiś czas potem przesłałam mu wszystko okazją do Szwecji. Maszynopis Wspomnień trafił do mnie z rąk pani Marii Błachnio
(siostry malarza Henryka Błachnio), którego obrazy wisiały u autora w Malmö.
1

2
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Józefa Papiernikov, znanego wszystkim Żydom w diasporze ze swojej piosenki Zol Zein (Niech Będzie) śpiewanej od Sybiru do Izraela, piszącego tylko w języku żydowskim. Wiadomość także od
bratanicy Leona Kowalskiego.
12
„Był to »przymusowy« wyjazd. Wyjeżdżając z Polski L.K. wziął fikcyjny ślub z kobietą, która podczas wojny ratowała życie Żydom z getta. Henryk Lewin (syn Leopolda Lewina, poety), wziął ślub
z jej córką. Pani Lewin oraz jej córka chciała od samego początku jechać do Szwecji. Organizacja Żydowska we Wiedniu zmusiła całą naszą rodzinę – w ramach łączenia rodzin – do wyjazdu za »żoną«
wujka” – z listu L. Piaseckiej z dn. 22 II 2008.
13
Cz. Miłosz, Historie ludzkie [w:] Wiersze ostatnie, (Kraków: Znak, 2006).
11
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Fragmenty wspomnień łagrowych (1939–1944)

Leon Kowalski
Fragmenty wspomnień łagrowych (1939–1944)
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(red.) Anna Migas, Maria Polakowska, Jacek Żurek
1. Wszystkie opisane w tych wspomnieniach fakty są prawdziwe. Imiona lub
nazwiska – też.
2. Celem tych wspomnień nie jest opisanie „wszystkiego”, co działo się
w obozach, lecz wyłącznie tego, co ja w tych obozach przeżyłem oraz wydarzeń,
których byłem świadkiem.
3. Celem tych wspomnień nie było analizowanie opisanych wydarzeń i zjawisk (chociaż zdania „tego typu” mogły wkraść się do tekstu) ani – tym bardziej
– wyciąganie zasadniczych wniosków ogólnych.
4. Starałem się najtrudniejsze nawet – dla mnie – sytuacje lub przeżycia opisać bez używania mocnych słów (typu „straszne”, „okropne” itp.), sądząc, że „odczuć” musi sam czytelnik.

Cz. I. Tambajew czyli wspólnota interesów?
Przyjaźń i chleb
Miejsce akcji

Albo na północ, albo na południe, albo na wschód, albo na zachód od miejscowości UCHTA.1 Może 50 km od tego miejsca, może tylko 20, może 100.2 […]

Preludium
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Do brata mojego nareszcie przedostała się jego dziewczyna z Warszawy. Brat
przeniósł się do Mogilewa [Mohylewa], do dużej fabryki. Ja z Bianką pozostaliśmy
w Propojsku, małej białoruskiej wiosce, leżącej nad rzeką Soż. Wciąż nie pracujemy.
Naszym opiekunem jest sekretarz rejonowego komitetu partii, Rosjanin pochodzący z Leningradu. Bardzo sympatyczny. Co dziesięć dni dostajemy od niego pieniądze „na życie”, tj. na zjedzenie zupy, na picie dużej ilości herbat i na kilka bułek.
Mieszkamy bezpłatnie. „Dokwaterowali nas” do jakiejś chłopki mieszkającej z synem. Dostaliśmy łóżko w kuchni. Nad łóżkiem wiszą stare ikony. Mrozy dochodzą
do 40 stopni. Jest zima 1940 roku.
Do „centrum”, gdzie jest ryneczek z kilkoma sklepami i przede wszystkim
restauracja, przy samej słynnej szosie: „warszawskoje szosse” – jest kilka kilometrów.
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Ja mam na nogach zwykłe warszawskie pantofle. Bianka – pantofelki na wysokich
obcasach. Rano do restauracji biegamy. W niej skupiła się teraz cała pozytywność
świata, czy też „bytu jako takiego”. Dwie sale, czyste, stoliki z białymi obrusami,
w kątach okrągłe, duże rosyjskie piece. A w bufecie jest „czaj”. Bardzo tanio. Najpierw siadamy przy piecu, otwieramy drzwiczki, ściągamy szybko pantofle i lokujemy stopy prawie na płomieniach. Dopiero potem, potem, zamawiamy po pięć,
sześć szklanek herbaty. Po herbacie zaczyna się medytować. Ja zbliżam się do roku
23-go, Bianka do 19-ego.
W czasie największych nalotów na Warszawę umarła matka Bianki. Moi
rodzice nie mieli już wtedy mieszkania. Przestało po prostu istnieć razem z setkami innych mieszkań żydowskich. Matka została w szlafroku i rannych pantoflach.
Matka Bianki umarła kilka dni później. Przy pomocy jakiejś grupy harcerzy polskich udało się nam dobrnąć z ulicy Mylnej, gdzie mieszkali, na cmentarz żydowski. 29
Akurat wtedy zajechały ciężarówki z których wysypali cząstki ciał. Jak można było
wiedzieć, że były to cząstki żydowskie?
Kilka tygodni później powiedział mi brat, że postanowił wyruszyć na
„Wschód”, żebym podjął decyzję. „Pójdę z Tobą”. Idę do Bianki. W przedpokoju
stykam się z jej ojcem, który szykuje się do wyjścia. Wprowadza mnie do dużego pokoju i mówi do mnie cichym głosem: „Słyszałem, że ludzie wybierają się do Rosji...
Nie wiadomo, jak tam jest. Nie wiadomo, jak jest na drodze. Proszę, nie zabieraj
Bianki. Jeśli dasz znać, że ma przybyć, przybędzie, przyrzekam, że przybędzie, ale
teraz nie zabieraj jej”. Patrzyłem w podłogę i obiecałem nie zabierać. Ojciec wyszedł. Po kilku godzinach przekazałem sytuację Biance. „Pójdę z Tobą”. Zabrała trochę żarcia. Napisała do ojca błaganie o przebaczenie.
Z moją matką całowaliśmy się ostatni raz w bramie Mylnej 7.

Leon Kowalski. Ze zbiorów M. Polakowskiej.

nr 11–12 (2007–2008)

Fragmenty wspomnień łagrowych (1939–1944)

30

Po kilku tygodniach dostałem pracę. Siedziałem w małym pokoiku najnowszego, murowanego, przyzwoitego „mini-biurowca”, w którym mieścił się „Rajpotrebsojuz”, czyli coś w rodzaju zarządu zaopatrzenia powiatu. W kilku dużych
pokojach siedziały schludnie ubrane młode dziewczyny, przy jasnych, świeżych
biurkach – i liczyły na liczydłach i ołówkami: tu planowano. Temu zarządowi „podlegały” składy hurtowe towarów przemysłowych, rozrzucone w promieniu kilku
kilometrów, oraz magazyny produktów roślinnych i składy zbóż mieszczące się
nad rzeką. W każdym magazynie był sprzęt „przeciwpożarowy” – a w większych
składach nocami dyżurował stróż. A ja stałem się właśnie naczelnikiem ochrony
przeciwpożarowej tego zarządu, czyli szefem sprzętu i stróżów. Siedziałem w moim
pokoiku i przeglądałem stare czasopisma. Trzeciego dnia zapytałem „naczelnika”
zarządu, co mam robić. Spojrzał na mnie i powiedział „Idi gulat’”. Kilka dni później
dostałem dwudziestostronicową instrukcję, powielaną na jakimś strasznym papierze, zupełnie nieczytelną. Ale słów czytelnych też nie rozumiałem. Zwróciłem się
o pomoc do szefa jakiegoś magazynu, sympatycznego miejscowego Żyda. Miętosił
w dłoni te nieczytelne stronnice i zawyrokował: tego nie da się przeczytać. „To co
mam robić?” Przecież ja, były członek KZMP3, nie mogę w ZSRS brać pieniądze za
nic? Spojrzał na mnie i zapytał: „Ile masz dostać miesięcznie?” „250” – odpowiedziałem. „Nie martw się – powiedział – ja biorę 500 i też nic nie robię”.
Słyszeliśmy, że istnieje w Propojsku „Kanatnyj zawod”, czyli fabryka lin.
Nie mogliśmy sobie wyobrazić co to mogłoby być, ale słowo „zawod” brzmiało imponująco, kojarzyło się natychmiast z radosnymi twarzami młodych robotników
i robotnic, które widzieliśmy w Warszawie na różnych filmach sowieckich. Bianka
koniecznie chciała „wejść w taki kolektyw” i brać udział w budowaniu socjalizmu
„z entuzjazmem i śpiewająco”.
Powiedzieliśmy o tym pragnieniu naszemu sekretarzowi „Rajkomu”. Patrzał
na Biankę i milczał. Bianka była piękna, zgrabna i wciąż niesłychanie elegancka.
Wciąż milcząc, jakby ukradkiem, spojrzał na jej wypielęgnowane dłonie. „Niet”
– powiedział – „Eto nie dla was”. Ale Bianka była uparta. Skończyło się na tym,
że dał nam przepustkę do tego „zawodu”. Jeśli nam się spodoba – powiedział – to,
oczywiście, dostaniecie tę pracę. Przed wręczeniem przepustki znowu spojrzał na
Biankę, potem na okno, przez które do pokoju wdzierał się niemal kawałek białej, mroźnej, surowej, nieprzyjaznej rzeczywistości. Stał tak z papierkiem w dłoni
i o czymś myślał. Z wyglądu miał lat chyba 60. O czym mógł myśleć? Może miał
córkę w wieku Bianki? Może myślał o tym, że tak powinny być ubrane tutejsze
dziewczyny? Czyżby akurat wtedy myślał o światowej rewolucji?
„Zawod” był straszny. Pracujący tam młodzi ludzie byli dosłownie oblepieni
kurzem. Wszystko: oczy, usta, nozdrza. A „w ogóle” to „zawod” mieścił się w kilku
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długich, drewnianych barakach. Żadnej śpiewającej klasy robotniczej, tam akurat,
nie było.
Bianka dostała czystą pracę – plecie koszyki z wikliny. Śniadania (bułeczka
z herbatą) każde z nas je co drugi dzień. Raz Bianka mi mówi „Już jadłam”, następnego dnia ja jej mówię „Już jadłem”. Inaczej nie starczy, z obu zarobków.
O świcie biegamy do restauracji, żeby przede wszystkim nogi ogrzać i herbaty się napić. W miarę spadania temperatury, z nogami Bianki robi się coraz trudniej, samo bieganie nie pomaga. Musi mieć jakieś „kamaszki”. W sklepach czegoś
takiego w ogóle nie ma. Nigdy. Ale w hurtowych magazynach są. Idę do sekretarza
„Rajkomu”, przedstawiam sytuację. „Natychmiast – mówi – daję wam »zapisku«
do kierownika magazynu, idźcie do niego, on wam da buty”. Kierownik wziął „zapiskę”, przeczytał, powiedział „pariadok”, schował zapiskę do „akt” i dał Biance
różne buty do zmierzenia. Wreszcie para doskonale pasująca. Już nie zdejmuje bu- 31
cików z nóg. Wyciągam rękę do kierownika, mówię – „bolszoje wam spasibo...”,
on na mnie dziwnie patrzy, bo widzi, że kierujemy się do drzwi. „No a pieniądze?”
mówi, patrząc na nas dziwnie. „Jakie pieniądze?” On: „No batinki to wied’wziali?”
Ja: „Ale przecież dałem zapiskę!” On rozkłada ręce z powodu mojej upartej tępoty.
Ja nie mogę pojąć po co „zapiski”, skoro trzeba płacić i dlaczego, jeśli się zwyczajnie
sprzedaje, mówi się, że się daje.
„Mała stabilizacja”. Ja samotnie urzęduję nic nie robiąc – „zasadniczo” (czasami coś się jednak robi), Bianka w kolektywie plecie koszyki. Praca i jedzenie – 10
godzin. Po pracy czasami idziemy do jedynego chłopca, którego znam z Warszawy. On też jest – jak każdy z kilkuset uciekinierów przebywających w tej wiosce
– dokwaterowany i nie można tam swobodnie mówić. Gdy wracamy do „naszego”
mieszkania, „oni” już śpią, w kuchni jest zimno, na stole kopci się mała lampka
naftowa, czasami jakiś samowar z gotowaną, jeszcze ciepłą wodą. W Propojsku nie
ma nawet nie tylko kina, ale żadnego klubu. Ta mała stabilizacja była jednocześnie,
nieuchronnie, otwarciem wrót do rozpaczy. To po prostu była druga strona tego samego medalu.
Nadzieja na jasne życie zabłysła! Otrzymałem odpowiedź dyrekcji wielkiej
drukarni (tysiąc zatrudnionych) w Mińsku, że potrzebują zecerów ręcznych, natychmiast zatrudnią, mam przyjechać. Ale... żeby wyjechać legalnie, trzeba uzyskać
zgodę milicji. Milicja „nie daje” – każdy o tym wie. Trzeba zatem zwiać po cichu,
o świcie lub późnym wieczorem. Znaczy to – na „łebka”, ciężarówką do najbliższej
stacji kolejowej, około 50 km. Najpierw jedzie Bianka, po kilku dniach ja zwiewam.
Spotykamy się w kilkupiętrowej restauracji pod nazwą „Fabryka kuchnia”. Jedno
piętro, ściślej – parter, prawie okupują „nasi”. Rojno tu, nawet wesoło. Miasto – po
Propojsku – jest prawie Paryżem.
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Na horyzoncie nowa stabilizacja! Biankę na razie przygarnął do mieszkania
jakiś tenor tamtejszej opery. Trzy pokoiki w nowoczesnym budynku, ładne meble,
widoczna zamożność „jadłospisowa”, prawdziwa serdeczność. Ludzi tam było chyba sto: żona, dzieci, jacyś krewni i jeszcze pianino. Dla mnie miejsca nie było, ale ja
od razu mogłem wskoczyć do łóżka jakiegoś pracownika drukarni, który mieszkał
w trzyosobowym pokoju w hotelu robotniczym – i był na urlopie. I od razu zacząłem pracować. Żyć, nie umierać!
Po pracy zabieram Biankę i idziemy w świat. Oglądamy wystawy. Kiełbasy
w wystawach sklepowych były z drzewa. Ale nie było braku żywności. W licznych
dużych i małych knajpach można było jeść i pić. Czyste ulice. Zespół arcypotężnych bloków, budzących respekt i szacunek: Dom Rządu. Jakiegoś dnia „nasi” przed
tym domem zorganizowali demonstrację. Skończyło się ponoć całkiem pokojowo.
Byliśmy uciekinierami i wszyscy nam współczuli. Nawet dawali pierwszeństwo
w kolejkach. Z Propojska zwiał mój warszawski kolega. Był aktywistą – mając zaledwie kilkanaście lat – dziecięcej organizacji komunistycznej „Pionier”. Górnicy
śląscy przerzucili go na niemiecką stronę, stamtąd zabrali go do Berlina, gdzie na
wielkim wiecu przemawiał po Thälmannie. Świetny mówca, tłuściutki i dowcipny.
Chcemy wiedzieć, co się dzieje na świecie – idziemy po pracy do wielkiej biblioteki,
do działu prasy zagranicznej. Już rozumieliśmy, że nie dadzą nam gazet burżuazyjnych. Znajdujemy na półkach pisma komunistyczne z USA i Francji. Prosimy. Niet!
Tłumaczy, że to komunistyczne, zapewniamy, że się nie mylimy. Niet! Trzeba mieć
zezwolenie od dyrektora. Na ulicach leży czyściutki biały śnieg, tramwaje jadą, samochody jadą, ludzie chodzą, mówią, jest dużo światła... Świat może być piękny
bez zagranicznych gazet.
Po dwóch tygodniach wrócił z urlopu prawny właściciel łóżka. O jeden dzień
wcześniej niż przewidywano. Spojrzał na mnie ze zrozumiałym i wyraźnie nieprzyjaznym zdumieniem. „Uchadij!” powiedział. Było po 22. Zadzwoniłem do Bianki i powiedziałem, że idę na dworzec, zobaczymy się jutro po pracy. Na rosyjskich
dworcach, na podłogach poczekalni, spało się najpewniej już pięć tysięcy lat temu
(sądząc z doświadczenia śpiących) i śpi się najpewniej nadal. Jeśli jest skrawek miejsca. Wtedy nie było. Po godzinie znalazłem się na bocznym torze, w odstawionym
wagonie pasażerskim. Byli tam trzej nie znani mi chłopcy z Warszawy. Zamknęliśmy
przedział. Śpimy. Nagle – zgiełk, chaos, rosyjskie przekleństwa, bijatyka. Napadła
na nas szajka złodziei. Ja wyszedłem cało, tzn. moje eleganckie ubranie warszawskie
i jeszcze ładniejsza jesionka nie doznały szwanku. Jednemu z palta wyrwali rękaw,
którego nie można było odnaleźć. Musiał palto przerobić na kurtkę.
Następnego dnia, po pracy, Bianka mówi mi, że „tenor” razem z nią szukali
mnie na dworcu, ale nie mogli mnie znaleźć. Jest już dla mnie locum. Zaprowadzili
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mnie do tego nowego mieszkania. Były to dwa duże, czyściutkie pokoje, w bardzo
starym domu, w którym mieszkały cichutko dwie siostry, przypuszczalnie po pięćdziesiątce. Czym się zajmowały – nie wiem. Dostałem czyściutką pościel, wygodne
łóżko i życzliwy uśmiech. Codziennie, gdy przychodziłem, one już spały, na stole
stał gorący samowar i na talerzyku dwa arcysmaczne obwarzanki.
Nie mogę dostać miejsca w hotelu robotniczym, bo milicja nie chce mnie
„przypisać” do miasta. Ale dyrektor jest bardzo ważny, mówi do mnie, żebym się
nie martwił, „ja im pokażu”. Ale nie pokazał.
Jakiegoś wieczoru obie siostry czekały na mnie. Były niemal zrozpaczone, ale
bezradne. Jakiś lokator zameldował milicji, że „przechowują obcego”. Byli z milicji,
powiedzieli, że mam natychmiast opuścić mieszkanie. Toczka. Koniec stabilizacji.
Co dalej? Dokąd? Jak?
Wrócić do Białegostoku! Tam przecież jakoś sobie poradzimy. W „Fabryce 33
kuchni” wiedzą, że stara granica polsko-rosyjska wciąż istnieje, jest strzeżona jak
przed wojną, chociaż „tamta strona” (zachodnia) też należy do Rosji. Dziwne, ale
prawdziwe. Można, naturalnie, jechać pociągiem, bez kłopotów, jeśli się ma przepustkę. Ale „naszym” nie dają. Trzeba granicę przejść nielegalnie. Którędy? Którędy? Miejscowości „czyste” zmieniają się niemal codziennie, jak kursy na giełdach.
Czyste – to „aktualnie” mniej intensywnie strzeżone. Dlaczego? Skąd pochodzą te
wiadomości? Tego nikt nie wie. Można wierzyć lub nie. Wolna wola! Trzeba wierzyć.
Jakaś mieścina – nie pamiętam nazwy – około 10–15 km od starej granicy, 100–150
km na wschód od Nieświeża. Jedziemy. Po kilkunastu minutach kontrola biletów.
Pytają, dokąd jedziemy. Mówimy. Zabierają dokumenty. „Zwrócimy na najbliższej
stacji”. To problem Rubikonu. „Kości zostały już rzucone”, ale potrzebna jest jeszcze „chytrość”. „Oni” są całkiem pewni, że wysiądziemy na najbliższej stacji. Żaden
„sowiecki człowiek” nie postąpi inaczej, gdy w grę wchodzą dokumenty. Wniosek
– nie przyjdą po nas do pociągu. Nie przyszli. Pojechaliśmy bez dokumentów.
Tego dnia jakiś młody polski chłop „z polskiej strony” przybył do tego miasteczka po wódkę. Zgadaliśmy się na rynku. Obiecał zabrać nas ze sobą. Wyruszamy w nocy. On ma ze sobą z 10 butelek, ale jest silny. Śnieg jest tak głęboki, że nawet
uda są całkiem mokre. Niemal przed granicą wchodzimy do chałupy jakiegoś białoruskiego kołchoźnika. Czekamy tam długo aż pogranicznicy na nartach przejadą.
Kołchoźnik często wychodzi, patrzy, w końcu mówi, że droga wolna.
Matka tego chłopca patrzy na nas z politowaniem, każe nam zdjąć mokre
ubrania, daje nam olbrzymie szuby i zabiera się do robienia kolacji. Ojciec chłopca
kraje kiełbasę, matka smaży słoninę, syn rozlewa wódkę do kieliszków. Pijemy, jemy
i pijemy, pijemy, pijemy – śpimy. Wszyscy wstajemy późno. Szykuje się śniadanie,
jeszcze obfitsze niż kolacja. A co będzie, jeśli trzeba będzie zapłacić? Nie mamy
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zupełnie pieniędzy. Oddam jesionkę – myślę, chociaż to przecież nonsens, bo mróz
jest wielki i na cholerę jemu moja jesionka... Ale jak i gdzie szukać sensu? Mówię
młodemu, że my musimy jechać do Nieświeża, do pociągu. „No, to pojedziem, saniami, 15 km!” A jak – pytam – zapłacić za wszystko? „Panie kochany – odzywa się
stary – nie trzeba płacić. Mają Ruski świnie do kołchozu zabrać? Niech ludzie lepiej
zjedzą. Wyrzynam!” Zastanawiam się teraz, co się wtedy działo z moim rewolucyjnym sumieniem? Nie wiem, ale pamiętam na pewno, że błogosławiłem ich, jak
umiałem, ateistycznie.
Jesteśmy w Białymstoku. Elegancko ubrani, bez żadnego bagażu, bez pieniędzy, bez mieszkania.
Meira A. poznałem parę lat wcześniej. Był plastykiem i linotypistą. Malował
„muzom a sobie”, pracował dla pieniędzy. Kiedyś bardzo nieśmiało, bardzo delikatnie, zapytał mnie, czy mógłbym mu kilka godzin pozować. Zabrzmiało to w moich
uszach tak, jakby kazał mi jeść krokodyla. Odmówiłem. Nie pamiętam, żeby była
druga rozmowa. Spotkałem go na ulicy. Był z matką. Malował „seryjnie” wielkie
portrety przywódców sowieckich i świetnie zarabiał. Zabrał nas do swego pokoju,
w którym – oprócz matki – było już kilkoro sublokatorów. Do spania pozostał – dla
mnie i dla Bianki – duży stół.
Meir rozwiązał doraźnie nasz problem najważniejszy, problem dachu nad
głową. Po prostu dlatego, że był i jest nadal (po 45 latach) dobry, jak święty. Tymczasem mijały przecież tygodnie, dnia przybywało, wiosna się zbliżyła i na twardym
stole przeżywaliśmy uroki kolejnej „specyficznej” stabilizacji.
Bianka nigdy, nigdy nie narzekała. Ale o niej oddzielnie napiszę, jeśli będę
w stanie. To wciąż rana całkiem otwarta.
W pokoju „naszym”, oprócz Meira, jego matki, mnie i Blanki, był jeszcze
jakiś były właściciel sklepu odzieży na Elektoralnej, bardzo jowialny pan z maciupkim brzuszkiem, większą – przypuszczalnie – forsą, dużym optymizmem; był jakiś
drugi człowiek, który po prostu utonął w mgle niepamięci; była wreszcie jeszcze
jedna młoda para. I była zgoda i harmonia! Jakoś się żywiliśmy wspólnie. Stopniowo
ludzie opuszczali pokój, zdobywali własne, czy raczej oddzielne pokoiki, albo wyjeżdżali dokądś. Szukałem pracy. W Białymstoku było wtedy więcej uciekinierów ze
strony niemieckiej, przeważnie młodych Żydów, niż ludności własnej.
W gazecie jest ogłoszenie, że w powiatowym miasteczku Sokółka, 40 km
od Białegostoku, drukarnia szuka zecera. Jadę dowiedzieć się, co i jak. Robią tam
rosyjską powiatową gazetę i kategorycznie proszą, żebym już, natychmiast pomógł,
bo numer jest spóźniony. Zostaję. Po pracy usiłuję dzwonić do Bianki, z poczty, ale
nic z tego nie wychodzi. Myślę, że może uda się jutro... Niepokoję się.
Kilka lat przed wojną mieszkanie siostry Bianki zostało okradzione. Wszy-
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scy podejrzewali jakiegoś „faceta”, mieszkającego w tym samym podwórzu – na
Mylnej – i kilkakrotnie już sądzonego za kradzież. Po kilku latach nagle spotkaliśmy
go jakiegoś dnia na ulicy. Powiedział, że właśnie wraca z Warszawy, że widział rodzinę Bianki, że siostra jej (którą okradł) będąc w ciąży jest chora i potrzebuje pomocy
i – wreszcie – że za tydzień lub dwa znowu wyrusza do Warszawy, że to żaden problem, że może zabrać Biankę i przyprowadzić ją z powrotem.
Nie mieliśmy do niego najmniejszego zaufania. Ale Bianka nie mogła nie
myśleć o ojcu, którego opuściła w opisany już sposób, o siostrze. Właśnie dlatego
potrzebna mi była na gwałt praca, jakaś mniej lub bardziej rzeczywista stabilizacja,
żeby wyrzuty sumienia nie zrosły się zbyt silnie ze zbyt długo trwającą niedolą naszego tułaczego życia.
Musiałem zostać jeszcze dwa dni, bałem się, że w przeciwnym wypadku
stracę pracę. Połączyć się telefonicznie nie udało się.
35
Był późny wieczór. W pokoju była tylko matka Meira. Ujrzawszy mnie
otworzyła szeroko oczy, jakby widmo ujrzała. Wyciągnęła rękę w kierunku stołu:
„Przecież dopiero wyszła, przed godziną, list jest jeszcze mokry od jej łez...” To nie
był tani film sentymentalny, to była najrzeczywistsza rzeczywistość. Wyleciałem jak
wariat z domu, złapałem dorożkę i pojechałem na dworzec i tam, jak kretyn, pytałem zupełnie nieznanych ludzi, według ich wyglądu, „na wyczucie”, którędy teraz
„chodzą” do Warszawy. Mówiono, żebym jechał do Białej Podlaskiej, „gdzieś tam”.
Pojechałem.
Chodziłem po błotnistych drogach jakiejś ciemnej wioski, prawie od chałupy do chałupy, prawie – bo w wielu już spano – i pytałem czy nie widzieli, czy nie
słyszeli, czy może wiedzą o jakimś miejscu w pobliżu, gdzie teraz chodzą, przechodzą...
Z listu Bianki i ze słów matki Meira wynikało, że Bianka była przekonana,
że mnie aresztowali i wywieźli. Była przekonana, bo już takie słuchy szły po mieście
– a głównie może dlatego, że przekonywał ją o tym ów złodziej warszawski, któremu
strasznie zależało, żeby mu towarzyszyła do Warszawy.
Pierwszego maja 1940 roku dostałem list od Bianki, z Warszawy. Na granicy
„złodziej” i jego bracia zmusili ją do wzięcia od nich dużo złota. Po to była im potrzebna.
Pisze, że ojciec mój pracuje i zarabia i że mógłby i mnie wyżywić, gdybym
wrócił... Na długie, zbyt długie filozofowanie nie ma czasu, trzeba podejmować
decyzje. Między rokiem 1934 a 36, w wieku 17–18 lat przemawiałem setki razy na
tzw. masówkach. Dużo ludzi znało mnie z widzenia. Uważałem, że dla takich jak
ja, u Niemców może być zbyt niebezpiecznie. Dla takich jak ja, a nie w ogóle dla
Żydów....
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Skontaktowałem się z przyjacielem, który był w całkiem podobnej sytuacji.
Były aktywista, były saper z Modlina, silny. Jego dziewczyna nie wróciła do Warszawy, ale nie zdążyła z niej wyjechać. Postanawiamy wrócić, po opracowaniu dokładnego planu, po zdobyciu wszelkich możliwych informacji.
Mijają dni. Jest już późna wiosna, jest ciepło, kwitnąco, zielono. Wszelkie
lokale są pełne. Dużo śpiewu w mieście. Płakano dyskretnie, niewidzialnie. Myślałem, że do płaczu tylko ja mam powody i może jeszcze kilka osób... Mieszkam
dalej u Meira. Dostałem pracę przy kopaniu fundamentów. Siedem i pół złotego za
dniówkę. Kopie się do trzech metrów głębokości. Były właściciel sklepu na Elektoralnej śmieje się ze mnie. On „pracuje” jedną godzinę: stoi na kolejce przed sklepem,
gdzie sprzedają wódkę, kupuje swoje dwie butelki za 15 złotych, sprzedaje z miejsca
za 30. Codziennie. Po trzech tygodniach praca się kończy. Planu powrotu jeszcze nie
mamy. Nie wiadomo do kogo można mieć zaufanie, z kim można mówić. Żyję za
ostatnie grosze. Od pewnego dnia przeszedłem na „jednoposiłkową” dietę: raz na
dobę. Około południa kupuję ćwiartkę chleba i 10 dkg. zwyczajnej kiełbasy, i wędruję z tym na sam koniec wielkiego parku, w którym znajduje się słynny pałac
Branickich. Tam nie ma żywej duszy, zjadam w spokoju, odpoczywam. Wyruszam
w drogę powrotną. Jest znowu jakaś niby normalizacja, jakaś taka stabilizacja prawie
na dnie, ale nie całkiem. Koło parku, albo w samym parku ćwiczą żołnierze rosyjscy. Potem maszerują i śpiewają. Pięknie śpiewają. „Jeśli zawtra wajna, jeśli zawtra
w pachod...” A miasto wre i kipi. Wracam do „domu” dopiero wieczorem. Jakiegoś
dnia Meir, wspaniały Meir, jeden z nielicznych który umie dawać tak, żeby kością
w gardle nie stanęło, pyta mnie, jakby mimochodem, gdzie jadam obiady. „Gdzie
popadnie” – odpowiadam. Matki nie było w domu. „Bo widzisz – mówi – mnie
to prawdę mówiąc nie obchodzi, gdzie ty jadasz, ale matka już od paru dni wierci
dziurę w brzuchu, że ona gotuje, że przecież skoro gotuje dla dwóch, to może i dla
trzech, że przyjaciel, że nie wypada itd. Jeśli nie zechcesz od jutra jadać z nami, to
musisz to sam powiedzieć matce”. Tak to brzmiało. Więc zjawiałem się w środku
dnia na obiady. I znowu jakiegoś dnia Meir cichutko mnie pyta, czy nie mógłbym
mu pomagać przy obrazach, bo on nie nadąża... Więc zacząłem „gruntować” płótna.
Za godzinę dawał mi 15 zł, tyle, ile dostawałem za dwa dni kopania ziemi. „Tak płacą” – powiedział. Czekam na list od Bianki. Czekam.
Zaczęła się „paszportyzacja”. Jeśli chce się wracać „oficjalnie”, trzeba
w Brześciu zgłosić się do komisji, w której – jak mówią – urzędują Niemcy. Jeśli
chce się zostać – trzeba przyjąć obywatelstwo sowieckie. Popłoch w mieście wśród
części uciekinierów. Ludzie chodzą do władz rosyjskich, do różnych dużych i jeszcze większych naczelników i tłumaczą: „Jakże obywatelstwo sowieckie? Przecież ja
mam żonę w Warszawie; przecież ja mam dziewczynę w Łodzi; przecież moja mu-
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siała zostać z chorą matką w Radomiu” itd., itd. Słuchamy – kilku nas było – relacji
o tych rozmowach i wierzyć nie możemy. „Wiecie co mi odpowiedział?” – „Co?”
– „Roześmiał się, poklepał się prawą ręką po brzuchu i powiada: »No i cztoże? U nas
diewuszek mnogo, buditie żenitsja jeszczo raz, w cziom dieło«”. „No nie, powiadamy, chyba żartował sobie, przecież nie mógł tak poważnie myśleć”...
Kilka dni później duże oddziały wojsk NKWD wchodzą do miasta. Ci, którzy nie mają sowieckich dokumentów, zaczynają po nocach chować się, gdzie się da.
My też – ja i jeszcze dwaj, ten z „Elektoralnej” i Szmul – nocujemy na strychu. Meir
z matką zostaje. Meir przyjął obywatelstwo sowieckie, matka nie. Mąż i drugi syn
w Warszawie.
Rano, gdy schodzimy, nie ma nikogo. Właścicielka domu, Polka, mówi, że
„byli” i „wzięli ich”. Chcieli aresztować tylko matkę, bo Meir miał przecież paszport. „Jak to – powiedział Meir – przecież nie puszczę matki!” – „To powiedzieli 37
– mówi gosposia – że on może też iść. To poszli razem”.
A ranek jest słoneczny, jak wczoraj, jak przedwczoraj, jakby zupełnie nic się
nie stało. Przy ścianie stoi jakiś niedomalowany Woroszyłow, jakiś pół-wykończony
Mołotow... Jak za kulisami w teatrze, w czasie przerwy. Na ulicach rozbrzmiewają
z głośników piosenki, otwierają się sklepy, kawiarnie, knajpy – życie toczy się normalnie. Jest następny wieczór. Jemy coś. Jest po 20, wstajemy z krzeseł, żeby pójść
na strych. Kupiec z Elektoralnej mówi: „Jeszcze tylko trochę herbaty, pół szklanki”.
Pukają. Było ich dwóch. Uprzejmi. Mówili po polsku. Polacy albo Białorusini. „Są
dokumenciki? No, to szkoda. Panowie pójdą z nami, nie da rady”. Kupują „na pniu”
wódkę i różne inne rzeczy, płacą gotówką i wyruszamy, jak na majówkę, w bezmyślnie błogim nastroju. Do komisariatu.
Na podłodze celi, obok mnie siedzi Szmul. Z mojego warszawskiego podwórka. Mieszkali w piwnicy, bez podłogi. Matka, siostra i sublokator w jednym
pokoju. Zupełnie bez światła. Dziennego, słonecznego. Koszmar. Był anarchistą.
Wbrew wszelkim zasadom i prawom natury był wysoki, barczysty i silny. Bardzo
oczytany. Tajemniczy. Delikatny. Widzimy, że pilnujący nas wartownik usnął. Szmul
mówi: „Zwiewamy”. Zwiewamy. Letnia, ciepła, wspaniała noc. Idziemy sobie wolnym krokiem i analizujemy sytuację. Szmul jest rzeczowy i precyzyjny jak chirurg.
Wyjmuje z gąszczu splątanych spraw każdą oddzielnie, przypatruje się jej z każdej
strony, następnie bada, jak i czym „ta część” związana jest z innymi i „jedziemy dalej”. No i tak dochodzimy do podstawowych konkluzji, które są tak jasne – jak świecące nad nami gwiazdy, tak oczywiste – jak to, że jesteśmy realni, że przemierzamy
puste ulice miasta, tak „bezalternatywne”, jak to, że noc ta zakończy się świtem.
Podstawowe konkluzje były następujące: Ci, którzy nie chcą przyjąć sowieckiego
obywatelstwa mogą, lub nawet muszą budzić pewne podejrzenia Rosjan, którzy
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przecież nie wiedzą, jakie są realne powody takich odmownych decyzji: żony, dziewczyny pozostawione u Niemców, czy też „co innego”; ludzi takich, nieco zatem podejrzanych, nie mogą trzymać tak blisko granicy z Niemcami, którą przekracza się
– jak wiemy – tak łatwo w obie strony. „Z drugiej strony” – my nie jesteśmy żadnymi
przestępcami, ani kryminalnymi, ani politycznymi. To są podstawowe fakty. To co
mają i mogą zrobić Rosjanie? Mają nas odsunąć od granicy i nie mogą – bo przecież
nie jesteśmy przestępcami – wsadzić nas do więzienia. Zatem – mogą nas przesiedlić. Mogą powiedzieć, że musimy mieszkać 500, 600 km od granicy. Co my możemy zrobić? Już jest długo, długo po północy, „spacer” jest wciąż jeszcze rozkoszny,
ale daje się już odczuwać zmęczenie, mówiąc, analizując, myśląc. Kieruje kroki nasze jakby bezwiednie w stronę dzielnicy małych, czyściutkich, schludnych uliczek
z jednorodzinnymi domkami, gdzie „mieszkaliśmy” i nagle zatrzymuje się przed
„naszym” domkiem. Jest przecież i taka alternatywa: ukryć się, przeczekać jeszcze
trochę – i zobaczyć co będzie. W domku jest ciemno. Wiemy, wiemy doskonale,
że zapowiedziano tym właścicielom domków, żeby byłych lokatorów nie wpuścili.
Nie ma nadziei. Więc? Wracamy dobrowolnie, ale wcale nie całkiem załamani, bo
mamy przecież za plecami żelazno-betonową logikę naszych wywodów.

Początek końca

38

Już są w ubraniach wszy. Trzeba się nimi zajmować o świcie, przed śniadaniem. Jesteśmy w długich barakach, jest nas dużo, wiele setek. Ale jesteśmy wciąż
w Białymstoku, chociaż za miastem. Przychodzą pod druty kolczaste jakieś kobiety, jacyś znajomi, przerzucają paczki, już zaczęły się tworzyć pewne zwyczaje, już
zaczęła się rodzić jakaś całkiem nowa stabilizacja. Nikt nie wiedział, czy i kiedy nas
stąd ruszą.
Jakiegoś dnia – alarm. Wszystko zaczęło się dziać jak w przyśpieszonym filmie. Dobrodusznych „naszych” wartowników już nie było. Ich miejsce zajęły grupy
młodych, energicznych NKWD-owców, znających robotę. Dwuszereg, marsz, bieg,
jakaś segregacja wg czegoś – już nie pamiętam według czego, ale też nie można się
było domyśleć. I oto stoją różne grupy przed trzema facetami z NKWD, z których
jeden siedzi przy stole (wszystko dzieje się na dużej polanie) i zapisuje nasze personalia. Następnie trzeba się rozebrać do naga. Rozstawiają nogi, zaglądają do odbytnic. Zawartość wszelkich kieszeni wyrzuca się na ziemię. Tworzy się wielki stos
najdroższych sercom pamiątek, przede wszystkim – fotografii. Patrzę na to wszystko i zaczyna we mnie wsiąkać jakaś straszna, acz nieuformowana prawda, jakieś
zalewające ciemne błoto. Mam w marynarce tyle zdjęć! Co tu zrobić? Delikatnie,
żeby nikt nie widział, nie zauważył, rozrywam palcami szew podszewki, wyjmuję
ze stosu zdjęć dwa – na ślepo – i wpycham je na plecy, między podszewką a materia-
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łem. Jednym z tych zdjęć było matki, na plaży, w kostiumie kąpielowym. Zabieranie
fotografii było dowodem, że nie mają zamiaru nas przesiedlić „gdzieś dalej od granicy”. Rzucanie fotografii setek ludzi na jeden wielki stos miało wymowę jasną nawet
dla największych optymistów: one, te fotografie, już wam nigdy nie będą potrzebne
– zapomnijcie o wszystkim co było dotąd. Nadzwyczaj proste.
Drugi peron , na którym nasza „kolumna” zatrzymała się, był mokry od
deszczu. Ze wszystkich stron otaczali nas żołnierze NKWD z automatami i psami.
Nagle jeden ryknął: „Sa – a – dis!” Były opory, mokro było. Drugi okrzyk opory
te zlikwidował. Jakaś ruchawka, odgłos wielu kroków. Wszyscy odwracają głowy
do tyłu, skąd sprężystym krokiem zbliża się ogromny – jak na filmach sowieckich
– generał NKWD w otoczeniu wielu oficerów. Jakiś otyły starszy pan podnosi się
i donośnym głosem zwraca się do nadchodzącego, w nienagannym rosyjskim „Gaspadin generał!” Wszyscy oficerowie stanęli niemal jak wryci, albo dlatego, że ktoś 39
w ogóle odważył się „przemówić” do generała, albo też pod wpływem nieoczekiwanego zwrotu „Gaspadin”. A ten pan kontynuował: „Dlaczego nas tak traktują,
każą siedzieć w błocie, czy jesteśmy przestępcami?” Generał żachnął się: „Kto smieł
skazat’czto wy prestupniki? Wy tolko wriemienno zadierżannyje!”
W jakimś pokoju w pobliskim budynku tęgi choć młody oficer przesłuchiwał
mnie. Urodzony, gdzie, na jakiej ulicy itd., itd. według wydrukowanych pytań blankietu. Za jego plecami otworzyły się drzwi akurat w chwili, gdy znużonym i znudzonym głosem pytał mnie, czy służyłem w białej armii rosyjskiej, czyli... kiedy miałem
rok lub dwa lata. Kapitan, który właśnie wszedł, wrzasnął: „Nu, takaja twoja mat’,
ile razy mówiłem ci, że myśleć trzeba!” Wyszedł. „Kiedy przekroczyłeś granicę sowiecką?” – pyta. Odpowiadam – zgodnie z prawdą – że w październiku. Widzę, że
pisze – w listopadzie. Przecież – mówię do niego – powiedziałem, że w październiku?! Nie podpiszę tego. Już wiedziałem, że tych, którzy granicę przekroczyli w listopadzie, można oskarżyć o nielegalne przekroczenie granicy państwowej4. Spojrzał
na mnie, przekreślił słowo „listopad”, napisał „październik” i powiedział z absolutnym przekonaniem w głosie: „Październik, listopad, wsio rawno, dziesięć lat dostaniesz”. To też było proste, jasne i nowe.
Wagony były towarowe. Były prycze, ale trzeba było leżeć nie tylko na nich,
lecz i pod nimi, prawie bez powietrza i światła. W górnych kątach – małe zakratowane okienka. Stoimy na jakiś bocznicach Białegostoku, w słońcu, które niemiłosiernie rozgrzewa wagony. Wodę podają, ale po półgodzinnym krzyku.
Teraz, przy pisaniu, „natężam słuch”, prawie jak Mickiewicz w sonetach,
żeby przypomnieć sobie, czy w tych wagonach ktoś z kimś w ogóle rozmawiał – i nie
mogę przywołać żadnego dźwięku, żadnego słowa, żadnego obrazu. Jestem całkiem
przekonany, że wszyscy milczeliśmy.
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Wagony ruszyły w nocy. W szparach między deskami migotały uciekające i malejące światełka miasta. Powoli zalegała kompletna ciemność. Ruch stał się
niewidoczny, nawet kierunek ruchu, ponieważ nie było okien i nic nie uciekało już
– ani do tyłu, ani do przodu. Dowodem ruchu był miarowy stukot kół. Dokąd?
Dokąd? Nikt nie wiedział. Określone stadium fizycznego i psychicznego zmęczenia wywołuje zawsze obojętność. Jest największym sprzymierzeńcem uciskających
– największym wrogiem uciskanych. Takie banały nie mają żadnej wartości w beletrystyce, ale wielką wartość – jako odkrycie empiryczne, własne.
Przestaliśmy liczyć dni. Niektórzy usiłowali odgadnąć kierunek jazdy patrząc z uporem w nikłe, migające „fragmenty rzeczywistości”, widoczne z małych
okienek. Ponieważ były prawie pod sufitem, można było widzieć jedynie skrawki nieba albo czubki drzew. Od czasu do czasu ktoś przerywał milczenie jakimś
twierdzeniem, brzmiącym prawie tak, jak wynik do którego doszedł matematyk po
żmudnym rozwiązaniu zadania: „Jedziemy na południowy-wschód!” Po iluś minutach ktoś pyta: „A jak pan wykalkulował, że właśnie na południowy? Może akurat
na północny? Z Polski zawsze wywożono raczej na północny...” Temat już nie budzi
nie tylko namiętnych sporów, ale żadnych.
Po ośmiu czy dziewięciu dniach, wysiadamy z wagonów! Jesteśmy w mieście
KOTŁAS.5
Najważniejsza wiadomość chwili bieżącej: dostaniemy gorącej zupy,
w miednicach – jedna miednica dla dziesięciu, trzeba tworzyć dziesiątki. Te dziwnie brzmiące słowa „o jednej misce dla dziesięciu” wywołują krótką, właściwie
króciutką, jeszcze ściślej – zupełnie mikroskopijną konsternację. Wahanie trwa nie
dłużej niż sekunda. Już w tłumie wszystko rusza się. Stałem akurat na jakimś metrowym wzniesieniu i mogłem to obserwować. Ten ruch wydawał się bezsensowny, jak
wydaje nam się ruch mrówek w mrowisku. Przypominał swą bezładnością „ruchy
Browna”. Wszyscy chcieli szybko jeść, natychmiast jeść, nikt prawie nikogo nie znał
i jak miały tworzyć się te „dziesiątki”, kto miał je tworzyć, według jakich kryteriów?
Wszyscy byli wstrętni, brudni, zawszeni, obrośnięci. Byli młodzi, starzy, jeszcze
starsi, byli ludzie wyraźnie chorzy... […]
Potem były barki towarowe. Było w nich strasznie ciasno. Nie można było odwrócić się na bok nie dotykając drugiego. Nie można było ani chodzić, ani stać – ze
względu na ciasnotę i też, może nawet głównie, ze względu na „ład i porządek”. Co
robią ludzie leżący, może ogarnąć spojrzeniem jeden „striełok”. Pozostali mogą opalać
się na pokładzie. Na pokładzie był też wychodek dla nas. Jakaś część moczu, zamiast
do rzeki, spływała deskami w dół barki, pod nasze nosy, tj. nosy tych, którzy akurat
leżeli pod wychodkiem. Ja do nich należałem. Dobowe wyżywienie składało się z 2
sucharów, łyżki cukru i wody z rzeki. Ktoś powiedział, że płyniemy Dźwiną, z czego
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wynikałoby, że w kierunku Archangielska. Ale być może, że pływaliśmy Wyczegdą6.
Do dziś dnia nie wiem. Siedem dni i siedem nocy trwało to pływanie. Ten czas nic nie
mówi o odległości. Ani ja, ani moi najbliżsi sąsiedzi podłogowi nie wiedzieli, czy barki „szły” na naftę, na parę, czy tylko poruszane było prądem rzeki. Najważniejsze – to
nikogo nie obchodziło. Głębszy sens powiedzonka rosyjskiego „wsio rawno”, który
jest inny od sensu polskiego „wszystko jedno”, zaczął wsiąkać w nasze dusze.
Wyładowaliśmy się w nocy. I znowu była jakaś stacyjka kolejowa. I znowu
były wagony towarowe. I znowu były okrzyki „bystro”, „bystro” – które już nie robiły wielkiego wrażenia. Tym razem jechaliśmy tylko ileś tam godzin. Skąd – dokąd,
nie wiedzieliśmy. Gdy pociąg stanął, usłyszeliśmy od najstarszego rangą „striełka”,
że teraz już blisko, tylko jakieś 15 km, które trzeba przebyć „pieszkom” i że „szag
w liewo, szag w prawo – budiem strielat’ bez priedupreżdienija”. Wszystko było jasne. I szliśmy. Kolumna – jeśli można to tak nazwać – rozciągnęła się co najmniej na 41
pół kilometra, bo siły chodzących były całkiem różne. „Striełki” nie bili nikogo, ale
pozostających w tyle łajali niemiłosiernie i straszyli psami.
Mimo strasznego zmęczenia – stoimy. W dwuszeregu. Stoimy, bo taki jest
prikaz. Rozkaz jest silny, jakby z natury rzeczy. Już to nam „wchodzi w krew”. Przed
nami, w odległości jakichś 30 metrów są duże drewniane wrota, z obu ich stron ciągną się kilkumetrowej wysokości druty kolczaste. Na wszystkich „rogach” – wieże
wartownicze. Na każdej – żołnierz z karabinem. A pozatem – jakoś tak spokojnie.
Wokół tego wszystkiego – sosny, sosny, sosny. Po kilku minutach wrota otwierają
się, wychodzi jakiś „naczalnik” i staje przed nami. Podchodzi do niego szef naszych
konwojentów – może kapral, może plutonowy – i wręcza naczelnikowi, ściślej – kładzie koło niego, na ziemi, stos naszych „akt”. Naczelnik bierze pierwszą teczkę do
ręki i mówi: „Gdy przeczytam nazwisko, trzeba odpowiedzieć »jestem, wyrok taki
a taki«.” Szef konwojentów nachyla się do niego i mówi cicho, ale słyszymy: „U nich
niet srokow” (oni nie mają wyroków). Naczelnik unosi głowę: „Kak eto niet!?”

Żyć będziesz […]

Dla obserwujących nas „postaci”, my byliśmy „czymś” zupełnie dziwnym.
Z naszych ubrań wynikało, że nie jesteśmy „ludźmi sowieckimi” i że nie jesteśmy
kryminalistami. Więc kim?
Jakiś barczysty blondyn, w watowych połatanych portkach (chociaż było
jeszcze ciepło) i w bluzie, miętosząc wargami kręconego papierosa, nie wyjmując rąk
z kieszeni, stanął przed nami. „Skąd jesteście” – zapytał. „Z Polszi” – ktoś odpowiedział. „Aaaa, paniatno....” Zrozumiał, znaczy się, dlaczego tak wyglądamy. Obserwujący z odległości jakichś dwudziestu metrów ten początek dialogu „striełok”, zaczął
się zbliżać. Ktoś z naszych, bojąc się widocznie, że rozmowa zostanie przerwana
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i że nie zdąży on otrzymać pilnej i ważnej informacji, w rodzaju np. „kiedy pociąg
odchodzi”, bardzo nerwowo i pospiesznie zapytał Rosjanina: „Powiedz, powiedz
proszę, jak tu jest?” Rosjanin przerzucił papierosa na drugą stronę ust, zaciągnął się,
potem papierosa wypluł, podeptał nogą, spojrzał na pytającego, lekko uśmiechnął
się i powiedział: „Niczewo, żit’ budiesz... No jebat’ nie zachoczesz”.
W obozie był jeden barak otoczony drutami kolczastymi z wszystkich czterech stron. Tam wprowadzili nas. Ktoś powiedział, że będziemy tu „na razie”, żeby
złodzieje i bandyci z obozu nie mogli nas obrabować. W baraku stał piec i było ciepło. Po obu stronach podwójne prycze, bez sienników, koców, poduszek. Po prostu
– całkiem gołe deski. Między pryczami – półtorametrowa szerokość. Nie dostaliśmy
żadnego jedzenia czy picia i nikt chyba o tym nie myślał. Kto miał jakiś tobołek,
położył go pod głową i po kilku minutach wszyscy spali. Ale – nie długo. Mimo
drutów kolczastych napadli na nas i w ciemności siłą zabrali, ile się dało. To trwało
raptem 10 minut. To było straszne, ale wszyscy natychmiast znowu usnęli.
Następnego dnia zaczęło się nowe życie.
Następnego dnia zaczęła się nowa stabilizacja! I „rodziła się” ta stabilizacja
szybko i sprawnie: przekwaterowano nas do innych baraków, które właściwie niczym
nie różniły się, poza „położeniem geograficznym”, od tego pierwszego. Ale w każdym baraku został wyznaczony „dniowalnyj”, czyli dzienny dyżurny, którym był
ten, który powiedział, że jest chory... Do jego obowiązków należało sprzątanie baraku i pilnowanie dobytku każdego „lokatora”. Został zatem – w barakach – wprowadzony „ład i porządek” już pierwszego dnia. Dostaliśmy tysiąc razy łatane ciuchy do
roboty, tj. spodnie i bluzy, tak, że własne mogliśmy zostawić na pryczy. Poszliśmy do
łaźni. Następnie ostrzyżono nas. Potem dostaliśmy gorącą kawę z ciastkami z „Bristolu”... Trochę się zagalopowałem. Dostaliśmy chleba dużo. Zjedliśmy... Do tego
wrócę. I – czyści, najedzeni, ostrzyżeni, patrząc z ufnością i nadzieją na widzianą
wokół rzeczywistość, znowu stanęliśmy w dwuszeregu. To było ostatnie stanie takie,
bo potem to staliśmy zawsze w czwórkach, ale znowu wybiegam naprzód. Gdy tak
staliśmy, zaczęła się jakaś groteska, jakiś taki „akt” połączenia mini-piekła z mini-rajem. To było tak, jakby Salvadore Dali namalował na rosyjskiej filiżance porcelanowej
ludową rosyjską sielankę: z jednej strony upiorne postacie w upiornych ubraniach
w dwuszeregu – z drugiej strony smukły, elegancki, wypucowany najdokładniej jak
można oficerek, na białym (!) brykającym z przeżarcia koniu. A na twarzy oficera był
uśmieszek, taki zarazem i ojcowski, i komendancki, i taki mięciutko-ludzki, i taki
zdecydowany. I przemówił głosem czystym, bez najmniejszej chrypki, metalowym.
Zarysowana została nasza przyszłość określona w czasie – tudzież ta dalsza,
bezgraniczna. Określona miała trwać miesiąc. Czas do przyzwyczajenia się. Z jego
słów jasno wynikało, „priwikate” (przyzwyczajać się) to główna sztuka życia. Wła-
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dza Sowiecka, ta z dużej litery, na górze, kierując się właściwym jej humanizmem,
dała nam tę możliwość miesięcznego przyzwyczajania się. Będzie to polegało na
tym, że będą od nas w tym miesiącu wymagali wykonania tylko 50% „normy”, a jeść
dostaniemy dużo. Cały kilogram chleba. Oprócz tego, ten, co ma pieniądze, będzie
mógł kupować kilogram chleba codziennie (wszystko w tym miesiącu), no i jeszcze
dostaniemy obiad po pracy.
Rycerz na koniu czekał, zdaje się, na oklaski, ale ich przypadkowo nie było.
Tego dnia nie pracowaliśmy. Najważniejsze było jeszcze przed nami. Trzeba
było tworzyć brygady pracy. Największym prestiżem cieszyły się brygady drwali.
Wymagały najsilniejszych. A w ogóle – to najlepiej pracować „w zonie”, czyli na
terenie obozu, w łaźni albo w kuchni, koło kuchni, w magazynie itd. O tym wszystkim dowiedzieliśmy się bezpośrednio po wybyciu anioła na białym koniu, od różnych więźniów.
43
Ktoś gwizdnął. Stanęliśmy znowu, ale w jednym długim szeregu. Znikli wszyscy w mundurach i z bronią. Zjawili się jacyś porządnie ubrani urzędnicy.
Też byli więźniami. To oni kierowali całym obozem, produkcją, polityką kadrową.
Głównym szefem tej ostatniej był KOMENDANT obozu. On właśnie gwizdnął.
On miał stworzyć brygady. On – to był Tambajew. Że był Kazachem, widać było od
razu. Szczupły. Wzrost – około 175 cm. Wiek? Chyba poniżej trzydziestu lat. Uwagę
moją – i innych chyba też – zwrócił tym, że wszystkie nasze nazwiska, w odróżnieniu od Rosjan, z którymi dotąd mieliśmy do czynienia, wymawiał całkiem poprawnie oraz tym, że prawie od razu zapamiętał, kto jak się nazywa, co było wprost
fenomenalne. Nic więcej nikt o nim nie wiedział. I nie ulega żadnej wątpliwości, że
gówno nas obchodził, łącznie z pozostałymi. Ale – obchodzić trochę musiał, bo
właśnie on tworzył te brygady. Zanim nadeszła moja kolejka, żeby mu się „pokazać”, już zdążyłem się dowiedzieć, że każdy drwal pracuje samotnie w promieniu
kilkuset metrów. A to – odpowiadało mi bardzo. Nie chciałem z nikim mówić, nie
chciałem nikogo widzieć.
„Ogarnął mnie spojrzeniem” – jak to się ongiś pisało – i powiedział: „Ty na
drwala jesteś za słaby”. „Ale ja chcę” – powiedziałem – „poradzę sobie”. Spojrzał
jeszcze raz na mnie, tylko sekundę: „charaszo”, następny...
W tajdze trwało jeszcze późne lato. Było bardzo ciepło, bardzo pięknie. Było
niebo na górze, ziemia na dole, sosny ze wszystkich stron, świty, zachody, prześwity,
gwiazdy itd. itp.
Ale przede wszystkim, absolutnie przed wszystkimi sprawami tego świata,
był głód.
Tego pierwszego dnia, kiedy jeszcze nie pracowaliśmy, dostaliśmy wcześniej,
tzn. gdzieś między piętnastą a siedemnastą – należną porcję chleba. Oprócz tego ku-
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piłem (zgodnie z możliwością przedstawioną przez rycerza na białym koniu) kilogram
chleba. Na moje szczęście mój sąsiad „z pryczy” czuł się tak źle, że nie mógł zjeść
nawet własnej porcji, więc kupiłem kilogram chleba na „jego nazwisko”. Te trzy kilogramy chleba zjadłem nie „tegoż popołudnia”, ale z miejsca, w ciągu 20 lub 30 minut.
Nie mogłem nawet czekać z tym aż do otrzymania „zapowiedzianej” gorącej zupy.
Chleb był zjedzony, czas zupy zbliżał się. Leżeliśmy bezczynnie, na trawie
albo w baraku – i czekaliśmy. Nikt tego nie powiedział głośno, nikt najpewniej nie
pomyślał o tym konkretnie, tak jak nie myśli się o tym, że po nocy nastąpi dzień, że
w wychodku robi się kupy itd. – ale gdzieś tam w „podświadomości” – to było, że
zupę dostaniemy w miseczkach, no i z łyżkami. Nagle do baraku wpadł z nowiną,
że nie ma żadnych misek, żadnych łyżek, że trzeba sobie „zdobyć” jakieś naczynie,
albo wziąć zupę do kieszeni. My przecież już wtedy widzieliśmy „niejedno”, ale
zaskoczenie było kompletne. Najgorsze zaś było to, że nie widziało się żadnego wyjścia z tej sytuacji.
Ale... wyjście zawsze jest (nawiasem mówiąc – zdaję mi się, Sołżenicyn
w „Iwanie Denisowiczu”, nie wspomina o tej miskowej sprawie, co mogłoby znaczyć, że tam gdzie On był, były miski. Ale w żadnym z „moich” obozów nie było).
Okazało się, że jest śmietnik. Na tej górze śmieci leżą blaszane puszki od konserw,
wyrzucone z kuchni. Wszystkie są, naturalnie, zardzewiałe, „kanty” są ostre, żadnych narzędzi nie mamy, ale czego to człowiek nie dokona! Piachem i kamieniami
czyściliśmy rdzę, zaginaliśmy ostre kanty, robiliśmy otworki przez które przewlekało się „cokolwiek”, żeby to naczynie można było przyczepić do paska od spodni
(bo okazało się też, że może ono być „przedmiotem pożądania i kradzieży”), ale nie
zdążyliśmy tego zrobić porządnie tego pierwszego dnia, dzięki czemu dowiedzieliśmy się od razu, że zupa rybna i rdza uzupełniają się doskonale.

Kim
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O piątej byliśmy już po kawie porannej. Gorącej, bez kawy i cukru. I bez
chleba, bo zjadłem go dnia poprzedniego. Staliśmy „czwórkami” przed wrotami.
„Striełok” liczył czwórki, mnożył przez cztery i zapisywał wszystko żmudnie na
deseczce. Potem wrota otworzyły się, wyszliśmy. Usłyszeliśmy od striełka znaną już
piosenkę, że krok w lewo, krok w prawo, będą strzelać bez uprzedzenia. I ruszyliśmy
metrów z pięćdziesiąt, żeby pobrać narzędzia do pracy: piły, potężne topory. I w las.
Kilka kilometrów. Pierwszym „brygadzistą” naszym był starszy pan, Żyd z Polski,
z zawodu brakarz leśny, który znał się „na tym”. On rozstawił nas, przy pomocy
Rosjanina, więźnia Mielnikowa, który był szefem brygadzistów, w takiej odległości
– jednego od drugiego – żeby padające drzewo nie dosięgło i nie zabiło. Przecież
ludzie są cenni.
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Las był średni, tj. miał u pnia ok. 30–40 cm. Ścinało się to w pojedynkę, specjalnymi piłami. Gdy drzewo już leżało, trzeba było pierwszy sześcio- lub pięciometrowy „kawałek” oddzielić od reszty – to szło na „budulec”. Potem trzeba było
toporem oczyścić „resztę” od gałęzi i przepiłować na metrowe kawałki, na opał.
Było już zupełnie jasno, gdy wreszcie byłem na „swoim odcinku” sam. Być
może, że nieobecność ludzi coś tam uciszała we mnie, być może była jakimś warunkiem wstępnym do uporządkowania czegoś tam w mózgu, czy w sercu. Nie analizowałem tego wtedy, to pewne. Ale nie chciałem nikogo widzieć. I chciałem jeść. Przede wszystkim chciałem jeść – przed samym sobą nie wstydziłem się tego. Wszystko,
co było przecież tysiąc razy ważniejsze dla mojej przyszłości, dla znalezienia sensu
czy pociechy, czy blasku nadziei... wszystko to, chociaż było stale obecne, przydeptane zostało jednym wielkim pragnieniem – jedzenia.
Spojrzałem na topór, wziąłem go w „moje dłonie”. Był wielki, ostry, ciężki. 45
Uderzyłem w drzewo. Topór odskoczył, drzewo pozostało nietknięte. Drugi raz.
Ten sam rezultat. Co dalej?
Mam topór prawie nad głową, gdy słyszę „poczekaj”. Odwracam głowę. Poznaję go, to ten, co wydawał nam te przeklęte topory. Koreańczyk albo Japończyk
– myślę – z wyglądu. Niski, szeroki, w czystej bluzie i czystych spodniach. Zbliża
się do mnie. „Pokażę ci, jak walić tym toporem, bo stopy sobie utniesz, a drzewa
nie ruszysz”. Ale zanim pokazał, zapytał: „A dlaczego, za co ty siedzisz?” Nie miałem najmniejszej ochoty do rozmów i opryskliwie, nie licząc zresztą na odpowiedź,
zapytałem: „A ty dlaczego?” Wyciągnął rękę i przedstawił się: „Nazywam się Kim,
prawie każdy Koreańczyk tak się nazywa. A ja – uśmiechnął się – siedzę dlatego, że
jestem japońskim, chińskim, niemiecki i w ogóle imperialistycznym szpiegiem”. To
mnie całkiem zaskoczyło i rozbroiło.
Kim nie opowiedział nic więcej o sobie, nie był też specjalnie ciekaw, dlaczego ja siedzę, pokazał dokładnie jak walić toporem i – jakby przepraszając za pośpiech – powiedział, że musi obejść całą „brygadę”.
I znowu zaległa cisza, którą ciągnęła się chyba aż do bieguna północnego...
Taka właśnie myśl zjawiła się, ale tylko na sekundę. Została ona usunięta z głowy, z serca i nawet z wszystkich innych możliwych miejsc przez myślenie – jeśli to tak nazwać
można – o jedzeniu. Tylko o jedzeniu i o odpoczynku. Podszycie było takie zapraszające do leżenia, było ciepło, myślałem, że może dałoby się usnąć i zapomnieć o głodzie? Ale bałem się. Trzeba przecież pracować, za drzewem jakimś, za krzewem może
ktoś obserwować, czy pracuję. Usiłowałem myśleć racjonalnie o samej pracy, o obozie,
o kraju, nawet o moich najbliższych nie dało się myśleć. Tylko o jedzeniu. O chlebie.
Zanim dotarliśmy po pracy do obozu, było już ciemno, niewinne całkiem
gwiazdy lśniły spokojnie na niebie. Najpierw biegaliśmy po chleb. Ja – tak jak dnia
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poprzedniego – „zafasowałem” 3 kilogramy chleba: jeden kg – mój przydział, drugi
– za pieniądze, trzeci na nazwisko chorego. Z chlebem pod pachą albo w jakimś
woreczku czy chustce, ze zdobytym dnia poprzedniego na śmietniku „kociołkiem”
w drugiej ręce, wszyscy biegali do kolejki czekających już pod jednym z okienek
kuchni. […]
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Miesiąc przeleciał razem z krótkim północnym latem. Dni były jeszcze ciepłe, ale bardzo krótkie. Poranki i wieczory były chłodne. Tym chłodniejsze, że aż do
końca dnia roboczego, który trwał kilkanaście godzin, byłem zupełnie bez jedzenia, jak w pierwszych tygodniach. Ale zaszła ogromna różnica, ponieważ – zgodnie
z zapowiedzią – dokładnie po miesiącu, skończył się okres „przyzwyczajania się”
i konsumowania według „potrzeb”. Następnego dnia zaczęła obowiązywać norma.
Mierzona była w metrach sześciennych. Tego pierwszego „normowego” dnia pracowałem z największym wysiłkiem. Wyniku mojego tego dnia nigdy nie zapomnę
– ściąłem, przepiłowałem na budulec itd. i oczyściłem z gałęzi 17 drzew. Byłem prawie z siebie dumny. Okazało się, że wykonałem 40% normy. Skutki tego faktu były
natychmiastowe i najdramatyczniejsze spośród możliwych: dostałem 400 gram
chleba. Zamiast trzech kilogramów! Bo o kupowaniu nie było już mowy.
Nie wspomniałem dotąd o tym, że od kilku przecież miesięcy nie konsumowaliśmy w ogóle żadnych tłuszczów i tylko maciupeńko białek w postaci kawałków
dorsza w zupie. Cukru też nie dostawaliśmy. [...] Trzeba zatem wiedzieć co nieco
o chlebie konkretnym. Zasadniczą, najważniejszą jego cechą było to, że już według
przewidzianej receptury był „dość” wodnisty. Ale receptury przecież nie przestrzegano, więc był jeszcze bardziej wodnisty. Dlatego też „jasnym się stało”, że wartość
kaloryczna chleba ze skórką, czyli – przede wszystkim – przylepki, jest kilkakrotnie
większa od wartości porcji „ze środka”. Doszło na tym tle do bijatyk i zaczęto wydawać przylepki według listy codziennie komu innemu.
Po zjedzeniu tych 40 dkg chleba, zamiast trzech kilogramów, chciało się bardzo usnąć, ale nie można było usnąć tak szybko „jak przedtem”; chciało się bardzo
płakać, bardziej niż „przedtem” – ale i płakać nie można było.
Czułem, że słabnę. Nie wiem, ile wtedy ważyłem, nikt się na tym nie zastanawiał. Przypuszczam, że poniżej 47, czy 46 kg. Ale nie o to chodzi. Po kilku zaledwie „normowanych” dniach wyraźnie, tzn. „odczuwalnie” osłabłem. No więc co?
Przepiłować leżące już drzewo na te różne kawałki można tylko klęcząc.
A ziemia była już bardzo wilgotna i zimna. Ale na to nie było żadnej rady. Słońce jeszcze świeciło, trwało jeszcze ciepłe dosyć południe – a robiło mi się zimno,
cholernie zimno i głowa zaczęła mnie boleć. Nie mogłem dłużej pracować. Usiad-
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łem na jakimś pniu. Po kilku minutach zjawił się nasz brygadzista, ów brakarz leśny
z Polski. „Dlaczego pan siedzi, panie Leonie?” „Chory jestem”. Podszedł – to był
bardzo dobrze wychowany pan – położył dłoń na moim czole: „No nie, gorączki
pan nie ma, przemęczony pan, rozumiem, ale wie pan przecież – norma, chleb i nie
daj Boże karcer (izolatka) też! Co możemy zrobić?” Wróciłem do piły, on poszedł.
Po kilku minutach pomyślałem sobie, że mam definitywnie absolutnie wszystko
w d… – i znowu usiadłem. Wtedy zjawił się „dziesiętnik” Mielnikow, szef brygadzistów. Słyszałem od innych, że w 1937 dostał 10 lat z art. 58, czyli „wróg narodu”. Był
wysoki, bardzo sympatyczny, miał jasne włosy i zielone oczy, które budziły zaufanie.
On też położył dłoń na moim czole, ale postawił całkiem inną diagnozę. Powiedział,
że mam na pewno wysoką temperaturę i żebym poszedł do ogniska, przy którym
siedział jeden ze „striełkow” i przeczekał te kilka godzin do wieczora.
Czułem się tak źle, że nie myślałem nawet o jedzeniu, nie pobrałem ani chle- 47
ba, ani zupy – poszedłem prosto do „lekpoma”, czyli pomocnika lekarza, którym
był Ukrainiec Połuchtowicz. Spojrzał tylko na mnie, wsunął pod ramię termometr,
po trzech minutach wyciągnął, było prawie 40 stopni. Najpewniej ze strachu, że
może to być jakaś choroba zakaźna, powiedział do mnie z miejsca, że zaprowadzi
mnie do izby chorych, za „zoną”. Ja już byłem w takim stanie, że było mi w ogóle
wszystko jedno. […]
Po kapitulacji, gdy Niemcy zajęli już miasto, gdy różne oddziały zajmowały
różne budynki, byłem akurat na Placu Krasińskich. Ustawiły się tam jakieś wojska
niemieckie. Dużo ich było. Stali w dwuszeregu, wysocy, przystojni, całkiem jak ludzie. Nękała mnie ciekawość: jacy u licha oni są? Podszedłem bezpośrednio do nich
i zagadałem. Nie pamiętam od czego zacząłem, ale jakimś kolejnym pytaniem było,
co mają zamiar zrobić z Żydami. Żołnierz bez namysłu odpowiedział: „wywłaszczyć”. „A z robotnikami np. żydowskimi” – zapytałem. Spojrzał na mnie i jakby
zastanawiał się, ale tylko sekundę: „Das gibt nicht”. A co z wojną? Przecież toczy
się wojna między Niemcami a Anglią i Francją? A Rosja? Jak to właściwie będzie
między Rosją a Hitlerem? Mgła! Od miesięcy bez gazet, wiadomości, radia, listów
– niczego nie można sobie nawet wyobrazić. […]
Do lasu jechało się teraz saniami, co pogarszało sprawę. Ale później zaczęła
się praca i nie czułem już zimna. Nie byłem już drwalem, byłem w brygadzie „nawalszcikow”, czyli składających na podjeżdżające sanie ścięte przez drwali drzewa.
Przy tej pracy nie można było robić pauz według własnego uznania. Sanie nie mogły
czekać, każdy walczył przecież o normę, czyli o chleb. To było może dziwne, ale zupełnie zapomniałem, że stopy, zwłaszcza palce, przed rozpoczęciem pracy marzły
i bolały. Po powrocie do „zony” szybko biegłem po te 400 gram chleba i po zupę
i z dobytkiem tym – do baraku. Zrzuciłem z siebie waciak, następnie przemoczone
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pantofelki i... „gruby” palec prawej nogi tak zabolał, momentalnie, że zacząłem aż
wyć. Nie było na nim żadnych śladów, żadnej bladości czy zaczerwienienia. Ktoś
zawyrokował, słusznie zresztą, że palec zamarzł. „Trzeba nacierać śniegiem”. Ktoś
przyniósł mi „kociołek” śniegu. Nacierałem. Nacierałem kilka godzin, stękałem i w
ogóle nie spałem. Od razu po pobudce poszedłem do Połuchtowicza, powiedziałem
co się stało i – że nie mogę iść do lasu. „Pokaż palec”. Na palcu nie było najmniejszego śladu. Płuchtowicz był zrozpaczony. Zaczął mi nerwowo tłumaczyć, że nie może
mi dać zwolnienia, skoro po miesięcznym pobycie w izbie chorych przepracowałem
jeden tylko dzień – a na palcu nie ma śladu odmrożenia. Jeszcze raz i jeszcze raz
tłumaczył mi, że mi wierzy, ale nie może zwolnić, bo jego zdejmą z tej funkcji – co
będzie niekorzystne dla wszystkich – i wsadzą, zamiast mnie, do izolatki. Powiedziałem, że nie mam do niego żadnej pretensji, ale do pracy iść nie mogę. Zostałem
w baraku.
Porządek w obozie był taki, że po wyjściu brygad do pracy, sprawdzano
wszystkie baraki. Jeśli znaleziono kogoś, kto nie miał zwolnienia „lekpoma”, zabierano go bez żadnej dyskusji do izolatki. Ta zaś izolatka straszyła mnie nie tylko tym,
że leżało się w zimnej celi na gołej podłodze i prawie bez żarcia. Właśnie przed paroma dniami pewien mój rówieśnik z Polski został w izolatce zwyczajnie zgwałcony
przez bandziora rosyjskiego i – ponieważ bronił się, bezskutecznie oczywiście – dotkliwie pobity. Pobicie też nie było – być może – najgorszym przeżyciem tego chłopca. Ostatecznie, mógł nikomu nie mówić o tym co się stało. Ale po wyjściu z „karceru”, ten gwałciciel i niektórzy spośród rosyjskich kryminalistów „spotykając” go
z uśmiechem pytali: „Kak żyzni, ty jobany w rot?” („Jak żyjesz, ty p...y w mordę?”).
O tym wszystkim wiedziałem – i musiałem zostać. Kim zauważył, że nie opuściłem
obozu i zjawił się w baraku moim jeszcze przed kontrolą. Powiedziałem mu, co się
stało. Wiedziałem, że z Połuchtowiczem łączy go przyjaźń i „wstąpiła we mnie nadzieja”, że on mi pomoże. I rzeczywiście. Zaraz wracam – powiedział i wyskoczył
jak z procy. Wrócił po pięciu minutach: „Chodź, dostaniesz zwolnienie”. „Jak to
zrobiłeś?” – „Jak? Zwyczajnie, przemówiłem do sumienia po matuszce...”
Palec bez przerwy strasznie bolał. Następnego dnia, gdy brygada wyszła,
zdjąłem bandaż i oczom moim ukazała się zapowiedź prawdziwego szczęścia – mianowicie: duży pęcherz! Pobiegłem z tym do Połuchtowicza, którego pęcherz ten
prawie rozanielił. „Teraz nie mamy się czego bać! Jutro palec zacznie ropieć, z każdym dniem coraz bardziej, będzie »zamieczatielno«!” Wypisał zwolnienie od razu
na dwa tygodnie.
Czym jest ból w porównaniu ze zwolnieniem z pracy w obozie. Niczym.
Nie umiera się z pracy... Ale przy tak marnym jedzeniu – zabić może tylko praca.
Albo inaczej – przy tym jedzeniu można „pociągnąć” jakiś czas, dość długi, ale
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– nie pracując. Problem równowagi kalorycznej został przez nas zbadany całkiem
dokładnie, empirycznie.
Życie stało się piękniejsze – jak powiedział kiedyś Stalin. Tym bardziej, że
chory dostawał trochę więcej chleba. […]
Palec mój goił się – i na to nie było rady. Dostałem ostatnie zwolnienie, trzecie, na dwa tygodnie i z rosnącym przerażeniem myślałem o powrocie do lasu. Właściwie, to rada była – można było ranę zainfekować np. i przedłużyć w ten sposób
zwolnienie z pracy. Metodę tę – słyszałem – stosowali często mniejszego znaczenia
przestępcy kryminalni. Najpopularniejszym zabiegiem było przeciągnięcie pod
skórą (w dowolnym miejscu) igły z nitką zamoczoną uprzednio w nafcie. Zapalenie
nastąpiło już po kilku dniach. „Dowcip” polegał na tym, żeby władza nie mogła
znaleźć miejsca ukłucia, co równało się „razobłaczeniem” (zdemaskowaniem) wrogiej roboty. Ta „robota” nazywała się „czlenowreditielstwom” i traktowana była nie 49
jako przestępstwo kryminalne, tylko polityczne, jako że ciało i jego części należą do
narodu, mają służyć temuż narodowi i kto świadomie uszkadza te „części”, no, to
tak jakby psuł części np. traktora. Wroga robota antypaństwowa. Zatem – mój palec
musiał się goić aż do przykrego skutku, nie mogłem temu przeciwdziałać.
Tymczasem byłem nieustannie głodny, nawet bezpośrednio po zjedzeniu
całej porcji chleba i – najpewniej dlatego – wszystkie sprawy tego świata stały się dla
mnie jakby mniej ważne. Nie w tym sensie – naturalnie – że doszedłem do takich
„konkluzji”, ale w tym prostym sensie, że po prostu trudno jest zajmować się kosmosem, gdy nie można przestać myśleć o jedzeniu. Chyba... że znajdzie się ktoś,
kto pomoże. Nie jedzeniem (co byłoby wspaniałe), ale rozmową chociażby. I znalazł się taki. Był nim Marian K. „Mieszkał” w tym samym co ja baraku i kiedyś po
zjedzeniu „obiado-kolacji” zwyczajnie podszedł do mnie i powiedział, że chciałby
trochę ze mną porozmawiać. Jak już wspomniałem, Marian zdążył przed wojną stać
się adwokatem, początkującym i nie mającym z „tego” żadnych dochodów na razie,
ale posiadającym w głowie „kapitał wiedzy”, nieprzydatnej w lesie, ale imponującej.
Był trochę tylko wyższy ode mnie, miał duże, mądre, szare i niesłychanie żywe, inteligentne oczy. Najpierw „macał” mnie pytaniami – a skąd, a gdzie mieszkałem, gdzie
pracowałem, czy widziałem taki film i czy czytałem taką książkę i takie tygodniki,
itd., itp. – a wszystko zmierzało do tego, żeby jakoś dowiedzieć się „kto zacz”, ale
robił to wszystko tak umiejętnie, składnie i jakby z czystej tylko, bezinteresownej
ciekawości, że nie można było się gniewać. I właściwie po 15 minutach dogadaliśmy
się, że jesteśmy z tej samej gwardii, czyli z ruchu komunistycznego, łaskawie nam
rozwiązanego przez „Komintern”. Ale Marian był chyba z 6, może 7 lat starszy, więc
zdążył już być w partii, podczas gdy ja byłem tylko w organizacji młodzieżowej. Ta
„wspólnota ideowa” dodatkowo nas zbliżyła, bo chociaż mówiło się w Polsce – jak
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wiadomo – bardzo dużo i nazbyt głośno o „żydo-komunie”, to wśród setek Żydów
naszego obozu (jak się potem okazało) byłych komunistów było tylko kilku. […]
Po „kolacji” wyszliśmy z baraku, żeby „spokojnie trochę pogadać” i natknęliśmy się na komendanta Tambajewa. „Wy kuda?” zapytał zdumiony Kazach. Jego
zdumienie było na pewno szczere, ponieważ obóz nie był Parkiem Łazienkowskim
i zimą, po pracy, nikt tam nie spacerował. A od nas właśnie usłyszał, że chcemy
sobie trochę pogadać i pochodzić, na co zareagował zupełnie „zaskakująco”, bo powiedział, że on też chce z nami pogadać i zaprosił nas do swego całkiem „ujutnego”
(przytulnego) legowiska. Nie mieliśmy pojęcia, czego on może sobie życzyć, ale
niebawem okazało się, że kierowały nim pobudki natury szlachetnej, albo – konkretniej mówiąc „głód wiedzy”. Zdjęliśmy nasze waciaki i on zaczął nam zadawać
pytania o Polsce. O Polsce, ponieważ wiedział, że jesteśmy z „tego kraju”, ale nie
interesował go ten kraj, tylko taki kraj, tj. kraj zachodni, kapitalistyczny, w którym
wciąż burżuje uciskają biednych, z czego też wynikało, że kraj musiał być zacofany
technicznie, bez elektryczności albo bez samochodów, bez kin albo bez samolotów – w każdym razie bez czegoś, co istnieje w „sposób naturalny” w socjalizmie,
bo przecież jakieś ważne różnice między tymi światami muszą być. Okazało się,
że był bardzo spostrzegawczy i szybko zwrócił uwagę na to, że my wszyscy prawie,
z „Polszi”, byliśmy ubrani dobrze, zaś w porównaniu z Rosjanami – prawie luksusowo. A wiedział też, że nie byliśmy kapitalistami, więc coś mu się nie zgadzało
i chciał wiedzieć, koniecznie, „Nu, kak wy żyli tam?”, w dni powszednie i w święta, i wieczorami, i latem, i zimą, i co się jadało, i co się piło, co można było kupić
za zarobek – co było bodaj najważniejsze. A wszystko, co mówiliśmy było prawie
egzotyczne i „oczeń interesno”, i wywołujące zdumienie i niedowierzanie, chociaż
my w najmniejszym stopniu nie chcieliśmy ani chwalić kapitalizmu „w ogóle”, ani
„kapitalistyczno-obszarniczej” Polski w szczególności, ponieważ my dalej byliśmy
„zasadniczo i teoretycznie” komunistami. My całkiem rzeczowo i uczciwie odpowiadaliśmy na wszystkie jego konkretne pytania. […]
O złotych czasach z odmrożonym palcem już zapomniałem. Pracowałem
teraz nad rzeką, przy układaniu ściętych drzew w sztable (sągi), wielopiętrowej wysokości, które wiosną, gdy rzeka ruszy „pójdą na spław”. Była to bardzo ciężka praca. Co kilka minut podjeżdżały sanie, zrzucali drzewa i jeśli nie zdążyło się uporać
z tym od razu, to zaczął się robić zator. W sztable układało się tylko drzewa przeznaczone na budulec, długości 6,5 m. Niektóre z tych drzew miały od strony pnia 50
i nawet więcej centymetrów. Od miejsca w którym drzewa zrzucano z sań, do sztabla było kilka, albo nawet kilkanaście metrów. Przesuwanie tych drzew, zwłaszcza
tego „grubego końca” (od pni) było często ponad moje siły. Robotę tę wykonywano
oczywiście parami. Ileś tam dni moim „naparnikiem” był jeden „z naszych”, może
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„ciut-ciut” silniejszy ode mnie, więc... przeklinając los i wyjąc czasami z wściekłości
i rozpaczy, jednak pracowaliśmy „bezkonfliktowo”.
Jakiegoś dnia zjawił się przy mnie zgoła inny „naparnik” – jeden z najgroźniejszych bandytów, przy którym znany już Nowikow był niemal barankiem. Nie
znałem nawet jego imienia, bo bardzo, bardzo rzadko pracował. Był wysoki, więc
z konieczności spojrzał na mnie z wysoka, nie wiem zatem czy z pogardą, czy zwyczajnie i kazał mi stanąć z tej strony gdzie drzewa były cieńsze, sam zatem wybrawszy sobie koniec „od pnia”. I zaczęliśmy pracować... On swoim drążkiem przesunął
gruby koniec na metr do przodu, ja swoim drążkiem cienki koniec na pół metra.
Spoglądał na mnie z wyraźną dezaprobatą, ale nic nie mówił, bo „w końcu” nadążałem jakoś. Aż nagle okazało się, że cienki koniec jakiegoś drzewa był strasznie gruby
i nie mogłem go ruszyć z miejsca. On swój koniec już przesunął na jakieś dwa metry
do przodu, więcej już nie mógł, bo wtedy to drzewo znalazłoby się w stosunku do 51
rzeki w pozycji pionowej, czy raczej prostopadłej, zamiast równoległej. Ja rozpaczliwie wbijałem ten cholerny drąg pod drzewo, ciężarem całego ciała i wszystkimi
siłami, które mogłem zmobilizować, usiłowałem ruszyć tę „Grubą Bertę” bodaj
o centymetr, ale – bez najmniejszego powodzenia. „On” to spokojnie obserwował.
I stało się jak – najdokładniej tak: wziął swój topór (a drwalski topór jest „potężny”)
i podszedł do mnie „w płotnuju”, czyli bardzo blisko, tak że poczułem na twarzy
jego oddech i widziałem jego ściemnione wściekłością oczy, uniósł topór wysoko
ponad moją głowę i powiedział, wymawiając każde słowo bardzo wyraźnie, jak
najlepszy aktor na repetycji – „Ty jobannyj w rot! Gołowu odrublu!” I trzymał to
narzędzie, które było dużo groźniejsze od osławionego miecza nad głową Damoklesa, nad moją głową... Możecie, czytelnicy, wierzyć albo nie – wasza sprawa – ale
przysiąc mogę, że „nawet nie śniło mi się bać”, chociaż doskonale wiedziałem, że on
wcale nie żartuje i dlatego też zamiast np. prosić go, spokojnie zapytałem go: „Czy
w twoim łbie jest jakiś mózg?” Zmrużył z wysiłku myślowego oczy, nie pojmował
związku jego mózgu z „aktualną sprawą”. Powtórzyłem więc pytanie i dodałem
(a przez ten czas nikt z nas nie zmienił swej pozycji: nasze ciała przylegały do siebie,
a nad głową moją był ten topór) „Jeżeli uważasz, że ja tego jebanego drzewa nie chcę
ruszyć z miejsca, no to ścinaj głowę. A jeśli twój mózg może pojąć, że ja nie mogę
go ruszyć, no to powiedz co mam robić”. I moje słowa powoli wsiąkły w jego mózg
(co jest dowodem, że „takowoj był”) i serce, i on odprężył się i znalazł wspaniałe
wręcz i jakże humanitarne wyjście: „Siadaj przy ognisku – powiedział – i śpij sobie,
albo odpoczywaj”. I zaczął pracować sam, za siebie i „za mnie” i szło mu to bardzo
sprawnie.[…]
Nie mamy wciąż żadnych wyroków, nie wiemy nawet „za co” siedzimy, nie
wiemy jak długo będzie trwał ten stan niewiedzy i co musiałoby się stać, żeby nasza
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sytuacja uległa zmianie. Nie ma gazet, nie ma radia. Gdzieś tam była ponoć wojna,
między Anglią, Francją i Niemcami. Skończyła się? Trwa? Ktoś w obozie coś wie,
przypuszczalnie „komendant” też, przypuszczalnie „striełki”, ale my nie wiemy.
A jednak – „moralnie” trzymamy się! [...]
O tym wszystkim właśnie rozmawialiśmy „wtedy” – ja i Marian z pewnym
sympatycznym Rosjaninem, który też należał do „słab-komandy”, w czasie pierwszej i jedynej rozmowy na tematy polityczne. Od dawna jakoś jakby „macaliśmy się”
spojrzeniami. My jego – dlatego, że wiedzieliśmy, że jest jedynym w naszym obozie
więźniem politycznym mającym wyrok 25 lat, co nawet w Komi było „czymś”, bo
– jak wiadomo – „za niczto” (za nic) dawali tylko 10 lat... Dlaczego on nas „macał
spojrzeniem”, nie wiem. Może mieliśmy takie inteligentne oczy? Tak czy inaczej, po
cudownej kolacji, wyszliśmy sobie raz – ja i Marian – na spacerek, żeby lepiej strawić
te łososie i inne wspaniałości i człapiąc tak natknęliśmy się na „niego”. Stanęliśmy,
popatrzyliśmy sobie w te „okienka duszy ludzkiej” i Marian zadał to niezbyt oryginalne pytanie: „Kak żyzń?” – i tak się rozmowa zaczęła. To była taka rozmowa raczej
filozoficzna, prawie bez konkretów, bo On jednak wciąż się bał, co nie było przecież dziwne. Tyle dowiedzieliśmy się, że był – przed aresztowaniem go – przewodniczącym „Ispołkomu” Charkowa, czyli jakby prezydentem tego dużego miasta.
Słuchamy więc tych skąpych informacji i zadajemy najprostsze przecież z prostych
pytań tego świata: „Jak i dlaczego doszło do tego wszystkiego?” Jeszcze wtedy nie
wiedzieliśmy, że zadowalającej odpowiedzi na to pytanie nikt nam nie udzieli. Żądaliśmy tej odpowiedzi od niego, podniecaliśmy się, domagaliśmy się wyników jego
przemyśleń i analiz – przecież siedział już kilka lat... A on mógł nam – okazało się
– zaofiarować tylko jedno twierdzenie, jedną konkluzję: „Gdie dieriewo rubiat – tam
szczopki letiat.” (Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą). Była to niewątpliwie „prawda
prawdziwa”, ale jakże uboga, zwłaszcza dla nas, będących super-wcieleniem konkretu, dla których – z tej racji – żadne uogólnienie w ogóle nie miało dostępu. Człowiek
siedzący o zmroku w salonie i grający Chopina – lub tylko słuchający – odkonkretnia się, staje się cząstką czy „kwantem” jakichś nieskończonych idei, staje się zatem
jakby bezcielesny, abstrakcyjny i dostępny wspaniałym prawdom ogólnym. Lecz
my? Z ciałami, które ani na chwilę nie pozwalają zapomnieć o swoim istnieniu (wiadomo – nie wie się o istnieniu zdrowej nogi, wie się o chorej), bo wszędzie coś boli,
swędzi, uwiera, dolega – już nie mówiąc o żołądku, o odciskach na dłoniach itd.,
itd. – czy mogły do nas przemawiać takie pieprzone banały? Więc namiętnie (z tą
naszą żydowską namiętnością przecież...) Marian wlepiał w niego te swoje duże,
szare oczy i cichym głosem, ale stanowczym domagał się śmiałości od niego, domagał się analizy konkretnej polityki i niemal nazwisk konkretnych winnych. I ja też
się domagałem. A On rozkładał ręce i powiedział, że dalej ma zaufanie do partii.
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I chyba miał, tak samo jak wierzący Żyd który jakimś cudem przeżył Oświęcim
nie stracił zaufania do Boga, bo niemożliwość uchwycenia sensu jest chyba łatwiej
znaleźć aniżeli świadomość bezsensu.
Rozstaliśmy się wtedy przyjaźnie, ale zawiedzeni. On najpewniej nie mógł
się zgodzić z odrzuceniem przez nas Jego głębokiej prawdy, która dla nas była pustym banałem; nam zaś było dziwnie, bo – gdy zaczęliśmy rozmawiać z nim – sądziliśmy, że nareszcie ktoś, kto wie przecież tyle o konkretach życia tego kraju, który
wpłynął na losy całych narodów i jednostek w innych krajach, wreszcie powie coś,
o czym my nie mogliśmy wiedzieć i co otwiera jakąś furtkę do zrozumienia.
Staliśmy na iskrzącym się w świetle reflektorów śniegu, patrzeliśmy na pochyloną postać wiernego syna partii, która człapiąc, wolno oddalała się od nas i wtedy chyba jakoś „doszło do nas” tak naprawdę, że przecież on na swoich słabych
barkach dźwiga 25 lat przyszłości, których nie może on sobie przecież wyobrazić 53
w tym kwadracie otoczonym drutami i wyszkami – i nie może sobie wyobrazić inaczej, bo niby z jakiej racji, skoro on – w odróżnieniu od nas – „ma” prawomocny
wyrok na 25 lat. I wtedy Marian powiedział: „Dlaczego męczyliśmy go, co on nam
mógł powiedzieć?” [...]
Przedwczoraj drwal, wczoraj kucharz, dzisiaj „pomocnik felczera”. Okazało się, że to właśnie było najlepsze. W czasie dnia pacjentów było mało. Ruch zaczął się po pracy. Odmrożenia i skaleczenia przede wszystkim. Po tygodniu byłem
już niemal lekarzem. Połuchtowicz każdą ranę obejrzał i mówił mi co robić – a ja
genialny cwaniak z Warszawy – już wiedziałem, gdzie co leży, ile czego trzeba i opatrunki robiłem sprawnie i szybko. Lekarstwa były mniej lub bardziej „uniwersalne”,
czyli – jedna maść lub jeden proszek na dziesięć różnych niedomagań czy ran. Po 2
godzinach było w ambulatorium cicho i czysto (ja sprzątałem) i można było porozmawiać, co nie znaczy, że zawsze się rozmawiało, bo nowości nie docierały do nas
– zaś niektóre problemy stare tylko podniecały. Ale czasami rozmawiało się naturalnie. Czasami tematem były „aktualne wydarzenia” samego ambulatorium. Raz np.
wszedł do nas jeden z polskich drwali, żeby zrobić kolejny opatrunek wrzodu pod
pachą. Zdjął z siebie wszystkie waciaki i położył obok, na ławeczce. Ja robiłem mu
opatrunek, gdy otworzyły się drzwi i wszedł wspomniany już kilkakrotnie Nowikow. Ale po chwili już go nie było. Mój pacjent zaczął się ubierać i nagle krzyknął
niemal z rozpaczą w głosie: „Ukradli!”. Okazało się, że w małym woreczku miał
trochę pieniędzy. Woreczek położył na waciaku, koło siebie przecież i – nie było go.
Od razu pomyślałem o Nowikowie. Był przecież tu, nie wiadomo po co. Tylko on
mógł ten woreczek zwędzić. Powiedziałem to Połuchtowiczowi, który bardzo się
oburzył i poleciał z tym do Tambajewa. Zaczęto szukać Nowikowa. Po jakiejś godzinie wszedł do ambulatorium, już wiedział, że ja „oskarżyłem” go, więc podchodzi
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do mnie wielki, straszny i pyta mnie wściekłym głosem: „Jakie, job twoju mat’, pieniądze ja wziąłem?” A co ja? Aż nie do wiary, że byłem taki bohaterski, ale to fakt,
patrzę mu prosto w oczy i mówię: „Jakie pieniądze? Zwyczajne, sowieckie”. Wtedy
on prawą ręką chwycił szczapę półmetrowej długości, ze stosu leżącego między „ławeczką” a piecem, uniósł ją nad moją głowę... Ale co to dla mnie szczapa, skoro
już widziałem nad głową wielki topór. Więc mówię mu, żeby oddał pieniążki, bo
„budiet chuże”. Uciekł w ciemność. A nazajutrz pieniędzy przy nim – oczywiście
– nie znaleziono. Takie wydarzenie było – naturalnie – było przedmiotem „jakiejś”
rozmowy między mną a Połuchtowiczem. […]
Nie mogliśmy – jak już wspomniałem – mówić o „bieżących problemach
światowych czy rosyjskich”, z powodu izolacji, z powodu totalnego braku wiadomości. Ale można było mówić o przeszłości, gdyby... było można. Połuchtowicz
wprawdzie wielokrotnie opowiadał, jak go aresztowano, jak innych aresztowano
i można było bez trudu domyślić się co myślał o tym, o czym nie mówił, ale nie
można było o tym mówić. Nikt nie wyrażał poglądów antyradzieckich, nikt nie
chciał wygłaszać poglądów proradzieckich, czy raczej propartyjnych, czy jeszcze
bardziej „raczej prostalinowskich” – więc wszystkie te problemy były tematem
„tabu”. Milczenie na temat tego wszystkiego, co bezpośrednio czy pośrednio było
związane ze Stalinem nie wynikało jednak – jak sądzę – wyłącznie ze strachu. Dla
większości chyba, w każdym razie dla większości mało wtajemniczonych (a do tych
z każdym rokiem należało coraz więcej osób), Stalin był czymś w rodzaju „Cara-batiuszki”, którego podwładni oszukiwali, który nie wiedział o tym całym „bezobraziju” (bezeceństwie) dziejącym się w ojczyźnie. My – to znaczy np. ja i Marian – też
należeliśmy do tej kategorii. Żeby móc myśleć inaczej, trzeba było móc doszukać
się sensu w „tym co się działo”, np. sensu wsadzania do więzienia ludzi niewinnych,
ludzi, którzy nawet w myślach nie grzeszyli przeciwko ustrojowi. [...]
Mijały te krótkie dni zimowe, szybko, szybko, szybko. Tambajew jakoś nie
pokazywał się, co znaczyło, że przedłużenia okresu „słab-komandy” nie będzie,
trzeba będzie wrócić do lasu. […] Do dania miałem bardzo dobre ubranie kupione
w [19]39 roku, niemal tuż przed wojną i jesionkę niemal szałową, za samo uszycie
której zapłaciłem – również w 1939 roku – 150 zł! Ubranie postanowiłem dać Kimowi, chociaż jeszcze nie mówiłem mu o tym, żeby nie musiał wyjść na wolność
w obozowym stroju. Do idei Mariana, żeby dać Tambajewowi jesionkę, odniosłem
się sceptycznie. Jeśli mu dam tę jesionkę, to – po pierwsze – niejako zmuszę go do
tego, żeby mnie potraktował jak jednego „z tych”, którzy mu za różne przywileje płacą. […] Brzmiało to – oczywiście – strasznie „bombastycznie”, co skłoniło
Mariana do wyrażenia swej oceny mojej filozofii „panienki” krótkim i niesłychanie treściwym słowem „POC”.7 Jednak po chwili powiedział, że chyba mam rację.
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Wynikało z tego, że trzeba będzie na razie wrócić do lasu i czekać na wyroki boskie
i Tambajewa.

Czort z nimi – Niech się sami pilnują

Mijały znowu leśne dni bardziej ponure niż dni przed okresem pracy w ambulatorium, bo bezpośrednio po „czymś dobrym”, i znacznie głodniejsze niż dni
„ambulatoryjne”, bo różnica między kaloriami otrzymanymi a wydatkowymi, była
tu znacznie większa. Każdy następny dzień kruszył wiarę w interwencję jakichś nieznanych i potężnych „dobrych” sił, nawet wiarę w ponowną „ingerencję” Tambajewa. […]
Pewna część więźniów, bardzo zresztą ograniczona (ci z księgowości, kierownicy produkcji, lekarz, strażak itd., itp.) musiała w ciągu dnia wychodzić z terenu
obozu do budynków leżących poza terenem obozu i odwrotnie – tamci mieli liczne 55
sprawy w obozie. Cały ten „ruch” obejmował nie więcej jak 15–20 osób. Wpuszczanie i wypuszczanie odbywało się w ten sposób, że w takiej małej stróżówce (czy
wartowni?) siedział „striełok”, który widząc przez okno, kto chce wejść albo wyjść,
odnotował go na swojej liście i wciągał żelazny drążek, który „zamykał” furtkę. Po
przejściu wypychał drążek i furtka była zamknięta. […]
Tak czy inaczej, jakiegoś dnia zjawił się Tambajew i powiedział mi, że „striełki” doszli do wniosku, przy jego pomocy, że nie ma sensu, żeby oni, porządni obywatele,
pilnowali tych wrogów. Odbyło się takie kolektywne „przymrużenie oczu”, ktoś
powiedział „czort z nimi, niech się sami pilnują” i sprawa została załatwiona. Przypuszczalnie dało to „striełkam” jakieś dodatkowe korzyści, o których mnie nie raczyli poinformować, czym się zresztą nie martwiłem.
Powierzchnia „wachtiorki”8 wynosiła jakieś 5,5–6 m². Była prycza od ściany
do ściany, mały stolik, jedno krzesło. Był też piecyk żelazny. I było jeszcze trochę
miejsca dla mnie. Do siedzenia i do leżenia. Chodzić „w tym” nie można było, ale
można było wyjść – gdyby się miało na to ochotę. W pierwszych dniach nie miałem.
Mrozy czterdziestostopniowe nie są kuszące. Od razu pierwszego dnia przyszedł
„do mnie” ze swym obiadem Marian. Jedliśmy razem i mogliśmy spokojnie gadać
lub milczeć lub przeklinać. Już po kilku dniach okazało się, że ta stróżówka była
miejscem wręcz błogosławionym. Zjawił się Mendelson, wciąż pracujący w kuchni
– i powiedział nam, mnie i Marianowi, że możemy codziennie dostać dwa obiady.
Prawie tłumaczył się przed nami, że nie mógł tego wcześniej zaproponować, gdy
byliśmy w ogólnych barakach, bo ktoś wtedy na pewno zauważyłby to, ale teraz,
skoro jemy w tej oddalonej od wszystkich baraków „wachtiorce”, to możemy dostać podwójne porcje. Była to zmiana gwałtowna, nagła, arcyważna – jakby otwarcie
„drugiego frontu” w walce o życie. „Szefem” magazynu żywnościowego (dla kuch-
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ni) i chleba był Nirenberg. Był wysoki, chudy, w moim wieku, z jakiegoś małego
miasteczka, ale z jakiego, nigdy nie wiedziałem. Ani ja, ani Marian nie wymienił
z nim więcej niż kilka słów, byliśmy więc zaskoczeni tym, że pewnego dnia zjawił
się „u mnie” z dodatkową porcją chleba pod pachą i obiecał co kilka dni podrzucić
nam trochę dodatkowego chleba. Najpewniej skłonił go do tego Mendelson. Śledztwa w tej sprawie nie prowadziliśmy... Wartość chleba – kaloryczna (my liczyliśmy
wszystko na kalorie) była, oczywiście, dużo większa od wartości zupy, nawet z kaszą. Słowem – sytuacja „na froncie żywności” radykalnie poprawiła się. Humor nie
poprawił się jednak „proporcjonalnie” do wzrostu ilości spożywanych kalorii czy
nawet białek. Po pierwsze dlatego, że właśnie po przekroczeniu progu zagrożenia
biologicznego zjawia się możliwość i nieuchronność myślenia o wszystkich innych
elementach naszej tragicznej sytuacji, czyli dręczenia się tym wszystkim, co nie było
„przedmiotem” szczególnego zainteresowania, gdy całkiem na zimno i całkiem
trzeźwo ocenialiśmy, że z braku jedzenia i wycieńczenia „kipniemy”. Trochę prędzej, albo trochę później. Po drugie zaś dlatego, że uczucie głodu nie znikło, nawet
w najmniejszym stopniu. Te podwójne zupy z kaszą, łącznie z chlebem i z ewentualnymi dodatkowymi porcjami chleba – jak dawniej zjadaliśmy od razu i czekaliśmy
na następny posiłek dobę. No, ale to jest problem subiektywnych odczuć. Świadomość, że konsumujemy „podwójnie” krzepiła nasze „morale”, wiarę przetrzymania
– sama zaś żywność krzepiła dodatkowo nasze „ciała”. […]

Socjalno-opasnyj element

56

Siedzieliśmy od wielu, wielu miesięcy, siedzieliśmy sobie spokojnie, czasami
ufając, że „ktoś” nad nami czuwa, czasami sądząc, że bogowie, jeśli istnieją, całkiem
o nas zapomnieli.
Okazuje się jednak, że nie, że gdzieś tam o nas pamiętano. Pamiętała władza
sowiecka. I to jest właściwie zdumiewające!
Już na wstępie tych wspomnień napisałem, że nikt nas nie sądził i nikt z nas
nie miał wyroku. I nagle, jakiegoś dnia, po tylu właśnie miesiącach (siedmiu czy
ośmiu) do obozu zjechali jacyś „panowie” (chciałoby się rzec, gdyby nie ich mundury oficerów NKWD) z ciężkimi „pakami”. Zwołano nas wszystkich, powiedziano,
żebyśmy „se stanęli spokojnie”, przeczytają nam, jaki każdy ma wyrok – no i – rzecz
oczywista – za co ma ten wyrok, za jakie przestępstwo.
Na wyniesionym z kancelarii stole położono setki „akt”, w porządnych
teczkach, świadczących już samym swym wyglądem, że istnieje „pariadok” w tej
służbie (służbie bezpieczeństwa), oficerowie stanęli wokół, temu najważniejszemu jakiś mniej ważny podał pierwszą teczkę i ten donośnym głosem przeczytał:
„Zakliuczonnyj” (więzień) taki a taki (imię, nazwisko, rok urodzenia) – trzy lata,
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jako socjalno-opasnyj element, czyli – po polsku – jako „element społecznie niebezpieczny”.9 I tak kontynuował nazwisko za nazwiskiem, nazwisko za nazwiskiem
– kilkaset nazwisk. I wszyscy, bez jednego wyjątku, „dostali wyroki” za to samo
przestępstwo, czyli za brak jakiegokolwiek przestępstwa, czyli za nic, czyli po prostu za to, że ktoś uznał, nie wiadomo dlaczego, że należą do „społecznie niebezpiecznych”. Ale nie tylko to było przedmiotem naszego zdziwienia i zaskoczenia.
Jeszcze bardziej zagadkowe – jeśli to właściwe słowo – były terminy wyroków. Za ten
sam przecież grzech, jeden dostał trzy lata, drugi pięć. Ogólnie biorąc mniej więcej
połowa dostała trzy lata, druga połowa pięć. [...]
A potem dyskutowaliśmy o tym „dziwolągu” „SOE”, o którym dotąd nie
słyszeliśmy. Nie byliśmy już przecież całkiem „zieloni”, już wiedzieliśmy co to jest
artykuł 58, wiedzieliśmy o „specjalnych trójkach”, które sądziły – jeśli tak to można
nazwać – „w specjalny sposób”, ale o tym, żeby w ogóle nie sądzić – w żaden sposób 57
– tylko po prostu dawać wyroki za... „społecznie niebezpieczny element”, tego nie
znali nawet ci nieliczni w naszym obozie „polityczni” którzy byli z „naboru” 1937
roku.10
Nie mogliśmy nie zastanawiać się nad dziwnością tego innego problemu,
dotyczącego nie tyle nas, w każdym razie nie bezpośrednio i nie wyłącznie nas, tylko
dotyczącego mistycznej istoty samego systemu. Nikt z nas nie wiedział, że „nadejdą
kiedyś” jakieś wyroki i siedzieliśmy sobie dobrze, harowaliśmy, zdychaliśmy z głodu powoli, wszystko rozwijało się tak, jak się rozwijać było powinno. Nam te wyroki
nie były potrzebne. Więc komu były? Komu? Jeśli władza mogła nas wsadzić bez
sądzenia, bez udowodnienia jakiegoś przestępstwa, mogła nas wsadzić i zmusić do
katorżniczej pracy, to po kiego ch...ja potrzebne były wyroki? Nasz umysł nie szukał
już sprawiedliwości, ani miłosierdzia ludzkiego, ani żadnego humanitaryzmu, nie,
szukaliśmy sensu, odrobiny sensu, bo bez tego człowiekowi jest chyba najgorzej.
Ale może nie to było najważniejsze, że „straszno” bez sensu. Najważniejsze chyba
było to, że nawet w tych warunkach nasze „szare komórki” domagały się poznania
„dla samego poznania”... przejawiając w ten sposób „działalność” najbardziej bezinteresowną i – tym samym – najszlachetniejszą. To dotyczy naszych mózgów, nie
problemu „systemu”. […]

Ruszyła rzeka

Zdarzały się jeszcze mrozy „potworno-błogosławione”. Błogosławione, bo
jak było poniżej 40 stopni, to przecież nie pracowało się. A potworne, bo można
było odmrozić sobie nos, uszy, cokolwiek – w ciągu minuty. W czasie takich mrozów
wysyłano do lasu małą grupkę ochotników, by przywieźli opał dla potrzeb obozu.
Dostali za to dobrą wyżerkę i kilka „wolnych” dni. Widziałem, własnymi oczami,
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jak jeden z tych ochotników „zapomniał się” i zdjął rękawice, żeby sobie lepiej poradzić z jakimś drążkiem metalowym przy saniach. Dotknął dłonią drążka i – już
nie mógł oderwać dłoni. Może, gdyby wiedział co robić, gdyby długo dmuchał, gdyby inni dmuchali – może skóra odtajałaby powoli. Ale on przeraził się i zaczął siłą
odrywać dłoń i zostawił na metalu kawał czerwonej skóry – a na dłoni wielka rana.
A kilka dni później, w południe zrobiło się ciepło. Jeszcze kilka dni później
ruszyła rzeka. „Nasza rzeka”, Iżma, dopływ Peczory. Jaka była w innych miejscach
nie wiem i g... mnie to wówczas obchodziło. Koło nas była wąska, ale „cholernie”
bystra. Skoro rzeka ruszyła, to trzeba było miliony metrów sześciennych drzewa, nagromadzonego w sągach, które układało się przez całą zimę wzdłuż wysokich brzegów, wrzucić do rzeki. Lecz nie jest to takie proste, jak się wydaje, skoro „szczapki”
te mają po 6 i pół metra długości i leżą, te w najwyższych rzędach, 20–25 metrów
nad poziomem wody.
Tak czy owak, ja trafiłem do nowej brygady, która zadanie to miała wykonać. Okazało się, że przy tej robocie miało się co najmniej kilka szans na godzinę,
żeby zostać zabitym. Wynikało to z tego, że drzewa nie spadały do wody w pozycji
poziomej tylko pionowej, ponieważ jeden koniec był szerszy i cięższy. Po kilku minutach tworzyły się ogromne zatory z poplątanych jakby drzew. Żeby je „rozplątać”
trzeba było najczęściej wejść w środek tego gąszczu i długim drągiem „poruszyć”
jakieś „strategicznie leżące” drzewo. Wtedy padać zaczęły drzewa z wszystkich stron
i trzeba było zdążyć uciec. Tylko tyle. Faktu, że żadno z tych drzew nie zabiło mnie,
nie da się w sposób racjonalny – czyli bez uwzględnienia roli aniołów – wytłumaczyć. […]

Wojna

58

W naszym obozie nigdy nie widziałem gazet. Być może żołnierze, którzy
ochraniali nas, jakieś gazety otrzymali, z ogromnym opóźnieniem, ale więźniowie
nigdy gazet nie widzieli. Radia u nas też nie było. Ale w „Centrali”, 20 km od nas,
było radio. Między „Centralą” a „nami” było też, naturalnie, połączenie telefoniczne. Wynikałoby z tego, że o wybuchu wojny „władza obozowa” dowiedziała się
jednocześnie z całym krajem.11 Ale my dowiedzieliśmy się później trochę i raczej
„nieoficjalnie” od funkcyjnych więźniów, codziennie odwiedzających centralę czy
też nasz obóz. Z tego też wynika, że nie wszyscy więźniowie dowiedzieli się jednocześnie. Najpierw dowiedziała się cała „administracja” obozowa, składająca się, jak
już wspomniałem, z samych przecież więźniów.
Kierownikiem produkcji obozowej był Rosjanin pochodzenia włoskiego.
Nazwiska nie pamiętam. Powodziło się temu „Rukrabowi” (skrót słów „Rukowoditiel Rabot”) doskonale. Mieszkał w oddzielnej dwuizbowej chałupce i miał do
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swojej dyspozycji, niczym generał jakiś, ordynansa, którym był jakiś dość cherlawy młody polski Żyd, który kupił to stanowisko za dobry zegarek. Ten „ordynans”
sprzątał, prał, mył naczynia swego „pana”, który w stosunku do niego był „grzeczny”, ale nie dopuszczał do „poufałości”: on przecież był „uczciwym przestępcą”
(czyli niepolitycznym przestępcą), „ordynans” zaś „społecznie niebezpiecznym
elementem”. Pewnego ranka, po zjedzeniu śniadania, ten „Rukrab” wciągnął na swą
twarz taki „jechidnyj” (przebiegły) uśmieszek i powiedział do ordynansa, cedząc
każde słówko: „Teraz weźmiemy się za Żydów... poleje się krew, poleje...”
O tym wszystkim powiedział mi i Marianowi ten ordynans wieczorem, po
pracy. Był przerażony.
Wśród więźniów zaczęło się „coś” dziać. Nie sposób było określić dokładnie
co. Między Polakami a Żydami nie było dotąd żadnych problemów. Teraz zdarzało
się, że gdy zbliżał się Żyd, Polacy przestali ze sobą rozmawiać. Czasem doszło też 59
do takich krótkich i bardzo... specyficznych dyskusji na temat najbliższej przyszłości. Nikt wyraźnie nie ujawniał swych poglądów, czy też nadziei, pragnień, oczekiwań, ale czasami dość wymownie świadczyły o tym spojrzenia, uśmiechy, gesty. To
wszystko było rezultatem tego, że do obozu dotarły już wiadomości o wielkich początkowych klęskach sowieckich wojsk. Jak zwykle w takich sytuacjach bywa, brak
wiadomości oficjalnych spowodował wzmożoną aktywność „fantazjotwórczą”.
Nastąpiła jakaś odczuwalna polaryzacja stanowisk i kierunek owych fantazji wynikał wyłącznie z pragnień. Ordynans „Rukraba” donosił nam teraz codziennie „co
ON powiedział”. Wynikałoby z tych jego wiadomości, że tylko patrzeć jak wojska
niemieckie zjawią się na dalekiej północy, w Komi.
Ani ja, ani nikt inny, nie miał najmniejszych podstaw do mówienia czy pisania o postawach ogółu więźniów, Polaków, czy też Żydów. Nie było takiego, który
rozmawiałby z jakąś większą grupą ludzi – bodaj dziesięcioosobową, nikt nie przeprowadził żadnych badań. Ludziom znajdującym się w takiej jak my sytuacji, nie
jest łatwo wzbudzić w sobie „tak całkiem nagle” – przyjaznych uczuć do władzy,
która tak nas potraktowała, w dodatku – za nic. Wydaje się jednak, że ci, którzy
jakoś potrafili sobie wyobrazić czym jest faszyzm niemiecki (chociaż ani wtedy, ani
długo później jeszcze nie wiedzieliśmy prawie nic o tych największych zbrodniach
niemieckich) – stosunkowo łatwiej mogli przezwyciężyć naturalną – w naszej sytuacji – wrogość w stosunku do Rosji. Dla mnie i dla Mariana (o tym nie muszę
spekulować, o tym wiem) sprawa była znacznie prostsza. „Ta sprawa”, czyli sprawa
wyboru „strony” w tej walce. Problem nie wymagał w ogóle dyskusji, bo było dla nas
oczywistością, że w tej walce jesteśmy po stronie rosyjskiej. W dalszym ciągu absolutnie nie rozumieliśmy tego wszystkiego, co działo się w ostatnich dwóch latach,
nie znaliśmy przecież – między innymi – prawdy o umowie sowiecko-niemieckiej
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i w ogóle nie wiedzieliśmy prawie o niczym. Ale to, że między Niemcami a Rosją
doszło do wojny, przyjęliśmy jako „powrót do stanu prawidłowego”.
Ale w sytuacji naszej nie było na razie żadnych zmian.
Mijał tydzień za tygodniem. Na początku sierpnia [1941 r.] niektórzy
„funkcyjni” rosyjscy, którzy bawili w „Centrali” obozu, przynieśli wiadomość, że
„Polaków” wypuszczą. Skąd to wzięli? Słyszeli. A skąd „tamci” wzięli? „Też chyba
słyszeli”. Nieliczni starzy więźniowie rosyjscy po prostu kpili z każdego wierzącego
w amnestię: „Co roku więźniowie wróżą amnestię, zawsze znajdują jakieś okazje
– rocznica rewolucji, urodziny Aleksandra Newskiego – wszystko dobre! Ale amnestii nie było i nie budiet!”
Aż nagle do obozu zajechała jakaś grupa oficerów. Wszystkim kazali opuścić baraki i zebrać się na „dziedzińcu”. Jeden z oficerów stanął na stole i zaczął przemawiać. Pierwsze jego słowa były takie (nigdy ich nie zapomnę): „Sowietskoje prawitielstwo dogawariłos s kakim Sikorskim...” (Rząd sowiecki dogadał się z jakimś
Sikorskim), że będzie amnestia, że każdy, kto zechce będzie mógł zgłosić się do polskiej armii, która ma powstać – inni mogą pracować gdzie zechcą.
O tym problemie nie miał więcej nic do powiedzenia, ale miała nastąpić
część druga, mniej może uroczysta (a może bardziej?), lecz ważniejsza, mianowicie,
odczytanie nazwisk tych, których na mocy amnestii zwolniono. Przy czytaniu nazwisk zaległa grobowa cisza. Każdemu „przeczytanemu” rozjaśniała się twarz. Pozostała grupa ludzi, których nazwisk nie przeczytano. Był wśród nich Marian.
Oficer pośpieszył wyjaśnić – po przeczytaniu nazwisk – że „na razie” opuścić
obozu, naturalnie, nie możemy, musimy najpierw dostać odpowiednie dokumenty
osobiste. Jak długo potrwa zanim je dostaniemy – nie wiedział. Poinformował nas następnie, że będziemy nadal (tzn. ci którzy już stali się „wolnymi ludźmi”) pracowali,
ale już bez asysty „striełkow” i... „za pieniądze”. Z tego co zarobimy odliczą nam „za
jedzenie i spanie”, resztę (jeśli zostanie) nam wypłacą. To byłoby wszystko.
Ile było takich „niewyczytanych”, nie wiem. Stałem cały czas obok Mariana i widziałem, jak w miarę jak topniała ilość akt personalnych osób już „zwolnionych”, twarz Mariana bladła coraz bardziej. A gdy było jeszcze na stole kilka akt,
to – chociaż „teoretycznie” rzecz ujmując mogły wśród nich być i jego akta – cicho
powiedział: „Nie ma mnie”. Staliśmy jeszcze kilka minut razem, potem powoli zaczął wychodzić z tłumu. […]

Wolny człowiek w obozie

W ciągu najbliższych dni sytuacja absolutnej większości więźniów radykalnie zmieniła się. Stworzono całkiem nowe brygady na zasadzie „dobrowolności”.
Ci, którzy dotąd należeli do tzw. słab-komandy w wyniku wycieńczenia fizycznego

Archeologia pamięci

– teraz musieli zacząć pracować, żeby „zarobić na chleb powszedni”, bo przecież
wolnym ludziom państwo nie może już dawać jedzenia „za nic”. Liczna grupa takich właśnie zwróciła się do mnie z propozycją stworzenia brygady zbierającej młode świerki (coś takiego i dotąd robiono) – pod „moim światłym kierownictwem”.
Władza wspaniałomyślnie zgodziła się i w ten to sposób stałem się „brygadierem”.
Byłych „polskich obywateli”, których, podobnie jak Mariana, „nie wyczytano”, było kilkudziesięciu. Tych zwolnionych – kilkuset. O świcie stanęli przed
bramą obozową w czwórkach tylko ci pierwsi, „niewyczytani” – i tylko ci szli teraz
do lasu w asyście „striełkow” z obnażonymi bagnetami na karabinach, jak dotąd
szliśmy wszyscy. Między nimi był Marian.
Jak i czym można było tych ludzi pocieszyć?
Ja i ludzie „mojej” brygady nie byliśmy teraz mniej głodni, ale pracowaliśmy
mało, z najmniejszym wysiłkiem, nie przejmując się zupełnie tym, czy to, co „zaro- 61
bimy” starczy nam na pokrycie kosztów „wyżywienia”. Kuchnia funkcjonowała jak
dotąd – i byliśmy przekonani, że nasz ew. „dług” pokryje jakoś władza: polska czy
też rosyjska.
Minął tydzień, drugi, trzeci... Nic się nie działo. Zaczęliśmy powoli wątpić,
czy rzeczywiście nas zwolnią. Wiadomości z frontu prawie że nie było, ale gdy minął
sierpień mało już było wierzących, że zjawią się niebawem Niemcy. Pragnących tego
było na pewno jeszcze mniej, być może, że był nim tylko nasz „Rukrab”, któremu
powoli psuł się humor.
Pracowaliśmy już w lesie bez „aniołów stróżów”, wzajemne „komunikowanie się” w czasie pracy zostało ułatwione. Ponieważ każdy z brygady rozmawiał bodaj z jednym z jakiejś innej brygady (poprzedniego dnia), to można było stworzyć
sobie jakiś przybliżony do rzeczywistości obraz nastrojów. Były one zdecydowanie
„pro-wojskowe”, czyli absolutna większość myślała o zgłoszeniu się do armii gen.
Andersa.12 Ja, chociaż byłem skrajnie wychudzony, jak wszyscy, nie należałem do
chorych i nie wątpiłem, że do wojska zostanę przyjęty. Nie miałem zatem żadnych
problemów co do najbliższej przyszłości. Pójście do wojska było dla nas (myślę teraz o Marianie, o kilku innych i o samym sobie) taką rzeczywistością, że nie mogła
nawet stać się powodem jakichś specjalnych rozważań. Być może, że brak wahań
w tej sprawie tłumaczył się również, bodaj częściowo i tym, że chociaż (np. ja i Marian) przeżyliśmy wielkie bombardowanie Warszawy, to jednak wojna, bomby, wojsko, front – wszystko to stało się czymś trochę otulonym mgłą czasu, który minął
od tamtych (warszawskich) bomb i czasu, który wciąż jeszcze dzielił obóz od bomb
przyszłości. Powyższe mędrkowanie nasuwa się teraz, przy pisaniu, po tylu latach,
ponieważ trudno mi trochę samemu pojąć, że trochę cudem ocaliwszy życie, byliśmy bez wahania gotowi do wybrania największego ryzyka.

Fragmenty wspomnień łagrowych (1939–1944)
Wśród tych, którzy nie myśleli o pójściu do wojska byli ludzie „praktyczni”,
którzy „nie upadli jeszcze na głowę”, bądź też uważali, że „myśmy już swoje zrobili,
teraz kolej na innych” itp. oraz ludzie – jak członkowie mojej „brygady” – tak już
wynędzniali, że nie mogli nawet o wojsku marzyć. Na tych ostatnich przykro było
patrzeć. Niektórym z nich potrzebny był szpital, reszcie zaś na pewno dobre sanatorium. Co się w ogóle stało z tymi, którzy byli w stanie najgorszym – nigdy nie
wiedzieliśmy. Ich zabierano do innego szpitala. […]
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Jakiegoś dnia w obozie znowu zjawili się oficerowie z grubymi teczkami.
Kiedy to było? Chyba we wrześniu, w drugiej połowie miesiąca? Nie pamiętam dokładnie. Było to w każdym razie długo po ogłoszeniu nam, że już jesteśmy „wolnymi obywatelami”, tak długo, że zaczęła rosnąć nerwowość ludzi, niepokój, czy aby
za tym wszystkim nie kryje się jakaś lipa; tak długo, że twarze ludzi zdążyły puchnąć
jak balony „od komarów”; tak długo, że nasze siły fizyczne odczuwalnie topniały.
I wtedy, jak wyżej powiedziano, stał się cud i przyjechali. Żydom i Polakom
zawsze pomagają cuda. Stał się cud do kwadratu, bo ci oficerowie tym razem przynieśli „dobrą nowinę” dla większości tych „nieprzeczytanych”, między innymi dla
Mariana. Łatwo sobie wyobrazić, że radość Mariana (i moja) była ogromna.
Obywatele oficerowie przynieśli tym razem nie tylko słowa, ale już dokumenty, czyli owe słynne „sprawki” (zaświadczenia), które stwierdzały, że posiadacz
tego dokumentu (nazwisko, imię itp.) jest obywatelem polskim!
Teraz trzeba było podjąć decyzje wiążące i ostateczne co do dalszych planów.
Został przez władze obozowe wyznaczony komendant transportu „do wojska”, u którego wszyscy ochotnicy mieli się wpisać. Komendantem tym okazał się być sympatyczny bardzo Polak, o którym dopiero teraz dowiedzieliśmy się, że jest majorem czynnej służby. Zgodnie z przewidywaniami, ogromna większość zgłosiła się do wojska.
Ogromną większość „tej większości” stanowili Żydzi. Najmniejszą grupę (kilkadziesiąt może osób) tworzyli Ukraińcy polscy. (Jeden taki Ukrainiec był w „mojej” brygadzie. Był bardzo wysoki, uczynny i „absolutnie” małomówny. Odpowiadał tylko na
bardzo konkretne pytania nie dotyczące jego przeszłości, poglądów, zamiarów itp.)
W obozie zaczął się gorączkowy ruch. Do lasu już nikt z nas nie wychodził.
Działy się różne rzeczy jednocześnie. Z depozytu zaczęli oddawać, co wzięli. Okazało się wtedy, że pewna część „dysponowała” całkiem solidną gotówką, zegarkami
i innymi wartościowymi rzeczami. Ja nie miałem w depozycie ani jednego rubla.
Marian też nie. Miałem tylko elegancką jesionkę, o której już gdzieś wspomniałem.
Ubranie oddałem – o czym już wspomniałem – Kimowi, gdy wyszedł na wolność.
Nie miałem też ani samochodu, ani walizki, ani chustki do nosa...

Archeologia pamięci

W tym samym czasie ci z „naszych”, którzy byli „na funkcjach” zaczęli zdawać swe „placówki” specjalnym komisjom. Kuchnią kierował ksiądz i Mendelson.
Oni posiadali zapas produktów tylko na kilka dni – i przekazanie tego, „rozliczenie
się”, było proste. Nieco inaczej było z magazynem. Kierował nim (o tym już wspomniałem) Nirenberg, młody Żyd z jakiegoś malutkiego miasteczka, który – jak się
teraz okazało – był niemal geniuszem... ze strachu. Genialność polegała na tym, że
wszyscy, którym wydawał produkty (kucharze kuchni obozowej, kuchni szpitalnej, różni więźniowie funkcyjni mieszkający „za drutami” itp.) dokładnie przecież
sprawdzali, ile im daje – a jednak okazało się teraz, że musi pozbyć się setek kilogramów tłuszczu roślinnego, mąki, kaszy i innych produktów, których „nie powinien
mieć” zgodnie „z papierami”. Więc po cichu rozdawał – tym, którym chciał pomóc,
oraz tym, których się bał i którym zawsze, jak okazało się, dawał. O tym wszystkim ja i Marian dowiedzieliśmy się wtedy, gdy dyskretnie wepchnął nam dużą torbę 63
z... herbatnikami, które – okazało się – piekli w nocy w kuchni. Nie pytaliśmy go
o uczciwość, to byłoby jednak w tych warunkach zbyt głupie, ale pytaliśmy, jak się
nie bał, przecież za to, gdyby się wydało, można było dostać dodatkowych kilka lat?
Wtedy odkrył nam prozaiczną tajemnicę: musiał. Gdy różne ważne w obozie osoby
zaczęły żądać od niego produktów, do których nie miały żadnego w ogóle prawa,
to chciał zrezygnować z tej „posady”, bo – jak rzekłem – był tylko młodym Żydem
z bardzo malutkiego miasteczka, który ani z takimi „sprawami”, ani z takimi ludźmi nigdy nie miał przecież do czynienia. Bał się strasznie. Ale wtedy powiedzieli
mu, że zwolnić się można u mamusi, tu zaś będzie pracował, gdzie oni chcą i będzie
im dawał produkty, jeśli życie mu miłe. A jak on to ma zrobić – to jego sprawa. Więc
musiał nauczyć się. A był niewątpliwie zdolny, więc wprawił się bardzo szybko.
Już był wyznaczony dzień opuszczenia obozu i podniecenie rosło niemal
z godziny na godzinę. Ale jednocześnie wzmagał się jakiś trudno uchwytny niepokój. Jak to właściwie będzie? Wszystko przed nami było mgliste.
Nasz komendant transportu poinformował nas, że mamy jechać do miejscowości Buzułuk (południowy-wschód od Kujbyszewa), czyli jakieś 1600 lub 1800
km na południe. Mamy dostać „suchy prowiant” na dwa dni (może na trzy, dokładnie nie pamiętam), ale radził nam „założyć”, że podróż potrwa dłużej.

Nadszedł dzień...

Do najbliższej stacji kolejowej – jeśli tak to można nazwać – było 6, 7, a może
więcej kilometrów. Nie pamiętam dokładnie, nie wiem zresztą, czy ktoś z nas w ogóle wiedział. Byliśmy już wprawdzie „wolnymi ludźmi”, ale samochodów nam nie
podstawiono, mieliśmy iść pieszo.
Wrota szeroko otworzyły się. Wychodziliśmy. Bez „czwórek”, w nieładzie. […]
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Dostaliśmy ten zapowiadany suchy prowiant (na dwa lub trzy dni) składający się z chleba, jednego czy też dwóch śledzi i kilku kawałków cukru. Jeszcze zanim
obóz znikł nam z horyzontu wszystko to było – prawie przez wszystkich – zjedzone. Przechowanie chleba byłoby wysiłkiem ponadludzkim. Syty na dobrych kilka
godzin i zmęczony tłum łachmaniarski posuwał się powoli, bardzo powoli do stacji,
rozciągając „kolumnę” chyba na dwa kilometry. Ale tym razem nikt nie poganiał
nas. […]
Po kilku godzinach do stacji wciąż jeszcze było daleko – a sytość zaczęła
powoli „mijać”. Zapadał powoli mrok i zaczęło robić się chłodnawo. Już przecież
zbliżała się tu jesień. Wyciągnąłem ze szmat moją historyczną już, wciąż wspaniałą
jesionkę i włożyłem. Teraz po raz pierwszy zastanawiam się, jak ja wtedy musiałem
wyglądać? Takiej jesionki nikt w promieniu tysiąca kilometrów nie nosił... a z „dołu”
widoczne były połatane cholernie portki i jakieś „buty” produkowane specjalnie dla
nas, więźniów z opon samochodowych.
Szedłem sam, Marian był na przedzie. Nagle dał się słyszeć tętent zbliżającego się wozu konnego. Głowy automatycznie odwróciły się. Był to Tambajew.
W ogóle, to był teraz w obozie centralnym, skąd raz na kilka dni dowoził do „naszego obozu” chleb. Zatrzymał wóz, gdzie od razu otoczyli go i – ponieważ wiedzieli, że ma chleb na wozie, zaczęli go błagać o sprzedaż. Niektórzy podali mu duże
banknoty, ale on odpychał ich ręce i pytał „Gdie Leon?” A ja stałem zaledwie 15–20
metrów dalej. Nie odezwałem się. Nie mogłem pojąć, co właściwie się dzieje. Nagle
ktoś mnie zauważył i pokazał mu gdzie stoję. Podjechał – prawie siłą wyrwawszy się
z gęstniejącego wokół wozu [tłumu] pragnących chleba – zeskoczył zwinnie z wozu,
wyjął spod brezentu rumiany bochen chleba i podał mi: „Bierij!”. Żadnych innych
słów, żadnych śladów łez – jak u Borysa, żadnych sentymentalnych gestów. Możecie
mi wierzyć lub nie, ale – najpewniej z powodów całkiem irracjonalnych, których
sam nie rozumiałem – mówię mu, że nie chcę, że przecież może on z tego powodu
mieć kłopoty. On trzyma ten bochen w tej samej pozycji, jak pistolet wymierzony
w moją pierś i powtarza tylko: „Bierij, nie mam czasu”. Tłum, z którego przed chwilą się wyrwał, znowu nas otacza i znowu machają mu przed nosem banknotami.
Nagle wziął ten bochen i siłą wepchną mi pod jesionkę. I jedną ręką przyciskając go
wciąż do mojej piersi, zapytał, prawie przeszywając mnie spojrzeniem przymrużonych oczu: „Gdzie Marian?!” Powiedziałem mu. Wskoczył na wóz i pognał do przodu. (Po kilku godzinach okazało się, że Marianowi też wepchnął bochen chleba).
Odjechał, nie spojrzawszy nawet na mnie. […]
Może to było tak, że jeszcze w stepach Kazachstanu, a potem w tajdze republiki Komi pojął, bez pomocy profesorów i nawet poetów, że jedynym, co naprawdę się liczy, jest pomocna dłoń, gdy jest potrzebna. A taką dłonią w Komi był
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przede wszystkim chleb. Tambajew nam podał „tę dłoń”, mnie i Marianowi, absolutnie bezinteresownie.

Cz. II. Między obozem a obozem
Do wojska chłopcy zaciągają

Od stacji na której wsiedliśmy do wagonów towarowych, do miejsca przeznaczenia, czyli Buzułuku, gdzie tworzyła się słynna „Armia gen. Andersa”, jest
w prostej linii ok. 1500 km. O czym wtedy nikt z nas nie miał pojęcia. Znaczy to,
że nikt nie wiedział, nawet w przybliżeniu, jak długo ta podróż będzie trwała. Tak
więc śledzie – które dostaliśmy na drogę – i chleb zjedliśmy ze stoickim spokojem
od razu i spokojnie jechaliśmy w przyszłość.
W życiu każdego z nas zaczął się nowy, ważny rozdział.
65
Okazało się, że Buzułuk (tj. oddany do dyspozycji Polaków obóz ćwiczebny
Armii Czerwonej) był już przepełniony i musieliśmy jechać do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów obozu Tockoje.13 I tu przebywała już ogromna masa ludzi,
chyba kilkadziesiąt tysięcy. Niektórzy mieszkali w barakach, inni w namiotach.
Nie widać było umundurowanych żołnierzy, nie widać było ćwiczących, nie było
widać na razie niczego, co mogłoby dowodzić, że jest to obóz wojskowy. Coś się
jednak działo. Rejestrowano wszystkich nowoprzybyłych i tworzono tymczasowe
kompanie. Wyłaniano przy tym oficerów. W ten sposób nastąpiło moje rozstanie
z Marianem, bo on w toku studiów przed wojną „zaliczył” podchorążówkę i był
oficerem rezerwy. Kilka razy jeszcze widzieliśmy się w następnych dniach – potem
całkiem znikł. Szukałem go, ale na znalezienie kogoś w tym obozie, w tym czasie,
nie było sposobu. Nie było jeszcze niczego trwałego, wszystko stale się zmieniało:
nazwy kompanii, numery, miejsce przebywania itp. Mariana nie było. Znikł jedyny
człowiek, z którym o wszystkim rozmawiałem, którego słuchałem z ogromną przyjemnością, którego po prostu bardzo lubiłem. Zrobiło się pusto.
Należałem do jakiejś tymczasowej kompanii, która nic na razie nie robiła.
Zbiorowo szliśmy tylko do kuchni, po gorącą strawę. Była ona smaczna, ale było
tego, co kot napłakał. Po kilku zaledwie dniach byliśmy tak głodni, jak w najgorszych
dniach obozowych. Zaczęło też dokuczać zimno. I zaczęła dokuczać bezczynność.
I zaczęły dokuczać coraz częstsze, chociaż odosobnione, incydenty antyżydowskie,
przeważnie w długich kolejkach pod kuchniami.
Gazet nie było, radia nie było, nie wiedzieliśmy, co się dzieje na świecie i co się dzieje
w naszym obozie. Nie wiedzieliśmy – w szczególności – co się dzieje z ogromną
ilością mięsa, przemykającego codziennie po drogach obozu w samochodach ciężarowych. W zupach naszych nie było prawie śladów tego mięsa.
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Pewnego dnia naszą kompanię skierowano do komisji lekarskiej. Badano nas
długo i sumiennie. I orzekli, że wprawdzie nikt z nas nie jest chory – w ścisłym sensie tego słowa – to jednak osłabieni jesteśmy do tego stopnia, że do czynnej służby
jesteśmy teraz niezdatni. Przypadkowo chyba tak się złożyło, że nadmiernie osłabionymi byli w 90% Żydzi. I niektórzy Ukraińcy. Tuż po wyjściu z pomieszczenia
komisji, nie wiedzieliśmy jeszcze o tym. Ale po kilku dniach, po konfrontacji losu
Żydów z naszej kompanii z losem Żydów wielu kompanii podobnych, sprawa stała
się jasna. Nie były tylko dla nas dostatecznie jasne motywy tego oczywistego dążenia władz polskich do ograniczenia liczby Żydów.
Ze znanych mi osobiście Żydów przybyłych z nami do Komi został przyjęty (nie licząc oficerów) tylko jeden: syn byłego przewodniczącego związku żydowskich drukarzy (ul. Dzielna 33) Kloka. Ale był to chłopiec wyjątkowo wysportowany
i nawet w obozie prezentujący się bardzo dobrze i o tzw. dobrym (czyli „aryjskim”)
wyglądzie. […]

Bałastnyj Karier

Oświadczono nam, że zgodnie z umową, zawartą między Armią Andersa
a władzami sowieckimi, po jakimś czasie staniemy ponownie przed komisją lekarską Armii. Dostaliśmy nawet takie „oświadczenie” na piśmie. Na razie trzeba
było zacząć gdzieś pracować. Z kilku przedstawionych nam propozycji wybraliśmy
– trudno właściwie powiedzieć dlaczego – pracę w Orsku, w kopalni żwiru, co po
rosyjsku nazywa się „Bałastnyj karier”.
Orsk leży na samym prawie południu Uralu. Będąc w Komi, byliśmy stosunkowo blisko północnego krańca tego pasma górskiego czy wyżynnego, blisko
Workuty, która też należy do Komi. O niej śpiewa się pieśni, jak np. „Workuta ty,
Workuta, czudesnaja płaneta!/ Dwanadcat’ miesjacew zima – a ostalnoje – leto!”
Teraz „los” chciał, żebyśmy się zapoznali z południowym Uralem – już jako
„wolni” ludzie. […]

Ucieczka
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Na drogach wielkiego imperium rosyjskiego krzyżowały się orbity setek
obszarpańców z Polski. „Czołem! Gdzie ty pracujesz?” – „Na kolei”. „Hm, a jak
tam z żarciem?” – „Chujowo!” „A gdzie ty pracujesz?” – „W kołchozie”. „A jak tam
u was?” „Łaźni nie ma, fryzjera nie ma...” „Pierdolisz! Łaźni nie ma... A żarcie jest?”
– „Żarcia jest dosyć”.
Zaczęła dojrzewać myśl ucieczki do kołchozu. W powieści Panfiorowa14 Bruski jest taki stary chłop, który chce uciec do „strany Murawii”, „gdzie kałchozow
niet”. A my odwrotnie: chcieliśmy uciec do kołchozów! Co za świat! […]
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Po wyjściu z komisariatu poszliśmy na bazar, kupili jakieś żarcie, zjedli, popili i ruszyli „ku centrum” nie bardzo wiedząc dlaczego. I nagle, na jakiejś małej
uliczce – aż trudno było oczom uwierzyć – zbliża się do nas znana nam postać Nikulina. Otworzył szeroko oczy ze zdumienia i pyta nas, co my tu „kupą” robimy.
Gdy usłyszał, że zwialiśmy z pracy, tak się ucieszył, jakby mu kto sto razy w kieszeń
napluł. „Pójdziecie do mnie!” – krzyknął tryumfalnie. Ale my nie okazaliśmy entuzjazmu. „Chcemy iść – powiedziałem – do jakiegoś kołchozu, bo jesteśmy głodni”.
I tu Nikulin pokazał, co można zdziałać słowem, tylko słowem i cwaniackimi oczami. Po kilku godzinach przegadał nas i przekonał, że nie ma dla nas pod słońcem
lepszego miejsca pracy jak u niego.
Miejscem tym miała być Ufa, stolica Baszkirii. Klimat – mówił – cudowny, żadnych trzęsień ziemi, żadnych potopów, szeroka rzeka, łagodne wiatry itd.,
itp. Przedstawiłem mu w imieniu całej grupy pewne żądania: całkiem nowe ubranie 67
zimowe – od „walonek” począwszy, na zimowych czapkach skończywszy; prawo
kontaktowania się z władzami polskimi i obowiązek przedsiębiorstwa finansowania takich kontaktów; zagwarantowania 8-godzinnego dnia pracy (na kolei pracowali po 12 w czasie wojny) i jeszcze inne. Nikulin zgodził się na wszystko i oprócz
tego zapewnił nas, że otrzymamy dodatkowe „zaprowiantowanie”. Uzgodniliśmy,
że wszystko to będzie w umowie, którą w imieniu grupy ja podpiszę, zaś w imieniu
przedsiębiorstwa „Transprojektkarier” – główny jego szef Ramzes, który w tym celu
przyjedzie z Moskwy. […]
Jakiegoś dnia, gdy pogoda była lepsza i poszliśmy do miasta – a była już znowu wiosna, marzec, spotkaliśmy jakąś grupę Polaków. Dowiedzieliśmy się od nich,
że polskie władze rozdzielają polskim obywatelom pomoc: ubrania, buty, żywność!
Powiedzieli nam, że w Ufie też jest polski konsul i podali adres.
Od razu następnego dnia złożyłem konsulowi wizytę. Był adwokatem. Wysoki, przystojny, miły, „kulturnyj”. Pochwalił mnie za czystą polszczyznę, bo – powiedział – wielu jest takich, którzy już nie potrafią mówić po polsku, a jeszcze nie
potrafią po rosyjsku. Po wysłuchaniu mojej informacji o grupie, powiedział mi, że
na pewną pomoc żywnościową możemy liczyć już za kilka dni, natomiast co do
odzieży, to musiałbym pojechać do Kujbyszewa, do ambasady.
Po kilku dniach otrzymałem – zgodnie z umową o pracę – delegację służbową do polskiej ambasady oraz bilety darmowe w obie strony.

Optymistyczna podróż

Kujbyszew (dawna Samara) jest wielkim miastem nad Wołgą. Po wybuchu
wojny niemiecko-rosyjskiej, do tego miasta przeniesiono z Moskwy różne centralne
władze rosyjskie oraz ambasady wszystkich (chyba?) państw. Właśnie do tego miej-
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sca jechałem po tak przyjemną rzecz jak ubrania dla całej grupy. Czy może być przyjemniejsza podróż?
Nie pamiętam czy wyjechałem w marcu, czy na początku kwietnia [1943 r.].
Pamiętam tylko, że dzień przybycia do Kujbyszewa był piękny, słoneczny, wiosenny.
Przyjechałem przed południem. Dużo ludzi, ruch, samochody, sklepy, jakiś
bardziej swojski dla warszawiaka nastrój, chociaż Warszawa – naturalnie – była dużo
większa.
Ambasada „mieściła się” w dzielnicy willowej. Urzędnik, który mnie przyjął,
był bardzo uprzejmy i bardzo konkretny zarazem. Szybko „uzgodniono”, że ubrania
dla całej grupy wysłane zostaną do Ufy. Ja natomiast – skoro już jestem – mogę otrzymać cały komplet od razu. I rzeczywiście! Ktoś ze mną poszedł do magazynu, gdzie
przebrałem się od stóp do głów: skarpetki, kalesony, koszula, mundur (zielony, wojskowy), buty – wszystko nowiusieńkie, angielskie. I do tego cywilny, dobry płaszcz.
W tym przebraniu zjawiłem się ponownie w pokoju „mojego” urzędnika, jeszcze o czymś tam pogadaliśmy kilka minut. Powiedział mi, że jeśli chcę, to samochodem
ambasady może mnie podrzucić na dworzec. Nie chciałem, bo do odejścia pociągu
było jeszcze kilka godzin, zamierzałem spacerować. Wtedy zapytał mnie, czy milicja
w Ufie nie niepokoi nas. Byłem zdumiony: przecież jesteśmy polskimi obywatelami.
„Naturalnie, ale ostatnio zdarzyło się w różnych miejscach, że proponowano polskim
obywatelom, by przyjęli sowieckie obywatelstwo”. Po chwili dodał: „To na pewno jakieś
wybryki miejscowych władz. Właśnie ambasador Kot jest teraz w Moskwie i wszystko
się chyba wyjaśni”.15 Nie miałem co do tego wątpliwości. Byłem jeszcze w tym wieku,
kiedy pomimo różnych ciosów niezachwianie wierzy się, że „wszystko się wyjaśni”, że
zwycięży rozum. A wtedy, siedząc w tym nowym ubraniu w ambasadzie byłem w tak
dobrym nastroju, że to, co urzędnik mi powiedział, tak naprawdę wcale do mnie nie
dotarło. Ta informacja nie zrobiła na mnie najmniejszego wrażenia.
Wyszedłem uśmiechnięty, zadowolony, rozglądałem się. Cicha uliczka, willowe domki, piękne ogródki, w niektórych jakieś sosny młode czy może inne iglaste
drzewa... Co za różnica? Zieloność lśniła w słońcu, słońce było w szybach okien
– co za piękny świat!

Cz. III. I znowu obozy
68

Problem wolnego wyboru

Więc w najlepszym nastroju szedłem sobie w kierunku centrum. Pamiętam,
że najpierw skręciłem w ulicę na lewo. Pamiętam to doskonale, jakby to było przed
godziną. Nagle zatrzymał się przede mną samochód osobowy. Nagle. Znaczy to, że
nie zauważyłem w ogóle skąd się wziął, nie zauważyłem, żeby „coś” jechało, ruszało
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się. Błyskawicznie wyskoczył jakiś facet w cywilu, pokazał zawczasu przygotowaną
legitymację – milicji lub NKWD – i takim sprawnym gestem „zaprosił” mnie do
wozu, którego drzwi otwarte zostały zawczasu przez drugiego cywila, siedzącego
w wozie. Zdążyłem zapytać, jak robi każdy pospolity „durak”, „Dlaczego?”, „O co
chodzi?” – ale już jechaliśmy. Byli grzeczni, jeśli „abstrahować” od tego porwania,
bo to było przecież porwanie i przeprowadzone tak, jakbym ja w kieszeni miał dwa
odbezpieczone granaty. Co najmniej. Więc, abstrahując od tego, byli grzeczni. Nie
krzyczeli, nie grozili. Jedziemy na chwileczkę – powiedział siedzący obok mnie
„gentleman” – do „otdielenia milicji”. A ja znowu jak durak: „No w czem dieło?”
Jazda trwała nie więcej jak kilka minut. Wprowadzili mnie do komisariatu,
„przekazali mnie” i znikli. W komisariacie też byli grzeczni. Prosili, żebym usiadł:
„sadities pożałuista”... Na stole, przy którym usiadłem położyli formularz formatu
A4 i prosili, żebym „to-to” podpisał na drugiej stronie, na samym dole. Nie muszę 69
– powiedzieli – niczego wypełnić, tylko podpisać i już mogę sobie iść, gdzie chcę.
Ale – mówię – muszę przecież przeczytać, co to jest? „No, to czytajcie”.
Była to prośba do władz sowieckich o przyznanie mi obywatelstwa sowieckiego i wydanie paszportu sowieckiego. Nie mniej, nie więcej. Przypomniałem sobie,
co powiedział mi urzędnik ambasady o wybrykach jakichś miejscowych władz, ale
– myślę – przecież Kujbyszew to nie jakaś „Pipidówka”, tu siedzą centralne władze!
Czasem dobrze jest być zgwałconym. Ma się wtedy „z głowy” udręki związane z analizami „trafności” czy słuszności podjętych decyzji. Wprawdzie Sartre
poucza, że człowiek jest wolny itd., ale wtedy o tym nie wiedziałem, pozatem – gdy
człowiek zostaje zgwałcony, to reagować jak wolny człowiek może ewentualnie po
zgwałceniu. Mniejsza z tym. Istotne jest to, że ten, kto może po prostu gwałcić i nie
czyni tego, tylko zmusza ofiarę do „dobrowolnej” uległości, ten jest szczególnie perfidny. Bo – na dobrą sprawę – to przecież każdy milicjant sowiecki mógł „mnie”
podpisać, mógł wydać paszport, włożyć do mojej kieszeni – naturalnie, wszystko
zgodnie z rozkazem jakiegoś zwierzchnika – i powiedzieć „Kaktis k czertowej materii!” Dlaczego ja miałem „dobrowolnie na rozkaz” sam podpisać?
Lecz wróćmy do faktów. Tłumaczę im, że po pierwsze – mam zaświadczenie NKWD, że jestem polskim obywatelem; po drugie – ja mieszkam nawet przecież w Ufie, tam w komendzie głównej baszkirskiej milicji leżą nasze dokumenty,
więc niech mi pozwolą jechać do Ufy i tam jakoś tę sprawę wyjaśnimy.
„Niet”. Albo podpiszę teraz i sobie pójdę, albo pójdę do celi. Daje mi pół
godziny na myślenie. Gdy zaprowadzili mnie do celi, słońce jeszcze świeciło, niebo
było błękitne.
Mniej więcej po godzinie zjawił się w otwartych drzwiach celi milicjant
– z nieszczęsnym formularzem i ołówkiem w ręku – i zapytał mnie, czy podpiszę.
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„Nie”. Drzwi zatrzasnęły się. Ta „procedura” powtarzała się aż do wieczora, w równych – zdaje mi się – odstępach czasu.
Niebo ciemniało i ściemniało całkiem. Milicjant już nie przychodził i zrobiło
się całkiem cicho. Było cicho, ciemno i zaczęło być „głodno”. Głód przeszedł. Zjawiło
się zmęczenie. Senność ciągnęła do podłogi. Nie chciało mi się kłaść w tym nowym
angielskim mundurze na brudnej podłodze, ale w końcu nie było innej rady.
Następnego dnia, chyba po 8, bo milicjanci już pracowali, dostałem trochę
kawy i kawałek chleba. Później znowu zaczęło się to otwieranie celi i milczące już
proponowanie podpisania. Moje odpowiedzi też już były milczące. […]
Milicja niezmordowanie stosowała tę samą metodę: otwieranie drzwi, pokazywanie formularza. W oczach milicjantów nie było widać żadnej pasji czy złości.
Jestem przekonany, że oni – podobnie jak my – też nie rozumieli po jaką cholerę my
mamy stać się sowieckimi obywatelami. Ale co ich to g... obchodziło? „Naczalstwo
łuczsze znajet”.
Warunki stały się coraz bardziej nieznośne. Ciasnota, brud, smród, głód.
Malała też nasza ufność, że władza skapituluje.
Po prawie dwóch tygodniach zapowiedziano nam całkiem spokojnie, że
mamy jeszcze dwa dni do namysłu: ci co podpiszą, wyjdą. Tym, którzy odmówią,
ostrzyże się włosy i zostaną oni przewiezieni do więzienia.
Po tych 2 dniach sytuacja dramatycznie spoważniała. Wszyscy Polacy podpisali. Tak się jakoś złożyło. Tylko ja i drugi Żyd nie podpisaliśmy. Teraz zrozumiałem
nagle, że chcą nam zamknąć drogę do Polski. Na plan pierwszy wysunął się teraz
– dla mnie – „aspekt” Bianki. Podpisać znaczyłoby wyrzec się Bianki, zdradzić ją.
A na ten temat nie mogło być w ogóle żadnej dyskusji.
Dokonałem więc wyboru. To wcale nie było trudne. Bianka nie wahała się
ani chwili, żeby opuścić dwie siostry i ojca w Warszawie – by pójść za mną. Czy ja
mogłem się wahać?

Więzienie

70

To było dobrze zorganizowane. I pogoda też im sprzyjała. Był słoneczny poranek. Zjawił się fryzjer. Kiedy nas strzygł – mnie i mojego kompana Żyda – pozostałych wypuszczono.
Potem zamkniętym samochodem, tj. karetką, zawieźli nas do więzienia.
Tam od razu nas rozdzielili. […]

Proces

W porównaniu z tym „moim procesem”, słynny proces kafkowski jest czymś
niesłychanie poważnym, dostojnym. Ten mój był całkiem groteskowy. Człowiek po
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takim czymś myśli, że już lepiej dostać może dziesięć lat, ale żeby to przynajmniej
poważnie potraktowali! Trzy znudzone osoby w ciasnym pokoiku, w którym nie ma
świeżego powietrza, jest stęchlizna starych akt – i oni o tym właśnie myślą, bo o takich pętakach jak ja nawet myśleć przecież nie warto, patrzą na mnie i najpewniej
zastanawiają się, dlaczego jestem tak źle wychowany i nie znikam zwyczajnie, choćby przez szparę, tylko zmuszam ich do siedzenia w tym smrodzie. A oni przecież
dla rewolucji coś zrobili!
Imię, otczestwo, nazwisko, god rożdienija itd., itp. czytają to bez kropek czy
przecinków, bo co za różnica, więc ja postanawiam tak samo słuchać: mam to w dupie. Słyszę tylko końcowe słowa... „Srokom na dwa goda”. Najdziwniejsze i całkiem
niepojęte było to, że dostałem wyrok ten na piśmie! I miałem go jeszcze po wojnie,
w Krakowie. Co się z nim stało? […]

[Cz. IV] Obozy […]
Nad Wołgą

Przypuszczalnie gdzieś w okolicy miasta „rozchrzaniły się” tratwy „średniego lasu” spławianego z północy i poszczególne drzewa uciekały w różne strony na
grzbietach fal. I właśnie tym zajęła się nasza brygada w obozie nad Wołgą.16
Trzeba było przez cały dzień prawie stać w wodzie – mniej więcej do kolan,
oczywiście – bez skórzanych czy gumowych butów z cholewami, po prostu w naszych ubraniach. Mieliśmy takie kilkumetrowej długości drągi, zakończone ostrymi,
metalowymi hakami, które wbijało się w drzewo, zanim zdążyło uciec i przyciągało
się do brzegu, gdzie inni znowu wiązali tratwę. […]
Jakiś dzień rozpoczął się bardzo wczesnym alarmem. Wstawać, szybko, „bystro, bystro”, stawać w dwuszeregu... Zaczęło się liczenie, sprawdzanie, ponowne liczenie, wreszcie wymarsz. Żołnierze wojsk NKWD z karabinami, na nich osadzone
bagnety, duże wilczury. Jest pora świtu. Ulice są ciche, spokojne. „Szag w lewo, szag
w prawo, budiem strielat’ bez preduprieżdienija!” Wagony towarowe na stacji kolejowej były już przygotowane. „Ładowanie nas idzie sprawnie”.

Czelabińsk

Do Czelabińska jest w linii prostej 500 lub 600 km. Ale jechaliśmy prawie
dwa dni. Przybyliśmy chyba około 15-tej. Jest w państwie obozowym, w tym „Archipelagu GUŁ-ag”, taka dobra tradycja, że nie zaczyna się pracować w dniu transportu, w dniu przybycia. Zasadę tę złamali. Pognali nas prosto z wagonów do pracy, do kamieniołomów. I to – prawie pod koniec dnia roboczego. Tę decyzję podjął
chyba sadysta.
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Wieczorem, w obozie już, dowiedzieliśmy się, że jesteśmy tuż koło Czelabińska, w obozie CZ-M-S – Czelabińskoje Metałurgiczeskoje Stroitielstwo.17 Obóz
był duży – co najmniej dwa tysiące osób. Optycznie po przekroczeniu wrót, przedstawiał się niemal idyllicznie – parkowo: gazony, trawniczki, czyściutko, schludnie na
drogach. W tej frontowej części mieścił się budynek administracji, szpitalika, kuchni,
takich „placówek” jak „fryzjernia” i gdzieś tak trochę na uboczu tej frontowej części
mały domek, w którym urzędował „szara eminencja” obozu – „Upołnomoczennyj
NKWD” – całkiem samotnie, niewidocznie i jakby bezszelestnie. A dalej ciągnęły
się baraki, baraki, baraki, baraki... […]
W pobliżu obozu forsownie budowano elektrownię. Starym i nowy zakładom przemysłowym, produkującym – jak mówiono – czołgi i inną broń, potrzebna
była energia „od razu”.
Kamieniołomy pracowały głównie dla elektrowni. Z wyjątkiem brygady
ładującej trotyl (zdaje się) do wywierconych uprzednio przez więźniów otworów,
wszyscy w kamieniołomach byli więźniami. Otwory wiercono tylko w głazach
tkwiących jeszcze w ścianach. Wybuchy „odbywały się” o świcie, zanim brygady
przybyły do pracy. Na terenie kamieniołomów znajdował się też młyn, pracujący zawsze „krugłosutoczno”, czyli w ogóle bez przerwy, do którego wagony przywoziły
części głazów nadające się już (wielkością) „do mielenia”.
Do miejsc, gdzie ładowano kamień na wagony, prowadziły tory wąskie, na
których, w setkach wagoników, pchanych przez specjalne brygady, dowożono tu kamień.
Głazy duże (które po wybuchu stoczyły się ze zbocz) trzeba było rozbijać na
mniejsze. To było bardzo proste: w jakiś „punkt” wbijało się najpierw stalowy klin,
następnie młoteczkiem ważącym osiem kilogramów walono w ten klin. Tym młotkiem trzeba było zrobić pełny obrót (360°) koła, nad głową. Można było pracować
albo jako „rozbijacz” takich głazów, albo jako ładowacz do wagoników, albo jako
„pchacz” czyli „popychacz” – jeśli tak jest poprawniej, albo przy młynie.
Noc przespałem doskonale. Nie na pryczy nawet, ale na podłodze, na gołych deskach. Zrozumiałem, że mam chyba jakąś „inklinację” do podłóg. I do spania w ubraniu.
O świcie, po wypiciu naszej „kawy” i zjedzeniu chleba, staliśmy już w czwórkach, otoczeni żołnierzami z karabinami, bagnetami, psami, uprzedzeni, że „krok
w lewo, krok w prawo – będą strzelać”... do tego całego gówna byłem już przecież
„przyuczony” jeszcze w Komi, więc nie robiło to na mnie szczególnego wrażenia.
Wrażenie, bardzo silne, „zjawiło się” nieco później. Otóż... od razu po przybyciu
do kamieniołomów wręczono mi taki ośmiokilogramowy młoteczek i kazano nim
walić. Był to chyba najlepszy dowcip stulecia! Ja cały ważyłem tylko kilka razy więcej
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niż młotek. Brygadzista był chyba kretynem. Przy pierwszej próbie zakreślenia młotem koła nad głową, młot wyrwał się z moich rąk, ciągnięty wszelkimi potężnymi
prawami natury i upadł w odległości kilku metrów. Gdyby stał tam ktoś, zostałby
albo zabity albo ciężko ranny. Wobec powyższego musiałem pracować po innemu.
Podnosiłem ten młot, gdzieś do wysokości nosa, poczym pozwoliłem mu spaść.
Nie uderzałem nim, bo na to miałem za mało sił. Starczyło mi tych sił tylko na to,
żeby „baczyć”, by ten młot, zamiast na głaz czy na ten zafajdany klin, nie spadł na
moje kolano. Ale i ta idiotyczna czynność wykończyła mnie już po paru minutach,
bo ten młot stale chciał wyrwać się z moich rąk, czy też z trzonu. Ta praca moja
była idiotyczna z innego jeszcze powodu. Okazało się bowiem, że nie można rozbijać głazów tylko „waleniem” w nie, nawet jeśli ma się dosyć sił. Trzeba znać się na
strukturze kamienia i trzeba umieć znaleźć ów czuły punkt w który ma być wbity
klin. Wyjaśnił mi to wszystko pracujący w pobliżu Rosjanin. Ale mnie nie mogło 73
to pomóc. Okazało się bowiem – o czym warto wiedzieć – że wprawdzie siła bez
wiedzy niewiele jest warta, ale wiedza bez siły też jest gówno warta.
Ten kretyński brygadzista zorientował się w końcu, że z tej mąki nie będzie
chleba i „przeniósł mnie” do pchania i ładowania wagoników. Ta praca była dla takich jak ja wymarzona. Przy tym też można było zdechnąć, ale nigdy nie tak od
razu. Najpierw trzeba się „napchać”. Przypuszczam, chociaż nie mogę tego udowodnić naukowo (!), że jakieś pół roku pociągnąłbym przy tym. Po takim okresie
mógłbym np. ze zmęczenia upaść, a kolejny wagonik z kamieniami mógłby na mnie
najechać. Taki „wariant” właśnie na początku wyobrażałem sobie. […]
Między tymi lekarzami była jedna kobieta – młoda, przystojna, ładna. Przypadkowo trafiłem do niej. Przeglądając „moją teczkę” widziała, że jestem z Polski.
Nawiązała się krótka rozmowa. Powiedziała mi, że jest Polką, ale urodzoną w Rosji.
Po zbadaniu mnie powiedziała mi, że przeniesie mnie do tej „słab-komandy”, która
w obozie coś robi. Następnie cicho powiedziała, że gdy za kilka tygodni znowu
przyjadą, to muszę tak kombinować, żeby „wpaść w jej ręce”, to mi przedłuży zwolnienie z kamieniołomu. Wybiegając „naprzód” mogę od razu powiedzieć, że tak się
też stało. Gdy ponownie przyjechali, udało mi się trafić do niej i przedłużyła mi tę
„słab-komandę”.
Nikt chyba nie wątpi, że taki „zbieg okoliczności”: komisja, w komisji Polka, ja wpadam właśnie w jej ręce – tłumaczyć można tylko cudem. Wiara w istnienie
cudów dodaje otuchy i wcale człowieka nie demobilizuje.
Zacząłem pracować w obozie, czyli w „zonie”, co znaczy: na terenie oddzielonym od świata zewnętrznego kolczastymi drutami, wieżyczkami wartowniczymi,
reflektorami. Dało to okazje do lepszego poznania samego obozu i niektórych ludzi. […]

Fragmenty wspomnień łagrowych (1939–1944)
„W sumie” powodziło mi się w tym okresie dobrze: pracowałem dużo, dużo
mniej niż przy kamieniach – a jadłem więcej. Za to sprzątanie wokół kuchni dostawaliśmy od kucharzy bardzo gęstą zupę. A bardzo często, gdy szef kuchni był
w dobrym humorze, to do zupy wrzucili spory kawał ryby. Szefem kuchni był młody, bardzo wysoki, zgrabny Niemiec „nadwołżański”. Czasami zastanawiałem się,
gdy zupa była z rybą – czy to dla uczczenia rosyjskich osiągnięć na froncie, czy też
niemieckich, czy po prostu dlatego, że tego dnia niebo było słoneczniejsze. […]
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Teren kamieniołomów był długi i głęboki. Długość, jak sądzę, wynosiła ponad pięćset metrów, szerokość chyba ze dwieście, a głębokość ze dwadzieścia albo
i więcej. Teren ten robił wrażenie „pustawego” nawet w ciągu dnia, cóż dopiero
w nocy, bez tych dwóch tysięcy prawie pracujących i bez światła?
W nocy wyglądało to wszystko jak wielka jama upiorów. W jakimś kącie tej
jamy – jak już wspomniałem – znajdował się młyn. Musiał on pracować bez przerwy, „krugłosutoczno”, bo zapotrzebowanie na drobny kamień było ogromne. Znaczy to, że musiała istnieć brygada nocna. Dlaczego właśnie ja musiałem trafić do tej
brygady – nie wiem. Może uznali, że po wypoczynku w „słab-komandzie” jestem
zdatny do „solidnej” pracy. A może zadziałał zwykły pech. […]
Nad ranem nie miałem żadnej temperatury i trzeba było bez dyskusji pójść
do roboty. O tej samej porze, co dnia poprzedniego, wszystko się powtórzyło. Temperatura podskoczyła do 40 prawie stopni. Tak było trzeciego dnia, czwartego dnia.
Słabłem coraz bardziej, ale to przecież nikogo specjalnie nie mogło obchodzić. Prawie po tygodniu doszło jakoś do wizyty u Simonowicza. I nie mogę sobie nigdy
przypomnieć, jak do tej wizyty doszło. Pamiętam natomiast doskonale, „wzrokowo”, że leżałem na szpitalnym łóżku, on mnie macał gdzieś po brzuchu, potem
powiedział, że śledziona jest wyraźnie powiększona i że mam malarię. Dostanę chininę i na razie poleżę.
Nie pamiętam dokładnie, ile poleżałem. Może 10 dni, może 15? Pamiętam
natomiast, że tuż potem brygadę moją znowu przenieśli na nocną zmianę. I znowu
zaczęły mijać noce jednakowe, bezwydarzeniowe i beznadziejne. Tak mijały tygodnie. […]

Ludzie do wybrakowania

Simonowiczowi przypadłem widocznie do gustu, chciał mi pomóc przeżyć. Po
kilkunastu dniach, gdy wypisano mnie ze szpitala, zaproponował mi przeniesienie do
„słab-komandy”, pod warunkiem, że zgodzę się pracować jako „sanitariusz” w specjalnym szpitaliku dla zaawansowanych pelagryków. Dopiero przy tej okazji dowiedziałem
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się, „co się mieści” w tym małym baraczku, daleko od „zaludnionych” części obozu.
Zgodziłem się z propozycją, sądząc naiwnie, że przecież – szpital jak szpital... […]
Nadszedł Wajnonnen. Pytam go, co to w ogóle za szpital, co to za ludzie,
jaki jest ich stan, co tu się w ogóle dzieje? Zaczyna mi wyjaśniać. W trakcie rozmowy podjeżdża furmanka z czterema osobami. Z mojego właśnie szpitalika wynoszą
cztery nagie, okropnie wychudzone trupy. Kładą je najpierw na ziemi, obok siebie.
Następnie dwie osoby chwytają pierwszego trupa za ręce, dwie za nogi i „Raz, dwa,
wziali” – rozkołysany trup zatacza w powietrzu łuk i z trzaskiem wpada na deski
furmanki. Następnie drugi, trzeci, czwarty.
Milczeliśmy. Potem Wajnonnen kontynuował. Było w baraku około trzydziestu. Młodzi. Wszyscy młodzi. Nie wytrzymali pracy, nie wytrzymali głodu, nie
wytrzymali psychicznie.
Gdy znaleźli się w tym szpitaliku, przyznano im najlepsze jedzenie, jakim 75
obóz dysponował. Ale większość z nich nie trawiła już żadnego jedzenia, ani dobrego, ani złego. Niektórych nie opuszczała jeszcze nadzieja, czekali jeszcze na „wybrakowanie”. Po rosyjsku nazywało się to „aktirowka” – czyli dokładnie odpowiadało
to polskiemu „spisaniu na straty”. Zniszczonych lub niechodliwych butów, gaci,
szkodliwych ideologicznie książek... Co jest nieprzydatne, spisuje się na straty. Ludzi też. Być może, że nieliczni z nich, którzy doczekają się komisji i doczekają się
powrotu do domu – przeżyją. Reszta nie zdąży. I wie, że nie zdąży.
Tego wszystkiego dowiedziałem się w szybkim tempie od Wajnonnena. Czas
leciał szybko – w kilku następnych łóżkach były już zasrane prześcieradła. […]
Ponieważ awitaminoza ta stała się groźna, ponieważ bano się, że przekształci
siłę roboczą w niezdolny do pracy tłum „czyrakowaty”, ponieważ obozów nie można było (jak w latach przedwojennych) szybko napełnić nowym naborem, bo mężczyźni byli na frontach – to pomyślano o dostarczeniu więźniom bardziej awitaminozą zagrożonych, specjalnego dodatku „witaminowego”. Miało to być specjalne
danie, sporządzone w szpitalu i – to najważniejsze – przeze mnie! Ja osobiście miałem to pichcić (naturalnie – według wskazówek lekarza) i wydać, znowu – według
listy sporządzonej przez lekarza. Danie to, nazwane po rosyjsku „Cyngotnyj pajok”
(szkorbut to po rosyjsku „cynga”) składało się z następujących produktów: ziarna
pszenicy, zielone pomidory, żółty groch, prawdziwe masło i sól. Ziarna i groch dwa
dni trzymało się w wilgoci, aż zaczęły kiełkować, czyli „żyć”. Wtedy wszystko pomieszano, pokrajano, posolono i danie było gotowe.
Przygotowałem to wszystko na strychu szpitala i stamtąd według listy wydawałem. […]
Działo się to wszystko gdzieś chyba na początku maja [1944 r.], czyli – mniej
więcej – po roku od chwili aresztowania mnie w Kujbyszewie. Zgodnie z wyrokiem

Fragmenty wspomnień łagrowych (1939–1944)
miałem siedzieć jeszcze jeden rok. A potem? Czy potem nie może być tak, że zapytają ponownie: „Prosisz gorąco o obywatelstwo sowieckie? Nie? To dostajesz następne dwa latka”. Albo pięć? Któż to może przewidzieć. […]
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Najpierw była zapowiedź cudu. Oto pewnego dnia, całkiem przypadkowo,
odkryłem w obozie kilkoro młodych Polaków. I właśnie wtedy, gdy ich „odkryłem”,
jeden z nich był w trakcie rozpakowania paczki żywnościowej, otrzymanej – zdaje się
– od rodziców. A coś w tej paczce owinięte było polską gazetą! Mnie „zelektryzowała”
gazeta, tamtego zaś nic nie obchodziła i chętnie mi ją dał. Był całkowicie pochłonięty
tym, co było w paczce. Tych Polaków nie udało mi się ponownie spotkać. Nie mogłem
ich nawet szukać, bo nie znałem ich nazwisk i nie wiedziałem w jakiej są brygadzie i w
jakim śpią baraku. Ale ważna była dla mnie gazeta. Był to tygodnik „Wolna Polska”,
organ Związku Patriotów Polskich. Ani o tym tygodniku, ani o tym Związku nic nie
słyszałem. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Ale wiedziałem dobrze, kim jest
Wanda Wasilewska.18 Z gazety tej dowiedziałem się wreszcie o zerwaniu stosunków
między Rosją a rządem londyńskim, o powstaniu nowej polskiej armii – „Berlinga”,
ale z niczego nie wynikało dlaczego stosunki zostały zerwane, dlaczego Armia Andersa opuściła Rosję itd.19 Najważniejszym – dla mnie – w tym numerze, był artykuł skierowany specjalnie do takich, którzy boją się przyjąć obywatelstwo sowieckie. Artykuł
ten zapewnia, że to przyjęcie obywatelstwa jest formalnością tylko i że nie będzie ono
miało wpływu na możliwość powrotu do Polski. Lecz nie usiłuje on, ten artykuł, wyjaśnić, dlaczego to przyjęcie obywatelstwa jest tak ważne, skoro jest tylko formalnością. Lecz tak czy inaczej – wszystkie wiadomości i informacje tej gazety wymagały
przemyślenia, analizy. Nie było kogo pytać, z kim się radzić. Myślałem codziennie,
zwłaszcza wieczorami – i po 8 czy 10 dniach postanowiłem napisać list do władz,
z prośbą o przyjęcie mnie do nowej polskiej armii. O problemie obywatelstwa w ogóle
nie wspomniałem. Pomyślałem sobie tak: jeśli przyjmą mnie do nowej polskiej armii,
to nie będzie ich obchodził problem obywatelstwa, stanę się automatycznie polskim
obywatelem. Jeśli nie przyjmą, to też ich ten problem nie będzie obchodził, pozostawią „na razie” w obozie. Wysłałem ten list i czekałem. […]
Odpowiedzi na mój list do wysokich władz na razie nie było. Czasami na tę
odpowiedź czekałem, czasami nie. Czasami myślałem, że przecież jakąś odpowiedź
dać muszą, czasami myślałem, że nic nie muszą, że nie dadzą, że list w ogóle został
wyrzucony gdzieś po drodze do tych władz.
Pewnego dnia wezwano mnie do tajemniczego budyneczku gdzie urzędowała najbardziej tajemnicza z wszystkich tajemniczych figur, mianowicie: „pełnomocnik
NKWD”. Właściwie to nikt nigdy go nie widział i nie można było mieć pewności, że
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„taki” rzeczywiście istnieje. Przypuszczalnie przychodził i wychodził z pracy w godzinach, w których w „zonie” było pusto i głucho. Wierzono jednak, że on naprawdę
istnieje, ponieważ „sam rozum mówił”, że przecież musi istnieć ktoś, kto wie wszystko o wszystkich więźniach – a takim może być tylko pełnomocnik NKWD! Ale nikt
nie wiedział, jak on wygląda, bo go przecież nie widziano. Gdyby mnie zapytano jak
„taki” powinien wyglądać, to bez wahania mógłbym odpowiedzieć: wysoki, zgrabny,
silny, „o przenikliwym spojrzeniu” itp. – jak skrzyżowanie Stalina z Dzierżyńskim.
Wszedłem – i od razu byłem zaskoczony, bo on był niepozorny, jakiś tonący
jakby w tych stosach akt personalnych więźniów, którymi napchane były stojące
regały.
Okazało się, powiada on, że przyszła dla mnie odpowiedź już parę tygodni
wcześniej, ale gdy zwrócił się do administracji obozu z pytaniem, „jak tam ze mną
jest”, to odpowiedziano mu, że jestem chory, zwolniony z pracy. Więc – powiada 77
on – pomyślałem, że skoro nie może pracować, to przecież i nie może wojować. To
po co zwalniać (tych ostatnich słów nie powiedział, to ja dodaję)? Jeszcze po kilku
tygodniach, gdy znów zapytał, powiedziano mu, że jestem w „słab-komandzie”, to
już znowu chciał teczkę odłożyć, ale „coś go tchnęło” i kazał mi zgłosić się. No
i jestem – stwierdził.
Cały czas patrzy na mnie. Ja myślę o tym, że jest wyraźnie znudzony, że nie
ma w nim ani ździebełka entuzjazmu i o tym myślę, jak mam zareagować, jeśli zacznie mówić o sowieckim obywatelstwie i już boję się, żeby znowu nie palnąć czegoś, co wszystko zepsuje... ale nic takiego się nie dzieje. On powiada, takim cichym,
spokojnym i znudzonym głosem: „Nu, to wy – znaczitsja – chcecie iść do wojska?”
„Bardzo chcę”, odpowiadam. „A ze zdrowiem jak teraz?” – „O, doskonale” – powiadam. – „Da. A chcecie iść do wojska polskawo?” – „Da, oczywiście.” – „Hm... tak
i zapiszem. Ja – powiada on – napiszę moje zdanie i mam nadzieję, że sprawa zostanie szybko załatwiona”.
Na decyzję ostateczną czekałem kilka tygodni. Dokładnie ile – nie pamiętam.
Istnieje zawsze dzień poprzedzający dzień najważniejszy. Taki dzień jest jakby przepołowiony – należy w znacznie większym stopniu niż inne dni do przyszłości. Taki dzień jakby wylatuje z teraźniejszości z ogromną siłą, która niesie go nie ku
dniowi następnemu, ale od razu ku nieznanym, jakościowo różnym światom.
Nazajutrz zostanę zwolniony. Późnym wieczorem byłem już ogolony i umyty i całkiem gotowy do wymarszu. Już byłem po rozmowach z tymi nielicznymi,
z którymi chciałem się pożegnać. Z „kawalerzystą”, z Wajnonnenem, ze złodziejaszkiem ze szpitala. To takie dziwne, że nigdy – do dnia dzisiejszego – nie potrafię tego
pojąć: nawet najcudowniejsze pożegnania są jednocześnie smutne.
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Punktualnie o ósmej, gdy zaczęli pracować, zjawiłem się w „kancelarii”.
Miałem na sobie letnie ubranie więzienne i „fufajkę”. Jakaś młoda urzędniczka
o przyjemnej twarzy wypisała mi skierowanie do „wojenkomatu” (biura poborowego). Wziąłem papierek i chciałem już wyjść, gdy zapytała mnie: „A jak dostaniesz
się do miasta? To jakieś dwadzieścia kilometrów...” – „Nie wiem”. – „Nie macie żadnych pieniędzy?” – „Żadnych”. Kazała mi poczekać, podeszła do garderoby, wyjęła
ze swej torebki kilka rubli i, zarumieniwszy się, podała mi: „Wazmitie pażałusta na
awtobus”. Podziękowałem. […]
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Na front

Z wojenkomatu w Czelabińsku jechałem do Żytomierza razem z trzema Polakami. Była to podróż kilkutygodniowa. Kilka razy w różnych miejscach spotkaliśmy rodaków. Jedni pracowali w jakimś bliskim kołchozie, inni w jakiejś fabryce,
jeszcze inni na kolei – różnie. „Skąd jedziecie? Dokąd?” – „Do wojska? A nie lepiej
zostać np. u nas? Żarcie porządne teraz, po co pchać się po kule?”
Ani wtedy, ani wcześniej, gdy zgłosiłem się do Armii Andersa (jak dziesiątki
tysięcy innych), ani jeszcze wcześniej – w 1939 roku, gdy również jak miliony innych zgłosiłem się do komisji poborowej; ani jeszcze wcześniej – w latach 1934–37
– kiedy siedząc na czyichś ramionach setki razy przemawiałem na nielegalnych
„masówkach” i demonstracjach komunistycznych, do których „od czasu do czasu”
także strzelano – ani razu nie zastanawiałem się „po co się pchać pod kule”.
Dopiero długo po wojnie nurtować mnie zaczęło pytanie, na które dotąd nie
mogę znaleźć zadowalającej odpowiedzi. Mogłoby ono brzmieć tak: „Jaki musi być
stan umysłu i serca człowieka, żeby chciał dobrowolnie »pchać się pod kule«?” […]
Czasami jeszcze teraz coś „z tego” się przyśni, ale już bardzo rzadko. Wtedy, jadąc z Czelabińska do Żytomierza, nie przeżyłem ani jednej koszmarnej nocy,
ani jednego makabrycznego snu. Życie, zwyczajne życie, z którym „zetknęliśmy
się” albo patrząc z wagonów, albo w czasie długich czasami postojów na różnych
stacjach, było po prostu zbyt pasjonujące właśnie swą zwykłością. Mijaliśmy ludzi
pracujących samotnie na polach, spieszących dokądś ulicami mijanych miasteczek,
prowadzących samochody ciężarowe, ludzi z troską w oczach, ale także dziewczyny
śpiewające, żołnierzy tańczących pod garmoszkę na peronach.
Było tak, jak kiedyś było. Zwyczajnie. Dlatego chyba koszmar obozowy znikł. Myśli
biegały z szybkością światła ku przyszłym dniom.
Malmö, kwiecień 1984 (cz. I) – sierpień 1986 (cz. III)
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Przypisy:
Od 1938 ośrodek Uchto-Iżemskiego ITŁ (do 1939 os. Czibju, przemianowane na Uchta), podporządkowany Zarządowi Głównemu Obozów (GUŁAG) NKWD, od 26 II 1941 Zarządowi Przemysłu
Paliwowego (UTP) NKWD, od 2 VII 1941 Zarządowi Głównemu Obozów Przedsiębiorstw Górniczo-Hutniczych (GUŁGMP) NKWD. Więźniowie pracowali m.in. przy wyrębie lasu i spławie drewna, jednak sieć obozów powołano głównie w celu wydobycia ropy naftowej. 1 I 1940 obóz liczył
19.493 więźniów, 1 VII 1941 – 39.087, w omawianym okresie naczelnikami zarządu byli: kpt. GB
A.D. Bałamutow (do 8 V 1941), następnie gen.-lejtn. S.N. Burdakow. Zob.: Łagry. Przewodnik encyklopedyczny, pr. zb. (red.) N. Ochotin, A. Roginski, (Warszawa: Karta, 1998): s. 501–503.
2
Zarząd obozów w Uchcie obejmował miejsca pracy: Asfaltitowyj Rudnik, Dieżniewa, Dorożnyj, Kożwa, Krutaja, Oziornyj, Promysieł, Sosnowka, Wietłosian, Wojwoż. Autor nie identyfikuje ani miejscowości, ani obozu w którym przebywał. Wg S. Kalbarczyka obywatele polscy w latach
1939–1943 przebywali w obozach Uchtiżymłagu: Bolszyje Porogi, „Cementstroj”, Czibju, „Dorkołonna”, „Gerd-Jol”, Kożwa (zaliczona przez Kalbarczyka do Siewżeldorłagu), Krutaja, 9 Łagpunkt,
3 Nieftopromysł, 2 Otdielnyj Łagiernyj Punkt (OŁP), 4 OŁP, 6 OŁP, 12 OŁP, 13 OŁP, 14 OŁP,
15 OŁP, 17 OŁP, 21 OŁP, 22 OŁP, 23 OŁP, Poznia, Sangorodok, Siedju, Sindor, I Sowchoz, Uchta,
Wietłosian, I Wodnopromysł. Zob.: S. Kalbarczyk, Wykaz łagrów sowieckich miejsc przymusowej pracy
obywateli polskich w latach 1939–1943, cz. I, (Warszawa: GKŚZpNP-IPN, 1993): s. 47, 50, 52–53, 56,
65, 128–129, 134–135, 146, 177, 199, 200, 201, 202, 203, 217, 231–232, 234–235, 236, 240, 262–265,
273–274, 276–277, 305; cz. II, (Warszawa: GKŚZpNP, 1997): s. 150–151, 152.
3
Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej, młodzieżowa przybudówka KPP.
4
22 X 1939 przeprowadzono „wybory” na terenie „Zachodniej Białorusi” i „Zachodniej Ukrainy”,
w wyniku których inkorporowano te terytoria do ZSRS w listopadzie tr.
5
W Kotłasie mieścił się m.in. ówcześnie punkt przesyłowy dla transportu więźniów, podległy Kotłaskiemu Oddziałowi Zarządu Głównego Obozów Budowy Kolei (GUŁŻDS), obliczony na przetrzymywanie jednorazowo do 4 tys. więźniów. Łagry…, s. 370–371.
6
Po dowiezieniu więźniów transportem kolejowym do Kotłasu, po kilku dniach ładowano ich na
barki rzeczne i przewożono Wyczegdą ok. 230 km na północny-wschód do miejscowości Ust’-Wym,
skąd samochodami ciężarowymi ok. 20 km do Kniażpogostu. Stamtąd przewożono więźniów koleją
ok. 200 km do Uchty. Kalbarczyk, Wykaz…, cz. I, s. 263.
7
We wspomnieniach Stanisława Swianiewicza, W cieniu Katynia, (Warszawa: Czytelnik, 1990):
s. 160–161: „Pewnej nocy [...] zauważyłem, że [współwięzień inżynier Tiszbein] jest w stanie jakiegoś
oszołomienia. Od razu też zapytał mnie, czy wiem, co oznacza słowo »poc«. [...] Śledztwo w jego
sprawie miało tej nocy szczególny charakter, bo badało go jednocześnie trzech oficerów śledczych.
W pewnej chwili zapytano go, czy wie, co to znaczy »poc«. Zrozumiał, że chodzi o jakiś skrót, i bez
namysłu odpowiedział: »Prawicowe Organizacyjne Centrum« i gotów już był zeznać, że właśnie
stamtąd otrzymywał instrukcje co do swojej wyimaginowanej aktywności sabotażowej. Na to wszyscy trzej sledowatiela wybuchnęli żywiołowym śmiechem: nieco go »poszturchali«, następnie wezwali
strażników, którym kazali go zabrać z powrotem do celi. Wówczas inny nasz współtowarzysz więzienny, komisarz finansów z Kazachstanu, a z pochodzenia Żyd z Bobrujska na Białorusi [...] powiedział, że »poc« w żargonie żydowskim oznacza w jego okolicach po prostu kobiece organy płciowe.
Trzeba było widzieć zdumienie, jakie [...] odmalowało się na twarzy naszego wybitnego planisty.
Bezradnie rozłożył ręce i znowu zwrócił się do mnie: »Tak się rzeczy pogmatwały. Myślałem, że to
prawicowe organizacyjne centrum, a to, okazuje się, po prostu p...«”.
1
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Fragmenty wspomnień łagrowych (1939–1944)
Ros. dyżurki.
S. Kalbarczyk wyróżnił 21 kategorii aresztowanych, których można podzielić na dwie grupy – uwięzionych za działalność społeczną, zawodową i polityczną prowadzoną przed wojną oraz wszystkich,
którzy naruszyli prawa sowieckie po 17 IX 1939, w tym osoby skazane za czyny kryminalne lub
zbliżone.
10
Śledztwo i proces aresztowanych z reguły miały charakter inkwizycyjny (decydowały nie dowody, a zeznania podejrzanego/oskarżonego), wyrok w większości wypadków zatwierdzało Osoboje
Sowieszczanije NKWD ZSRS (Narada Specjalna przy NKWD ZSRS), „sąd” zaoczny, orzekający
w trybie administracyjnym. OSO miało prawo skazywać na karę do 10 lat łagrów. Skazani jako SOE
stanowili połowę wszystkich skazanych na „Zachodniej Białorusi”.
11
Z przemówienia w radio sowieckim Mołotowa 22 czerwca 1941.
12
Gen. Władysław Anders został mianowany dowódcą „Armii Polskiej w ZSRS” przez gen. Sikorskiego 6 VIII 1941.
13
W Buzułuku mieścił się sztab Armii Polskiej w ZSRS, a w Tockoje ośrodek formowania się 1 DP.
14
F.I. Panfiorow − socrealista, członek RAPP-u (ros. Rossijskaja Assocyacyja Proletarskich Pisatielej,
Rosyjskie Stowarzyszenie Pisarzy Proletariackich).
15
Ambasador Stanisław Kot pełnił swą funkcję w okresie 1 IX 1941 – 14 IX 1942, od 15 tm. do 26 IV
1943 funkcję tę sprawował Tadeusz Romer.
16
Chodzi o założony 25 IX 1940 Biezymiański ITŁ (Biezymianłag), zlokalizowany przy stacjach Biezymianka i Kriaż kolei kujbyszewskiej. Zob.: Łagry…, s. 167; Kalbarczyk, Wykaz…, cz. I, s. 136–137.
17
Był to ITŁ Czelabmietałłurgstroju (Czelabiński ITŁ, Czelabłag), utworzony na przełomie 1942
i 1943 r., zajmujący się budową Czelabińskich Zakładów Metalurgicznych. Liczył 1 XII 1943 – 11.806
więźniów, ówcześnie jego naczelnikiem był inż. bryg. A.N. Komarowski. Zob.: Łagry…, s. 296–297;
S. Kalbarczyk, Wykaz…, cz. I, s. 51.
18
Córka ministra spraw zagranicznych RP Leona Wasilewskiego, powieściopisarka, komunistka, protegowana Stalina, czołowa działaczka ZPP.
19
Chodzi o Rząd RP na uchodźstwie, zerwanie stosunków nastąpiło 25 IV 1943. Armia Polska
w ZSRS została ewakuowana do Iranu w marcu/kwietniu i sierpniu 1942. Ppłk Zygmunt Berling
zdezerterował z Armii Polskiej, nie opuszczając wraz z nią ZSRS i jako zaufany Sowietów stanął na
czele formowanych nowych oddziałów, pod auspicjami polskich komunistów.
8
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Łagry sowieckie − miejsca przymusowej pracy obywateli polskich w latach 1939−1943:
1. Rosja europejska i Zachodnia Syberia z Kazachstanem.
2. Systemy łagrowe w Komi ASSR.
Źródło: S. Kalbarczyk, Wykaz łagrów sowieckich miejsc przymusowej pracy obywateli polskich w latach
1939–1943, II, Warszawa 1997 (fragmenty mapy reprodukowane za uprzejmą zgodą Autora).

Zygmunt i Maria Wojciechowscy – rodzinnie

Jacek Żurek
Zygmunt i Maria Wojciechowscy – rodzinnie

nr 11–12 (2007–2008)

(wspominki wnuka po kądzieli)
Objąć chciałem wspomnieniem osoby mych Dziadków ze strony Matki1,
oboje historyków-mediewistów, swego czasu bardzo czynnych na niwie naukowej i społecznej. Czynię to ze swego rodzaju nieśmiałością, gdyż nie jestem tzw.
świadkiem historii, na dodatek Dziadka nie znałem wcale (zmarł zanim pojawiłem
się w planach), zaś Babcię − słabo (zmarła w 1990 r.). Dziadek to, znany i opisany
w literaturze, narodowiec, ideolog i działacz Obozu Wielkiej Polski oraz Związku
Młodych Narodowców, historyk „ziem macierzystych Polski” (czyli naszych powojennych ziem zachodnich), Babcia − bohemistka, mediewistka i nowożytnik,
związana przez osobę Męża z obozem narodowym do 1945 r.
Cóż ważnego może przekazać pamięć dziecka, tym bardziej, gdy chodzi
o tzw. sagi rodzinne? A jednak postaram się napisać o tym, co sam zapamiętałem,
próbując wydzielić z własnych wspomnień informacje zasłyszane od innych osób
lub obecne moje oceny. Będzie tego niewiele – najczęściej kontaktowaliśmy się w latach 70., gdy byłem małym dzieckiem, kontakt intelektualny nawiązaliśmy w latach
80., pod koniec życia Buni (jak nazywaliśmy Babcię). Mogę więc coś pomieszać (nie
te osoby, daty, wydarzenia) – trudno. O Zygmuncie2 przekażę zasłyszaną opowieść
rodzinną, o Marii zaś – to, co sam od niej usłyszałem.

Zygmunt a Lenin

82

Opowieść rodzinna ma charakter wprost historyczny, bowiem mówi o nieznanym wcześniej3 zamachu na życie W.I. Lenina. Dokonano go w czasie wizyty
przyszłego wodza rewolucji w Galicji (1912–1914). Podczas swego pobytu w Krakowie i na Podhalu (bynajmniej nie w osławionym przez legendę Poroninie, gdzie co
najwyżej zachodzić mógł na pocztę) poznał Włodzimierz Iljicz kilka wybitnych osobistości polskiego świata kultury i polityki. Wyrazem tego były interwencje znanych
osób, jak Żeromskiego czy Orkana, po aresztowaniu Lenina w sierpniu 1914 r. przez
władze austriackie i następnie osadzeniu go w nowotarskim więzieniu. Literacką wizję tych znajomości przynosi rozdział XIII znanej powieści z kluczem Ferdynanda
Antoniego Ossendowskiego Lenin. Czytelnik bez trudu rozpozna zafascynowanego osobą przywódcy bolszewików znakomitego poetę Jana Kasprowicza. W okresie
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Fot. 1. Zygmunt roczny − używał wtedy około stu słów. Tu pierwsze ślady antysemityzmu słownego
– wszyscy brodaci mężczyźni to „andle” (handełesy). Wystąpił jako curiosum w wydawnictwie naukowym – Antoni Danysz, O wychowaniu (Lwów 1903).

tych dwóch lat poznał Lenin (niestety, nie potrafię dokładnie ustalić czasu i miejsca)
znanego polonistę i lwowskiego historyka literatury Konstantego Wojciechowskiego
(1872–1924), wówczas dyrektora Gimnazjum VI we Lwowie.4 Ich długim rozmowom
przysłuchiwał się syn profesora, chłopak 12-, może 14-letni, uczeń tegoż gimnazjum,
Zygmunt. Otóż w pewnym momencie, gdy obaj rozmówcy siąść mieli na stojącej
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Fot. 2. Ppor. Zygmunt Wojciechowski
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obok ławeczce, młody Zygmunt nagle wyciągnął ją wprost spod siedzeń obu Panów,
tak iż gruchnęli społem na ziemię. Iljicz, jak wiadomo, przeżył...
Zrozumiały jest fakt, iż była to historia znana tylko w gronie rodzinnym.
Sam Lenin w opublikowanych pismach prywatnych o wiekopomnym zdarzeniu
chyba nie wspomniał (inaczej mielibyśmy kolejną tablicę pamiątkową, w rodzaju tej
na Babiej Górze), jednakże to nic dziwnego, skoro nawet autentyczny nań zamach,
dokonany niejako przypadkiem przez moskiewskich „urków” na początku lat 20.,
pozostał na długie lata tajemnicą Łubianki.5 Opowieść jest prawdopodobna, przynajmniej jeśli chodzi o zachowanie Dziadka. Był od małego żywiołowy, jak wynika
z przekazu mej Matki. Opowiadał na przykład swym dzieciom taką zapamiętaną
migawkę z dzieciństwa – nabroił niemożebnie i goni za nim kucharka (?), już ma go
dopaść, gdy w ostatniej chwili łapie rozwieszony lep na muchy i wciska jej w twarz,
szczęśliwie salwując się ucieczką. Jako dorosły człowiek – profesor i persona publica!
– potrafił iść za orkiestrą (wojskową?), która maszerowała ulicami, a za nim ustawiały się różne pędraki. Albo w czasie rodzinnego spaceru głośno wyśpiewywał: „Na
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wysokim zamku siedział żołnierz z mamką” itd. lub brał kapelusz na laskę i wymachiwał nim, a córki potwornie zawstydzone uciekały od ojca.

Maria ze Świeżawskich

Początek lombrosowski. Wśród przodków Buni6 były typy dość stanowcze,
przekazując z krwią cechy charakterologiczne. Skąd to wiadomo? Bunia wzięła do
siebie pod koniec życia ojca. Nie mogąc wytrzymać z tatą, który nudził się na dożywociu, kazała pisać mu pamiętnik. Odsłoniły się więc genealogiczne korzenie rodu.
Wśród nich i wiadomość, że pradziadek Wacław Maksymilian „był łagodny i spokojny i nie mógł z bratem Aleksandrem, gwałtownikiem się pogodzić; zapakował więc
swoją garderobę w zielonym, drewnianym, okutym kuferku i wyjechał, zerwawszy
wszelkie z bratem stosunki. Aleksander miał zatarg z rządem austriackim o pobieranie, samowolnie i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, kamienia i piasku z góry nale- 85
żącej do Zazul, nie płacił więc podatków, twierdząc, że należne jemu z powyższego
tytułu wynagrodzenie przewyższa podatkowe zobowiązania. Gdy zjawił się egzekutor podatkowy, w mgnieniu chwycił za zawieszoną nad łóżkiem strzelbę i egzekutora
zastrzelił”. Syn zabójcy, czyli dziadek (stryjeczny) Józef także trzymał strzelbę nad
łóżkiem, jednak obrócił ją na własną zgubę − „zadłużony, w gorączce tyfusowej zastrzelił się”, zostawiając żonę z trójką dzieci. Wdowę pojął za żonę jego brat, Antoni.
Z tego związku przyszedł na świat właśnie ojciec Buni, Kazimierz Śnieżawski.
Babcię pamiętam dość dobrze, ponieważ w okresie mego dzieciństwa wielokrotnie jeździliśmy ze stolicy całą rodziną do Poznania. Później wizyty stały się
rzadsze, jednak zawsze (o ile pamięć mnie nie myli) zjawialiśmy się na Boże Narodzenie (a także na Wielkanoc, co już nie utrwaliło się w mojej pamięci) oraz na wakacje. Dużo wrażeń dostarczały bożonarodzeniowe wigilie z lat 70. Z napięciem wypatrywaliśmy pierwszej gwiazdy, bez niej nie można było zacząć wieczerzy. Prezenty
przynosił Aniołek, a nie św. Mikołaj, wyraźnie z nieba – dzwonił do drzwi, a kiedy
przybiegałem, paczki i paczuszki już tam leżały lub wisiały na klamce (w latach późniejszych leżały pod choinką). Pamiętam z lat 70. dom przy ul. Góralskiej na Sołaczu, później mieszkanie (a właściwe dwa, połączone ze sobą mieszkania) w bloku
na Osiedlu Kraju Rad (dziś Wichrowe Wzgórze). Na Góralskiej spędzałem w latach
70. dużo czasu, najwięcej chyba, gdy moja Matka pisała doktorat (w 1973 r.). Na
ogół były to wakacje, zachowała się np. kartka mego Ojca z lipca 1975 r., pisana do
mnie „z terenu” (Ojciec często jeździł na badania różnych błot i torfów po Polsce)
na Góralską. Babcię, a właściwie Bunię, bo tak zawsze ją nazywaliśmy, pamiętam
jako bardzo troskliwą i jednocześnie stanowczą i wymagającą osobę – w rytm mego
dość beztroskiego dzieciństwa usiłowała wprowadzić porządek za pomocą różnych
metod pedagogicznych. Musiałem gimnastykować się ze względu na „szpotawe
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Fot. 3. Bunia jako Hucułka, lata 20.

nogi”, w specjalnym zeszycie Bunia zapisywała „plusy” i „minusy” za zachowanie
(np. przy stole) i wykonywanie najróżniejszych domowych czynności (jak zmywanie naczyń). Z opowieści Matki pamiętam, że drażniła ją, pannę z dobrego domu,
swoista rubaszność dziadka, który „deprawował” córki (Agnieszkę i Wandę) w stylu
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wańkowiczowskiego „Ziela na kraterze”. Bunia chodziła ze mną na spacery, zdaje mi
się, że dość daleko; chodziliśmy aż do Parku „Rusałka” (bodajże przez wiadukt kolejowy) z ciotką Wandą (ur. 1940 r.), chyba także z moją Matką chrzestną Krystyną7
lub z którąś z niań (na Góralskiej chyba bywały − Tereska Golik, obecnie zamężna
Kiel i „ciocia Pela” z Siewierza). Z osobą Buni i Góralską na zawsze związała się
w mej pamięci „Ciocia Wańdzia”, która mieszkała i opiekowała się Bunią do śmierci
oraz „ciocia Krysia”, która zawsze mnie strzygła oraz wykonywała różne czynności krawieckie (wszystkie trzy panie były niezmiernie stanowcze i konsekwentne);
a także rodziny Hilczerów i Kurnatowskich (archeolodzy). Obowiązkowa była, o ile
pamiętam głośna modlitwa wieczorna („Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Aniele
Boży”), podobnie jak coniedzielna msza św. (kościoła na Sołaczu nie pamiętam, jedynie nowy kościół, do którego udawaliśmy się z Bunią z OKR-u). Były to jednak
nawyki wyniesione już z domu rodzinnego. Głos Bunia miała stanowczy, jakby za- 87
barwiony nieco dydaktyzmem, szczególnie, gdy nabroiłem (tak przynajmniej podpowiada mi zdradliwa pamięć). Z domu nie wyniosłem tzw. kindersztuby, ale coś
z zasad „dobrego wychowania” pozostało mimowolnie z pobytów na Góralskiej.
Z tej atmosfery chyba wzięły się także moje (i starszego brata) domowe, warszawskie
nianie, surogat dawnej „służby”, które także bywały na Góralskiej. U Buni pamiętam tylko „panią Stasię” od wszystkiego, stanowiącą, jak rozumiem, relikt dawnych
„pomocy domowych” lub źródło informacji Służby Bezpieczeństwa (albo jedno
i drugie). Pamięć podpowiada mi swoistą celebrację posiłków – należało porządnie
się zachowywać, na stole wszystko miało (czy też powinno mieć) swoje miejsce, dla
naczyń był osobny kredens, szczególnie dla chwil uroczystych. Utkwiła mi w pamięci cukiernica z brązowym cukrem. Istniał salonik z dobranymi meblami (ślady tego ładu wewnętrznego w mieszkaniu przetrwały jeszcze w nowym bloku na
OKR-ze). Bunia miała także swój buduar, toaletkę, przy której lubiłem przeglądać
swe liczne odbicia w składanym, jak w tryptyku, szafkowym lustrze, przy okazji
próbując różnych damskich ozdób, kosmetyków i specyfików.
Tego wszystkiego nie było w domu rodziców. „Od zawsze”, jak pamiętam,
mieszkaliśmy w bloku i chociaż atmosfera oraz wychowanie były jak najbardziej
„przyzwoite”, to jednak w Poznaniu czuło się (tak to dzisiaj odbieram) przedwojennego (mówię o I wojnie!) ducha.
Z okresu na OKR-ze pamiętam wypowiedzi Buni na temat Żydów – była antysemitką: nie negując wkładu Żydów w historię i kulturę polską (a także światową),
wskazywała na fatalne uwarunkowania i konsekwencje ich działalności. Wiem, że
posiadała zbiór książek dotyczących Żydostwa; zapamiętałem z tych wywodów nazwiska Kautskiego i Tuwima. Jeśli chodzi o innych Żydów, czy też osoby pochodzenia żydowskiego, przypominam sobie cztery rozmowy. Wydaje mi się, Bunia opo-
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wiadała, jak widziała pochód
z Różą Luksemburg, w którym
niesiono transparent z napisem
„Precz z białą gęsią” (tj. orłem
polskim). Także od Buni słyszałem opowieść o jej (oraz
dziadka Zygmunta, o ile dobrze zapamiętałem) znajomej
z okresu studiów na UJK we
Lwowie, Julii („Lunie”) Brystygierowej (Bristigerowej; sama,
zdaje się, różnie pisała swe
mężowskie nazwisko). „Luna”
była po wojnie dyrektorem Departamentu V MBP (do spraw
partii politycznych, młodzieży,
kultury, inteligencji, Kościołów). Dziadkowie udali się do
niej na „audiencję” w sprawie
aresztowania swego kolegi ze
studiów (chyba z seminarium
u prof. Ptaśnika), historyka
Józefa Zielińskiego.8 Budynek
obstawiony był funkcjonariuszami (żołnierzami?) ochrony.
Zaśmiewając się, opowiedziała anegdotyczną historię, jak
Fot. 4. Głos Bunia miała stanowczy…
Jadalnia na Sołaczu, marzec 1977 r.
spotkała przedwojennego kolegę-historyka, Józia Lasotę,
dość nerwowego, który na widok „Luny” wyraził się tymi słowy: „Julka, ty k..., jak
przyjedzie Anders na białym koniu, to cię na pierwszym drzewie powieszą!”. Przesiedzieć miał następnie kilka lat bez oskarżenia i wyroku. Opowiadając to, Bunia
podkreślała, jak zapamiętałem, strach i wstręt do podobnych osobników z UB. Pod
koniec życia Brystygierowa miała nawrócić się i nawet bywała, czy była u prymasa
Wyszyńskiego w Laskach pod Warszawa u sióstr franciszkanek służebnic Krzyża.
Bunia, wedle przekazu mojej Matki, nie wierzyła w jej czyste intencje, twierdząc,
że to kolejna praca zlecona „Luny” na emeryturze.9 Od Buni także słyszałem, w tonie ironicznym, opowieść o Jakubie Bermanie, u którego była z „wizytą” w związ-
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ku z piastowanym przez Dziadka stanowiskiem dyrektora Instytutu Zachodniego.
Wydaje mi się, że od Matki mojej słyszałem, iż Berman chwalił się, że to u niego
jest bezpośredni (i najważniejszy) telefon do Moskwy. Od Buni zaś usłyszałem, że
w trakcie rozmowy przyszedł pejsaty osobnik w jarmułce, by pożegnać się – był to
brat Adolf wyjeżdżający do Izraela, co wprawiło Bermana w niemałe zakłopotanie
(o ile wiem, brat jego był syjonistą czy komunistą, mógł więc tylko posiadać fizys
„niearyjską”, bez owych dodatków, a że to brat – mogła Bunia dowiedzieć się skądinąd). Ostatnią „semicką” opowieść, pamiętam jak przez mgłę. Dotyczyła jakichś
Żydów białoruskich, zatrudnionych po wojnie jako ważni urzędnicy w Poznaniu
– nazwiska chyba mieli polskie, ale polszczyzny nie znali i kompromitowali siebie
oraz „przodujący ustrój” samym swym zachowaniem.
Jeśli chodzi o okres „stalinowski”, pamiętam także słowa Buni, iż były
to straszne czasy i nawet kolędy w wigilię Bożego Narodzenia śpiewano przy za- 89
mkniętym oknie. W tę opowieść nie wierzy moja rodzina i przyjaciele Buni, jednak
niewątpliwie śpiewanie czy słuchanie kolęd – co prawda w miejscach publicznych
– kończyło się donosem i dalej rozmaitymi „konsekwencjami”. Wspomniany Berman, gdy był już w niełasce, bodajże jako szef Cenralnego Urzędu Szkół Zawodowych, otrzymał i taki donos, iż w wigilię Bożego Narodzenia w jednym z internatów
kucharki nastawiły głośno płytę z kolędami.10
Wiem, że po roku 1970 Bunia zaangażowała się w działalność „prorządowego” Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, a w latach 80. w (o zgrozo)
Patriotycznym Ruchu Odrodzenia Narodowego.11 Ze spraw „ChSS-owskich” pamiętam raczej wypowiedzi Buni dotyczące ogólnie duchowieństwa, historii Kościoła. Mówiła, że ChSS to autentyczna organizacja chrześcijańska w Polsce, tj. dopuszczająca chrześcijan wszystkich wyznań; opowiadała także, że interweniowała
przy pozwoleniach na budowę kościołów (o co, jak wiadomo, było bardzo trudno).
Ocalić chciała, bezskutecznie, od zburzenia kościół NMP w Pile. O ile pamiętam
z opowieści – miejscowy sekretarz chciał ją wysadzić jako warunek sine qua non
postawienia świątyni na nowym osiedlu, na co zgodził się już – ku zgrozie Buni
– biskup (gorzowski?). W ogóle do duchowieństwa miała racjonalne podejście. Pamiętam, jak opowiadała o zbieraniu materiałów do słownika duchowieństwa wielkopolskiego, gdy z raportów (pruskiej) policji niejednokrotnie można było wyczytać ciekawe sprawy obyczajowe dotyczące zasłużonych księży-społeczników. Dla
dobra dusz szedł wtedy w ruch ołówek cenzorski, co było chyba także spuścizną
c.-k. wychowania (pamiętam, jak tłumaczyła sąsiadom ich listy do rodziny w „enerefie” – polskie oryginały były chamowate, z ładunkiem narzekań i pogróżek o pieniądze, zaś wersja niemiecka emanowała – może niesłusznie? – kulturą szlachecką).
Wiem, że zapraszali ją na jakiś zjazd PRON-u, ale nie mogła już (ze względów zdro-
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wotnych) pojechać. Niewyraźnie pamiętam jakieś spory z Bunią w latach 80. na temat Polski Ludowej i jej zaangażowania ideowego w duchu „Frontu Narodowego”
(którego uczestnikiem, jako członek Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy
Katolickich, po aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego, był Dziadek). Jak dzisiaj oceniam, w sferze ideowej mściło się wspólne zaangażowanie wraz z Mężem w działalność społeczną i dydaktyczno-naukową w czasach stalinowskich, co było naturalną
kontynuacją działalności przedwojennej i okresu okupacji, szczególnie w zakresie
spraw „macierzystych ziem polski”. Jednak każdy, kto chciał być czynny w życiu
publicznym (najszerzej rozumianym), płacił komunistom tak czy inaczej daninę ze
swej niezależności i godności, uczestnicząc w różnych rytualnych kłamstwach życia codziennego. Sądzę, że w istocie rozdwojony stosunek Buni do komunistów i ich
rządów nad Polską, to jeden z niezamierzonych, gorzkich owoców wyboru politycznego, jakiego dokonała z Mężem w 1945 r. Pamiętam, że nie rozumiała i darzyła
niechęcią osobę ks. Jerzego Popiełuszki, za niepotrzebne mieszanie się do „polityki”.
Myślę, że uważała, iż niepotrzebną „politykę” robi prymas Wyszyński, co ujawniło
się w jej stosunku do prymasa w 1965 r., przy okazji listu do biskupów niemieckich.
Wyjechała nawet do Rzymu, razem z nieciekawym p. Morawskim z ChSS-u oraz
osobno podróżującym prof. Konradem Górskim – ale oczywiście tego okresu nie
mogę pamiętać.12 Była silnie antyniemiecka, mówiła, że jak słyszy Niemca to tak,
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Fot. 5. Zważywszy charakter i różnicę pokoleń…
W środku Jacek (1971), po lewej brat Marcin (1968), z prawej kuzyn Maciej (1966), sierpień 1973 r.
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jakby pies szczekał, ale miała swych znajomych tej nacji (np. ksiądz „Szajba” z Monachium, z którym serdecznie korespondowała). Jak rozumiem, sprawa niemiecka
i ziem zachodnich to jeden z kluczy do zrozumienia stosunku obojga Dziadków,
przedwojennych przecież narodowców, do komunistów po wojnie.
Przy swej stanowczości i uporze miała, jak dziś oceniam, dużo cierpliwości
i wrażliwości pedagoga.
Była okropnie stara (!), mawiała przecież, że Niemcom nie można ufać, bo
wywołali trzy wojny i dopiero z czasem pojąłem, że mówi także o wojnie francuskopruskiej z 1870 r. Wspominała również, że ludzie zapomnieli, po II wojnie światowej, jak straszna była ta pierwsza. (Myślę, że musiała mocno wryć się w jej pamięć,
jako młodej panny, szczególnie na froncie galicyjskim, gdzie rzezie wzajemne oraz
ludności urządzali najpierw Moskale, potem Austriacy, w końcu Rusini i Polacy).
Jednak poprawność wychowania (pensja u sióstr Sacré Coeur we Lwowie), jaką 91
u Buni dostrzegałem i która wyraźnie kontrastowała z całym otoczeniem, łącznie
z mym dość liberalnym wychowaniem domowym, nie miała posmaku sztywności,
czy pruderii (XIX-wieczny stosunek do spraw płci!). Bunia była silnie zdroworozsądkowa, z „wyostrzonym” umysłem, powiedziałbym, że w duchu pozytywistycznym, przy mocno zakorzenionej religijności (jak mawiano – „jeśli na kolanach, to
tylko przed Bogiem”). Pamiętam, jak mówiła mi o „wizycie” w domu Niemców
podczas okupacji, którzy chcieli zabrać ją ze sobą. Operując świetnie niemczyzną,
powiedziała oficerowi (?): „Czyś ty zgłupiał?! Samotną matkę z dwojgiem malutkich
dzieci?!”. Ten zareagował śmiechem – „gut, ja, ja” – to był jej refleks, wewnętrzna siła
i wyczucie psychiki rozmówcy.
Ze swoim 15-letnim wnukiem starała się rozmawiać, jak z dorosłym, choć
był w tym wspomniany, może nieuchronny, zważywszy charakter i różnicę pokoleń,
dydaktyzm. Mimo że była historykiem, namawiała mnie (to musiała być II połowa
lat 80.) na studiowanie socjologii lub innych nauk społecznych, mówiąc, że dają
szerszy horyzont (moim „konikiem” była literatura, zwłaszcza poezja polska i rosyjska, chciałem studiować polonistykę). Koniecznie chciała, bym uczył się języków
obcych (temu chyba zawdzięczam w domu rodzinnym od małego prywatne lekcje
francuskiego, którym Bunia władała jeszcze z okresu dzieciństwa, choć w pracy naukowej posługiwała się niemieckim i łaciną). Wiem, że niemiecką szwabachę (czyli
pismo gotyckie) tłumaczyła od ręki, podobnie jak łacinę – pamiętam opowieść Buni,
jak Grześ (mój kuzyn, syn historyka-niemcoznawcy Mariana Wojciechowskiego,
1927−2006) dyktował jej teksty łacińskie z lektoratu na studiach w Instytucie Historycznym UW, zaś Bunia od ręki tłumaczyła mu na polski. W rezultacie wiedzą
Buni „żywiła się” cała grupa (co potwierdził Grześ w rozmowie ze mną), zaś on sam
otrzymał pochwałę za nadzwyczajne rozumienie tekstów. W 1983 r. ofiarowała mi na
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imieniny swój szkolny (z podpisem „Marysia Świeżawska”) Atlas historyczny (Austriaka Putzgera z 1908 r. w opracowaniu polskim Lewickiego i Bojarskiego). Przy mapie
starożytnej Italii widnieje ołówkiem dopisek: „Ja będę miała 3 z historyi”, wyraźnie
poczyniony jej kaligraficznym charakterem pisma – nie wiem, czy świadczyć miał
o tryumfie, czy o wewnętrznej dezaprobacie? Przez lata posyłała mi wycinki z gazet
z różnymi artykułami, m.in. ze Słowa Powszechnego, na ogół, jak pamiętam, historycznymi i recenzjami książek. Tłumaczyła, że po latach zbiór uporządkowanych
wycinków to skarb dla warsztatu historyka, przytaczała nawet nazwisko takiego śp.
posiadacza. Mówiła także, by ograniczać przypisy tekstowe do minimum, przerzucając je do nawiasów, bowiem składanie przypisów jest zmorą drukarzy. Dziś, gdy
skład jest komputerowy, pachnie to anachronizmem, jednak świadczy o tym, jak
poważnie traktowała wnuka, zaś sama zasada, w stosunku do zwykłego czytelnika
„historycznych wypocin”, wcale nie straciła na aktualności. Pamiętam, że raz pomagałem Buni, jako maszynista, przy sczytywaniu przez nią niedokończonego łacińskiego wydania Kroniki Kosmasa (to taki czeski Gall Anonim). Bardzo bolała, że
przygotowanym przez nią tekstem (o ile dobrze pamiętam, prezentowała mi próbną
płachtę wspólnego wydania z ośmiu kopii) nie zajął się starszy brat Grzesia, Piotr
– miał to być jego doktorat. Chyba miała zacięcie popularyzatora i dydaktyka – jeden z lepszych podręczników, jakie czytałem, to Polska Piastów, Polska Jagiellonów,
wydany wspólnie przez nią i Męża w 1945 r. (o ile pamiętam, tajemnicą sukcesu była
głośna lektura powstającego maszynopisu dla córki znajomych, która na bieżąco
korygowała niezrozumiałe fragmenty). Do dziś posiadam egzemplarz z odręcznymi
uwagami Buni (z lat 60.?), przygotowany do drugiego, niedoszłego wydania. Przy
okazji narzekała na Pawła Jasienicę, że „ukradł” im tytuł. Mówiła (czy podobny był
sens jej wypowiedzi), że wszystkiego można się nauczyć. Bunia wspominała przy
mnie o swych studiach na UJK: otrzymała do zreferowania książkę po włosku. Gdy
zauważyła, że nie zna tego języka, wykładowca stwierdził: „Proszę pani, to jest szkoła wyższa...”, ale udzielił jej półrocznej prolongaty. W rezultacie z gramatyką i słownikiem Bunia przetłumaczyła pozycję – co prawda znała francuski i łacinę (warto
zauważyć, że Nawojki w murach czcigodnych uczelni pojawiły dopiero z końcem
XIX stulecia; prof. Franciszek Piekosiński, mediewista na UJ – może mylę osobę, ale
niech nieboszczyk mi wybaczy – miał zwyczaj rozpoczynać wykład od straszliwych
nieprzystojności, jeśli na sali zasiadała niewiasta, przechodząc do rzeczy dopiero,
kiedy spłoszona studentka opuściła zajęcia). Inna „seksistowska” historia, właśnie
w stylu Piekosińskiego – we Lwowie Bunia przyszła na egzamin (zapewne z filozofii)
do prof. Kazimierza Twardowskiego. Ten zaś był wyraźnie podniecony innymi walorami, niż umysłowe, pulchnej studentki – zaczęli bodajże ganiać się wokół stołu
i w końcu Bunia dała nogę (w szczegółach mogę kłamać – ale taki był sens historii).
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Wspominała mi również pierwsze samodzielne zajęcia ze studentami – w pokoju
siedział przy otwartych drzwiach profesor (doktor, docent?) i słuchał, jednocześnie
pracując. Jeśli coś było nie tak, przerywał i poprawiał. Początek lat 20. i później,
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Fot. 6. Rodzina Wojciechowskich z przyległościami (Żurkowie), Poznań, 28 VII 1983. W środku Bunia, z lewej syn Marian, z tyłu wychyla się jego pieroworodny Piotr, obecnie nestor rodu
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sądzę, były jej „wiekiem złotym”. Czasy asystenckie (tak to chyba można nazwać)
to był także okres hiperinflancji. Bunia opowiadała, że za równowartość pierwszej
pensji (w jednym nominale) mogła kupić sobie apaszkę. Kiedy z dumą przyjechała
z banknotem do domu rodzinnego, podeszła do niej koza i jednym kłapnięciem zeżarła całe pobory. Z humorem mówiła także Bunia o swym doktoracie, oprawnym
sztywno w świńską skórę. „Dziś”, czyli w latach 80., jak twierdziła, mogłaby zostać
po takim dziele profesorem.
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Fot. 7. Była okropnie stara…
Bunia w młodości
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Z ostatniego okresu, przed śmiercią, pamiętam, że zawsze była czynna, telefonowała, pisała listy, do końca zajmowała się słownikiem Księża społecznicy w Wielkopolsce, dużo czytała, robiąc uwagi na marginesach. Na ogół w nocy zasypiała z książką przy zapalonej lampce, budziła się i znów kontynuowała lekturę. Za dnia Bunia
była zrośnięta ze swym wielkim niebieskim fotelem, z którego zarządzała całym
domem oraz swymi rozmówcami. Przypominam sobie, jak na wózku inwalidzkim,
mimo jej oporów, wyjechała przed blok, wywabiona przez Wandzię, która robiła
zdjęcia aparatem bez filmu – to musiał być nasz ostatni „spacer”. Jakie było ostatnie
nasze spotkanie? – być może w wigilię Bożego Narodzenia 1989 r. Zapewne jeszcze
w 1990 r. rozmawialiśmy przez telefon, ale nic już nie pamiętam.

Przypisy:
Agnieszka Wojciechowska, po mężu Żurek, ur. 1941.
M. Krzoska, Für ein Polen an Oder und Ostsee. Zygmunt Wojciechowski (1900–1955) als Historiker
und Publizist, (Osnabrück: Fibre, 2003): literatura; „Ojczyzna” 1939–1945. Dokumenty. Wspomnienia.
Publicystyka, (red.) Z. Mazur, A. Pietrowicz, (Poznań: Instytut Zachodni, 2004); S. Kmiecik, „Wiedza i autorytet. Profesor Zygmunt Wojciechowski (1900–1955)”, Głos Wielkopolski, 24–25 I 2004; M.
Grochowska, „Dla swoich pobudka, dla wrogów przestroga”, Gazeta Wyborcza, cz. I–IV, 8–9, 15–16,
22–23, 29–30 I 2005.
3
W wersji pierwotnej opisałem ją w – upadłej już – gazecie Życie z 10 II 2001 pt. „Lenin w Poroninie
(na marginesie artykułu Katarzyny Skrzydłowskiej »Tfu, nigdy bym tego nie kupił«)”.
4
Biogram [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lwowskich historyków literatury, (Łódź: Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego, 1997).
5
Polecam Czytelnikowi tę cudowną historię. Zob.: W. Szentalinski, Tajemnice Łubianki. Z „archiwów
literackich” KGB, t. 2, (Warszawa: Czytelnik, 1997): s. 5−24.
6
M. Krzoska, dz. cyt.; „Od Redakcji” [w:] Księża społecznicy w Wielkopolsce. Słownik biograficzny, t. I:
A-H, (Gniezno: Gaudentium, 1992): s. 3; Z. Hilczer-Kurnatowska, „Ulica Góralska 3” [w:] Kronika
Miasta Poznania, nr 3 (1999): s. 267–275; J. Wiesiołowski, „Od Wydawcy” [w:] Maria ze Świeżawskich
Wojciechowska, Kartki z przeszłości Poznania, (Poznań: Wydawnictwo Miejskie, 2000): s. V–VIII;
K. Zych, Życie i działalność Marii Wojciechowskiej, (Poznań: mps, 2003) (praca magisterska obroniona
na Wydziale Historii UAM).
7
Z d. Kramer, 1o Marsz, 2o voto Mazur, ur. 1940.
8
Aresztowanego i skazanego za Komitet Ziem Wschodnich SN-u, późniejszego autora biografii Romana Dmowskiego, pod pseudonimem Marian Kułakowski. Zob.: J. Hera-Asłanowicz, „Losy artysty
w czasach niewoli. Rzecz nie tylko o Zbigniewie Nowosadzie”, Pamiętnik Teatralny, z. 1–2 (221–222)
2007, s. 89–132.
9
Rzeczywiście, Laski, znające przez osobę ks. Korniłowicza jeszcze przed wojną inteligencję „lewą”
czy „żydującą”, miały taki specyficzny dar przyciągania – po 1956 jeździła tam Ola, córka Bolesława
Bieruta i Małgorzaty Fornalskiej, która – zdaje się – przed śmiercią na Gestapo przeżyła nawrócenie;
1

2
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jeździł też na rekolekcje... zespół redakcyjny ateistycznych Argumentów, ale to chyba byli protoplaści
„Luny”. To informacje wydobyte z archiwum, z podsłuchów Służby Bezpieczeństwa.
10
To także z dokumentów, drukowanych zresztą.
11
Data istotna, za Gomułki Babcia nie angażowała się, pamiętam jakieś historie o prowokacjach SB,
wobec niej, w latach 60. Babci także nie leżała ówczesna polityka wyznaniowa, bardzo przecież agresywna – spustoszenia jakie w sferze religijnej poczynił Bierut, powtórzył, daleko dokładniej, jego
oponent.
12
K. Górski, Relacja z podróży do Rzymu w czerwcu 1966 r., Toruń, 6 XI 1966, mps (w posiadaniu
autora). Jednocześnie kojarzę tę wizytę, może niesłusznie, z korespondentem „PAPy” w Rzymie Ignacym Krasickim, który spełniał rolę usługową wobec komunistów. Tak się złożyło, iż starszym mym
kolegą w XVII LO im. Frycza-Modrzewskiego w Warszawie (1986–1989), a następnie kolegą z roku
podczas studiów w Instytucie Historycznym UW (1990–1995) był... Ignacy Krasicki, syn.
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Marian Baginski
O Łomżyńskiem trochę inaczej.
Refleksje syna tej ziemi
W ciągu ostatnich kilku lat wiele napisano na temat Ziemi Łomżyńskiej.
Dlaczego więc ponownie wracać do tego tematu? Bynajmniej nie dlatego, by powiększać i tak już obszerną bibliografię prac poświęconych temu zagadnieniu, lecz
po to, aby uporządkować dotychczasowe ustalenia, podjąć próbę innego spojrzenia
na znane już wydarzenia i ich uczestników.
Okolice Jedwabnego stały się szczególnym podmiotem dociekań history- 97
ków, polityków, socjologów, moralistów, a co za tym idzie okazją do formułowania
najróżniejszych sądów, nie zawsze pochlebnych dla mieszkańców tego zakątka kraju. Stąd nieśmiało zadałem sobie pytanie: Czy mam prawo wypowiadać się w kwestii Jedwabnego?
Ziemia Łomżyńska jest mi bardzo bliska. Urodziłem się w czasie II wojny
światowej dziewięć kilometrów od Jedwabnego, dziesięć od Stawisk, osiem od Radziłowa, osiemnaście od Wizny. Dzieciństwo spędziłem we wsi Przytuly (najpierw
mieszkaliśmy z dala od wsi, potem w samej wsi). Moi krewni mieszkali w Radziłowie, Jedwabnem, Wiznie, Zanklewie (moja Mama urodziła się w Zanklewie. Była
przyjaciółką Dobkowskich, którzy przechowali Żydów). Do dziś, mimo doktoratu
na Sorbonie i ponad trzydziestoletniego pobytu poza granicami Polski, czuję się
uczuciowo zwiazany z tymi terenami i myślę, że rozumiem psychikę zamieszkujących go ludzi. Z nostalgią myślę o pagórkowatych terenach, okalajacych lasy, strumyki, rzeki Biebrzę (kilometr od Radziłowa) oraz Narew przepływajace przez Wiznę.
Jak zwykle pierwszymi nauczycielami historii zarówno tej najnowszej, jak
i dawnej byli Rodzice. Do dziś z rozżewnieniem wspominam opowieści mojego
ojca (jako młody człowiek wyjechał do Francji w celach zarobkowych. Chciał zdobyć pieniądze na kupno ziemi, bo zawsze marzył o kilkudziesieciu hektarowym gopodarstwie. Ja zaś wyjechałem do Francji nie jako wyrobnik, ale jako stypendysta
rządu francuskiego w celu kontynuowania studiów uniwersyteckich). Pamiętam jak
opowiadał o swym udziale w kampanii wrześniowej, ucieczce z niewoli niemieckiej,
przymusowych robotach w Niemczech hitlerowskich oraz strasznym terrorze podczas okupacji, którego doświadczył na własnej skórze. Ciagle mam w pamięci jego
słowa: „Jak coś się Niemcowi nie podobało to albo bił, albo strzelał”. Dowiedzia-
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łem się od niego o tragedii Żydów w Jedwabnem, Radziłowie, Wiznie. Wspominał
o Niemcach, którzy jechali furgonetkami lub samochodami z Radziłowa do Jedwabnego; dokładnie nie pamiętam jego słów. Zapamiętałem jednak, że byli uzbrojeni
w ckm zainstalowany na przyczepie. Często wspominał również o Stawiskach, położonych 5 kilometrów od jego miejsca urodzenia w Sokołach. Tam spędził okres
młodości do momentu wyjazdu do Francji. Opowiadał mi o Żydach handlujących
z jego ojcem, czy przyjeżdżających do zamożnych gospodarzy w Sokołach. Opiwiedział mi kiedyś również, jak jechał do swego brata w Radziłowie dwa tygodnie
po spaleniu Żydów w tamtejszej stodole to czuł straszny smród spalonych ludzkich
ciał, jak również widział części ciał ludzkich niepochowanych w ziemi.
Z kolei z relacji mojej Mamy dowiedziałem się, że udzielała pomocy Żydom
i partyzantom, którzy przychodzili nocą do naszego skromnego domu. Wspominała także o rodzinie Dobkowskich, która przechowywała Żydow. O fakcie tym wiedzieli mieszkańcy wsi Zanklewo, mimo to nikt nie doniósł okupantom niemieckim.
Zgodnie z jej opowieścią również w Kubrze udzialano schronienia ludności żydowskiej. Ten, który brał w tym udział ożenił się nawet z ukrywaną Żydówką. Z ich
dzieckiem chodziłem do tej samej szkoły podstawowej. Już po wojnie widziałem
nieraz Żydów jeżdżących po wsi i handlujących szmatami, sprzedających garnki
i inne przedmioty gospodarstwa domowego.
Zanim jednak przejdę do dalszych rozważań chciałbym postawić pytanie
czy wręcz wątpliwość, pojawiającą się z metodycznego punktu widzenia: Czy ten,
kto się urodził na omawianym terenie, jak również identyfikuje się z zamieszkującą
go społecznością może bezstronnie wypowiadać się w sposób obiektywny i naukowo uporządkowany?1
Warto przypomnieć, że właśnie niedaleko Łomży czy Wizny miał ponieść
męczeńską śmierć św. Wojciech. Sama Łomża kikanacie lat temu obchodziła tysiąclecie swego istnienia. Tam także na cmentarzu wieczny odpoczynek znazła ś.p.
matka Kardynała Stefana Wyszyńskiego a w Jedwabnem szkoła nosi imię Kardynała
Tysiaclecia. To właśnie w Wiznie królowa Bona miała swój zamek, a właściwie letnią rezydencję. Ufundowała tam kościół, połączony podziemnym przejściem z zamkiem. Dla dworu królewskiego trudno dostępne tereny wokół Wizny stanowiły
wspaniałe miejsce do polowań. Zresztą, książęta Radziwiłłowie, urzeczeni prawdopodobnie nadbiebrzańskimi kniejami, też chcieli tam polować, a nawet założyli
miasto Radziłów. Ziemia Łomżyńska była znana również kupcom. Tędy właśnie
niemalże od niepamiętnych czasów wiódł szlak handlowy. Dodam na marginesie,
że w Przytułach znaleziono wiele monet z czasów rzymskich.
Gdybyśmy chcieli prześledzić historię Ziemi Łomżyńskiej, to najstarsze
wzmianki – dotyczące pospolitego ruszenia szlachty – pochodzą z 1446 r. (doku-
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menty w Muzeum polskim w Chicago). Te same nazwiska walczących pod wodzą
króla Władysława IV można spotykać obecnie. Odszukać można także nazwy tych
samych wsi, skąd szlachta zaściankowa wyruszała, aby bronić Ojczyzny.
Później, obok szlachty zaściankowej, pojawili się chłopi pańszczyźniani, oraz
dość duże majątki w Stawiskach, Przytulach, czy Jedwabnem… nie mówiąc już o dobrach Radziwiłłów. Właśnie przez Stawiska wiódł szlak napoleoński na Rosję. Miał
być tam bity trakt. Nie trzeba dodawać, że idee niepodległości narodowej nie były
obce mieszkańcom Ziemi Łomżyńskiej. Wieść niesie, że mój pradziad (ze strony
matki mego ojca) z Rodziny Konopka (Adam Konopka, prawdopodobnie wykształcony w carskim wojsku), był generałem w wojsku Napoleona, a potem dostał się na
dwór królowej angielskiej. Znane są również nazwiska innych, którzy walczyli przeciwko rozbiorom Polski a później brali udział w powstaniu styczniowym 1863 r.
Moi pradziadowie o nazwisku Bagenski (tak też podpisywał się mój ojciec) 99
brali udział w powstaniu styczniowym i byli zmuszeni uciekać z zaboru rosyjskiego
pod zabór pruski. Właśnie wtedy, po upadku powstania, car wydał nakaz parcelacji
niektórych majątków, jak np. w Sieburczynie nad Narwią. Do kolejnych parcelacji
doszło po I i II wojnie światowej.
Wbrew pozorom na terenie Ziemi Łomżyńskiej można mówić o zaawansowanej stratyfikacji społecznej. Mamy dość wyraźnie wyróżniającą się bogatą szlachtę,
dużo zubożałej szlachty zaściankowej, ponadto chłopów uwłaszczonych po 1863 r.,
którzy nie mogli zasymilować się ze szlachtą zaściankową. W dalszej kolejności możemy wyróżnić uwłaszczonych wyrobników tzw. fornali (pracujących dawniej w majątkach szlacheckich). Ta grupa znacznie wyróżniała się spośród innych posiadaczy
ziemi. Nie zawsze umieli gospodarzyć, często pozbywali się nadanej ziemi. Pracowali
dalej jako wyrobnicy u dużych gospodarzy lub w okrojonych majątkach szlacheckich.
Często byli świadomie bądź nieświadomie poniżani przez uwłaszczonych chłopów
lub szlachtę zaściankową. Gdy dodamy do tego ludność wyrobniczą zamieszkującą
małe miasteczka, trudniącą się handlem czy rzemiosłem, bądź też drobnym rolnictwem, to widzimy jaśniej zaistniałą sytuację. Dla pełniejszego obrazu dodajmy, że
właśnie na owych terenach zaczęli pojawiać się nasi bracia wyznania mojżeszowego.
Zdaniem niektórych żydowskich historyków już w XVI lub XVII w. Żydzi zaczęli przybywać na teren Ziemi Łomżyńskej. Na początku XX w. we wspomnianych
miasteczkach ludność żydowska stanowiła ok. 50% ogółu mieszkańców. Zajmowała
się handlem, rzemiosłem, a nawet rolnictwem. Jednocześnie, jak w Stawiskach, miała
własne organizacje, szkoły, partie polityczne, nie mówiąc już o synagogach.
Tak duża liczba ludności żydowskiej nie wskazuje na jakiekolwiek prześladowania czy niechęć Polaków. Od wieków żyli na tej samej ziemi, mieli swoje zajęcia, stanowili część tej samej społeczności. Mimo odmiennej tożsamości narodowej
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wydawało się, że dążenie do odzyskania przez Polskę niepodległości nie było im
obce. Oczywiście pozostaje kwestia określenia stopnia zasymilowania Żydów oraz
tego, na ile czuli się odrębną częścią społeczeństwa.
Nas interesuje jednak klimat polityczny po I wojnie światowej. Mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej odzyskali upragnioną wolność. Byli świadkami zwycięskiej
wojny Piłsudskiego z bolszewizmem, a zarazem idee narodowe i niepodległościowe
nie były im obce. Dmowski miał spędzić ostatnie pięć lat swego życia w Drozdowie,
miejscowości odległej kilka kilometrów od Stawisk.
Jednocześnie „sanacja”, jak nazywano rządy Piłsudskiego oraz lata po jego
śmierci, nie była przyjmowana bezkrytycznie. Niektórzy światlejsi mieszkańcy,
miejscowa inteligencja (ksiądz, aptekarz, lekarz, nauczyciele) a nawet chłopi, widzieli
niedociągnięcia rządzących. Powszechnie panowała duża nieufność, nawet wrogość
w stosunku do odwiecznych wrogów niepodległości Polski: Rosji i Niemiec. Posąg
Piłsudskiego na rynku w Jedwabnem był znakiem, że także idee narodowe, jak: niepodległość i niezależność są bardzo żywe wśród tamtejszej ludności.
Należy także z całą stanowczością stwierdzić, a wręcz uznać za pewnik, że
ludność żydowska stała na uboczu ruchów mających za cel ochronę niepodległości, jak też samą niepodległość Polski. Wprost przeciwnie, większość Żydów była
zwolennikami ruchów socjalistycznych, faworyzujących zdecydowanie idee komunistyczne. W świetle źródeł historycznych w Jedwabnem mieliśmy tylko jednego
komunistę Polaka, reszta to wyznawcy religii mojżeszowej, należący do ruchów politycznych o proweniencji komunistycznej, z gruntu rzeczy faworyzującej myśli uniwersalizmu komunistycznego. Co więcej, ruch syjonistyczny, dążący do utworzenia
haretz Izrael, był bardzo popularny wśród tamtejszych Żydów. Zdaniem samych
Żydów najwięcej zwolenników miał w Stawiskach. Podobnie było w Radziłowie.
Stąd też należy wnioskować, że Polacy upatrywali w Żydach przede wszystkim przeciwników politycznych. Jeśli były jakieś tarcia czy nieporozumienia to miały one często podłoże polityczne bądź ekonomiczne, a niekoniecznie narodowościowe. Zniszczenie pomnika Piłsudskiego po 24 września 1939 r. było pewnego rodzaju
symbolem nie tylko utraty niepodległości, ale również uderzeniem w uczucia patriotyczne mieszkańców Jedwabnego. Gdy dodamy do tego pragnienie i obronę niepodległości narodowej zakorzenionej w polskiej świadomości a będącą obcą dla mentalnosci Żydów mieszkających razem z Polakami wówczas nasz obraz będzie pełniejszy
i pomoże zrozumieć zachowania Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej.
Wrogość katolików wobec idei komunistycznej była źródłem niechęci zarówno do komunistów pochodzenia polskiego, jak i komunistów żydowskich.
Przyjmując za oczywisty argument o walce politycznej oraz dążenie do pozostania
wiernym wartościom religii katolickiej można łatwiej zrozumieć przyszłe zdarze-
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nia. Nie oznacza to jednak, że są to wystarczające argumenty do wytłumaczenia
czy wręcz usprawiedliwienia poczynań niezgodnych z nakazami moralnymi religii
i społecznymi normami etycznymi. Pozostaje jeszcze kwestia poglądów politycznych elit żydowskich, które pomimo swego zróżnicowania były raczej obce dążeniom niepodległościowym za wszelką cenę.
Trzeba zaznaczyć, że zachowania moralne były wówczas kontrolowane opinią społeczną, która aprobowała lub też potępiała pewne postawy. Uczciwość, umiłowanie wolności czy niepodległości były bardzo często uważane za najważniejsze
dla poszczególnych jednostek, lub przynajmniej istotne dla opinii społecznej. Alkoholizm, kradzieże, czy oszustwa były potępiane, a autorytet moralny i wypowiedzi
duchownych odgrywały w tym względzie bardzo ważną rolę. (Stąd też częste prośby
Żydów kierowane do duchowieństwa w spawie zachowań moralnych polskiej populacji). Napiętnowanie z ambony było często gorszą karą niż więzienie. Jeśli zdamy 101
sobie sprawę, że zarówno ludność żydowska (wprawdzie bogatsza w większości), jak
i polska nie należała do najbogatszych na terenie Ziemi Łomżyńskiej to uzyskamy
jeszcze pełniejszy obraz. Honor oraz cechy postawy „zastaw się a postaw” nie były
obce mentalności Polaków na tamtych terenach, stąd też szacunek dla cudzej własności był nie tylko wpajany przez pokolenia, ale stanowił jeden z głównych ściśle
przestrzeganych nakazów moralnych. Złodziej był napiętnowany przez całą społeczność zaś szacunek dla cudzej własności stanowił swego rodzaju wartość społeczną.
Powyższe rozważania pozwolą lepiej zrozumieć zdarzenia, jak też wyjaśnić
ekscesy niektórych ludzi uważających się za Polaków, bądź też określanych przez
innych mianem polskiej ludności.
Na zakończenie tych rozważań jako hipotezę roboczą można by przyjąć, iż
nieraz domniemana ofiara może stać się przestępcą, jak też domniemany przestępca może stać się ofiarą. Jest to możliwe w wyjątkowych okolicznościach takich jak
działania wojenne, lub rozruchy na tle rasowym czy narodowościowym. W warunkach najwyższego zagrożenia życia, człowiek kieruje się instynktem samozachowawczym umożliwiającym przetrwanie, bez należytego brania pod uwagę samozachowawczego instynktu innych.
Po przeczytaniu większości, bądź prawie wszystkiego, co zostało napisane
na ten temat wydaje mi się zasadne zwrócić uwagę na niektóre mity o tragicznym
wydarzeniu w Jedwabnem.

Mity o Jedwabnem

Jeden z szeroko rozpowstrzestrzenionych mitów dotyczy ofiar śmiertelnych
masakry dokonanej na Żydach. Liczby podawane m.in. przez Jana T. Grossa nie
mają nic wspólnego z rzeczywistością. Wydaje się, że liczba zamordowanych jest
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bliska dwustu osób. Niestety ze względów politycznych nie przeprowadzono do
końca ekshumacji. Chcąc zatrzeć kłamstwa rozpowszechniane przez określonych
naukowców, stwierdzono, że lepiej będzie jeśli nie dojdzie do całkowitej ekshumacji.
Jednocześnie z tych samych względów Instytut Pamięci Narodowej w dwutomowej
pracy poświęconej zbrodni w Jedwabnem nie opublikował wszystkich dostępnych
dokumentów. Na koniec zabrakło rzetelności naukowej ludziom mającym dociekać
tylko i wyłącznie prawdy.
Następny mit dotyczy posiadania broni palnej przez Polaków mających pilnować i doprowadzać Żydów na rynek. Broń mogli mieć tylko żandarmi tam obecni
(obojętnie jakiej narodowości), lub też przedstawiciele okupanta niemieckiego.
Inny mit odnosi się do samych sprawców i dotyczy bezpośredniego udziału
mieszkańców Jedwabnego lub okolic w mordzie. Dokumenty, zeznania świadków,
rzetelne opracowania naukowe, dochodzenie ewidencyjne, częściowa ekspertyza
na miejscu zbrodni, archiwa, potwierdzają obecność Niemców na miejscu zbrodni
oraz ich sprawczą rolę i bezpośredni udział w zbrodni. (Z Radziłowa przyjechało
prawdopodobnie siedem samochodów specjalnej grupy Gestapo).
Następny mit to obojętność ludności Jedwabnego na zbrodnię. Dokumenty,
zeznania świadków, wykopane drogocenne przedmioty, uratowani lub Żydzi ukryci
w czasie nagonki, czy też reakcje sąsiadów (topienie własnych dzieci przez Żydówki) świadczą o współczuciu pomimo realnego zagrożenia życia ze strony Gestapo
(ucieczka wielu Polaków do zganiania Żydów na rynek).
Inny mit dotyczy wiarogodności świadków i dokumentów odnoszących się
do opisywanej zbrodni. Wszystko wskazuje na to, że koronny świadek Grossa nie
był obecny w Jedwabnem 10 lipca 1941 r. Wątpliwej wartości są również dokumenty
sądowe z uwagi na typowo polityczny charakter procesu. Sam sąd uznał je w większości za niewiarygodne.
Kolejny mit odnosi się do postawy ludności żydowskiej pod okupacją sowiecką. Dokumenty, świadkowie, archiwa, opracowania naukowe i źródłowe wskazują
na szeroko zakrojoną kolaborację i denuncjowanie patriotów, zsyłce wielu z nich na
Sybir, udział z bronią w ręku ogromnej części Żydów w aktywnym prześladowaniu
Polaków. Bardzo znamienna była obecność Żydów w domach i przejęcie innego
mienia Polaków, których nie zdążono wywieść na Sybir, a którzy wrócili z Łomży
do swoich domów i 24 czerwca 1941 r. zastali w nich intruzów.
Inny mit to jedność Żydów i Polaków w dążeniu do niepodległości Polski,
bądź też jej odzyskaniu. Archiwa, opracowania naukowe, naoczni świadkowie potwierdzają czynny udział większości Żydów w administracji sowieckiej w Jedwabnem i innych miejscowościach, czynną współpracę z NKWD, radość z nadejścia
sowieckiej okupacji, niszczenie inteligencji, zabijanie partyzantów, ucieczką z armią
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sowiecką sprawców prześladowań, pozostawienie ich rodzin w Jedwabnem, bądź
uniemożliwienie ucieczki. Znamienna stała się budowa pomnika Lenina na miejscu
pomnika Piłsudskiego.
Krytyki nie wytrzymuje też stwierdzenie, iż jedyną pobódką, jaką kierowli
się Polacy, biorący udział w zbrodni był antysemityzm. W rzeczywistości jednak
przyczy niechęci w stosunku do ludności żydowskiej były znacznie bardziej skomplikowane. Współpraca sowiecko-żydowska została uznana przez Polaków za zagrożenie dla walki o niepodległość i wyzwolenie spod okupacji. Żydzi byli więc
przede wszystkim uważani za przeciwników politycznych, nie zaś za przedstawicieli gorszej „rasy”. Współudział z zbrodniach popełnionych na Polakach w okresie
okupacji sowieckiej budził chęć zemsty nie tylko na samych oprawcach, ale też na
całej społeczności żydowskiej. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że gdyby
zamiast Żydów kolaboracji dopuściliby się Białorusini czy Tatarzy to prawdopo- 103
dobnie mieszkańcy Jedwabnego darzyliby ich również taką samą niechęcią.
Nieprawdziwy jest także mit o przypisywanej Polakom niepohamowanej
chęci zysku, która miała być głównym motywem zbrodni. Wykluczają to wyniki
ekshumacji, dokumenty, archiwa, opracowania naukowe a także znalezione przy
ofiarach drogocenne przedmioty.
Następny mit: Miejscowa żandarmeria przy współpracy (lub składająca
sie z) z ludnością z marginesu społecznego a także z żądnymi zemsty na Żydach
za ich kolaborację z okupantem sowieckim Polakami oraz cywilnymi władzami miasteczka, narzuconymi przez okupanta niemieckiego (m.in. Karolak) byli
w stanie samodzielnie dokonać wspomnianej zbrodni. Naoczni świadkowie, materiały archiwalne, rzetelne opracowania naukowe wskazują, iż było to niemożliwe
z uwagi na niemiecki terror zaprowadzony na tych terenach oraz skalę opisywanej
zbrodni.
Co więc w sprawie Jedwabnego wydaje się niezaprzeczalne w świetle tak obfitej dokumentacji?

Realność Jedwabnego

W Jedwabem na wyraźny rozkaz niemieckiego okupanta zamordowano
ok. 200 osób. W obecności i przy czynnym udziale Niemców w zbrodni tej wzięli
udział Polacy. Wielu z nich uczyniło to pod przymusem, inni kierowali się żądzą
zemsty za zbrodnie popełnione przy współpracy Żydów w okresie okupacji sowieckiej. Nie brakowało również przedstawicieli marginesu społecznego a taże miejscowej administracji, narzucenej przez Niecmów. Wszyscy oni jednak byli tylko przypadkowymi (opportunity crime), bądź z „urzędu” pomocnikami Niemców (Gestapo,
Eisatzgruppen), wypełniających rozkazy i polecenia Hitlera.
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Należy ubolewać, iż nierzadko badania noszące miano naukowych, opierają się w rzeczywistości na nieistniejących, bądź niesprawdzonych „źródłach”. Co
gorsza trafiają one do wiadomości publicznej i są traktowane jako wiarygodne źródło wiedzy. Nawet, gdy zostaną całkowicie zdyskredytowane, jak to miało miejsce
w przypadku Jana T. Grossa, są rozpowszechniane ze względów politycznych, mających celu osiągnięcie zamierzonego efektu propagandowego.
Z ubolewaniem trzeba dodać, że niektórzy naukowcy z Instytutu Pamięci
Narodowej ulegali pokusie wybiórczego doboru dokumentów, wzięcia pod uwagę
i opublikowania tylko części materiałów w tej sprawie, zaniechania dalszych badań,
gdy nasuwały się wnioski niezgodne z ich oczekiwaniami, bądź z linią aktualnej polityki rządu, czy innych grup nacisku.
Niektórzy hierarchowie Kościoła, nie mówiąc już o politykach, zbyt pochopnie, bez znajomości sprawy zaczęli bezkrytycznie wypowiadać się na temat,
którego nie poznali, bądź nie chcieli poznać, bagatelizując jego znaczenie. Podobnie, władze centralne, których przedstawiciele pochodzenia żydowskiego mieli decydujący głos i wypowiadali się w sposób narażający nie tylko dobre imię Polski, ale
w sposób sprzeczny z interesem narodowym i polskią racją stanu.
W sposób namacalny, można było zauważyć stronniczość w środkach masowego przekazu, szczególnie reprezentowanych przez środowiska właśnie niechętne
polskiej racji stanu (mowa m.in. o Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Rzeczypospolitej). Nie była to tylko pogoń za sensacją, ale przemyślany sposób co przekazać, aby urabiać opinię publiczną w określonym kierunku.
Z zażenowaniem trzeba stwierdzić, że trudno jest o całkowitą niezależność
środków masowego przekazu (nawet po smutnym doświadczeniu z komunistyczną
propagandą), jak też całkowitą bezstronność badań naukowych, gdzie wręcz posunięto się do fałszerstw dokumentów oraz podstawionych niby naocznych świadków. Raz wyciągnięte pochopnie wnioski dostały się do opinii publicznej, czasem
naprawienie wyrządzonych szkód jest niemożliwe.
Jednocześnie zaskakujące były postawy przedstawicieli środowisk naukowych, którym – mimo bezspornych faktów – zabrakło cywilnej odwagi do zweryfikowania swych sądów.

Korzyści z publicznej dyskusji o Jedwabnem

Dyskusja o Jedwabnem pokazała przede wszystkim jak założony i trudny
jest temat stosunków polsko-żydowskich. Mieliśmy także okazję, aby przyjrzeć się
szkodliwym działaniom propagandowym, prowadzonym pod pozorem rzetelnych
badań naukowych. Wielu naukowców, tych bezstronnych, jak też pragnących poznać temat zaczęło studia. Niestety część z nich bezkrytycznie próbowała lansować

Archeologia pamięci

nieprawdziewe tezy, jako wyniki badań na wspomniany temat. Historiografia Holocaustu stała się znów tematem na czasie. Jednocześnie zaczęliśmy w większym
stopniu zadawać sobie sprawę z działalności grup nacisku, jak też zaawluowanych
interesów, pod płaszczykiem badań zwanych naukowymi.
Pod wpływem głosów krytycznych oraz rzetelnych badań naukowych udoskonalono metodologię badań naukowych na powyższy temat. Niestety, jeszcze nie
możemy „wyzwolić się” z obsesyjnego i instrumentalnego wykrzystywania badań
naukowych do osiągania określonych celów propagandowych, czy wręcz korzyści
finansowych. Dialog, jaki jest czy będzie prowadzony między zainteresowanymi
może okazać się bardziej owocny, lepiej poznajemy siebie i łatwiej możemy się porozumieć... Wydaje się, że i tym razem nie ma tego złego, co by na dobre nie „wyszło.
105

Przypisy:
Zob.: T. Brannick, D. Coghan, „In Defense of Being Native”: The Case for Insider Academic Reasearch,” Organizational Research Methods, nr 10 (2007): s. 59 i nn.
1
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Jakub Brodacki
Sybiracy.
Polscy i litewscy obywatele Rzeczypospolitej na syberyjskim zesłaniu
na tle stosunków Polski i Litwy z Moskwą (XV–XIX w. )
Motto:
„Anabis rozwijała się z chełpliwym, radosnym zapałem istoty niższego rzędu, pewnej swego wspaniałego przeznaczenia.
Bo Anabis była nisko urodzona. W zamierzchłych początkach stanowiła po prostu gaz ulatniający się z zamglonych bagien. [...] Szybko 107
śmignęła nad błotnistymi, mulistymi wodami, z których się wylęgła,
i wijąc się, opuszczając, wzbijając, podążała odtąd nieprzerwanie z coraz większą czujnością, z coraz większym pragnieniem wszędzie tam,
gdzie coś – wszystko jedno co – umierało.
Bo do życia potrzebowała czyjejś śmierci”.
A. E. Van Vogt, Misja międzyplanetarna.1

Według Powieści minionych lat przed upływem XII w. polskie plemię Wiatyczów wyemigrowało z terenów dzisiejszej Polski i osiedliło się na Ziemi Riazańskiej nad Oką, której dorzecze słynęło z urodzajnych gleb.2 Choć nie byli przeważającym elementem etnicznym na tych obszarach, jednak nie sposób oprzeć
się wrażeniu, że w kilkaset lat później Polacy znów odbywali tę samą drogę, tyle,
że pod przymusem i zazwyczaj do kraju znacznie mniej gościnnego – na Syberię
i dalej, aż na Kamczatkę.
Księstwo Moskiewskie również wyrosło na niegościnnej ziemi. Dorzecze
rzeki Moskwy, lewego dopływu Oki, było w średniowieczu pasem granicznym
czterech księstw ruskich: rostowsko-suzdalskiego, riazańskiego, czernichowskiego
i smoleńskiego. Pokrywały je puszcze, bagna i gęsta sieć rzek. Gleba była piaszczysta, nieurodzajna, brakowało bogactw naturalnych. Tatarzy doskonale znali panujące tu warunki naturalne, stąd też wyprawy na Moskwę urządzali zimą, gdy woda
zamarzła. Kilkakrotnie Moskwa została doszczętnie złupiona, jednak początkowo
nie opłacało się jej najeżdżać w celu innym niż ostrzegawczy, bo była słaba i biedna.
Ocalała, bo była „nisko urodzona”. Żaden z książąt rywalizujących o władzę w Księstwie Włodzimierskim nie widział w niej rywala. Stała się więc zagrożeniem niepo-
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strzeżenie i dopiero wielki książę litewski Olgierd uznał za stosowne „zapukać” do
jej bram w 1368 r., a gdy zmuszony został do odwrotu, oświadczył dumnie: „Kniazie
wielikij moskowskij, pamiętaj, szto kopije litowskoje stojało pod Moskwoju!”.3
Od tego momentu zaczyna się historia wzajemnych konfliktów litewskomoskiewskich, a po unii polsko-litewskiej także polsko-moskiewskich. Jako państwo peryferyjne i prowadzące politykę zbójecką, położona na pograniczu głuszy
i cywilizacji Moskwa nie była zbyt atrakcyjna dla intelektualistów i rzemieślników.
Była bardzo słabo zaludniona i stale poddawana niszczącym najazdom Tatarów.
Wyjście na arenę europejską umożliwiłyby jej nowe ręce do pracy oraz intelektualne
know how. Drogą do tego było porywanie niewolników i osadzanie ich w głębi własnego terytorium.
Na Rusi Włodzimierskiej (której Moskwa była częścią) instytucja niewolników – zwanych czeladzią (familia) lub chołopami (servi) – była znana od dawna.
Mianem czeladzi określano niewolników pracujących na ziemi pańskiej, w pańskim
dworze i pozostających na pańskim wikcie. Chołopi natomiast byli osadzonymi na
osobnych gruntach. Ponadto w państwie moskiewskim istniały inne kategorie takie
jak: ludzie starzy, ludzie nadani, ludzie stradni, ludzie dziedziczni, ludzie roboczy,
ludzie pełni itp. Niewolników rodzaju męskiego nazywano parobkami, zaś niewolnice – żonkami lub dziewkami. Niewolnictwo było znane także na Rusi Nowogrodzkiej.
W niewolę można było wpaść na wiele sposobów. Po pierwsze można było
być pojmanym. W niewolnictwo wpadało się poprzez ożenek z niewolnym, niektóre rodzaje pożyczek, najem, przestępstwo, dobrowolne poddaństwo oraz pochodne
od nich – kupno i urodzenie w chłopstwie.4
Ambicje niewolniczego państewka moskiewskiego były nad wyraz wygórowane. Gdy Bizantyjczycy zawarli z zachodnim chrześcijaństwem unię florencką
w 1439 r., Moskale uznali się za jedynych strażników ortodoksji i prawych spadkobierców idei Cesarstwa Powszechnego. Upadek Konstantynopola (1453) tylko
umocnił irracjonalne przekonanie o posłannictwie dziejowym Moskwy jako jedynego ocalałego suwerennego państwa prawosławnego. Zostało to przypieczętowane w 1472 r. przez małżeństwo wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III
z dziedziczką tronu w Konstantynopolu Zoe Paleolog.5 Nawet chan Mengli-Girej
przestał tytułować Iwana III „chołopem” (niewolnikiem) i pisał do niego „bracie”.
Ciągle jednak brakowało realnej tkanki społecznej, substancji ludzkiej tworzącej
przyszłe imperium. Chciwe oko zbirów padło więc na dwa zamożne i wpływowe
kraje: zajmujące niemal całe dorzecze Dniepru: Wielkie Księstwo Litewskie i położony na północy Gospodin Wielikij Nowgorod (Pan Nowogród Wielki – czyli republikę nowogrodzką).
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Przyczyn upadku Nowogrodu i Tweru było kilka. Republikański Nowogród,
próbujący rozgrywać Litwę przeciw Moskwie i Moskwę przeciw Litwie, nie był dla
Jagiellonów pożądanym partnerem.6 Bez wątpienia zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie płynęła krew Giedymina.7 Początkowo Litwini traktowali spory z Moskwą
jako „kłótnie w rodzinie”, a dążenia Moskwy do kumulacji terytorium i centralizacji władzy spotykały się z pewnym zrozumieniem Kazimierza Jagiellończyka, który
sam dążył do centralizacji władzy. W interesie Litwy nie leżało również zaognianie
stosunków z Rusią północno-wschodnią, z uwagi na niepewną postawę Rusinów litewskich.8 Paradoksalnie także poważnym utrudnieniem w dalszej ekspansji Litwy na
wschód była decyzja Kazimierza Jagiellończyka o przyjęciu korony polskiej. Sprawy
polskie tak go pochłonęły, że uniemożliwiły aktywną politykę wschodnią. Traktat zawarty przez Litwę z Moskwą 31 lipca 1449 r. stawiał oba państwa na równi i dzielił
strefy wpływów. W strefie moskiewskiej znalazł się Psków i Nowogród, zaś w stre- 109
fie litewskiej – Twer. Ustalono także wzajemną opiekę nad dziećmi obu monarchów.
Traktat ten był kosztem, jaki Litwa poniosła na rzecz unii z Polską.
W swej życzliwości wobec Moskwy Litwa posunęła się jeszcze dalej, czyniąc metropolitę moskiewskiego Jonasza metropolitą Rusi litewskiej. Nie trzeba
było długo czekać, by Moskwa rozpoczęła kolejny etap „zbierania ziem ruskich”.
Stąd, gdy uwaga Jagiellonów skierowała się na sprawy wojny z islamską Turcją, Moskwa rzuciła na kolana Nowogród Wielki (1479) i popierany dotąd przez Litwę Twer
(1485). Rozpoczął się okres, który Natanson-Leski nazwał „wojną kresową podczas
pokoju”. Charakteryzował się on niemal corocznymi napaściami wojsk moskiewskich na pograniczne lenna księstwa litewskiego bez formalnego wypowiedzenia
wojny. Napaści te prawie zawsze oznaczały branie w niewolę jeńców i uprowadzanie
ich do państwa moskiewskiego.9 Niestety poselstwa króla Kazimierza Jagiellończyka ograniczyły się do protestów i łagodnych pogróżek. Na to wszystko Iwan odpowiadał: najeżdżam włości litewskie? – Nie! To jest „naszi zemli”. Przyjmuję zdrajców? To moi słudzy, bo ich przodkowie moim przodkom (Rurykowiczom) służyli.
A ty, bracie, w ich ziemie „nie wstupajsja”.
Śmierć króla w 1492 r. sprowokowała Moskwę do otwartej wojny z Litwą
i przyjęcia przez Iwana tytułu „hosudara wseja Rusi”. Mceńsk i Lubuck zostały spalone, masy ludu z księciem Trubeckim uprowadzono. Ten sam los spotkał kniaziów
Mosalskich i ich poddanych oraz dzielnego i wiernego Litwie kniazia Michała Wiaziemskiego. Rokowania pokojowe prowadzono w 1494 r. w Moskwie, co stało się
odtąd stałym zwyczajem. Litwa utraciła Wiazemszczyznę i księstwa wierchowskie.
Granica pozostała jednak niewyznaczona, co dało Moskwie pretekst do kolejnej
„wojny kresowej podczas pokoju” (1494–1499). Małżeństwo Aleksandra z córką
Iwana Heleną, mające w zamierzeniu pogodzić oba państwa, okazało się koniem
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trojańskim. Iwan bowiem skarżył się, że Helena nie może kultywować swojej religii
na dworze litewskim.10 W chwili, gdy Aleksander odmówił Iwanowi tytułu „hosudara wseja Rusi” doszło do drugiej wojny moskiewskiej (1499–1503), toczonej przez
Iwana rzekomo w obronie wiary córki i litewskich prawosławnych. Od Litwy czasowo lub na stałe odpadły kolejne grody: Dorohobuż, Toropiec, Brańsk, Starodub, Nowogród Siewierski, Rylsk, Putywl, Radohoszcz, Homel i Lubecz. Mimo zawartego
pokoju wybuchła kolejna „wojna czasów pokoju”. W 1514 r. padł Smoleńsk, lecz
pochód Moskwy na zachód został powstrzymany przez oddziały polsko-litewskie
pod wodzą kniazia Konstantego Wasyla Ostrogskiego w zwycięskiej bitwie pod Orszą 8 września 1514 r.11 Na jakiś czas – po utracie 1/3 terytorium – Litwa zyskała oddech. Moskale wykorzystali ten czas na „strawienie” zdobytych terytoriów i pełne
wcielenie do własnego państwa.
W czasie tych wojen Moskale porywali i wywozili w głąb swego państwa jeńców wszelakiej kondycji. Badania Artura Kijasa, wskazują, że co najmniej do połowy
XVI w. (jeśli nie przez cały XVI w.) majątki bojarskie opierały się głównie na pracy
niewolniczej całych rodzin osadzonych tam od kilku do kilkunastu pokoleń.12

1. Odkrycie bogactw Syberii
Kupcy moskiewscy Strogonowowie byli pierwszymi, którzy zainteresowali się ludami i ziemiami położonymi za Uralem. W 1558 r. otrzymali od Iwana IV
Groźnego przywilej na „kamskie bogate miejsca”. W 1582 r. zorganizowali wielką
wyprawę w głąb Syberii, którą od tej pory Moskwa będzie stopniowo podbijać i wyniszczać miejscowe ludy poprzez sieć „ostróżków” czyli fortów obsadzonych Kozakami lub zesłańcami – w tym także Polakami i Litwinami. W 1584 r. rocznikarze
syberyjscy odnotowali po raz pierwszy obecność „litewskich ludzi”. Kolonizowali
oni brzegi Tobola i Omy.13 Legenda głosi, że na dworze chana syberyjskiego Kuczuma sekretarzem był pewien Polak z armii Batorego, pojmany podczas jednej z jego
wypraw. Po ostatecznej klęsce Kuczuma w 1598 r. Polak ów miał się dostać do niewoli moskiewskiej, gdzie napisał anonimową Kronikę Polaka, opublikowaną w 1874 r.
w zbiorowym wydawnictwie Moskowija ili izwiestija iz Moskowii.14
110

2. Najazd Iwana IV Groźnego na Inflanty
Car Iwan IV Groźny jest do dziś obiektem nieskrywanego kultu i zachwytu w Rosji, znajdując kontynuatorów i naśladowców. Jest to o tyle zastanawiające,
iż o mały włos nie doprowadził on do zagłady państwa moskiewskiego. W latach
1558–1564 toczył z Litwinami wojnę o Inflanty, jednak mimo początkowych sukce-
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sów i marzeń o dostępie do Morza Bałtyckiego, poniósł dwie klęski w polu. Zniechęcony porażkami postanowił w pierwszej kolejności zreformować swoją władzę
wewnętrzną. W grudniu 1564 r. odegrał głośną farsę zrzekając się tronu i odjeżdżając
do Aleksandrowskiej Słobody. Na czołobitne prośby wrócił do Moskwy i rozpoczął
prześladowania bojarów, odbierając im majątki i włączając je w skład tzw. opryczniny
(opricz – oprócz, oprycznina – ziemia oprócz państwowej). Część opryczniny włączono jako dobra stołowe cara, część przydzielono skarbowi państwa, a część rozdano
specjalnym oddziałom zbrojnym zwanym oprycznikami. Początkowo te „wojska wewnętrzne” miały liczyć tysiąc ludzi. Z czasem rozrosły się do ogromnej formacji
paramilitarnej, siejącej terror i zniszczenie. Rozprawa z prawdziwą i domniemaną
opozycją ciągnęła się już pięć lat, gdy w 1571 r. chan krymski Dewlet-Girej napadł
na Moskwę i cała stolica, z wyjątkiem Kremla, spłonęła. Iwan IV utwierdzał się
w przekonaniu o nowych spiskach i rozpoczął prześladowania samych opryczników. 111
W dalszej kolejności wznowił wojnę o Inflanty.15
Śmierć króla Zygmunta Augusta i wygaśnięcie tym samym dynastii Jagiellonów spowodowała spore zamieszanie i konieczność reorganizacji Rzeczypospolitej
– dzieło reform egzekucyjnych nie było przecież ukończone. Wykorzystał to Iwan
Groźny wprowadzając w 1575 r. wojska między domeny litewską i szwedzką w Inflantach i opanowując Parnawę i Salis. Zgodnie z tradycjami dyplomacji moskiewskiej car („wojna czasów pokoju”), nie wypowiadając wojny Rzeczypospolitej, zajął
Dyneburg i obszary nad dolną Dźwiną aż do przedpola Rygi. W odpowiedzi na
to nowy król polski Stefan Batory, przy znacznym wysiłku finansowym i militarnym społeczeństwa polsko-litewskiego, zorganizował trzy zakończone sukcesem
wyprawy wojenne.16 Najpierw terror wewnętrzny, a teraz wysiłek wojenny, do którego Moskwa nie była zdolna, wycieńczyły państwo niczym wyścig zbrojeń państwo
sowieckie z czasów Reagana. Dodatkowo niszczące były strategiczne zagony dywersyjne Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna”, docierające nad górną Wołgę pod Stopicę
i Rżew. Przeciwnik zmuszony został do rokowań i zawarcia rozejmu w Kiwerowej
Horce 15 stycznia 1582 r. Jednym z jego postanowień był zwrot jeńców.
To właśnie jeńcy stali się dla Moskwy istotnym elementem przetargu dyplomatycznego i cennym nabytkiem intelektualnym. Jak pisał znany zesłaniec Wacław
Sieroszewski, Polacy byli cennym jeńcami zwłaszcza ze względu na umiejętność
pisania i czytania. „Starano się ich zwabić wszelkimi sposobami i za wszelką cenę
z ziem Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd płynie ogromne spolonizowanie języka ówczesnych urzędowych aktów rosyjskich, szczególnie na Syberii”.17 Pomimo licznych
interwencji króla polskiego, litewscy i polscy obywatele Rzeczypospolitej znajdujący się w rękach moskiewskich nie zostali zwróceni nawet po zawarciu pokoju wieczystego w 1602 r., gdyż Moskwa potrzebowała ludzi do podboju Syberii.
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Można przypuszczać, że litewsko-ruska część elit Rzeczypospolitej dostrzegała konieczność pokojowego bądź zbrojnego unieszkodliwienia Moskwy,
która z racji bogactw naturalnych, zdobywania nowych terytoriów na wschodzie
i stopniowego przyrostu ludności powoli stawała się dla całej Rzeczypospolitej
(nie tylko Litwy) równorzędnym przeciwnikiem. Rychło zresztą pokój został
przez stronę polską zerwany; nadarzyła się bowiem wyjątkowa okazja – śmierć
cara Fiodora i zabójstwo jego brata, Dymitra. Korzystając z zamieszania prywatne
oddziały polskie i litewskie, złożone w dużej mierze z byłych rokoszan Zebrzydowskiego, doprowadziły w 1604 r. do osadzenia na tronie moskiewskim Dymitra
Samozwańca i wprowadziły państwo moskiewskie w okres tzw. „Wielkiej Smuty”
(1604–1619).

3. Dymitriady i najazd wojsk Rzeczypospolitej na Moskwę
w latach 1604–1619
Dymitr Samozwaniec I
Gdy w 1584 r. zmarł car Iwan Groźny, w państwie moskiewskim nastały rządy regencji, na czoło których wysunął się bojar Borys Godunow. W dniu 15 maja
1591 r. zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach drugi syn Iwana – carewicz Dymitr – zesłany z matką Marią Nagoj do Uhlicza. W 1598 r., po śmierci bezdzietnego
następcy tronu carewicza Fiodora, Borys Godunow dokonał zamachu stanu i koronował się na cara. W czasie choroby Godunowa zrodziła się w kręgach Romanowów
pogłoska o cudownym ocaleniu od śmierci carewicza Dymitra. Borys jednak wyzdrowiał, a na Romanowów i ich służbę spadły represje. Szczególnie podejrzanym
był Hryszka Otriepiew, syn Bogdana, ubogiego szlachcica. Uciekając przed represjami przyjął żywot mnicha i schronił się w jednym z klasztorów skąd trafił na dwór
patriarchy moskiewskiego Hioba.
W 1602 r. rozniosła się w państwie moskiewskim wieść o pojawieniu się
w Rzeczypospolitej człowieka podającego się za carewicza Dymitra. Wędrując po
dworach Rzeczypospolitej, Hriszka Otriepiew został „polecony” politycznemu
awanturnikowi, wojewodzie sandomierskiemu, Jerzemu Mniszchowi. Na dworze
Mniszcha Otriepiew zakochał się w wojewodziance sandomierskiej Marynie i uzyskał od jej ojca obietnicę ślubu pod warunkiem „odzyskania” tronu moskiewskiego.
Mniszech zdobył mu poparcie wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego,
a wreszcie samego króla Zygmunta III Wazy.
Tak oto w polskie ręce sama wpadła okazja do uniemożliwienia sojuszu, którego na dworze polskim obawiano się najbardziej: moskiewsko-szwedzkiego. Król
udzielił nieoficjalnego poparcia fałszywemu Dymitrowi („łże-Dymitrowi”), a ten
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z garstką Polaków, Litwinów i Kozaków wyruszył na Moskwę, gdzie koronował się
na cara 18 maja 1604 r. Niedługo jednak dane mu było cieszyć się rządami, bowiem
27 maja, w wyniku spisku braci Szujskich, doszło do zamachu stanu, zamordowania
cara i rzezi części przebywających tam Polaków.
Do niewoli trafiła była „caryca” Maryna Mniszchówna wraz ze swym ojcem
Jerzym, damami dworu oraz 375 innymi jeńcami.18 Grupę tą przewieziono do słobody Jarosław za rzeką Kotorst, dopływem Wołgi. Następnie w Rostowie odizolowano
ich od ochmistrza dworu Maryny, Marcina Stadnickiego, który tamże został uwięziony. Uwięzieni zostali także królewscy posłowie Aleksander Gosiewski i Mikołaj
Oleśnicki wraz ze służbą. Po osobistej interwencji Zygmunta III Wazy uwolniono
ojca Maryny, Jerzego Mniszcha i jego brata. W 1607 r. wróciło do Rzeczypospolitej sześćdziesięciu czterech spośród więzionych. W kwietniu 1607 r. wywieziono
do Wołogdy pana Dworzyckiego i trzydziestu ośmiu innych. Polacy w Jarosławiu 113
ciężko znosili długotrwałą i ciężką niewolę. Zdarzały się przypadki samobójstw
oraz śmierci z głodu i wyczerpania psychicznego. O stanie psychicznym jeńców
świadczy fakt, że 17 maja odbyli oni czterdziestogodzinne nabożeństwo w intencji
uwolnienia, biczując się i wołając „Jezus, Maria”. W grudniu 1607 r. posłowie króla
polskiego pytali cara, czemu więzi polskich poddanych i ostrzegli, że jeśli nie wyśle
wszystkich do domu dobrze zaopatrzonych i ubranych, król wypowie mu wojnę.
W odpowiedzi car uwięził całe poselstwo.19
Dymitr II Samozwaniec
Choć podczas tumultu łże-Dymitr został zlinczowany, wkrótce objawił się
na nowo pod postacią Dymitra II, którego jako swego małżonka natychmiast „rozpoznała” ocalała z pogromu Maryna Mniszchówna. Pomoc dla uwięzionych nadeszła więc od wojsk Dymitra II Samozwańca, dowodzonych przez obywatela Rzeczypospolitej, kniazia Iwana Romana Rożyńskiego. Po zwycięskiej dla Rożyńskiego
bitwie pod Bołchowem car Wasyl Szujski w lipcu 1608 r. uwolnił zarówno członków królewskiego poselstwa, jak i część jeńców poprzedniej dymitriady. W 1609 r.
znaczna część jeńców z poselstwa królewskiego z 1606 r. pozostawała w niewoli, na
czele z Aleksandrem Gosiewskim i Mikołajem Oleśnickim.
Oblężenie Smoleńska i bitwa pod Kłuszynem
W związku z tym, że car Wasyl Szujski uznał panowanie Karola Supermańskiego na tronie szwedzkim, prawowity dziedzic Zygmunt III zdecydował o wypowiedzeniu wojny Moskwie i w 1609 r. wyruszył na Smoleńsk. Zwycięstwo hetmana
Stanisława Żółkiewskiego pod Kłuszynem 4 lipca 1610 r. otworzyło państwowej
armii Rzeczypospolitej wrota Moskwy. W dalszej kolejności zdobyto strategicznie

nr 11–12 (2007–2008)

Sybiracy. Polscy i litewscy obywatele Rzeczypospolitej na syberyjskim zesłaniu...

114

ważny Smoleńsk. Moskiewscy bojarzy obiecali tron moskiewski królewiczowi Władysławowi, synowi Zygmunta III. Car Wasyl Szujski dostał się do niewoli i wraz
z bratem został 29 października 1611 r., zwyczajem rzymskim, obwieziony ulicami
Warszawy, a następnie dostarczony na forum Sejmu, gdzie w obecności króla, senatorów i posłów Żółkiewski poprosił o łaskawe traktowanie cennych jeńców.20
Pozostawiona na Kremlu polska załoga pod dowództwem Mikołaja Strusia
broniła się przez blisko dwa lata, a nie doczekawszy odsieczy Chodkiewicza skapitulowała 6 lub 7 listopada 1612 r. Wbrew postanowieniom kapitulacji Moskale
pojmali i wyrżnęli piechotę, znaczniejszych zaś wzięli do niewoli. Zmasakrowane,
odarte z odzieży zwłoki piechurów, warstwami, przekładając gnojem, złożono na
ścierwiskach opodal bram miasta. Nie można się oprzeć wrażeniu, że tradycja ta
ma długą ciągłość – podobne „góry trupów”, których nikt nie sprzątał – złożone
tym razem z własnych żołnierzy – układali Rosjanie na ulicach Groznego podczas
drugiej wojny czeczeńskiej (1999). Warto też pamiętać, że te właśnie dni (6 lub 7 lis
topada 1612 r.) są dzisiaj obchodzone jako święto państwowe Federacji Rosyjskiej
w miejsce dawnego święta Rewolucji Październikowej.
Czwartego marca 1613 r. sobór ziemski wybrał na tron carski Michała Romanowa, syna uwięzionego w Polsce patriarchy Filareta.21 Tymczasem 28 kwietnia
przybył do Warszawy goniec Denis Oładin z ofertą wymiany jeńców. Odtąd stanie
się ona stałym elementem negocjacji. Zawarty 11 grudnia 1618 r. rozejm we wsi Deuilino (Dywilino) zawierał postanowienie o wymianie jeńców. Doszło do niej jednak
w niewielkim zakresie. Jesienią 1620 r. Patriarcha Filaret wrócił do swego koronowanego syna, ale grupy jeńców polskich i litewskich były nadal wysyłane za Ural, do
Tomska i dalej, na tzw. osiedlenie.
Rzecz charakterystyczna – gdy car Michał Romanow w 1617 r. nakazał
wojewodzie tobolskiemu odesłanie sześćdziesięciu jeńców do Moskwy w celu wymiany za jeńców moskiewskich, wojewoda tobolski napisał: „19 jeńców wysłanych
do Tomska do pracy w rolnictwie zabiło w drodze konwojujących, zrabowało kasę
skarbową i uciekło za Kamień [Ural], rotmistrz zmarł, 23 pachołków posyłamy do
Rusi, pozostali w liczbie 17 ochrzcili się i biją czołem, aby im pozwolono zostać
na służbie carskiej”.22 Cytat ten jest znamienny, gdyż pokazuje obraz ówczesnych
stosunków. Być może wojewoda tobolski cały wypadek zmyślił, aby pod tym pretekstem zatrzymać jeńców, ale równie dobrze mógł napisać prawdę. Podobne zdarzenia miały miejsce i później. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że przyjęcie chrztu
oznaczało automatycznie przyjęcie poddaństwa carskiego.
Inną ciekawą wzmianką, jest informacja o pewnym lisowsczyku, Samsonie
Nawackim, któremu – ze względu na doświadczenie kawaleryjskie – powierzono
dowództwo nad Kozakami w Tobolsku. Rola Nawackiego, jak wielu innych Pola-
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ków w służbie carskiej, nie była zbyt chlubna. Toczył on walki z miejscowymi ludami i przyczynił się do ich wyniszczenia.23
Według starych i niezweryfikowanych wyliczeń Piotra Bucińskiego w okresie od 1593 do 1645 r. na Syberię zesłano ok. 1500 obywateli Rzeczypospolitej.24
W 1620 r. uciekło stamtąd trzydziestu jeńców polskich, którzy pokonując nieopisane trudności przedostali się na Litwę. W 1621 r. zawiązał się kolejny spisek,
w Tobolsku, lecz władze go wykryły, a uczestników surowo ukarały. Kolejny spisek
przygotowano w 1634 r., lecz na skutek zdrady został wykryty, a jego uczestnicy
powieszeni.25

4. Wojna Smoleńska 1632–1633
Śmierć sędziwego króla Zygmunta III Wazy zbiegła się w czasie z zawartym 115
w 1631 r. sojuszem moskiewsko-szwedzkim i przygotowaniami do najazdu moskiewskiego na Rzeczpospolitą. Choć Rzeczpospolita był wyczerpana długotrwałą
wojną ze Szwecją, podjęto jednak spory wysiłek militarny i finansowy, który pozwolił na skuteczną obronę Smoleńska i przyjście mu z odsieczą. Pozwoliło to na
osaczenie, i zmuszenie armii moskiewskiej dowodzonej przez Michała Szeina do
upokarzającej kapitulacji 25 lutego 1634 r.26
W czasie kolejnych poselstw Rzeczypospolitej do Moskwy powracała sprawa jeńców. Podczas poselstwa Jana Oborskiego i Samuela Druckiego-Sokolińskiego
w latach 1636 i 1637 Moskale udawali, że „siła więźniów wyniszczono” zaś pozostali „nie chcieli iść do Litwy” (w nomenklaturze dyplomacji moskiewskiej Rzeczpospolita występowała jako „Litwa”). Tymczasem do dworu obu posłów przybyło
kilkuset jeńców błagających o ratunek. Zabrano ich siłą, a na interwencję posłów
doprowadzono znów 130; zatrzymując jednak najważniejszych.27
Nicefor Czernihowski
Historia Nicefora Czernihowskiego jest bodaj najciekawszą historią syberyjskiego zesłania, odnalezioną przez znanego zesłańca Mariana Dubieckiego w irkuckim archiwum w XIX w. Czernihowski pochodził spod Żytomierza. Do niewoli dostał się wraz z ojcem i siostrą, gdzie szybko opanował język rosyjski. Już
w 1650 r. figurował jako zarządca kolonii rolniczej w Czeczeńskim Wołoku; w dwa
lata później był nadzorcą soli w Ust-Kutsku. Latem 1665 r. pojawił się wraz z siostrą
na dorocznym jarmarku w pobliskim Kireńsku, na który przybył także wojewoda
z Ilimska –Warzyniec Obuchow. Według niepotwierdzonej legendy Obuchow miał
zgwałcić siostrę Czernihowskiego, czym naraził się na jego gniew. Pośpiesznie uciekł
z Kireńska, ale Czernihowski, wraz z osiemdziesięcioma Polakami ze wschodnie-
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go Polesia, odszukał go i zabił na miejscu. Obawiając się zemsty władz moskiewskich, Polacy postanowili uciekać rzeką Leną w dół, do ujścia do niej Olekmy i dalej
Olekmą do Tungiru. Stamtąd uciekinierzy dotarli nad brzegi górnego Amuru, gdzie
zastali zgliszcza po starym siedlisku dauryjskim, zniszczonym przez Rosjan. Tam
Czernihowski i jego towarzysze wznieśli gródek Jaksa (Yakesha), którego wpływy
rozciągały się na lewym brzegu Amuru aż do dopływu rzeki Dżi [Zei] na wschód
i kilkanaście mil na zachód. Czernihowski utrzymywał poprawne stosunki z Mandżurami. Niektórzy Polacy przenieśli się na dwór mandżurski, gdzie uczęszczali do
kościoła jezuitów, żenili się z Mandżurkami i uczyli mandżurską kawalerię taktyki
strzelania z siodła, stosowanej przez polskich lisowczyków w początku XVII w. Stosunki z dworem pekińskim były tak zażyłe, że listy do Czernihowskiego były przez
Pekin pisane po polsku.
Od 1671 r. wojewodowie nerczyńscy wywierali stałe naciski na osadę Jaksa,
chcąc odebrać jej niezależność. Do osady przybyli uciekinierzy z Syberii; wśród nich
także agenci moskiewscy zyskując coraz większe wpływy. W 1674 r. Czernichowski
stracił władzę i zniknął z kart historii na zawsze. Jedenaście lat później władze mandżurskie podjęły próbę nakłonienia mieszkańców Jaksy do przyjęcia poddaństwa
chińskiego. Później zaś zmusiły Moskali do opuszczenia Jaksy i oddania tych terenów w traktacie nerczyńskim 1689 r.28
Warto zauważyć, że w 1646 r. częścią Tobolska przed Kałmukami bronił hufiec złożony wyłącznie z jeńców polskich i litewskich.29

5. Porwania z terenów Polski i Litwy w latach 1634–1654

116

Na czas pokoju z Moskwą ustały większe pochody Polaków i Litwinów na
Syberię. Jednakże pogranicze było niespokojne, a ludność przemieszczała się w obie
strony.30 Powszechnie narzekano na szpiegostwo ze strony Moskwy, podejrzewając
o to głównie kupców oraz czerńców prawosławnych. Po powstaniu Pawluka (1638)
rzesze Kozaków przeszły granicę moskiewską i osiedliły się na tzw. Ukrainie słobodskiej (okolice Putywla, Kurska i Rylska). Trudniły się kidnaperstwem, tj. porywaniem dzieci pogranicznej szlachty polskiej oraz i samej szlachty. W 1642 r. znalazł
się w Ketsku np. Maciej Sosnowski31, a w latach 1645–1650 w grupie około stu jeńców skierowanych do Jenisejska oraz Krasnojarska byli także Polacy.

6. Sybir jako carskie więzienie
Sybir, ze swymi olbrzymimi przestrzeniami, mrozami i wielkim pustkowiem stał się więzieniem, z którego ucieczka była niemalże niemożliwa. Tę rolę
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zalegalizował Sobór ziemski, zwołany przez cara Aleksego w 1649 r. Od 1653 r. za
Ural zaczęto zsyłać rozbójników i złodziei oraz fałszerzy pieniędzy, wobec których
pierwotnie orzeczono karę śmierci. Przestępców bito knutem, odcinano im palce
u lewej ręki i wraz z rodzinami wysyłano na Syberię.32

7. Polityka Władysława IV
i najazd moskiewski na Rzeczpospolitą w latach 1654–1655
Opisana poniżej historia, stała się początkiem nieszczęść Polski i Litwy.
Z uwagi na fakt, że wydarzenia te miały miejsce w Europie Środkowej jeszcze całkiem niedawno i nie ma pewności, że nigdy się nie powtórzą, warto wiedzieć, kto je
zapoczątkował i jakie było źródło polskiej niedoli na Syberii i w głębi Rosji carskiej,
a potem Związku Sowieckiego.
117
George W. Bush zapewne nie zdaje sobie sprawy, że w swoich wizjach „wojny światów” miał wielkiego poprzednika w osobie Władysława IV. Dla pozyskania
sojuszników do planowanej wojny z islamską Turcją król ten gotów był prawie na
wszystko. W jego zamysłach potencjalnym sojusznikiem byli m.in. Kozacy zaporoscy i Moskwa.
Na drodze do sojuszu króla z carem stały jednak litewskie elity, bowiem
jakikolwiek sojusz z Moskwą musiał być zawarty kosztem Litwy.33 Gdy w 1644 r.
król bezprawnie nakazał przekazanie Moskalom pogranicznej fortecy Trubczewsk
(Trubeck), na Litwie zawrzało. W związku z tym, że władca nie chciał odstąpić od
swojej decyzji, rozzłoszczeni posłowie na sejm lutowy 1645 r. w całkowitej ciszy
pożegnali go i rozjechali się do domów bez podjęcia uchwał, co ich zdaniem miało
zapobiec legalizacji oddania Trubczewska Moskwie. W odpowiedzi car Michał rozpoczął przygotowania do wojny. Chcąc jej uniknąć, Władysław IV nakazał gwardii
królewskiej wtargnąć do Trubczewska i przekazać go Moskalom nielegalnie.
Nie to jednak uchroniło Rzeczpospolitą od wojny, lecz śmierć Michała Romanowa. Nowy car Aleksy początkowo nie czuł się zbyt pewnie na tronie (w latach
1646–1650 państwem moskiewskim wstrząsały bunty i zamieszki, m.in. na Syberii – gdzie przywódcami byli także Litwini34) i przed polskim posłem Gabrielem
Stempkowskim udawał, że na łożu śmierci ojciec zalecał mu utrzymanie pokoju.
Polityka wzajemnego zbliżenia uległa ochłodzeniu po wybuchu powstania Chmielnickiego i śmierci Władysława IV (1648). Poselstwo Puszkina w Warszawie w 1650 r.
było już jawnie wrogie.35 Najwyraźniej Moskwa czekała na polską słabość, stąd też
król Jan Kazimierz zagroził polsko-litewsko-kozacką wyprawą na Moskwę. Jednak
w rzeczywistości otoczenie króla Jana Kazimierza na przekór realiom forsowało
nadal plany wojny tureckiej w sojuszu z Kozakami. Dopiero śmierć ugodowego
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kanclerza Jerzego Ossolińskiego pozwoliła stronnictwu „jastrzębi” na przeforsowanie – podczas tajnej sesji Sejmu – ogromnych podatków na wojnę z Kozakami.
Mimo sukcesu pod Beresteczkiem (1651), powstanie Chmielnickiego gorzało przez
następne lata, a kolejne kampanie oraz wielki wysiłek militarny i fiskalny nie przynosiły rezultatu. Rzeczpospolita słabła, a na domiar złego pogłębiały się dysonanse między królem i szlachtą (podejrzewano, że król bardziej sprzyja Kozakom niż
szlachcie). Na to tylko czekała Moskwa.
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Rok 1654
Hetman kozacki przyjął carską protekcję. Na skutek tego latem 1654 r. dwie
wielkie armie moskiewskie wkroczyły na Ukrainę i Litwę. Na czele niewielkiej armii litewskiej stał wybitny wódz Janusz Radziwiłł, syn słynnego Krzysztofa „Pioruna”. Nie dysponował on jednak poparciem króla Jana Kazimierza i nie otrzymał
niezbędnego wsparcia w początkowej fazie kampanii. Przed ostateczną katastrofą
uchroniła wówczas Litwę panująca w Moskwie epidemia dżumy, która zachęcała
Moskali do kolejnych porwań jeńców.
Homel skapitulował 23 sierpnia, na skutek szerzących się pożarów, głodu,
wyczerpania amunicji i braku nadziei na odsiecz. Wbrew warunkom umowy jeńców
i mieszkańców miasta wywieziono.36
Po klęsce Janusza Radziwiłła pod Szepielewiczami 3 września skapitulował
Mohylew. Przywódcą zdrajców był Konstanty Pokłoński37, który później powrócił
na stronę litewską. Stosunki mieszczan Mohylewa z Moskalami – początkowo budzące ich największe nadzieje – pogorszyły się z czasem do tego stopnia, że 11 lutego
1661 r. zbuntowani mieszczanie wycięli w pień załogę moskiewską, a dwóch wojewodów moskiewskich wysłali w prezencie królowi Janowi Kazimierzowi.38
Smoleńsk skapitulował 29 września. Wiadomo, że do niewoli dostał się i został wywieziony na Syberię m.in. obywatel Rzeczypospolitej Fiodor Kozyriewski,
założyciel trzech pokoleń Kozyriewskich na służbie carskiej.39
Dwudziestego drugiego października upadła Dubrowna nad Dnieprem. Załogą miasta dowodził miecznik miński Aleksander Kazimierz Józefowicz Hlebicki.
Oblężenie trwało prawie trzy miesiące lecz wobec wyczerpania się zapasów i dużych
strat, Hlebicki wynegocjował korzystną kapitulację. Jednak pod pozorem spotkania
z carem obrońcy zostali wywiezieni do Smoleńska. Umocnienia i zabudowania Dubrowny zrównano z ziemią. Mężczyzn zesłano do Kazania, oddzielając ich od żon
i dzieci, które uwięziono w Smoleńsku.40
Drugiego grudnia po dramatycznym oblężeniu, wygłodzona szlachta witebska uległa przeważającym siłom – Witebsk wpadł w ręce wroga. Początkowo Moskale obiecali szlachcie odjazd „zdrowo i cało” do domu. Odprowadzono jeńców
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do wodza moskiewskiego Szeremietiewa, rzekomo dla pożegnania. Ten jednak na
prawą stronę rozdzielił tych, którzy „chrest Osudara całowali” (to znaczy przysięgali na wierność carowi) i tych, którzy byli wierni królowi polskiemu. Następnie
oświadczył, że car wyraźnie żądał wydania zamków, a skoro szlachta go nie usłuchała, zamków broniła i wielu jego ludzi pozabijała, więc chciał jeńców uśmiercić.
Jednak za wstawiennictwem carewicza Aleksieja Aleksiejewicza car rozesłał ich do
swoich zamków jako więźniów, zaś majątki przejął na własność. Szlachtę tą zesłano
do Pskowa, Nowogrodu, Toropca, Łuk, Jarosławia i Kostromy. Tych z Nowogrodu
i Pskowa zawieziono do „smrodliwego” więzienia w Jarosławiu, gdzie próbowano
nakłonić ich do zdrady. Szlachta odmówiła, ale ponieważ wiele osób zmarło, zaś
inni ciężko chorowali, pozwolono im przez osiem tygodni mieszkać w pustym
domu i żebrać na ulicy. Następnie zesłano ich nad Wołgę do Kazania.
Na uwagę zasługuje fakt, że kazańscy zesłańcy stale wierzyli w sens instytu- 119
cji ustrojowych Rzeczypospolitej, o czym świadczy uchwalone przez nich laudum:
„wyglądając cum lacrymis łaski i zmiłowania Bożego, a od JKMci i Rzplitey prędkiego z tego ciężkiego nieprzyjacielskiego więzienia oswobodzenia, póki jeszcze
nie będziem jako inni więźniowie, dalej, jako do Astrachanu, do Sybiru, do Terek
i na inne różne strony i dalekie horody Osudarskie zesłani i pókim tu w Kazaniu,
w gromadzie jednej jesteśmy”. Cytat ten świadczy wyraźnie o kierunkach dalszej
zsyłki: do Kałmucji, na Syberię i do terenów stepowych położonych na północnym
Kaukazie, nad rzeką Terek.41
Jak już wspomniano, wywózki prowadzone przez żołnierzy i rząd carski jesienią 1654 r. miały głównie uzupełnić niedobory ludnościowe powstałe w państwie
moskiewskim po epidemii dżumy. Spowodowało to, iż początkowo życzliwy, a nierzadko przyjazny stosunek miejscowej ludności do najeźdźcy szybko uległ zmianie.
Na wschód wywożono bowiem nie tylko szlachtę, ale również rzemieślników oraz
tysiące chłopów, którzy wraz z rodzinami trafili do wyludnionych epidemią dóbr
bojarskich. Dzisiejsza wschodnia Białoruś (wówczas: Biała Ruś, czyli dorzecze
Berezyny) została zniszczona i ograbiona, obracając się w pustkowie. W rezultacie
nie tylko szlachta, ale i większość chłopów z bronią w ręku wystąpiła przeciw agresorom, wspomagając nieudaną zimową kontrofensywę armii polsko-litewskiej na
przełomie 1654/1655 r. Fakt ten doprowadził do przejściowego odzyskania wielu
miasteczek na lewym brzegu Dniepru, choć nie udało się odzyskać ani Mohylewa,
ani tym bardziej Smoleńska. Ze szczególną zaciekłością chłopi walczyli we włości
kolesnikowskiej w ujeździe mścisławskim oraz we włościach lubawickiej i mikulińskiej w ujeździe smoleńskim. Moskale obawiali się też powstania szlachty i mieszczan w Smoleńsku. Przywódcami mieli być: pisarz grodzki smoleński Kazimierz
Samuel Sokoliński oraz bracia Lepunowowie. Car Aleksy Michajłowicz, aby zapo-
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biec rozruchom, rozkazał ukarać śmiercią prowodyrów, a oporną szlachtę wysyłać
w głąb państwa. Również na połocczyźnie do walki z Moskwą przystąpiły liczne
partie ochotnicze złożone ze szlachty i chłopów, dowodzone przez regimentarzy
Karola Losowskiego i Stanisława Łazowskiego. W rejonie Witebska dowódcą partii
został Samuel Łukomski.42
Fakt masowych wywózek znajduje potwierdzenie także w liście zdrajcy
Konstantego Pokłońskiego do NN urzędnika moskiewskiego z marca 1655 r.43
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Rok 1655
Po nieudanej kampanii zimowej armia litewska znalazła się w stanie rozkładu. W dodatku z Litwy wycofały się polskie oddziały posiłkowe a armia szwedzka
szykowała się do najazdu na Wielkopolskę. Nie dziwi zatem, że 8 sierpnia stołeczne
litewskie miasto Wilno wpadło w ręce wojsk cara Aleksego Michajłowicza. Na sześć
długich lat, trzy miesiące i dwadzieścia cztery dni. Efekty: miasto zostaje złupione,
a następnie strawione pożarem; wielu mieszczan udało się na emigrację, ukrywając
uprzednio kosztowności. Moskale z miejsca uprowadzają pewną liczbę rzemieślników oraz kobiet z dziećmi i sprzedają do Moskwy, o czym świadczą dokumenty
sporządzone w Moskwie nawet kilkanaście lat po tych wydarzeniach. Niektórzy
wilnianie sprzedawali dzieci. Podróże mieszczan podlegały kontroli; każdy wyjazd
poza miasto wymagał pozostawienia zakładnika. Po powrocie do miasta podróżujący był przesłuchiwany.44
Litwa pod okupacją moskiewską 1654–1660
Na całej Litwie szlachta i mieszczanie byli zmuszani do składania przysięgi
wierności wobec cara a w przeciwnym razie do emigracji. Z relacji pamiętnikarskich
wiadomo, że duża cześć szlachty składała przysięgę, lecz zamiast jej słów często
„klepała pacierze”. Okupacja trwała jednak na tyle długo, że pozostawiła trwałe urazy psychiczne. Niektórzy nauczyli się bić pokłony w okazjach urzędowych nawet
już w wolnej Rzeczypospolitej (m.in. egzulant Bazyli Krasiński, gdy przed królem
polskim prosił o rekompensatę za utracone na rzecz Moskwy dobra). Jednocześnie
na terenach południowej Litwy (dzisiejsze Polesie) cały czas działała partyzantka,
m.in. pod wodzą Samuela Oskierki. Ułatwiło to późniejszą kontrofensywę wojsk
polsko-litewskich i zwycięską bitwę pod Połonką w 1660 r.
Jednym z najbardziej oburzających porwań w tym czasie, było uprowadzenie
członka rodziny Giedyminowiczów Jerzego Trubeckiego, którego dziad na początku
XVII w. pozostał w swoich dobrach (włość trubecka vel trubczewska) i opowiedział
się po stronie „polskiego cara” Władysława Zygmunta (syna Zygmunta III, znanego
jako król Władysław IV). W 1655 r. dobrze ustosunkowany w Moskwie brat dziada

Artykuły

Aleksy Trubecki zażądał przyjazdu Jerzego Trubeckiego do Moskwy. W związku
z tym, że opiekunowie nie spieszyli się z wysłaniem go, Aleksy zagroził im i całemu
powiatowi wołkowyskiemu surowymi represjami. Pod naciskiem współobywateli,
ojczym Jerzego pisarz ziemski miński Krzysztof Wołodkiewicz, ugiął się i wysłał
pasierba. Jerzy już nigdy nie powrócił.45
Pierwszy pamiętnikarz syberyjski – Adam Dłużyk-Kamieński
Losy polskiego jeńca tego czasu opisał Adam Dłużyk-Kamieński, wzięty
do niewoli w nierozstrzygniętej bitwie nad rzeką Basią. Przykuty do działa, był następnie więziony zimą w Mohylewie. Uniknął śmierci głodowej tylko dzięki litości
mieszczan. Jeńców oszukano, że mają jak najszybciej przygotować się „w drogę do
Litwy”, podczas gdy w rzeczywistości wywieziono ich do Monastyru Troickiego
i zakuto w kajdany. Zakuty z dwoma Zdanowiczami i wysłany na Syberię odbył 121
długą podróż drogą wodną północną do Tobolska, napotykając po drodze trzystuosobową kolonię niewolników polskich (być może z początku XVII w.) w Soli oraz
polskich i kozackich (ukraińskich) w Soli Kamskiej. W Tobolsku Dłużyk rozmawiał
z zamieszkującymi okolicę Polakami (przybywali tam już od schyłku XVI w.), którzy zwierzali mu się z nędzy, w jakiej żyją. Z zebranych relacji wynika, że podbici
i poddani Moskwie miejscowi Tatarzy byli stale gotowi do tłumienia buntów obecnych tam Polaków i Litwinów (w latach 1620–1634 w Tobolsku i Tomsku wybuchły
przynajmniej cztery bunty jeńców, okrutnie stłumione przez władze).
W Tobolsku jeńców rozdzielono i wysłano partiami do różnych miast.
Trzydziestu, w tym Dłużyk, trafiło do Jakucka. Tam podziwiali niesłychane bogactwo dziewiczej syberyjskiej przyrody. Miejscowym Tunguzom zostali przedstawiani jako jeńcy cara, „który ziemię ich wziął i króla”. Było to nieprawdą, ale
budziło współczucie i litość kobiet, wspominających własne dzieci, wzięte w niewolę do Moskwy. W Jakucku jeńcy polscy zostali wcieleni do wojska i wyprawiani
w dalekie rozjazdy do podbijanych obszarów. Wysłani następnie nad Amur toczyli
walki (prawdopodobnie z Chińczykami) zakończone porażką. Żyli głównie z tego,
co zdołali upolować, ubierali się w skóry zwierzęce. Gdy w Żigańsku nad rzeką Leną
otrzymali rozkaz nowej wyprawy nad Amur, nagle wysłano ich do Moskwy. Przybyli tam pomimo przeszkód i trudnych warunków (po drodze próbowano ich zmusić
do przyjęcia prawosławia i pozostania w służbie carskiej). W 1672 r. na skutek starań
posła Rzeczypospolitej wojewody chełmińskiego Jana Gnińskiego, Dłużyk dołączył
do polskiego poselstwa i wraz z nim powrócił do kraju.46
O ile mi wiadomo, jak do tej pory nie odnaleziono innych pamiętników
z tego okresu, np. pamiętnika jezuity Kaweczyńskiego, porwanego z Nowogródka
na Syberię.47 Wiadomo jednak o wielu innych jeńcach, którymi wówczas zasiedlano
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Syberię. Jeden z nich, Wojciech Grudzki, kilkakrotnie, lecz bezskutecznie usiłował
uciec z Jakucka.48
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Negocjacje rozejmowe z Moskwą w latach 1656–1667
W interesie Moskwy nie leżało nadmierne umacnianie się Szwecji, toteż
chętnie przyjęła ze strony polsko-litewskiej ofertę rozejmu okraszoną obietnicą
wyboru cara na króla polskiego. Stan rozejmu utrzymywał się do 1660 r., gdy po
pokoju oliwskim cały wysiłek Rzeczypospolitej skoncentrował się na odzyskaniu
ziem wschodnich. Zwycięstwa wojsk polsko-litewskich, a zwłaszcza wyprawa króla
Jana Kazimierza na Moskwę na przełomie 1662/1663 r., zmusiły cara do negocjacji
w Durowiczach. Strona polska na pierwszym miejscu stawiała bezwzględny zwrot
wszystkich jeńców. Dla zachęty wiosną 1665 r. Moskale zwolnili pięćdziesięciu
siedmiu jeńców, ale w tym samym czasie kniaź Chowański spustoszył kilkanaście
wsi na północny-zachód od Smoleńska i ludność odesłał w głąb państwa moskiewskiego. Kolejne negocjacje odbywały się w roku 1666 w trzydziestu sześciu turach
(!). Wreszcie 30 stycznia 1667 r. zawarto w Andruszowie rozejm na trzynaście lat.
Traktat był wysoce niekorzystny dla społeczeństwa Rzeczypospolitej. W głębi Moskwy mieli pozostać chłopi; sprawę Żydów i mieszczan, którzy przyjęli prawosławie,
miano odłożyć do dalszych rokowań. Pozostałych jeńców: duchowieństwo, szlachtę
i jej służbę, żołnierzy, Kozaków i Tatarów z Ukrainy, również tych, którzy przyjęli
prawosławie, Moskwa miała zwrócić w ciągu roku. W rewanżu Sejm 7 marca 1667 r.
uchwalił konstytucję o uwolnieniu jeńców moskiewskich.
W 1668 r. pojawiło się w Rosji nowe pojęcie katorgi. To słowo pochodzenia greckiego w średniowieczu oznaczało okręty wojenne poruszane wiosłami, do
których przykuci byli jeńcy wojenni. Jak się okazuje, był to sposób na „tanie państwo”. „Po co takim złodziejom i łajdakom, których po więzieniach bywa dużo, żreć
dawać” – zapytywano – „oni by na katordze chleb zarabiali”. Ostatecznie jednak
przymusową pracę dla przestępców kryminalnych ustanowił dopiero Piotr Wielki.
Lista kategorii przestępstw, za które można było trafić na zesłanie, stale się rozszerzała. Jeńcy polscy byli tylko jedną z nich; nawet własnych poddanych wolno było
szlachcie rosyjskiej zesłać na Sybir.49

8. W jarzmie ligi świętej i unii saskiej
Zaniepokojona rozejmem andruszowskim Turcja wypowiedziała Rzeczypospolitej wojnę, a Tatarzy rozpoczęli serię najazdów, trwających z przerwami aż do
1698 r. Zdobyty przez Turków Kamieniec Podolski był solą w oku Rzeczypospolitej i zawężał pole manewru dyplomacji polskiej do minimum. Do grona egzulantów
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(uchodźców) zadnieprzańskich dołączyła rzesza z Podola. Zmusiło to Rzeczpospolitą do przystąpienia do międzynarodowego sojuszu antytureckiego. Po zwycięskiej
bitwie pod Wiedniem (1683) król Jan III Sobieski zawiązał „ligę świętą” do walki
z półksiężycem, z udziałem Stolicy Apostolskiej, Austrii i Wenecji. Chcąc wciągnąć do sojuszu Moskwę, Jan III w tzw. Pokoju Grzymułtowskiego 1686 r. zrzekł się
wszystkich zadnieprzańskich terytoriów. Sejm Rzeczypospolitej jednak nie zdecydował się na ratyfikowanie traktatu. Uczynił to dopiero pod przymusem rosyjskim na
Walnej Radzie Warszawskiej w 1710 r. (aż do końca Rzeczypospolitej jednak utrzymano sejmiki uchodźcze zwane sejmikami egzulanckimi, nadawano także urzędy oraz
godności smoleńskie i czernichowskie). Traktat Grzymułtowskiego był jednocześnie
sojuszem antytureckim. Sobieski zaktywizował Moskwę do dwóch potężnych wypraw na Krym (1686, 1691). Co prawda nie osiągnęły one celu, lecz zmusiły ludność
tatarską do czasowego zejścia ze stepu i schronienia się na samym półwyspie.
123
Stopniowy upadek Chanatu Krymskiego zbiegł się w czasie z upadkiem
wojskowości polsko-litewskiej. Nakłaniając Moskwę do ekspansji na południe,
Rzeczpospolita zakładała sobie na szyję sznur, na którym ostatecznie sama zawisła
w 1795 r.
Jak wiadomo, Rzeczpospolita w czasach saskich była „karczmą zajezdną”
obcych wojsk, w tym wojsk cara Piotra I. Nie obeszło się i tym razem bez zsyłek,
czego doświadczyli np. w 1707 r. kalwini walczący po stronie Stanisława Leszczyńskiego – panowie Siennicy herbu Bończa. Jeden z nich przebywając w Jakucku i studiując pisma katolickie oraz prowadząc dysputy z wziętymi do niewoli katolikami
japońskimi przeszedł na katolicyzm. W 1722 r. zaś, na skutek starań wojewody mazowieckiego Stanisława Chomętowskiego, Siennicki powrócił do kraju przez Moskwę, gdzie w obecności księży kapucynów przyjął wiarę katolicką.50
Ledwo minęły czasy wojny północnej, a już w 1733 r. Rosjanie najechali
Rzeczpospolitą i w miejsce wybranego przez większość króla Stanisława Leszczyńskiego narzucili Augusta III Sasa, co oczywiście zaowocowało nowymi zsyłkami.
Uspokojenie sytuacji w Rzeczypospolitej i powolna odbudowa została znów przerwana w latach 1756–1763, gdy wojska rosyjskie, przechodząc przez Rzeczpospolitą
do Prus porywały chłopów i osadzały ich na Syberii.51

9. Konfederacja barska
Po wprowadzeniu przemocą na tron polski króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, caryca Katarzyna II manipulowała polskim społeczeństwem, skutecznie skłócając obóz Czartoryskich z republikantami i mieszała się w sprawy Rzeczypospolitej pod pretekstem obrony praw mniejszości religijnych (protestantów).
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W zamyśle carycy protestanci mieli otrzymać w sejmie Rzeczypospolitej zagwarantowaną liczbę mandatów (swoista „polityczna poprawność”). Republikantów
kupiono obietnicą zniesienia sejmów skonfederowanych (decydujących większością głosów) i przywrócenia sejmów „wolnych” (decydujących na zasadzie zgody).
Caryca manipulowała nastrojami na tyle zręcznie, że początkowo wszystkie strony
konfliktu zwracały się do niej o protekcję. Gdy jednak zdezorientowani republikanci
uświadomili sobie, że padli ofiarą manipulacji, na forum sejmu 1767 r. stawili opór
i zaprotestowali przeciwko scedowaniu suwerenności sejmu w ręce wyłonionej komisji. W protestach celował biskup krakowski Kajetan Sołtyk, wygłaszając tyrady
w obronie wiary katolickiej i wolności Rzeczypospolitej. W odpowiedzi ambasador
rosyjski Repnin porwał biskupa i wywiózł do Kaługi. W ślad za nim powędrowali:
biskup kijowski Józef Załuski (współtwórca Biblioteki Załuskich), hetman Wacław
Rzewuski oraz jego syn Seweryn (późniejszy zdrajca–targowiczanin). Na celowniku ambasadora znalazł się także biskup kamieniecki Adam Krasiński, który jednak
ostrzeżony, przebrał się w inne szaty, wyjechał z Warszawy i mniej uczęszczanymi
drogami uciekł do Turcji. Sterroryzowany sejm wyłonił żądaną komisję do ułożenia
„praw kardynalnych”, które spełniły po części postulaty republikantów, ale również
i innowierców. Gdy wznowiono sesję sejmu, aby zatwierdzić projekt, poseł pomorski Józef Wybicki głośno zaprotestował przeciw projektowi, po czym uciekł, a Repnin zagroził posłom pomorskim, że jeśli nie dostarczą Wybickiego, każe ich związać i wywieźć na Syberię.
Nic dziwnego zatem, że 28 lutego 1768 r. w podolskim miasteczku Bar
zawiązała się antyrosyjska konfederacja szlachty na czele z Michałem Krasińskim
i jego bratem, wspomnianym biskupem kamienieckim. Partyzancka wojna z carską
Rosją trwała cztery lata. Oczywiście chwytani przez Rosjan jeńcy bardzo często trafiali na zesłanie. Typowy i zarazem nietypowy obraz takiego zesłania opisał w swych
pamiętnikach sławny podróżnik Maurycy August hr. Beniowski, być może zamieszany w próbę uwolnienia biskupa Sołtyka i innych przywódców Konfederacji
z Kaługi (co zważywszy na dokonania i odwagę pana Maurycego nie wydaje się niemożliwe).52 Jak pisał, „służyłem Rzeczypospolitej Polskiej, pod której sztandarami
miałem nieszczęście zostać przez Rosjan wziętym do niewoli na polu bitwy”. Dalej
następuje bardzo znamienne zdanie: „Ten niefortunny przypadek sprowadził na
mnie wszystkie klęski, jakich można spodziewać się po tyranii. Byłem przenoszony
z więzienia do więzienia i wreszcie skazany na pozostanie w nieszczęsnym stanie
niewolnictwa”. Zakuty w kajdany Beniowski powędrował do stolicy Tobolska Syberii, a stamtąd aż na Kamczatkę, gdzie trafiali wyłącznie bardzo ważni jeńcy. Zgodnie z długimi tradycjami obywatel Rzeczypospolitej Beniowski stał się inicjatorem
spisku, do którego przyłączył się zesłany tam od 15 lat Polak Kazimierz Bielski oraz
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Józef Sędzimir53 i przedstawiciele innych narodów. Po wybuchu buntu, powstańcy
wsiedli na statek „Św. Piotr i Paweł” i pożeglowali w stronę Przylądka Czukockiego,
a stamtąd przez Wyspy Aleuckie do Japonii i Chin. I znowu charakterystyczny opis
polityki rosyjskiej na terenach podbitych: „nieszczęście polega na okrucieństwie,
z jakim Rosjanie traktują tubylców, co znacznie zmniejszyło ich liczbę. Po przybyciu tu Rosjan ich liczbę określano na siedemdziesiąt tysięcy, zaś podczas mojego pobytu wynosiła ona zaledwie jedenaście tysięcy”. Wynikało to m.in. z konieczności
dostarczania niewolników do pracy u żołnierzy.54
Bardziej typowy opis zesłania zawiera pamiętnik Karola Lubicza-Chojeckiego. Gdy 19 maja 1768 r. skapitulowali konfederaci w Krakowie, pozwolono im wolno
chodzić po mieście, lecz mury miejskie otoczono strażą. Po dwóch tygodniach Rosjanie wezwali ich na Wawel, „jakoby do czynienia recesu” (odstąpienia od konfederacji). Polacy stawili się więc w kancelarii dla uczynienia takiego recesu, ale Rosjanie 125
czekali aż na zamek stawią się wszyscy. Po długim czasie plac-major rosyjski zaprowadził ich na zamek, rzekomo w celu wydania im wolnego biletu odjazdu z Krakowa. Idące w ślad za nim trzy skonfederowane związki: krakowski, sandomierski i sanocki zostały zaprowadzone do osobnych izb, gdzie trzymano ich pod strażą przez
7 godzin. Po tej upokarzającej procedurze odesłano ich do kwater i nakazano spakować się do drogi. Podczas marszu na wschód z kolumny jeńców ubywało każdego
dnia po 2–3 zbiegów. Prawdziwe nieszczęście zaczęło się podczas dłuższego pobytu
w Kijowie. Jeńcy chorowali; codziennie zdarzały się zgony, a zwłok nikt nie miał sił
wynosić, toteż roznosił się straszliwy fetor. Po pewnym czasie nieszczęśnicy ruszyli
w dalszą podróż do Kazania, dokąd wkrótce przybył wzięty do niewoli Beniowski55
i wielu innych konfederatów z różnych stron Rzeczypospolitej. Nawet tam wierzyli w instytucje ustrojowe Rzeczypospolitej, bo gdy chciano ich zmusić do służby
wojskowej jako prostych żołnierzy, spisali memoriał wraz z regestrem zawierającym
przebieg tłumaczenie kariery wojskowej każdego z nich (co jednak nie przyniosło
większych rezultatów, bo znaczną część z nich wcielono do okolicznych garnizonów). Potem trafili do Tobolska, gdzie znów znaczną część wcielono do wojska,
co wielu z nich doprowadzało do rozpaczy. O ciężkiej doli żołnierzy w tej służbie
świadczy upokarzająca kara chłosty wykonana na kapitanie Józefie Moczydłowskim
oraz trzech innych, którzy kategorycznie odmówili złożenia przysięgi wojskowej.
Rzecz charakterystyczna, iż w Tarze, Tobolsku i Kazaniu i w wielu innych miejscowościach Lubicz-Chojecki ciągle spotykał „starych już mocno” Polaków, wziętych
do niewoli jeszcze w latach 1733–1736. W Omsku rozdzielono grupę Polaków między poszczególne oddziały wojska, ale ani Chojecki, ani jego towarzysze nie chcieli
przysięgać na wierność carowi. Za karę sześć tygodni spędzili w areszcie o chlebie
i wodzie, nieustannie byli poddawani presji i namowom oficerów. Dopiero ciężkie
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bicie zmusiło ich do wykonania tego aktu. Kolejną grupę Polaków przydzielono
do pomocy w pracach rolnych miejscowym chłopom. Panoszyli się oni jednak po
chałupach i zabierali chłopom jedzenie, toteż przeniesiono ich do Irkucka. Jedna
z partii konfederatów w Omsku ukradła broń i amunicję Kozakom, a przeprawiwszy
się przez rzekę Irtysz, pomaszerowała do Tatarów kirgiskich. Tam jednak dostali
się do niewoli i niektórzy wrócili do Omska.56 Tradycyjnie też zachęcano Polaków
do zmiany religii, obiecując w zamian uwolnienie od służby wojskowej (przejście
na prawosławie było inną formą uznania się poddanym cara). Oddziałów sformowanych z Polaków użyto do stłumienia buntu Pugaczowa i poniosły one wielkie
straty. W 1774 r. nieznaczna część konfederatów została objęta amnestią i odesłana do Rzeczypospolitej. Część trzykrotnie pisała memoriały o uwolnienie, a nawet demonstracyjnie zrzuciła broń i mundury, głośno dopominając się uwolnienia.
Generał-gubernator sprowadził jednak uzbrojone wojsko, dla przykładu okrutnie
zamordował siedmiu buntowników, pozostałych uwięził i znów odesłał do służby
wojskowej. Gdy wojsko ich pomaszerowało na zachód, nad Wołgę, coraz częstsze
były przypadki dezercji w granice Rzeczypospolitej. Zdezerterował również i Lubicz-Chojecki i skierował się śladem jednego z pułków carskich w stronę Dniepru.
Tam też znalazł chatkę Kozaka z Czehrynia, który go nakarmił, ale ze strachu przed
zemstą władz nie przenocował, tylko udzielił wskazówek co do dalszej drogi. Pod
koniec 1776 r. nasz bohater stanął wreszcie szczęśliwie na granicy Rzeczypospolitej,
gdzie – jak sam napisał – „z pociechy dostąpienia żądanego skutku, o ośmioletnim
w Moskwie zapomniałem smutku”.
Nie wszyscy jednak mieli tyle szczęścia. Gdy po powrocie z zesłania oficer
francuski w służbie Konfederatów Thesby de Belcour przedłożył senatorom pisemne błaganie jeńców o pomoc, niektórzy zlekceważyli to, utrzymując, że wszyscy
jeńcy powrócili do Polski, inni przekazali wiadomość posłom, lecz Sejm niczego
w tej kwestii nie postanowił. Belcour konkludował kwaśno: „Czyn ten dostatecznie
daje wyobrażenie o sposobie myślenia i postępowania osób, których rękom sprawy
i dobro Rzeczypospolitej powierzone były. Któż się dziwić będzie, że sąsiednie mocarstwa korzystając z takowego usposobienia umysłów, kraj ten rozszarpały, przywłaszczając sobie każde, co mu się najdogodniejszym zdawało?”.57 Z tego okresu
pochodzi szereg innych pamiętników.58

10. Wojna w obronie konstytucji 3 maja
i powstanie kościuszkowskie
Od 1766 r. Rosja Katarzyny II stała się gwarantem ustroju Rzeczypospolitej, opisanego w „Prawach kardynalnych”. Był to swoisty implant prawa między-
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narodowego do materii konstytucyjnych, będący wzorem dla tego typu implantów
w czasach późniejszych. Najważniejsze jednak, że dawał Rosji prawo do ingerowania w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej w przypadku naruszenia „Praw kardynalnych”, a później także instytucji Rady Nieustającej (powołanej w 1773 r. dla
kontroli Rosji nad jej agentem królem Stanisławem Augustem Poniatowskim). Gdy
zatem w 1791 r. trwający cztery lata sejm Rzeczypospolitej (zwany czteroletnim)
zniósł narzucony system konstytucyjny i uchwalił konstytucję 3 maja, należało się
spodziewać interwencji wojsk rosyjskich. Po krótkotrwałym oporze zbrojnym król
polski skapitulował, przystępując do zawiązanej z inspiracji Katarzyny konfederacji targowickiej. Wojsko polskie pozostające poza granicami II rozbioru zostało
rozbrojone, a następnie w większości wcielone do armii rosyjskiej i rozmieszczone w garnizonach poza ziemiami Rzeczypospolitej. Pozostałą część zredukowano,
a zwalnianych przymusowo wcielano do armii rosyjskiej i zsyłano w głąb Rosji.
127
Do tych jeńców dołączyli kolejni – uczestnicy powstania kościuszkowskiego (1794–95), w tym brygadier wojsk polskich kawalerzysta Józef Kopeć, wzięty do
niewoli pod Maciejowicami. Jeńcy polscy trzymani byli początkowo w straszliwych
warunkach – odarci z bielizny, prawie całkiem nadzy, cierpieli jesienne chłody i słoty.
Po pewnym czasie Moskale się ulitowali i przykryli żołnierzy skórami bydlęcymi.
Później, wraz innymi wyższymi oficerami, Kopeć trafił do Kijowa, gdzie Moskale
zwozili łupy wojenne (w tym osobistą bibliotekę króla, gdzie pozostaje ona do dziś).
Następnie Kopeć został przewieziony w kibitce do Smoleńska na proces jako więzień stanu (bezimienny, kibitka oznaczona numerem, brak okna). Udzielał on odpowiedzi lakonicznych i zachowywał się godnie. Przetrzymywany w zimnym pomieszczeniu zachorował i zażądał spowiedzi. Na wezwanie przybył miejscowy bernardyn
(w Smoleńsku była liczba grupa Polaków, którzy osiedli tu za czasów Zygmunta III
i Władysława IV i przez pewien czas mieli nawet autonomię). Przeniesiony w nieco
lepsze miejsce, Kopeć cierpiał rozmaite udręki, łącznie z ciągłymi opowieściami,
ilu to Polaków zaknutowano, ilu powieszono itp. Nie powiedziano mu natomiast
o dwóch tysiącach jeńców, których przygnano do Smoleńska nagich i bosych – wielu z nich umarło z zimna. Na specjalny rozkaz Katarzyny II Kopeć został zesłany na
Kamczatkę trasą przez Moskwę, Kazań, Irkuck. Żołnierze z konwoju, łącznie z dowódcą, byli wiecznie pijani i nie zajmowali się więźniem. Między Kazaniem a Tobolskiem Kopeć mijał wioski zamieszkane przez Konfederatów Barskich, jeńców
pruskich (z wojny siedmioletniej przed 1762 r.) i Szwedów (z wojny 1721 r.). Irkuck,
położony wśród odludnych lasów, był wówczas olbrzymim więzieniem, z którego
ucieczka była dość trudna ze względu bagna i drapieżne zwierzęta.59
Relacja Kopcia opisuje wspomniany sąd w Smoleńsku, a właściwie komisję
śledczą z siedzibą w Smoleńsku na czele z gubernatorem Grigorijem Osipowem.
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W czasie postępowania śledczego komisja badała kto i w jaki sposób przyczynił się
do wybuchu powstania (na terenie zagarniętym przez Rosję). Postępowaniem objęto
blisko 2 tys. osób. Wiosną 1795 r. wydano szereg wyroków, dzieląc obwinionych na
jedenaście kategorii, w zależności od rodzaju „przestępstwa”. Do kategorii pierwszej zaliczono tych, którzy złamali przysięgę wiernopoddańczą. Byli to m.in. opat
bazylianów Jozafat Owrucki, szefa 10. regimentu piechoty Ignacy Działyński, strażnik polny litewski Jan Oskierka, sędzia grodzki żytomierski Andrzej Dubranowski
(ten siedemdziesięcioletni staruszek nie chciał mimo „rozkazu” oddać zabytkowej
kolekcji starej broni), generał major Józef Zienkiewicz, ppłk. Tadeusz Horodeński,
marszałek nadworny litewski Stanisław Sołtan i brygadier Józef Kopeć. Zsyłano ich
w najdalsze wschodnie zakątki Cesarstwa Rosyjskiego aż po Kamczatkę.
Rodzaje „przestępstw” przeciw Rosji aż do siódmej kategorii miały pozory
swoiście pojmowanej sprawiedliwości dziejowej. Jednak w kategoriach VII–X znalazły się także osoby uznane za „wrogów ojczyzny” albo „sprzyjające zasadom rewolucji francuskiej” z powodu np. znajomości języka francuskiego... Blady strach
musiał paść na większość polskiej szlachty, wśród której ten język stopniowo zastępował łacinę. Każdy kulturalny i obyty polski lub litewski szlachcic był bowiem ex
definitione przestępcą.
W swej działalności komisja realizowała też szereg prywatnych interesów,
odbierając Polakom i Litwinom majątki i rozdzielając je wśród „zasłużonych” dla
carycy. Rzecz ciekawa, akta tej komisji zostały odkryte dopiero przez prof. Władimira W. Michajlenkę w Petersburgu w 1994 r.! Onaleziono tam m.in. kilkanaście rękopisów samego Tadeusza Kościuszki – zeznań opisujących powstanie. Jak stwierdza
Mieczysław Wieliczko, „warto zwrócić uwagę na swoisty fakt samooskarżenia się
sprawcy buntowniczego czynu. Odtąd, od lat 1794–1795, w rosyjskim systemie represyjno-śledczym rozpocznie się praktyka ustalania winy określonej kategorii (co
automatycznie oznaczać będzie wysokość kary, sposób jej wykonania i dalsze konsekwencje po jej odbyciu) i podobnie, praktyka dobrowolnego zeznania (»napiszcie
wasz życiorys«, »napiszcie co wiecie w sprawie«, zażąda w 150 lat później funkcjonariusz NKWD od uwięzionego, nie tylko Polaka). Praktyka ta stanie się podstawą
dalszego śledztwa i zasadniczym motywem ewentualnego aktu oskarżenia, jeśliby
taki powstał, zanim obwiniony nie zostanie pozbawiony życia”.60
Gdy jednak w 1796 r. zmarła caryca Katarzyna II, nowy car Paweł I ogłosił
swoistą amnestię – nakazując jeńcom przysięgę o zaprzestaniu spisku przeciw Rosji
i udaniu się na emigrację.
Obraz zesłania z tego okresu odnajdujemy w pamiętniku dominikanina
księdza Faustyna Ciecierskiego, doktora filozofii i teologii Uniwersytetu Wileńskiego, zesłanego w 1797 r. przez rosyjski senat do Nerczyńska nad granicą mandżurską.
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Tam słyszał, że blisko Udińska (Ułan-Ude) jest miejscowość Polaków, zamieszkała
przez ludzi, którzy po wojnie siedmioletniej (1756–1763) zostali wywiezieni z Rzeczpospolitej przez powracające wojska rosyjskie jako rzekomi zbiegli poddani.61

11. Wyprawa Napoleona na Moskwę
Z wyprawą Napoleona na Moskwę wyruszyło z Księstwa Warszawskiego
115 tys. żołnierzy, co stanowiło co najmniej czwartą część jego wielkiej armii. Jako
pierwszy do Moskwy wkroczył 14 września 1812 r. oddział polski pod dowództwem
gen. Jana Nepomucena Umińskiego. Potem nastąpił odwrót. Gdy wycieńczona
Wielka Armia dotarła do Wilna, żołnierze nie mieli już sił do obrony. Miasto padło łupem Kozaków, którzy dopuścili się okrucieństw na mieszczanach i jeńcach.
Mimo, że car Aleksander I ogłosił amnestię dla Polaków, nie dotyczyła ona jeńców 129
wojennych, których – jeśli byli zdrowi – wcielano do formacji pomocniczych. Po
upadku Napoleona gen. Jan Henryk Dąbrowski wynegocjował dla wojsk Księstwa
powrót do kraju i utrzymanie tam armii o polskim charakterze. Część Polaków pozostała jednak we Francji i, gdy Napoleon uciekł z więzienia na Elbie, walczyła także
pod Waterloo. Tym car pozwolił na powrót, a ponadto wynegocjował u Brytyjczyków zwrot polskich jeńców wziętych na San Domingo. Wiadomo jednak także, że
z niewoli rosyjskiej nie powróciło 900 jeńców zesłanych na Sybir.62

12. Kongres Wiedeński i Powstanie Listopadowe
W latach 1815–1830 Królestwo Polskie było podmiotem prawa międzynarodowego, z carem jako głową państwa i autonomią wewnętrzną, a także własną,
znakomicie wyszkoloną armią. O ile jednak Aleksandrowi I zależało na chwilowym
uspokojeniu nastrojów, to za panowania cara Mikołaja polityka rosyjska się zaostrzyła, doprowadzając do wybuchu powstania 29 listopada 1830 r.
O historii Królestwa Polskiego pamiętali Litwini należący do Towarzystwa
promienistych i filaretów. Wyrokiem generała Nowosilcowa członkowie Towarzystwa zostali zesłani do różnych miejsc Rosji. Byli wśród nich przyjaciele Adama
Mickiewicza, m.in.: Tomasz Zan, Jan Czeczot, Suzin, Witkiewicz.63 Kolejna partia
Polaków przybyła na Syberię w 1828 r. Byli to członkowie Towarzystwa Patriotycznego w Warszawie.
Po upadku powstania 1830 r. Polacy nie mieli statusu jeńców wojennych,
lecz jedynie więźniów na zesłaniu. Zesłaniec pierwszej kategorii skazany był na bezterminowe osiedlenie z prawem poruszania się w promieniu dziesięciu wiorst od
domu. W tej grupie wojskowi pojawiali się wyjątkowo i do pierwszej kategorii za-
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liczano raczej ludzi wykształconych, szlachtę oraz niektórych członków konspiracji. Do kategorii drugiej zostali zaliczeni wcieleni do rot aresztanckich w fortecach
– zazwyczaj na południowym pograniczu syberyjskim i na północnym Kaukazie.
Trzecią kategorię stanowili wcieleni na okres od kilku do 25 lat do batalionów syberyjskich armii rosyjskiej w stopniu szeregowych, niezależnie od swych poprzednich rang. Regulamin tej formacji był okrutny (dolegliwe kary fizyczne, łącznie
ze skutkiem śmiertelnym), a służba niebezpieczna z racji ciągłych walk z lokalną
antyrosyjską partyzantką. Jednostki składające się z Polaków rządziły się ponadto
dodatkowym regulaminem, zawierającym zasady karania za niesubordynację, próby
konspiracji lub buntu. Ostatnią grupę stanowili skazani na katorgę (od kilku lat do
dożywocia), czyli na ciężkie roboty w rejonie Nerczyńska, nad Bajkałem, w Kotułmie i Akatuju. „Karę” taką odbywał inicjator powstania, chorąży Piotr Wysocki.
W 1833 r. „kara” zesłania objęła 11 659 żołnierzy – generałów, oficerów i szeregowców. Nie koniec jednak na tym. Po powstaniu wcielono do wojska rosyjskiego
na 25 lat ok. 200 tys. rekrutów z Królestwa Polskiego i „dalszych kresów”. Resztki
jednostek powstańczych w 1832 r. wcielono do armii rosyjskiej na służbę piętnastoletnią i rozesłano na Kaukaz, do Azji Środkowej i na Sybir.64 Pozostała po nich
znaczna liczba pamiętników, m.in. Ewy z Wendorfów Felińskiej, Agatona Gillera,
Gordona, Rafała Błońskiego, Konstantego Wolickiego, Józefa Kobyłeckiego, Antoniego Pauszy, Adolfa Januszkiewicza, Eugeniusza Żmijewskiego.65
Represje po powstaniu listopadowym bynajmniej nie zakończyły wędrówki
kolejnych zesłańców. W 1850 r. trafili na Syberię członkowie Związku Młodzieży
Litewskiej kierowanego przez braci Dalewskich.66

13. Powstanie styczniowe

130

Sprowokowane przez pobór do wojska rosyjskiego powstanie styczniowe
skończyło się ostatecznie w 1864 r.67 Żadna z poprzednich insurekcji nie pozostawiła w Polsce większych zgliszczy i złych wspomnień: okrucieństwo wojska rosyjskiego, jak i późniejsze represje przetrąciły kręgosłup moralny większości społeczeństwa, które wpadło w bierność i apatię. Z okresu powstania zachował się dowcip
dobrze obrazujący rozmiary prześladowań. Pewnego powstańca na Litwie Moskale
powiesili, a swoi w jakiś czas potem odcięli. Pytali go „co pan czułeś?” A on powiada: „A nic. Wisza godzina, wisza druga, nudno, jeść, chce sia... Wiadomo, nie
przywykszy”.68
Szacuje się, że minimum 35–40 tys. zostało zesłanych na katorgę i osiedlenie, z których mniej niż połowa powróciła do kraju (nie jest to jednak pełna liczba
zesłanych do Rosji w ogóle – część trafiła do innych prowincji imperium). Niektó-
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rzy zesłańcy nie byli obywatelami rosyjskimi, lecz ochotnikami z zagranicy (z zaboru pruskiego, ze Śląska i Prus Wschodnich).69
Przez następne pół wieku wędrowały na katorgę i zesłanie coraz to nowe
pokolenia polskich miatieżnikow; wiele tysięcy Polaków służyło w armii rosyjskiej,
oddając krew za nie swoją sprawę. Winowajców Rosja dzieliła na pięć kategorii – kategoria I – przywódcy powstania (kara śmierci), kategoria II – uczestnicy „z bronią
w ręku” oraz osoby, które „ze względu na wykształcenie i pozycję społeczną mogły
mieć i miały szkodliwy wpływ na masy ludu” (kara śmierci lub infamia i katorga),
kategoria III – uczestnicy „stanów uprzywilejowanych” (osiedlenie na Syberii lub
wcielenie do wojska), kategoria IV – osoby wspomagające powstanie lub mające
wiedzę o powstańcach i nie ujawniające jej (kara jak dla kat. III), kategoria V – osoby,
które na carskie wezwanie amnestyjne złożyły broń (uwolnienie, dozór policyjny).
Znane jest doskonale, ale warte przypomnienia, powstanie polskie nad je- 131
ziorem Bajkał w czerwcu 1866 r. Wówczas to Polacy nasycili liczebnie Syberię do
tego stopnia, że władze carskie wiosną 1866 r. poważnie obawiały się wybuchu powstania. Zwłaszcza, że współpracowali z nimi Rosjanie – tzw. separatyści syberyjscy.
Komisja śledcza w Tomsku uzyskała od płatnej agentury informację o nadciągającej
burzy i wobec tego w kwietniu 1866 r. ogłoszono pierwszą amnestię, w której dożywotnią katorgę umniejszono do lat 10, pozostałym skasowano połowę wyroków,
zaś skazanym z wyrokiem poniżej 6 lat katorgi zezwolono na syberyjskie osiedlenie. Osłabiło to inicjatywy powstańcze, a kilka partii zesłańców wysłano nad Bajkał
w okolicę praktycznie bezludną. A jednak w nocy z 24 na 25 czerwca 1866 r. poszczególne partie powstańców rozbroiły konwojujących ich żołnierzy, zajęły Possolsk i postanowiły wyruszyć do granicy mandżurskiej (200 km). Rychło rozpoczął
się pościg i doszło do kilku poważnych starć. Znaczna część powstańców dostała się
na powrót do niewoli, gdzie czekały ich dalsze cierpienia.
W 1868 r. na Syberii ciągle przebywało 7 tys. zesłańców z Polski.70 Wreszcie
w latach 1871, 1874, 1876, korzystając z amnestii, wielu Polaków powróciło do kraju.71

14. Rewolucjoniści polscy na Syberii (1870–1880)
Myliłby się ten, kto by sądził, że amnestie te zakończyły zsyłki Polaków na
Syberię. Zmienił się jedynie powód zsyłki – teraz była nim przynależność do organizacji rewolucyjnych. Warunki uwięzienia były w dalszym ciągu okropne.
Późną jesienią 1879 r. razem z partią odeskich terrorystów szli drogą etapową na Syberię polscy socjaliści: Stanisław Landy, Wacław Sieroszewski i Ludwik
Czerniawski. W ślad za nimi podążyli Józef Hłasko, Jan Hłasko, Filipina Płaskowicka, Maciej Błażejewski i inni.
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Kolejną grupę Polaków znajdujemy wśród skazanych w procesie „Wielkiego
Proletariatu” w 1885 r. W tych pochodach na zesłanie widać już jednak pewną zmianę i rozluźnienie żelaznej dyscypliny oprawców. W Tiumieni na przykład chciano
rozdzielić 5 katorżan-proletariatczyków od 72 zesłańców administracyjnych, którzy dotąd szli razem. Więźniowie sprzeciwili się. Starosta grupy oświadczył komendantowi etapu, że nie pozwolą się rozdzielić. Oficer zakomenderował „na sztyki”
(na bagnety). Żołnierze nastawili bagnety. Gdy więźniowie nie drgnęli, oficer rzucił
czapkę o ziemię i zawołał: proklataja służba! A następnie cofnął żołnierzy.72
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15. Józef Piłsudski w Irkucku (1887)
Pomimo odmowy udziału w spisku na życie cara Aleksandra III, bracia Bronisław i Józef Piłsudscy zostali ukarani zesłaniem. Józef trafił do Tunki i przez pięć
lat poznał doskonale mentalność Rosjan wszelkiej kondycji. Jak powiadał później,
„wszyscy oni są mniej lub więcej zakapturzonymi imperialistami, nie wyłączając
rewolucjonistów. Żywiołowy centralizm jest cechą tych umysłów, wiecznie tęskniących do absolutu... Jest wśród nich wielu anarchistów, ale – rzecz dziwna – nie spotkałem wcale republikanów”.73
Obraz zesłania z tego okresu przybliża relacja przyszłego marszałka Polski,
opublikowana jeszcze w 1911 r. Grupa, z którą Piłsudski znalazł się „na etapie” w Irkucku, składała się z więźniów wyjątkowo krnąbrnych. Toteż oficerom pilnującym
skazańców nakazano być wobec nich „grzecznym, ale srogim” – innymi słowy dano
wolną rękę, co powodowało nieustanne awantury między obiema stronami. Z drugiej strony naczelnik więzienia miał na tyle dobre serce, że pozwalał więźniom nie
tylko kontaktować się ze sobą, ale cały dzień włóczyć się po więzieniu, prowadzić
dyskusje o przeszłości, grać w szachy, czytać książki. Dopiero na noc zamykano ich
w celach. W dodatku jeden z towarzyszy Piłsudskiego miał wśród więźniarek narzeczoną, z którą spotykał się na godzinę o wyznaczonej przez naczelnika więzienia
porze w kancelarii więziennej. Podczas jednego z takich widzeń do kancelarii wszedł
policmajster. Ponieważ zajęta gruchaniem para nie zwróciła na niego uwagi, oficer
obrzucił ich wyzwiskami, na co narzeczony więźniarki nie pozostał dłużnym. Miał
być skazany na karcer, jednak wcześniej doszło do buntu więźniów, którzy wzięli
go w obronę. Po chwili do celi przybył oficer z piętnastoma żołnierzami i zażądał
wydania więźnia do karceru. Gdy mu odmówiono, żołnierze przypuścili szturm, na
szczęście nie używając broni, lecz po chwili starcie ustało, a zamiast niego spisano
protokół o niegrzecznym zachowaniu więźniów. W nocy część więźniów – zamiast
mieć otwarte jak zwykle cele – obudziła się w celach zamkniętych i zaczęła wzywać
pozostałych, których cele z jakichś powodów zostały rano otwarte. Ci zaś uzbrojeni
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w drągi i pałki otwarli drzwi do uwięzionych. Początkowo władze nie reagowały na
„bunt”, który zresztą na tym tylko się zakończył – nie było próby ucieczki ani woli
prawdziwej walki. Pod koniec dnia do więźniów przybyło uzbrojone wojsko. Gdy
i tym razem więźniowie próbowali negocjacji, zostali przez żołnierzy skatowani
i wsadzeni do cel dwuosobowych, ale słyszeli się nawzajem. Gdy w nocy nie mogli
się doliczyć trzech kolegów, postanowili ogłosić bunt głodowy, co poświadczyli na
piśmie. Po trzech dniach postu przywieziono dwóch brakujących więźniów, którzy
oświadczyli, że trzeci żyje i że wywieziono go na miejsce wygnania, a wobec tego
bunt odwołano. Głodówka świetnie podziałała na zdrowie i humory zmaltretowanych więźniów, a w dodatku uczyniła ich warunki uwięzienia znośniejszymi, gdyż
władze więzienne nie naprzykrzały się im zbytnio, a za bunt ostatecznie wymierzono karę stosunkowo łagodną.74 Najwyraźniej carska Rosja powoli zmierzała ku
schyłkowi, by wkrótce przejść groźną metamorfozę.
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Podsumowanie
Motto niniejszego artykułu nie jest przypadkowe. Skrótowy i pobieżny
przegląd tematyki wskazuje wyraźnie na to, że Moskwa od niepamiętnych czasów
była państwem pasożytującym na „śmierci” innych narodów, że korzystała z ich
pracy niewolniczej i na wiele sposobów zabiegała o niewolników. Bez nich zaś wpadała w kryzys.
Nasuwa to skojarzenie z teorią niewolniczych początków państwa polskiego. Różnica jednak polega na tym, że Moskwa nigdy nie wyrosła ze swego „niskiego
urodzenia”; niewolnicze państwo istnieje w Rosji do dziś. Być może przyczynił się
do tego fakt, iż Moskwa jest swego rodzaju „miastem-państwem” (respublica urbis),
pasożytującym na bogactwach naturalnych i pracy ludów autochtonicznych i niewolników, podczas gdy Rzeczpospolita była i jest – parafrazując słowa Andrzeja
Maksymiliana Fredry – państwem prowincjonalnym (respublica provinciae lub provincialis)75, w którym miast stołecznych jest co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście76,
ludność zaś funkcjonuje w swoistej przestrzeni wolności stanowych. Być może dlatego interesy handlowe żadnego miasta (nawet Gdańska) nie przesłoniły Polakom
sprawy wolności. Tymczasem w Moskwie nawet imitacje polskiego parlamentaryzmu pod nazwą soborów ziemskich składały się głównie z „dumnych bojar”, wyższego duchowieństwa i przedstawicieli ludności „trzeciego Rzymu”, zaś bojarzy
z prowincji brali udział w soborach rzadko i przypadkowo.77
Pojęcie „jeniectwa” używane w przypadku Polaków i Litwinów zsyłanych
na Syberię oraz wcielanych do carskiego wojska uważam za nieścisłe i wymagające
rewizji. Przypomnijmy sobie argumenty Iwana III na pretensje Kazimierza Jagiel-
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lończyka: najeżdżam włości litewskie? – Nie! To jest naszi zemli. Przyjmuję zdrajców? To moi słudzy, bo ich przodkowie moim przodkom (Rurykowiczom) służyli.
A ty, bracie, w ich ziemie nie wstupajsja. Przypomnijmy sobie przymuszanie szlachty
litewskiej do przysięgania na wierność carowi zarówno w wojnach XVII, jak i XVIII
w. Przypomnijmy sobie przymuszanie do zmiany wyznania. Zwróćmy też uwagę
na „oświecone” już i jakże kulturalne zabiegi carycy Katarzyny zmierzające do gwarantowania polskiego ustroju w Prawach Kardynalnych. Czasy się zmieniały, argumenty były dostosowane do okoliczności, ale jedno pozostawało niezmienne: jeńcy
pobrani na terytorium obcego państwa nie byli jeńcami. Dla Moskwy, a później
Rosji byli to „odzyskani poddani” czy nawet „zbiegli niewolnicy” ze zbuntowanej
prowincji. Ergo: powinni byli jak najszybciej zapomnieć o czasach, gdy przez niezbadany kaprys Opatrzności matuszka Rossija nie mogła ich objąć swymi opiekuńczymi ramionami. Ten fakt powinien być szerzej znany na świecie, czemu mogłaby
posłużyć ekranizacja cytowanych już pamiętników Maurycego Beniowskiego.
W opisach zesłania przez całe stulecia powtarzają się te same schematy postępowania z jeńcami szlachetnie urodzonymi. Po pierwsze należało przeznaczonych do niewoli złamać psychicznie, uświadamiając im zupełną zmianę ich statusu
społecznego i całkowitą zależność od woli władz moskiewskich. Jeśli nie udało się
to w drodze zdrady i oszustwa (obiecanki uwolnienia przed wysłaniem na Sybir), to
już na zesłaniu stosowano areszt, naciski w celu złożenia przysięgi wojskowej lub
zmiany wyznania, a wreszcie tortury i egzekucje „dla przykładu”. Starano się oddalić jeńców od granic ojczystych, aby tym bardziej zniechęcić ich do prób ucieczki
przez nieznane i niekiedy wrogo nastawione ludy koczownicze – do tego służyła
właśnie Syberia i położone dalej tereny Kamczatki. Jeńców grupowano jedynie do
transportów i w miastach etapowych; potem rozdzielano, aby się nie buntowali.
Charakterystyczne dla zsyłki na Syberię w tym okresie było uzbrajanie jeńców w broń palną i tworzenie z nich oddziałów wojska. Choć groziło to buntami,
z praktyki tej uparcie nie rezygnowano. Świadczy to wyraźnie o tym, że jeńcy byli
Moskwie potrzebni przede wszystkim jako użyteczne narzędzie podboju i zastępcza
„tkanka społeczna” w dzikich ostępach. Umiejętność Polaków tworzenia lokalnej
społeczności nawet na dalekiej Syberii potwierdzają relacje cudzoziemców. W relacji Ferdynanda Müllera czytamy np. że „do czasu przybycia Polaków [po powstaniu
1863] w większych nawet miastach nie było prawie wcale ani hotelu, ani restauracji
– dziś istnieją one w każdym maleńkiem nawet miasteczku i, niemal bez wyjątku,
znajdują się w rekach Polaków; brak konkurencji powoduje wysokie ceny i właściciele tych zakładów cieszą się zamożnością. Inni zajmowali się róznemi rzemiosłami, czasami zupełnie nieodpowiedniemi ich dawnemu zajęciu; tak np. doskonałe
buty nieprzemakalne, które w podrózy przynosiły nieocenione korzyści, wyrabiał
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szewc-Polak z powołania kandydat matematyki. Inny Polak, będący dawniej jak mi
mówiono, pułkownikiem ułanów, zarabiał sobie na chleb fabrykując cygarnice, fajki, oprawy do albumów itp., które wykonywał misternie z bardzo mocnego drzewa,
rzeźbił prawdziwie po mistrzowsku i wykładał potem złotem i srebrem. Wszędzie
spotkać można Polaków-krawców, piekarzów, rzeźników itp. Działalność Polaków
na polu rolnictwa nie jest mi znaną, jednak o ile się dowiedziałem, byli oni i na tem
polu pożyteczni”.78
Kolejna rzecz charakterystyczna i powtarzająca się aż do czasów pobytu
Piłsudskiego w Irkucku – to „połowiczne” bunty, czy raczej bunty „szkolne”. Jeńcy
buntowali się często tak, jak gdyby byli uczniakami w szkole, a ich prześladowcy
– nauczycielami. Jeńcy w rzeczywistości nie buntowali się naprawdę, lecz „demonstrowali bunt” (rokosz). To kolejny dowód na to, że w dalszym ciągu wierzyli w takie wartości, jak przynależność do cywilizacji zachodniej, pojęcie sprawiedliwości 135
oraz prawo do rokoszu. Z drugiej strony „demonstrowanie buntu” było dla Moskali
równoznaczne z buntem i tłumione w równie brutalny sposób. Subtelnych odcieni
rewolucji i obywatelskiego nieposłuszeństwa carskie władze nie rozpoznawały.
I na koniec kilka uwag o dyplomacji, aktualnych do dziś. Polacy doskonale rozumieli, że Moskwa jest wrogiem Rzeczypospolitej. Ale że ta zabita dechami
czarna dziura od samego początku dąży do zniszczenia potężnego państwa polsko-litewskiego, że serio uważa się za spadkobiercę Rzymu, że naprawdę wierzy, iż
wszystkie wyznania poza prawosławnym-moskiewskim to herezje – to po prostu
tolerancyjnej i często indyferentnej szlachcie polskiej nie mieściło się w głowie.
Z tego powodu naiwnie, co kilka pokoleń, szukano w Moskalach sojusznika przeciw Turcji. Stąd wynikały napięcia między Polakami i Litwinami, którzy, jak się wydaje, znali swego sąsiada o wiele lepiej i znali też jego sposoby negocjacji. Rozdźwięki między polskimi i litewskimi posłami wysyłanymi do Moskwy dawały chlubne
świadectwo dyplomacji litewskiej, zaś niechlubne polskiej. Posłowie polscy próbowali argumentować, co nie przynosiło korzystnych rezultatów, natomiast posłowie
litewscy karczemnymi słowami lżyli Moskali, co na ogół się opłacało. Gdy na przykład w 1635 roku car długo odwlekał audiencję polsko-litewskiego poselstwa, polski
poseł Aleksander Piaseczyński zagroził, że pójdzie do cara bez proszenia, na co mu
odpowiedziano, że tu nie Litwa ani Polska. Piaseczyński na to: „Abochmy to chołopi [niewolnicy]? Wolnośmy do was przyjechali i [...] odważymy gardła nasze, wolno
będziemy chcieli przejść”. Gdy i wtedy carski prystaw powtórzył że tu nie Litwa ani
Polska, Piaseczyński uznał, że prystaw nie jest mu równy, żeby z nim rozmawiać, po
czym stracił panowanie nad sobą i gotów był złożyć swą poselską godność, a pojedynkować się w obronie majestatu królewskiego. Prystaw odparł: „Nie teraz pora
o równości mówić, a teraz ty, Aleksandrze, zbyt górno gadasz!”. I wtedy włączył
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się przytomnie poseł litewski Kazimierz Leon Sapieha: „a ty, chołopie [niewolniku], durno gadasz!”. Ten prostacki „argument” podziałał – car wyznaczył wreszcie termin audiencji. Ale polsko-litewskie niesnaski trwały dalej. Podczas audiencji
Piaseczyński, zwyczajem polskim, ucałował rękę cara, lecz Sapieha odmówił. Na
koniec zaś poselstwa w dość tajemniczych okolicznościach Piaseczyński ukradł zaprzysiężony przez cara egzemplarz Traktatu Polanowskiego i, nawet nie pokazując
go Sapieże, zawiózł do Warszawy.79 Wyraźny był to znak, że Polacy zamierzali realizować swoją antyturecką politykę ponad głowami Litwinów, a to zapoczątkowało
nieszczęścia Rzeczypospolitej trwające po części aż do dziś.
Syberia była twardą szkołą tylko dla tych najbardziej wytrzymałych i obdarzonych największą wolą życia i wiarą w powrót do domu. Do takich najczęściej
należeli autorzy relacji pamiętnikarskich, stąd też nasz obraz sytuacji może być wypaczony nadmiernym optymizmem. Pamiętajmy o tym, że przez ostatnich 500 lat
zbyt wielu Polaków i Litwinów pozostało po tamtej stronie Uralu i uległo zruszczeniu.
Jest to dla nas groźna przestroga, aby już nigdy więcej, pod żadnym pozorem, nie dopuścić do wejścia armii rosyjskiej i jej oddziałów specjalnych na terytorium naszego państwa oraz tych państw, które noszą na sobie dziedzictwo Pierwszej
Rzeczypospolitej – Litwy, Ukrainy, Łotwy, Estonii, a nawet udręczonej Białorusi.
Przykład Czeczenii dowodzi, że nie można sobie pozwolić na kolejną wojnę partyzancką na własnym terytorium.
Z perspektywy wieków obecne zaangażowanie Polski w „ligę świętą” przeciw islamowi jest w najwyższym stopniu głupie (obym był złym prorokiem!). Dlatego kwaśno dorzucimy jeszcze jedną radę dla naszych polityków: przed białymi
niedźwiedziami nie da się uciec na pustynię i do ciepłych krajów. Można im tylko
wyjść naprzeciw z bronią w ręku. Nasze wojskowe samochody niepotrzebnie wyposażamy w systemy zapobiegające zapiaszczeniu. Bardziej opłaciłyby się zabezpieczenia przed ostrym mrozem. Wiedzieli o tym nasi przodkowie; nie znali oni co
prawda ani samochodów, ani Czarnobyla, ale tak samo dobrze znali strach. Potrafili
go jednak przełamać. Imiona najzdolniejszych z nich: Aleksandra Gosiewskiego,
kniazia Iwana Romana Rożyńskiego, Jana Piotra Sapiehy, Lwa Sapiehy, kniazia Adama Wiśniowieckiego, Jerzego Mniszcha, Aleksandra Lissowskiego, kniazia Samuela
Druckiego-Sokolińskiego czy „wilka smoleńskiego” Hieronima Ciechanowicza pozostaną na zawsze w naszych sercach.
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Tomasz Tokarz
Czerwone niebezpieczeństwo.
Myśl Narodowa wobec Związku Sowieckiego i komunizmu
w latach 1935–1939
Myśl Narodowa była tygodnikiem polityczno-kulturalnym związanym
z Narodową Demokracją, ukazującym się w latach 1921–1939. Od 1925 r. funkcję
redaktora naczelnego pełnił Zygmunt Wasilewski, znany jeszcze przed I wojną światową dziennikarz, pisarz, krytyk literacki. Pismo skierowane było do elitarnego, wy- 141
kształconego odbiorcy. Dużo miejsca zajmowała w nim publicystyka, rozprawy teoretyczne, teksty ideowe itd. W tygodniku analizowało zjawiska charakterystyczne
dla ówczesnej rzeczywistości oceniając je z perspektywy ideologii nacjonalistycznej.
W artykule chciałbym zarysować stosunek Myśli Narodowej wobec ruchu komunistycznego w latach 1935–1939.
W drugiej połowie lat trzydziestych XX w. nastąpiła wyraźna aktywizacja
ugrupowań komunistycznych zapoczątkowana przyjęciem na VII Kongresie Kominternu (sierpień 1935 r.) koncepcji tzw. „Frontu Ludowego”. Oficjalnie miał on na
celu konsolidację sił demokratycznych w odpowiedzi na zagrożenie ze strony faszyzmu. W rzeczywistości był wyrazem dążeń Moskwy do podporządkowania sobie europejskich środowisk lewicowych. Początkowo idea frontu przyniosła pewne
sukcesy, czego przejawem były zwycięstwa wyborcze koalicji „ludowych” we Francji
i Hiszpanii. Wydarzenia te wywoływały żywe zainteresowanie prasy endeckiej, czego wyrazem był wzrost liczby artykułów (szczególnie widoczny od wiosny 1936 r.)
komentujących nową sytuację w ruchu komunistycznym.
Publicyści Myśli Narodowej byli przekonani, że obserwowane natężenie
agitacji komunistycznej stanowiło poważne zagrożenie dla państw i narodów Europy.1 Zaznaczano, że podstawowym celem komunistów było „rozbrojenie, przede
wszystkim moralne, polegające na niszczeniu ducha narodowego, będącego najlepszą zbroją państwa”.2 Wskazywano, że komunizm, jako ruch o charakterze rewolucyjnym, podważał dotychczasowy, uświęcony tradycją porządek.3 Zygmunt Wasilewski konieczność przeciwstawienia się jego ekspansji uzasadniał koniecznością
obrony wartości leżących u fundamentów kultury europejskiej: „dla nas, dla obozu
narodowego, jest to walka przeciw ruchowi obcemu, barbarzyńskiemu, idącemu na
zniszczenie cywilizacji rzymskiej i chrześcijańskiej, która nas wychowała, w której
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się zorganizowały narody Europy i na której wyrósł człowiek wyzwolony z niewolnictwa, mający poczucie swej godności ludzkiej”.4
Komentatorzy pisma podkreślali, że Moskwa, prowadząc działania mające
na celu upowszechnianie komunizmu, wykorzystywała szereg powołanych i finansowanych przez siebie instytucji. Głównym narzędziem służącym realizacji interesów
Kremla był Komintern. Jego organy koordynowały działania sowieckich ekspozytur
na terenie całego kontynentu. Pod koniec 1936 r. anonimowy autor zauważał: „Komintern jest olbrzymią organizacją, prawdziwym sztabem dowodzącym 67 armiami,
jakimi są partie komunistyczne we wszystkich burżuazyjnych krajach”.5 Na łamach
Myśli Narodowej pojawiały się także sugestie, że za działaniami służącymi rozprzestrzenianiu komunizmu w Europie stały środowiska żydowskie. Należy zwrócić
uwagę, że w publicystyce endeckiej tego okresu dość często pojawiały się stwierdzenia przypisujące Żydom dążenia do osłabienia istniejącego porządku społecznokulturowego, opartego na ideałach chrześcijańskich. W tym celu, jak przekonywano, stworzyć mieli komunizm, doktrynę podważającą fundamenty obowiązującego
ładu, z założenia wrogą cywilizacji łacińskiej.6 Dla udowadniania tezy o rzekomych
szczególnych skłonnościach Żydów do komunizmu wskazywano m.in. na udział
działaczy pochodzenia żydowskiego we władzach rządowych i partyjnych ZSRS.7
Podkreślano również, że rozszerzanie wpływów komunizmu było jednocześnie inicjowane i sterowane przez masonerię.8
W publikacjach zamieszczanych na łamach Myśli Narodowej starano się
ujawniać mechanizmy kreowania tzw. sytuacji rewolucyjnej – tworzenia podłoża pod
rewolucję. Komunizm przestawiano jako schorzenie atakujące organizm zbiorowy
w sprzyjających dla siebie okolicznościach – w momencie, kiedy grupa rządząca była
nieudolna a warstwy społeczeństwa pozostawały w stanie konfliktu.9 Jeżeli te warunki
w danym państwie nie występowały, komuniści starali się je sprowokować. Działania
miały przebiegać wedle następujących schematów. Na początku komuniści poprzez
kontrolowane przez siebie środowiska lansowali hasła skrajnego liberalizmu. Służyło
to stopniowemu rozmiękczaniu społeczeństwa oraz tworzyło podłoże ułatwiające
organizacjom radykalnej lewicy działalność w sferze politycznej. Następnie zajmowano się inicjowaniem strajków, by wymusić ustanowienie socjalistycznego rządu
– traktowanego jako przykrywka dla dalszych działań komunistów. Na etapie końcowym prowokowano robotników do wystąpienia przeciwko gabinetowi umiarkowanej
lewicy, wykorzystując radykalizację mas do przejęcia władzy.10 Według narodowców
bunty proletariatu nie miały charakteru spontanicznego. Jak pisze jeden z publicystów,
bolszewicy świadomi kompromitacji tez Marksa o nieuchronności wybuchu rewolucji w krajach kapitalistycznych, zaczęli „popierać każde zarzewie rewolucji [...] aby
sztucznie wytworzyć proces, mający przecież wyniknąć całkowicie samorzutnie”.11
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Myśl Narodowa ukazywała, że pierwszą ofiarą taktyki komunistów miała
stać się Francja.12 Zwycięstwo koalicji lewicowej w wyborach wiosną 1936 r. uznano
za wydarzenie niezmiernie groźne dla niezależnego bytu tego państwa. Co prawda,
do rządu Leona Bluma komuniści ostatecznie nie weszli, ale – jak przekonywano
– to właśnie oni w rzeczywistości sprawowali kontrolę nad rozwojem sytuacji. Myśl
Narodowa odnotowywała, że pod koniec 1936 r. w Paryżu istniało czternaście central międzynarodowego komunizmu oraz kilkadziesiąt komunistycznych organizacji o charakterze lokalnym. „Francja dzisiejsza – komentowano – to jakby mucha
szarpiąca się w sieci olbrzymiego pająka”.13 Narodowcy byli przekonani, że rząd
Bluma działał w interesie Moskwy. W tym celu świadomie zaogniał sytuację w państwie, by doprowadzić do niezadowolenia mas.14 Pogłębianiu fermentu rewolucyjnego sprzyjać miały także inne czynniki występujące nad Sekwaną: silna pozycja
masonerii, marazm klasy średniej, bezwolność inteligencji. Wykorzystywać to mieli 143
agenci sowieccy, koncentrujący się jednakże na inspirowaniu wystąpień robotników
przeciw władzy. Jan Gralewski, komentując postawę komunistów podczas strajku
generalnego we Francji (listopad 1938 r.), pisał: „Chodziło o to, by sprowokować
rozlew krwi i winą za to obarczyć rząd socjalistyczny, by w ten sposób obalić go”.
Niepowodzenie tej akcji, a tym samym ostatniej szansy komunistów na przejęcie
władzy we Francji, publicysta tłumaczył przetrwaniem w społeczeństwie francuskim silnych instynktów narodowych.15
Z dużym zainteresowaniem śledzono także wypadki rozgrywające się po
drugiej stronie Pirenejów. Zwycięstwo zjednoczonej lewicy w wyborach w lutym
1936 r. postrzegano jako wynik sowieckich manipulacji. Twierdzono, że w Hiszpanii
świadomie i sztucznie stworzono klimat sprzyjający komunistycznemu przewrotowi: „Tutaj właśnie – przekonywał Władysław Jabłonowski – agenci moskiewscy,
wykorzystując miejscowe antagonizmy partyjne i społeczne, szczuli jednych na drugich, wszczepiali w masy proletariatu ducha buntu oraz zemsty klasowej”.
Według autora lewica po przejęciu władzy przeprowadzała reformy godzące
w tożsamość narodową Hiszpanów. Reakcją na tę sytuację był bunt zdrowych elementów w społeczeństwie pod wodzą gen. Francisco Franco.16
Narodowcy zajmowali wobec wojny w Hiszpanii stanowisko jednoznaczne
zdecydowanie opowiadając się po stronie rebeliantów. Wystąpienie Franco traktowano jako dwudziestowieczną krucjatę prowadzoną w obronie cywilizacji europejskiej. Stanisław Kozicki pisał:
Mamy przed sobą na terenie Hiszpanii walkę Europy z Azją, naród
hiszpański walczy o swe istnienie i utrzymanie swej kultury i cywilizacji z obcymi i pewną częścią własnego narodu, zjednaną dla kultury
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i cywilizacji obcej. [...] To jest wojna o charakterze religijnym [...] wojna prowadzona w istocie rzeczy o to, czy narody europejskie zachowają odrębność swej cywilizacji i kultury.17
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Odpowiedzialność za konsekwencje krwawej wojny zrzucano wyłącznie
na siły lewicy. Przypisywano im brak koncepcji rządzenia krajem. Wskazywano
wręcz, że poczynaniami przeciwników Franco kierowała chęć zniszczenia istniejącego świata (co było zgodne w komunistycznymi planami). Anonimowy autor pisał: „szał zniszczenia ogarnia cały kraj, dzikie barbarzyńskie hordy atakują
ducha ludzkiego w jego najgłębszych twórczych przejawach […] Na Hiszpanię
władzę swą rozciągnął zbrodniczy demon, nakazując zniszczyć piękno wyklute
z prastarej cywilizacji”.18
Władysław Jabłonowski komentował w podobnym stylu: „nie jest to oczywiście walka o utrzymanie »regularnego rządu« […] lecz jakiś opętańczy sadyzm,
spragniony mordu, pożogi, zniszczenia oraz widoku wszelkiej ohydy, jaką się cynicznie dokonywa na pokonanym przeciwniku”.19
Takiemu podejściu przeciwstawiano mentalność nacjonalistów hiszpańskich, której jedną z cech miał być „szacunek dla człowieka, rycerskie poszanowanie nawet dla przeciwnika, którego się zabija w walce, ochrona i spokojny ludzki
pogrzeb zwłok choćby najnikczemniejszego przestępcy”.20
Publicyści Myśli Narodowej zwracali oczywiście uwagę także na wydarzenia w Polsce. W 1935 r. Komunistyczna Partia Polski (KPP) podjęła, zgodnie z dyrektywami Moskwy, propagandę jednolitofrontową, skierowaną przede wszystkim
do socjalistów i lewicowych odłamów ruchu chłopskiego. Jej nasilenie przypadło na
połowę 1936 r. Narodowcy zareagowali na to zwiększoną liczbą publikacji poświęconych polskiemu ruchowi komunistycznemu.21 Próbowano dokonać rozpoznania
przeciwnika. KPP postrzegano jako naturalnego wroga, siłę antynarodową, dążącą
do likwidacji niezależnego państwa polskiego i wcielenia ziem polskich do państwa
sowieckiego. Zauważano, że bazę osobową dla KPP stanowili głównie przedstawiciele mniejszości narodowych. Tadeusz Dworak podkreślał, że ruch komunistyczny
w Polsce opierał się „w znacznej większości na żywiołach Polsce obcych i wrogich,
jak żydzi albo narodowo niezupełnie jeszcze zasymilowanych, jak ludność kresów
wschodnich”.22 Oświadczenie Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego opublikowane na łamach Myśli Narodowej stwierdzało: „Głównym organizatorem ruchu
komunistycznego w Polsce jest ludność żydowska, która też dostarcza przeważanie
komunistycznych działaczy”.23 Sympatię wobec komunizmu przypisywano ponadto członkom środowisk odrzucających nacjonalistyczny światopogląd: socjalistom,
części ludowców, lewicy sanacyjnej.24 Utrzymywano, że ideowego poparcia ruchowi
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komunistycznemu udzielała część inteligencji – przede wszystkim zarzut ten stawiano Związkowi Nauczycielstwa Polskiego.
W publicystyce Myśli Narodowej podkreślano niesamodzielność KPP, uzależnienie postulatów i zasad funkcjonowania od dyrektyw Kremla. Działania jakie
prowadzili polscy komuniści interpretowano jako mające doprowadzić do wywołania w Polsce destabilizacji i chaosu. Co interesujące, decyzję Kominternu o likwidacji KPP podjętą w 1938 r. przyjęto w tygodniku z nieufnością. Potraktowano ją
jedynie jako manewr taktyczny. Jeden z publicystów posunięcie to postrzegał jako
ukrytą reorganizację służącą trzem celom: 1) oczyszczeniu KPP z elementów niepewnych (trockistów) i wprowadzenia pełniejszej kontroli nad polskim ruchem komunistycznym; 2) zastąpieniu organizacji politycznej jaką była KPP nową organizacją o charakterze sabotażowo-dywersyjnym; 3) wprowadzeniu byłych działaczy
KPP do innych ugrupowań lewicowych dla rozsadzenia ich od środka.25
145
W wypowiedziach na łamach Myśli Narodowej zaznaczano, że sukces frontów ludowych zgotuje państwom europejskim los analogiczny do tego jaki przypadł
Rosji opanowanej od 1917 r. przez komunistów. Analizując przykład ZSRS ukazywano skutki komunizmu realizowanego w praktyce. Zwracano uwagę na totalitarny charakter państwa kierowanego przez Stalina, permanentne represje stosowane
wobec społeczeństwa, nieudolność gospodarczą władz i wynikającą z tego nędzę
rosyjskich mas. Podkreślano niszczące zmiany, jakie komunizm urzeczywistniany
wywoływał w psychice ludzkiej: „po dwudziestu latach odpowiednie tresury powstał w Rosji człowiek komunistyczny jako typ odmienny”, pozbawiony dotychczasowych punktów odniesienia. Charakteryzować miał się on całkowitym odarciem z indywidualizmu – istniał wyłącznie jako składowa zbiorowości, jako jeden
z trybików wielkiej machiny. „Człowiek stał się narzędziem do osiągania celów
gospodarczych”.26
W ZSRS widziano państwo dążące do narzucenia zgubnej ideologii innym
krajom Europy zgodnie z hasłem rewolucji światowej. Z dużym sceptycyzmem
przyjmowano posunięcia Stalina w sferze polityki wewnętrznej w drugiej połowie
lat 30. (dyktator podjął działania w kierunku rehabilitacji pewnych elementów rosyjskiej tradycji a jednocześnie wycofał się z części radykalnych reform społecznokulturowych wprowadzonych przez bolszewików w latach dwudziestych27), które
przez część obserwatorów były interpretowane jako swoiste „unaradawianie się”
państwa sowieckiego.28 Myśl Narodowa odrzucała tego rodzaju myślenie. W połowie 1938 r. teoretyczny organ endecji przekonywał: „Trudno Stalina (Gruzin Dżugaszwili) i jego żydowskich współpracowników posądzić o nacjonalizm rosyjski,
raczej można by przypuścić [...] służbę żydowskiej międzynarodówce”.29 Sugerowano także, że tzw. komunizm narodowy stanowił wymysł „światowego żydostwa”
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starającego się odwrócić uwagę od swych rzeczywistych wpływów w ruchu komunistycznym.
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Chodzi o ratowanie tego co jeszcze da się uratować. [...] Dlatego stworzono stalinowski „mit” komunizmu w jednym kraju w przeciwstawieniu do trockistowskiego hasła rewolucji światowej. Gdyby koniunktura była lepsza, niewątpliwie lansowany byłby, jako dalej idący,
integralny komunizm „międzynarodowy”. Ponieważ jednak rachuby
na pożar światowy nieco zawiodły, zdecydowano się rzucić na rynek
towar komunizmu „narodowego”. Pozwolono Stalinowi „zwyciężyć”
Trockiego.30

Publicyści Myśli Narodowej w reakcji na wzmożenie propagandy komunistycznej szukali rozwiązań mogących ją powstrzymać. Twierdzono, że najlepszym
sposobem służącym powstrzymaniu „czerwonego niebezpieczeństwa” było zjednoczenie całego społeczeństwa pod sztandarem narodowym. Obóz narodowy miał
stanowić główny fundament niezależności państwa, tamę dla rozlewającej się rewolucyjnej fali.31 Potencjalnych sojuszników w walce z komunizmem szukano wśród
europejskich ugrupowań nacjonalistycznych (odpowiedzią na „front ludowy” mógł
być ogólnoeuropejski „front narodowy”). Istotne jest jednak podkreślenie, że antybolszewicką propagandę III Rzeszy przyjmowano z rezerwą. Co prawda jeden
z publicystów w sojuszach zawartych między Włochami a Niemcami (opartych na
haśle walki z komunizmem) widział „żelazną zaporę między ośrodkiem komunizmu
– Rosją i lennikiem obcym Moskwy – Francją Bluma”32, przeważały jednak opinie,
wg których antykomunizm deklarowany przez Hitlera stanowił przede wszystkim
pretekst usprawiedliwiający ekspansywne cele nazistów.33 W ideologii narodowego
socjalizmu odnajdywano wyraźne ślady oddziaływania filozofii materialistycznej,
obcej filozofii chrześcijańskiej.34 Dostrzegano także antykatolicką postawę nazistów. Czynniki te w połączeniu z tradycyjną germanofobią endecji, powodowały, że
publicyści Myśli Narodowej odrzucali możliwość oparcia się na III Rzeszy w walce
z komunizmem.35
Zauważalne porażki ruchu komunistycznego na arenie międzynarodowej tj.
utrata władzy przez koalicję lewicową we Francji (czerwiec 1937 r.), upadek komunistycznych ośrodków w Wiedniu (marzec 1938 r.) i Pradze (marzec 1939 r.), klęska
republikanów w Hiszpanii (maj 1939 r.) oraz marginalizacja komunistów w Polsce
powodowały stopniowe łagodzenie antykomunistycznego kursu Myśli Narodowej.
Powyższe wydarzenia w reguły interpretowano jako symptomy utraty wpływów
Kominternu (a tym samym Moskwy) w Europie. Coraz częściej wyrażano brak wia-
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ry w żywotność komunizmu, powątpiewano w możliwość podboju przezeń świata. Jak obrazowo zauważył jeden z publicystów w marcu 1939 r.: „Pochodnie, które
miały podpalić świat ogniem rewolucji zostały zgaszone”.36
Weryfikację tych osądów miała przynieść nieodległa już przyszłość.
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Maciej Zdunek
Z tajnych archiwów SS.
Kartoteka procesów o czary: dzieje, zawartość i możliwości wykorzystania
Kartoteka procesów o czary to dawna, lecz nadal powszechnie używana nazwa
zespołu przechowywanego w Archiwum Państwowym w Poznaniu pod nieco dłuższym tytułem – Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy SS Wydział Archiwalny
– komórka do spraw badań procesów o czary. Jest to unikat na skalę światową. Akta
wytworzone przez tą tajną komórkę trafiły do Poznania przypadkowo i – pomimo 149
złamania obowiązujących zasad przynależności terytorialnej – nic nie wskazuje,
żeby miały w najbliższym czasie zmienić właściciela. Celem mojej krótkiej pracy
jest przypomnienie tego interesującego niewątpliwie zespołu, zauważonego ostatnio w związku z projektem Skarby archiwów polskich, przedstawienie zgromadzonych materiałów archiwalnych (głównie samej Kartoteki i pomocy archiwalnych do
niej), a także odpowiedź na kilka pytań, które nasuwają się po bliższym zetknięciu
z Kartoteką: Co zawierają akta zgromadzone przez tak specyficzną komórkę? Jakie
było ich przeznaczenie? Jak trafiły do Poznania? Jakie są możliwości ich wykorzystania? To tylko niektóre z pytań, które warto postawić.

Dzieje1
„Procesy o czary”, „polowanie na czarownice” – tak nazywa się falę procesów, które ogarnęły całą Europę (a niekiedy wykraczały poza nią), skierowanych
przeciwko osobom oskarżonym o czary, kontakty z diabłem, wróżenie, uprawianie
magii, itd. Szacuje się, że ok. 90% oskarżonych stanowiły kobiety. W trakcie śledztwa najczęściej używano wymyślnych i bestialskich tortur. Oskarżona osoba najczęściej przyznawała się do wszystkiego co jej zarzucano. Zdarzało się również, że
wskazywała kolejne, rzekomo zamieszane w proceder. Zazwyczaj procesy kończyły
się wyrokami skazującymi na śmierć, przez spalenie na stosie, ścięcie, o ile wcześniej oskarżony nie został zamęczony w trakcie śledztwa. Ofiarami polowań na czarownice były tysiące osób. Nasilenie procesów miało miejsce w XVI i XVII w., po
wydaniu bulli przeciwko czarom przez Innocentego VIII w 1484 r. i w 1486/87 r.
książki Młot na czarownice, autorstwa dwóch dominikanów – Heinricha Kramera
i Jacoba Sprengera.
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Kartoteka procesów o czary to efekt ponad dziewięcioletnich prac specjalnej
komórki SS, zwanej H-Sonderkommando („H” od niem. słowa hexe – czarownica).
Wchodziła ona w skład Wydziału VII Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy.
Wydział ten zajmował się badaniami archiwalnymi i historycznymi mającymi na
celu wykazać wyższość rasy germańskiej, oraz utrzymać jej czystość i niezależność dzięki odtworzeniu kultury starogermańskiej i usunięciu obcych wpływów.
Wrogów rasy i Rzeszy podzielono na trzy grupy: wrogów rasy (np. Żydzi), narodu
(np. Polacy) i polityczno-światopoglądowych (np. Kościół, wolnomularstwo, komunizm).
Badaniom H-Sonderkommando przyświecały trzy cele:
1) badanie procesów o czary i gromadzenie wszelkich dowodów na ich istnienie. Materiały te mogły posłużyć szefowi SS Himmlerowi do walki z Kościołem,
oskarżanym o rozprawę z czarownicami, pielęgnującymi – według jego opinii – rytuały i obrzędy starogermańskie;
2) poszukiwanie w zachowanych aktach procesów prastarej kultury i wierzeń germańskich;
3) badanie przewodu śledztwa, narzędzi i metod tortur, które mogły znaleźć
zastosowanie w późniejszej działalności SS.
H-Sonderkommando działało w Berlinie, przy Wilhelmstrasse 102, w okresie
od września 1935 do stycznia 1944 r. Szefem komórki był dr Rudolf Levin, który
kierował ośmioosobowym zespołem pracowników naukowych. Jego głównym zadaniem było gromadzenie, na podstawie dostępnej literatury i źródeł, informacji
o osobach podejrzanych o czary. Dla każdej z nich opracowywano kartę ewidencyjną formatu A–4.
Oprócz Kartoteki procesów o czary H-Sonderkommando gromadziło również
wypisy z archiwów (120 teczek wypisów z archiwów niemieckich), fotokopie materiałów dotyczących procesów, czasopisma i wycinki z prasy, ilustracje (dziewięć
teczek zawierających reprodukcje fotograficzne z różnych wydawnictw, przedstawiające czarownice, narzędzia i sceny tortur), mikrofilmy, a także oryginalne archiwalia (przekazane m.in. przez Himmlera, lub zakupione). W czasie wojny placówkę
ewakuowano (wraz z aktami Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy). Zbiory
odnaleziono w 1946 r. w Sławie Śląskiej, skąd właśnie Kartoteka procesów o czary trafiła do Archiwum w Poznaniu.

Zawartość
Zespół zawiera 3884 jednostki archiwalne (15 mb.). Kartoteka była tworzona
w latach 1935–1944, co można łatwo ustalić bowiem u dołu każdej karty, oprócz ini-
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cjałów pracownika, widnieje także data dzienna jej sporządzenia. Wobec tego także
z uwagi na specyficzny charakter zbioru autorka wstępu do inwentarza, dr Krystyna Górska-Gołaska, odstąpiła od zasad metodyki. Zdecydowała się na podawanie
w rubryce 3 nie dat skrajnych wytworzenia jednostki, ale dat, do których odnoszą
się wytworzone w jednostce dokumenty.2 Stąd informacja, że kartoteka zawiera dane
dotyczące lat 385–1940. Pomimo zastrzeżeń zgłaszanych do pierwszej daty udało mi
się ją zweryfikować. Odnosi się ona wydarzeń z 385 r., kiedy to w Trierze stracono
sześciu wyznawców herezji Pryscyliana.3 Skutkiem przyjętej przez dr Górską-Gołaską metody jest brak daty wytworzenia jednostki, która ma dość duże znaczenie.
Wydaje się, że znacznie szczęśliwszym rozwiązaniem byłoby dodanie dat procesów
zgromadzonych w danym skoroszycie do jego tytułu, natomiast w datach skrajnych
podawanie faktycznej daty wytworzenia jednostki. Oprócz Kartoteki, zespół zawiera również oryginalne akta procesów z lat 1591–1671. Stąd też daty skrajne zespołu 151
ustalono na [1591–1671] 1935–1944.
Materiały zgromadzone w zespole są bardzo różnorodne. Autorka wstępu
podzieliła je na osiem serii:
1) Akta dotyczące organizacji badań, skorowidze, spisy bibliograficzne – 11
j.a., sygnatury 1–11.
Akta te mogłyby dostarczyć wielu cennych informacji do rozważań nad komórką do spraw badań procesów o czary, jednak nie zachowało się ich zbyt wiele.
Poza tymi aktami, oraz kartoteką w zespole brakuje akt własnych jednostki i badacze H-Sonderkommando mają utrudnione zadanie. Jednostka o sygnaturze 1 zawiera
ciekawe zestawienia statystyczne dotyczące prac nad Kartoteką (zob. tabela nr 1, rysunek 1).
Tabela nr 1: Statystyka prac nad kartoteką4
okres
11 IX 1935–20 V 1936
21 V 1936–20 XII 1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
do 19 I 1944

liczba skoroszytów
1571
313
565
150
331
265
150
299
26
0

liczba wypełnionych kart
7073
2581
5009
3756
5678 (do wybuchu wojny 3330)
4966
1364
3130
245
44
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Z tabeli wynika, że zdecydowaną większość prac (64%) wykonano przed wybuchem wojny. Po 1940 r. tempo prac nad Kartoteką zdecydowanie spadło. W 1941 r.
odnotowano wręcz spadek liczby skoroszytów o dziewięć, a kart o trzydzieści sześć.5
W 1943 r. przyrost nowych kart był również niewielki. Niestety nie wiadomo, czym
tłumaczyć ten fakt. Być może badania H-Sonderkommando, szczególnie ich część
skupiająca się na technikach postępowania procesowego, użytych tortur i innych
środków perswazji, miały pomóc III Rzeszy w obliczu zbliżającego się konfliktu
zbrojnego oraz walki z potencjalnymi przeciwnikami. Stąd też większość prac starano się ukończyć jak najwcześniej. Być może jednak w momencie wybuchu II wojny
światowej działania komórki zeszły na plan dalszy. Może wreszcie naukowcy zatrudnieni w tej komórce zajmowali się zbieraniem materiałów na terytoriach okupowanych, stąd więcej czasu spędzali w delegacji, niż na pracy nad kartoteką.
W kolejnej jednostce zachowała się jedyna (oprócz sprawozdania w teczce
o sygnaturze 3) w zespole korespondencja dotyczącą działalności komórki. Są to
dwa listy: Reichsführera SS do swojego osobistego sztabu w sprawie przekazania
do dyspozycji akt procesów o czary z archiwum w Lemgo (z 11 IV 1938 r.), oraz ze
sztabu Reichsführera do SS-Hauptsturmführera Sieversa (z 13 IV 1938 r.), w którym
Hauptsturmführer Brandt przekazuje wytyczne Reichsführera w sprawie wspomnianych akt z Lemgo.6 Co ciekawe, pierwsze pismo zawiera uzasadnienie, z którego można się dowiedzieć jaki był cel badań tych akt (co jest szczególnie interesujące w kontekście celu badań i prac H-Sonderkommando, a więc kluczowego pytania).
Czytamy tam, że celem studiów jest badanie wpływu procesów na rasę i ludność
w historii, następstw gospodarczych procesów, roli kobiety w nich, oraz przegląd
dotychczasowego piśmiennictwa na temat procesów czarownic.7
Naszkicowany w ten sposób program badań nad procesami o czary wydaje
się mieć częściowe potwierdzenie w następnych jednostkach (sygn. 3 i 4), zawirających skorowidze do materiałów zebranych przez H-Sonderkommando. Jednostki te różnią się nieco tytułem – sygn. 3 to Sachregister zur H-Forschung; jest indeks
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rzeczowy sporządzony przez dr. Levina. Hasła indeksowe posiadają krótszy lub
dłuższy opis, dodatkowo są podzielone na działy i zawierają odsyłacze, składające
się z dwóch cyfr arabskich oddzielonych przecinkiem. Nie wiadomo jednak do jakich materiałów odnosi się ów indeks. Autorka wstępu do inwentarza zespołu, dr
Krystyna Górska-Gołaska uważa, że pierwsza cyfra (która nie przekracza liczby 90)
jest numerem tomu lub teczki, natomiast druga cyfra numerem strony.8 Jednostka
o sygnaturze 4 (Spezielles Begriffregister zur H-Forschung) zawiera – podobnie jak jednostka o sygn. 3 – spis haseł, podzielonych na trzydzieści działów. Hasła zawierają
odsyłacze do teczek z wypisami z archiwów, np. Bamberg, 101, gdzie „Bamberg” to
nazwa archiwum, a cyfra oznacza stronę w teczce.9 Choć jednostki te zawierają tylko
hasła indeksowe, dla których – w przypadku jednostki o sygn. 3 – dodatkowo brak
odpowiedników źródłowych, to jednak lektura niejednokrotnie bardzo obszernych
opisów haseł pozwala na lepsze poznanie obszaru badań i zainteresowań H-Sonder- 153
kommando.
Sachregister zur H-Forschung zawiera również, oprócz haseł indeksowych,
sprawozdanie z podróży służbowej szefa H-Sonderkommando SS-Hauptsturmführera dr. Levina do Monachium w dniach 7–19 października 1941 r. Odwiedził on
Geheim Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv i Geheim Hausarchiv badając akta i dokumenty osobiste proboszcza Ellwangen, późniejszego biskupa Eichstätt – Johann Christopha von Westerstetten.10 Jest to jedyny taki dokument w zespole. Oprócz sprawozdania dr. Levina jednostka zawiera również konspekt pracy dr. Ernsta Merkela
(pracownika H-Sonderkommando) pt. Die Germanischen Grundlagen des Hexenwahn.11
Na następnych stronach następuje indeks rzeczowy. Jak już wspomniałem hasła są
podzielone na działy tematyczne np. problemy socjologiczne12, skróty i znaki używane w aktach procesów13, chronologia14 (autor zwraca uwagę na liczne nielogiczności czasowe, które napotkał w aktach procesów), problem tajemnicy spowiedzi15,
związki rodzinne między oskarżonymi16, erotyka, nierząd (autor skupia się głównie
na wynotowaniu wszelkich zapisów dotyczących obcowania cielesnego czarownic
ze złymi duchami) 17, typy osobowe i rasowe (dużo miejsca poświęca się tu akuszerkom podejrzewanym o zabijanie dzieci tuż po urodzeniu)18, klan czarownic (opis
odbywanych kilka razy w roku świąt czarownic m.in. w dzień św. Jana, Zielone
Świątki, Boże Narodzenie)19, mieszkanie czarownicy20, folklor (ciekawe opisy ludowych wyobrażeń i wzmianek o diable, jego zdolności do metamorfozy w zwierzę,
małżonka, kobietę, a nawet księdza).21 Jednak najwięcej miejsca (blisko ¼) Sachregister zur H-Forschung zajmują przekazy dotyczące szeroko pojętych praktyk sądowych. Zainteresowanie budzą tu problemy winy, odpowiedzialności za stosowanie
tortur, podstawy prawne stosowania tortur i wydawania wyroków.22 Szeroko analizowana jest praktyka i przyczyny stosowania tortur, ich stopnie i skutki.23 Wreszcie
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codzienna praktyka sądowa (więźniowie mogli otrzymać suty posiłek tylko wtedy,
kiedy przyznali się do winy; poza tym na czas pobytu w więzieniu przysługiwał
im zasiłek, tzw. Ordinarium, w wysokości 1 szeląga dziennie do momentu wyznania
winy, później w podwójnej wysokości24).
Spezielles Begriffregister zur H-Forschung, druga jednostka o charakterze skorowidzu do akt procesów, ma podobną budowę. Hasła – z krótszym lub dłuższym
opisem – są przyporządkowane do określonych działów tematycznych, których jest
trzydzieści. W odróżnieniu od indeksu zawartego w jednostce o sygn. 3 haseł jest
więcej, są też bardziej szczegółowe i interesujące. Wydaje się również, że tematyka nie powtarza się. Dział ogólny zawiera m.in. definicję pojęcia „czary”, artykuł
poświęcony archiwum w Bambergu, oraz notatkę o egzemplarzu Młota na czarownice, przechowywanym w bibliotece w Schabach.25 Kolejny dział koncentruje się na
kwestii wieku26, odnotowując ciekawe informacje z akt dotyczące procesów, gdzie
oskarżone były małe dzieci, lub osoby starsze (szczególnie interesująca jest notka
z archiwum w Bambergu, gdzie na podejrzaną o czary 95-letnia kobietę nałożono
tylko karę kościelną, rezygnując z tortur z powodu jej wieku.27 Autor zwraca również
uwagę na kilka przypadków, gdy śledztwem objęte były nawet kobiety w ciąży – fakt
ten nie był dla śledczych czynnikiem łagodzącym karę, ponieważ po narodzinach
dziecka w areszcie kobiety były poddawane dalszym torturom28). Po krótkim dziale,
w którym autor skupia się na funkcji syndyka miejskiego29, odpowiedzialnego za
orzecznictwo i doradztwo prawne w mieście, następuje rozdział, w którym wynotowano informacje statystyczne dotyczące ludności i jej strat z powodu procesów. Pozwala to ocenić skalę zjawiska (np. sądy w Liblos, Eckartshausen i Büdingen straciły
w latach 1633/1634 blisko 10% ludności zamieszkującej te miasta).30 W kolejnym
dziale (fakultety i uniwersytety) znajdują się głównie odsyłacze do akt, w których
mieszczą się teksty orzeczeń i ekspertyz w spornych sprawach (tu ciekawostka – jeśli orzeczenie biegłego wydało się sądowi zbyt łagodne zasięgano czasem kolejnej
opinii).31 Podobnie jak w przypadku poprzedniej jednostki dość obszerny jest następny dział, poświęcony rodzinie (najbardziej interesują autora stosunki między
poszczególnymi członkami rodziny, oraz dziedziczenie skłonności do czarów).32
W rozdziale „książęta” odnotowane są nazwiska książąt i grafów, którzy w szczególny sposób „zasłużyli się” w prześladowaniu czarownic.33 W kolejnym dziale
(duchowni) zamieszczono wszelkie relacje z akt dotyczące duchownych (także jako
ofiar procesów) oraz kazań o czarownicach.34 Inne działy zawierają informacje m.in.
o gminach, jezuitach, zjawiskach przyrody, katach, genezie procesów o czary, oraz
sprzeciwie wobec nich, papiestwie i inkwizycji. Jednak najwięcej miejsca zajmują
zagadnienia związane z postępowaniem sądowym.35 Na blisko 50 stronach autor
wynotował z akt informacje dotyczące wszelkich aspektów postępowania sądowe-
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go – zarówno te odnoszące się do stanu psychicznego i zachowania oskarżonych,
strachu przed aresztowaniem i uwięzieniem (co często kończyło się wręcz samobójstwem), jak i stanu więzień (w których oczywiście roiło się od szczurów i myszy), a przede wszystkim zawiłości i niejasności (a nawet niedorzeczności36) metod
postępowania sądowego. Pojawiają się również przykłady na przewlekanie (nawet
kilkuletnie!) procedury sądowej.37
Analiza dwóch tomów skorowidzów do akt procesów dowodzi, że spektrum zainteresowań H-Sonderkommando było bardzo szerokie. Na pierwszym miejscu znajdowała się procedura sądowa, jej niejasności, podstawy prawne oskarżenia,
metody przesłuchań (w tym tortury) oraz sposób traktowania więźniów. Wiele
miejsca poświęcono badaniom nad sytuacją i stosunkami rodzinnymi, miejscem
kobiety w społeczeństwie. Analizie poddano także sposób przedstawiania diabła
i sił nieczystych przez oskarżonych w trakcie procesów. Nie zaniedbano ponadto 155
jednego z głównych celów badań – odkrywania kultury starogermańskiej, wierzeń
i wyobrażeń ludowych, a nawet germańskich tradycji sądowych.38 Widać zarazem
podejście naukowe, krytyczne do analizowanego materiału.
Następna jednostka – Grundbuchkonzept (sygn. 5) zawiera spis miejscowości
objętych kartoteką z terenu Niemiec. Podana jest nazwa miejscowości, region administracyjny, a także symbol graficzny (dla każdego regionu inny). W zasadzie spis
pokrywa się z miejscowościami w inwentarzu, jednak widać różnice. Jak odnotowała dr Górska-Gołaska w inwentarzu brak 65 teczek miejscowości wykazanych na
spisie w Grundbuchkonzept39, z kolei na nim brak 132 miejscowości niemieckich, dla
których istnieją skoroszyty. Być może jest to wcześniejsza wersja spisu miejscowości, które miały być zbadane. Nie zapominajmy również, że przywołane wcześniej
przeze mnie dane statystyczne mówią o 3670 skoroszytach, a zachowało się 3622
– niewykluczone, że właśnie te jednostki wymienione tylko w Grundbuchkonzept zaginęły w trakcie działań wojennych.
Kolejne jednostki (sygn. 6–840) zawierają spisy procesów o czary wraz ze
wskazówkami bibliograficznymi i źródłowymi, sporządzone na podstawie danych
z kartoteki. Nie zawierają jednak wszystkich miejscowości. Można je potraktować
jako pomoc archiwalną do zespołu. Wydaje się jednak, że konieczne będzie przywrócenie układu alfabetycznego w jednostkach, ponieważ korzystanie z nich w chwili
obecnej jest nieco uciążliwe, ze względu na częściowy rozsyp.
Ostatnie trzy jednostki (sygn. 9–1141) zawierają wskazówki bibliograficzne:
wykaz literatury i źródeł z jakich korzystano w pracy H-Sonderkommando. Wydaje
się jednak, że są one niekompletne.
Analiza zawartości jednostek w tej serii wskazuje, że mogą być przydatne
głównie jako pomoce archiwalne do korzystania z zespołu, pomimo, że na pewno
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nie zachowały się wszystkie. Mogą również rzucić nieco światła na cele i zadania
badaczy H-Sonderkommando.
2) Kartoteka czarów i procesów o czary – 3622 j.a., sygnatury 12–3632 (dodatkowa sygnatura 149a).
Kartoteka stanowi najistotniejszą część zespołu. Wystarczy spojrzeć na wykres
(zob. rysunek 2), aby przekonać się, że na niej koncentrowały się wysiłki naukowców zatrudnionych w H-Sonderkommando. Formularz był bardzo rozbudowany i obejmował
57 pól, jednak bardzo rzadko wszystkie były wypełnione.42 Arkusz podzielono na kilka
części: pierwsza grupa pytań (pola od 1–15) dotyczy danych osobowych oskarżonego
o czary (imię, nazwisko, zawód, miejsce zamieszkania, wiek, wyznawana religia), druga
(pola 16–22) koncentruje się na stosunkach rodzinnych, dzieciach, krewnych, stanie
posiadania, rasie, oraz stosunku do Kościoła. Kolejne pola kwestionariusza koncentrują się na najistotniejszych pytaniach – rodzaju przestępstwa, oraz zastosowanych
torturach i więzieniu (pola 23–25), przebiegu procesu – czy oskarżona (oskarżony)
przyznał się do winy, jaki zapadł wyrok oraz kiedy i w jaki sposób odbyła się egzekucja
(pola 26–30). Kolejne pola na dole po lewej stronie (31–34) zawierają wykaz bibliografii
(literatura i źródła archiwalne dotyczące procesu), inicjał osoby wypełniającej arkusz,
oraz dokładną datę dzienną jej wypełnienia. W pola po prawej stronie arkusza wpisywano dane dotyczące miejscowości i jej przynależności terytorialnej (36–43), stanowiska Kościoła w sprawie procesu (44–45), a także bliższe dane na temat osób, które
uczestniczyły w procesie (oskarżyciela, sędziego, duchownych, a nawet katów). Tutaj
odnotowywano również czy proces miał charakter świecki, czy kościelny (pola 46–54).
Ostatnie pola zawierały informacje o ewentualnym miejscu przechowywania akt procesu, lub ich przedrukach (55–57). Jeśli osoba wypełniająca kartę posiadała więcej informacji na temat procesu, bądź nie mogła zmieścić wszystkich wpisów w odpowiednich rubrykach karty, mogła skorzystać z pola „uwagi” na odwrocie.
Wypełnione już karty układano według miejscowości. Dla każdej z nich
zakładano osobny skoroszyt, na którym umieszczano jej nazwę oraz nazwę kraju,
a także daty opisanych procesów. W inwentarzu są one ułożone w kolejności alfabetycznej, przyporządkowane do odpowiednich krajów, posegregowanych według
tej samej zasady. W okresie działania komórki Kartoteka liczyła 33846 kart (w 3670
teczkach, z których zachowało się 3622). Większość teczek (3054, czyli ponad 84%
całej kartoteki) dotyczy Niemiec, jednak zasięg terytorialny prac H-Sonderkommando obejmował w zasadzie cały świat. W Kartotece znajdują się informacje o procesach
z Anglii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Islandii, Jugosławii, Łotwy, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji,
Szkocji, Szwecji, Szwajcarii, Węgier, a nawet z Indii, Meksyku, Siedmiogrodu, Stanów Zjednoczonych i Turcji (zob. rysunek 2, oraz tabela nr 2).
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Tabela nr 2: Wykaz krajów ujętych w kartotece43
Nazwa kraju

Sygnatury

Ilość j.a.

Niemcy

64–3115; 3632

3054

Francja

3169–3342

174

Szwajcaria

3484–3578

95

Włochy

3392–3445

54

Anglia

3116–3166

51

Holandia

3344–3386; 3631

44

Belgia

12–42; 3630

32

Hiszpania

3586–3606

21

Dania

45–63

19

Węgry

3608–3622

15

Polska

3458–3466

9

Jugosławia

3446–3452

7

Stany Zjednoczone

3623–3629

7

Szkocja

3470–3476

7

Szwecja

3477–3483

7

Siedmiogród

3579–3584

6

Meksyk

3454–3456

3

Czechy

43–44

2

Estonia

3167–3168

2

Irlandia

3388–3389

2

Islandia

3390–3391

2

Grecja

3343

1

Indie

3387

1

Łotwa

3453

1

Norwegia

3457

1

Portugalia

3467

1

Rosja

3469

1

Rumunia

3468

1

Słowacja

3585

1

Turcja

3607

1
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Niestety bliższe zapoznanie się ze skoroszytami prowadzi do wniosku, że
zestawienie opisanych krajów i miejscowości pozbawione jest jakiegokolwiek porządku. Można wręcz odnieść wrażenie, że przypisanie miejscowości do określonego kraju zależało od osoby, która sporządzała opis na karcie. Najczęściej miejscowości były przyporządkowywane do kraju, w granicach którego leżały w momencie
wypełniania karty. Biorąc pod uwagę burzliwy okres w historii Europy (i świata), na
który przypadła działalność H-Sonderkommando (1935–1944), można się domyślać
jaki był tego skutek.

Rysunek 2. Kraje ujęte w Kartotece procesów o czary.
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Analizując najbardziej nas interesujący przypadek Polski można zauważyć, że w kartotece są dwa skoroszyty dotyczące procesów w Poznaniu: jeden
przypisany do Polski (sygn. 3461, 2 karty sporządzone 18 XI 1935 r. i 22 II 1936 r.),
a drugi do Warthegau w Niemczech (sygn. 2161, 3 karty sporządzone przez osobę
oznaczoną jako „Bg” 14 VII i 19 VIII 1941 r., a 1 karta przez „Ri” – prawdopodobnie Rudolfa Richtera – 4 X 1935 r.). Jak widać w tym drugim przypadku brak
konsekwencji nawet w obrębie jednego skoroszytu! Na pewno bowiem Poznań nie
był w 1935 r. częścią Niemiec, a już na pewno nie „Warthegau”. Ponadto porównując oba skoroszyty dotyczące procesów w Poznaniu można odnieść wrażenie,
że różne osoby opisują te same procesy z 1783 i 1793 r., kiedy to prawdopodobnie
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doszło do ostatniego palenia czarownicy na stosie, na krótko przed zaborem tych
ziem przez Prusy.
Chcąc odszukać wszystkie miejscowości z terenów Polski należy zwrócić
uwagę na odpowiednią część inwentarza, gdzie znajdują się akta czterdziestu dziewięciu procesów z dziewięciu miejscowości zakwalifikowanych przez badaczy z H-Sonderkommando do Polski: Bydgoszcz44, Poznań45, Rydzyna46, Wilno47, Witkowo – dziś
w pow. gnieźnieńskim48, Wągrowiec49, oraz bliżej nie zidentyfikowane: Kurow (Kurów?
Kurowo? gdzie?)50, Tschemesme51, oraz Kielin.52 Jednak z wyżej wymienionych powodów ten obraz jest niepełny. Wiele polskich miejscowości kryje się pod niemieckimi
nazwami w prowincjach wchodzących w skład Trzeciej Rzeszy w czasie II wojny
światowej: Westpreußen, Ostpreußen, Warthegau, Oberschleßien, Niederschleßien,
Brandenburg, Pommern. Należy pamiętać, że większość tych miejsc, szczególnie
położonych na Śląsku, Pomorzu lub Prusach Wschodnich, nie należało do Polski 159
w momencie procesów. W związku z tym wydaje mi się, że dla badacza zajmującego
się historią „polowania na czarownice” na ziemiach polskich największe znaczenie
powinny mieć głównie skoroszyty z miejscowości, które w momencie procesu należały do Polski. Chcąc poznać skalę zjawiska zbadałem listę miejsc z trzech pierwszych
prowincji – Westpreußen, Ostpreußen i Warthegau (Zob.: Załącznik nr 1).
W granicach Westpreußen znajdowało się trzynaście polskich miejscowości,
z czego dwanaście leżało w granicach Polski w momencie opisywanych wydarzeń
(wyjątkiem są Chałupy, znane dawniej jako Ceynowa, gdzie polowanie na czarownice miało miejsce już w XIX w.). Zanotowane tu przypadki prześladowania czarownic
pochodzą – oprócz wymienionego wyżej – z lat 1570–1750, jednak znacząca część
z połowy XVII w. Można również stwierdzić, że są to miejscowości położone w dość
bliskim sąsiedztwie (aż siedem z nich w granicach dzisiejszego powiatu gdańskiego).
Znacznie więcej miejscowości – czterdzieści dwie – odnotowano w granicach Ostpreußen, bardziej skomplikowana jest też ich struktura. Dziesięć z nich leży poza
granicami Polski, wszystkie w granicach Obwodu Kaliningradzkiego należącego do
Federacji Rosyjskiej. Zaledwie dziewięć należało do Polski w chwili opisywanych
wydarzeń, a dwadzieścia dziewięć do Prus Książęcych lub Królestwa Pruskiego.
Pozostałych czterech nie udało mi się zidentyfikować (są to: Neppichau, Neykau,
Olezka i Reppichau; analiza kart wskazuje na to, że miejscowości te leżały prawdopodobnie na terenie dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego53). Chronologia
wydarzeń jest podobna do prowincji Westpreußen: opisywane przypadki pochodzą
z lat 1534–1747, jednak większość z drugiej połowy XVII w. Z Warthegau mamy
zaledwie cztery karty z Poznania i jedną z Leszna. Poza wymienionymi prowincjami
jeden skoroszyt zawiera dość zagadkowe dane (Kujawien, Prov. Posen), jednak składa
się tylko z jednego arkusza.
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Z powyższej analizy wynika, że oprócz dziewięciu miast zakwalifikowanych
do Polski przez badaczy z H-Sonderkommando należy do tego dodać co najmniej
dwadzieścia dwie kolejne, znajdujące się w czasie wojny w granicach III Rzeszy
(w Westpreußen, Ostpreußen lub Warthegau), a stanowiące w momencie opisywanych przypadków ujawnienia osób podejrzewanych o uprawianie czarów część
Polski. To jednak nie wszystko. Liczba polskich miast może się zwiększyć po dokładnym przeanalizowaniu regionów: Niederschlesien, Oberschlesien i Pommern,
choć na pewno większość z nich w momencie opisywanych procesów czarownic
leżało poza granicami państwa polskiego. Można zauważyć, że w Kartotece procesów
o czary brak jakichkolwiek informacji o procesach na ziemiach polskich, na których
w czasie II wojny światowej utworzono Generalne Gubernatorstwo. Nie wiadomo,
czy takie badania były w planach komórki. Mało prawdopodobne bowiem, aby nie
odbywały się one w Małopolsce lub na Mazowszu.
3) Wypisy z materiałów archiwalnych – 120 j.a., sygnatury 3633–3752.
4) Fotokopie materiałów archiwalnych – 103 j.a., sygnatury 3753–3854 (dodatkowa sygnatura 3785a).
5) Czasopisma i wycinki z prasy – 11 j.a., sygnatury 3855–3865.
6) Ilustracje – 11 j.a., sygnatury 3866–3876.
7) Mikrofilmy – 2 j.a., sygnatury 3877–3878.
8) Oryginalne archiwalia – 4 j.a., sygnatury 3879–3882. Jak sugeruje Krystyna Górska-Gołaska trafiły one do H-Sonderkommando różnymi drogami (przekazane
przez Himmlera, jak wcześniej wspomniane akta procesów z Lemgo, sygn. 3882),
lub zostały zakupione (akta procesu przeciwko Urszuli Micheleids z Schleusingen,
sygn. 3881, ponieważ posiadają ex-libris prywatnej biblioteki oraz wycinek z ceną
zakupu54).
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Rysunek 3. Kartoteka a inne materiały wchodzące w skład zespołu.
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Kartoteka, a „sprawa polska”
Chcąc dowiedzieć się jakie informacje można uzyskać z Kartoteki, postanowiłem przyjrzeć się bliżej jednostkom z działu „Polska” (dziewięć miejscowości,
czterdzieści dziewięć przypadków czarów. Zob.: Załącznik nr 2). Z racji podobnego
zasięgu terytorialnego, oraz zawartości informacji dotyczących tego samego miasta
(Poznań), dołączyłem tu również dwie miejscowości z Warthegau i jeden skoroszyt
dotyczący bliżej niezidentyfikowanego miejsca na Kujawach, w Prowincji Poznańskiej (sześć przypadków). Stopień dokładności wypełnienia poszczególnych kart
w Kartotece jest bardzo różny. Najlepiej opracowane są te przypadki, dla których
zachował się bogaty materiał źródłowy i obszerna literatura (dotyczy to zazwyczaj
miejscowości z terenu Niemiec). Pewne pola są zazwyczaj wypełnione (imię i nazwisko, powód oskarżenia, rodzaj śmierci, data i miejsce procesu), ale część jest pusta 161
(np. uczestnicy procesu, stanowisko biskupa, zakonu, kat/oprawca). Niestety, wydaje się, że jednostki dotyczące przypadków polowań na czarownice z terenu Polski
(przynajmniej jeśli chodzi o te dziewięć miast) należą do tych słabiej opisanych.
Wynika to zapewne z faktu, że badacze częściej opierali się na wzmiankach w literaturze, niż na źródłach (do których z różnych przyczyn nie dotarli).
Jak już wcześniej wspomniałem, te miejscowości to: Bydgoszcz, Poznań,
Rydzyna, Wilno, Witkowo – dziś w pow. gnieźnieńskim, Wągrowiec, oraz bliżej nie
zidentyfikowane: Kurow, Tschemesme, oraz Käfelin. Najwięcej procesów opisano
w Wągrowcu (34 na ogólną liczbę 49). Zazwyczaj powodem zatrzymania było oskarżenie o czary (10) lub magię (6), a najczęściej jedno i drugie (22)55; nie wiadomo jednak co konkretnie zarzucano takim osobom. W pojedynczych przypadkach powodem aresztowania był protestantyzm (Kurow), sodomia, świętokradztwo, czczenie
diabła, zaczarowanie wołów (Wągrowiec), oczy święcące się na czerwono (Poznań),
a nawet…kłótnia z sąsiadką (Bydgoszcz).56 Opisywane wydarzenia miały miejsce
w latach 1436–1907, a więc na przestrzeni nieomal 500 lat. Ten ostatni przypadek
miał zresztą zupełnie odmienny charakter – trzej Polacy, Derengowscy, oskarżyli
niejaką Berthę Witzke i jej zięcia Richarda Kipfa o czary (m.in. wywołanie choroby),
ale to nie ona – rzekoma czarownica – a oni ponieśli karę za groźby wypowiadane
pod jej adresem.57 Jak widać z czasem procesy o czary, często wytaczane z powodu
oskarżeń wysuwanych pod adresem zawistnych sąsiadów, nabrały odpowiedniej
rangi do ich wagi. W trzydziestu przypadkach znane jest dokładne miejsce zamieszkania oskarżonych, w czterdziestu dwóch ich imię lub imię i nazwisko, ale w zaledwie kilku znamy zawód lub zajęcie podejrzanych (są wśród nich służąca, oberżysta, oraz duchowny kalwiński i proboszcz). Może to świadczyć tym, że ofiary były
najczęściej anonimowe, ale przede wszystkim o niewykorzystaniu materiału źród-
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łowego i przewadze informacji z literatury. Co ciekawe, w jednym przypadku bohaterem zbiorowym procesu byli wszyscy mieszkańcy (w Tschemesme; później również
cała ludność została poddana próbie wody).58 Informacje o uwięzieniu i zastosowanych torturach są bardzo skąpe (tylko w 14 przypadkach). Najczęściej wymienianą
metodą była próba wody (Witkowo, Kujawy, Tschemesme). Szczątkowe są również
dane o przyznaniu się do winy. Osoby oskarżone o czary przyznawały się do winy
„po dobroci” (Rydzyna, przypadek Barbary Hartmann, Doroty Rießler), w trakcie tortur (Käfelin), czasem dwukrotnych (Rydzyna, przypadek Anny Thomas), ale
bywało że odmawiały nawet po trzykrotnym torturowaniu, albo odwoływały później wcześniejsze zeznania (Wągrowiec). Dokładne dane dotyczą natomiast. Ofiary
procesów były skazywane na spalenie (18 przypadków), ścięcie (23 przypadki, co
ciekawe miały miejsce jedynie w Wągrowcu), lub poćwiartowanie (Wilno, 1611 r.).
Czasem je łączono.
W kolejnej rubryce zostały zgromadzone wskazówki bibliograficzne dotyczące konkretnego procesu. Okazuje się, że w zaledwie kilku przypadkach badacze
korzystali z materiałów źródłowych (dotyczy to głównie przypadków z Rydzyny).
W przeważającej większości opisywanych wydarzeń pracownicy H-Sonderkommando opierali się na wzmiankach w literaturze. Co więcej – zdarza się, że podane wskazówki są lapidarne. Wszystko to sprawia, że do informacji zamieszczonych w kartotece należy podchodzić z niezbędnym dystansem badawczym.
Podsumowując: informacje podane w Kartotece o „polskich” przypadkach
procesów o czarownicach są bardzo lakoniczne. Widać, że w większości wypadków
badacze wypełniali kartę na podstawie krótkiej wzmianki w literaturze. Większość
pól jest pusta; brakuje czasem podstawowych informacji o osobie oskarżonej. Najciekawsze (bo najszerzej opisane) wydają się przypadki z Rydzyny, oraz Bydgoszczy,
przy czym ten ostatni należałoby raczej traktować jako spór między sąsiadami, niż
„proces o czary”.

Podsumowanie
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Problem wiarygodności i znaczenia informacji zamieszczonych w „polskiej”
części Kartoteki, jaki powyżej poruszyłem, odnosi się do jej całej zawartości. Badacze
procesów o czary na pewno nie mogą poprzestać na informacjach wynotowanych
na arkuszach kartoteki. Mogą one natomiast stanowić znakomity punkt wyjścia do
dalszych badań – najcenniejsze będą wskazówki bibliograficzne zamieszczone w 31
rubryce kart, ale i w kilku wspomnianych przeze mnie jednostkach (sygn. 9–11),
poza tym wypisy z archiwów, fotokopie oryginalnych materiałów archiwalnych
oraz bogaty zbiór fotokopii ilustracji przedstawiających sceny kaźni, narzędzia
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Karta z Kartoteki procesów o czary. Opisywany przypadek pochodzi z Dargun w Niemczech. APP, Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy SS Wydział Archiwalny – komórka do spraw badań procesów o czary, sygn. 531, s. 5.
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tortur, wyobrażenia czarownic, itp. Na większości z nich umieszczono odsyłacze do
wydawnictw, z których pochodzą, co ułatwi dotarcie do oryginałów. Na pewno pomocne byłoby ustalenie do jakich materiałów odnosi się indeks rzeczowy zawarty
w jednostce o sygn. 3.
Przede wszystkim Kartoteka jest świadectwem działań komórki do spraw
badań procesów o czary przy Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy SS
w Berlinie. Analiza materiałów zgromadzonych przez jej pracowników pozwala na
częściowe tylko poznanie kierunków jej działania. Dokładne ustalenie celów, jakie
przed H-Sonderkommando postawił Heinrich Himmler jest niemożliwe. Prawie 4
tys. jednostek zgromadzonych w zespole jest dowodem na to, że każda dziedzina
życia ludzkiego – nawet pozornie błaha – była istotna w budowaniu państwa totalitarnego jakim była III Rzesza.

Przypisy:
Informacje o dziejach komórki przekazuję za: K. Górska-Gołaska, Kartoteka procesów o czary z lat
1935–1944 dot. lat 385–1940. Wstęp do inwentarza, s. I–XIV; Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej APP), akta własne, sygn. 600; Tejże, Kartoteka procesów o czary [referat na zebranie naukowe w dniu
8 maja 1962], s. 66–85; Łukasz Orlicki, „Nazistowskie archiwum X. Łowcy czarownic”, artykuł z Odkrywcy, dostępny na stronie internetowej http://rozrywka.onet.pl/prasa/2196,1200743,index.html
2
K. Górska-Gołaska, Kartoteka procesów o czary z lat 1935–1944 dot. lat 385–1940. Wstęp do inwentarza, s. XII.
3
APP, Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy SS Wydział Archiwalny – komórka do spraw badań
procesów o czary, sygn. 2749, s. 3.
4
Opracowano na podstawie: Tamże, sygn. 1, s. 1–8.
5
Tamże, sygn. 1, s. 3.
6
Tamże, sygn. 2, s. 1 i nn. Akta procesów z Lemgo zachowały się zresztą i są przechowywane w zespole pod sygn. 3882.
7
Tamże, sygn. 2, s. 1.
8
K. Górska-Gołaska, Kartoteka procesów o czary z lat 1935–1944 dot. lat 385–1940. Wstęp do inwentarza, s. XI.
9
Tamże, s. XI.
10
APP, Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy SS Wydział Archiwalny – komórka do spraw badań
procesów o czary, sygn. 3, s. 4–6.
11
Tamże, sygn. 3, s. 2–3.
12
Tamże, sygn. 3, s. 7.
13
Tamże, sygn. 3, s. 44–47.
14
Tamże, sygn. 3, s. 57–59.
15
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Mariusz Krzysztofiński
Działalność grupy GL „Iskra”.
Przyczynek do badań nad stosunkiem PPR i GL do ludności żydowskiej
na Rzeszowszczyźnie
W 1939 r. przed wybuchem wojny w Rzeszowie mieszkało ok. 15 tys. Żydów. Spośród nich zaangażowanych politycznie było 3320, z czego 300 związanych
miało być z komunizmem.1 W następstwie działań wojennych we wrześniu 1939 r.
cześć ludności żydowskiej opuściła Rzeszów i uciekła na tereny okupowane przez 167
ZSRS. Pozostali zostali przesiedleni do getta, którego organizację Niemcy zakończyli w styczniu 1942 r.2
Powstające wiosną 1942 r. na Rzeszowszczyźnie struktury PPR opierały się na
nielicznych byłych członkach KPP, bądź KPZU. Znaczącą ich część stanowili Żydzi
zamknięci w getcie. Kontakt z nimi PPR udało się nawiązać za pośrednictwem Anieli Czech. I tak członkiniami partii zostały siostry Wachtel – Irena i Sala, oraz byłe
działaczki KPP: Leona Zuckhaft i siostry Bersch.3 Z kolei w szeregach GL znalazło
się kilkunastu Żydów na czele z Józefem Hajblumem.4 Grupa ta została zlikwidowana w kwietniu 1942 r. Odbudową PPR i GL na terenie rzeszowskiego getta kierował
następnie Mechal Wadler.5 Zarówno Hajblum, jak i Wadler działali krótko. Pierwszy
z nich do 13 kwietnia 1942 r., drugi do 16 IX 1942 r.6 Z tego środowiska wywodziła się
grupa Żydów, którzy po ucieczce z getta rozpoczęli akcję zbrojną. Stworzyli oni grupę GL pod dowództwem Lejba Birmana. Łączniczkami pomiędzy gettem rzeszowskim a krakowskim zostali: Gola Mire ps. „Lidka” (rozstrzelana w kwietniu 1943 r.),
Ewa Jolles ps. „Wuśka”, Sabka Licht ps. „Staśka” oraz Oskar Heit.7
Pierwsza grupa GL powstała na terenie Rzeszowszczyzny jesienią 1942 r.
Jej twórcami byli Żydzi z chalucowej grupy Akiba, którzy w święto Jom Kippur
(21 IX 1942 r.) uciekli z krakowskiego getta. Na czele grupy stał Józef Kipa. Byli to:
Milek Gottlieb ps. „Emil”, Edwin Weiss, Baruch Weksner ps. „Zenek”, Chaim Sternlicht ps. „Harry”, Hanoar Hecholuci i Idek Schmerlowicz ps. „Ignaś”. Wymienieni zwani byli krakusami.8 Terenem ich działania stał się powiat dębicki. Kipa i jego
gwardziści karali chłostą wójtów i sołtysów niesłusznie oskarżanych o kolaborację
z Niemcami. Niedługo potem Kipa wraz z synami został aresztowany we własnym
domu w Chechłach w pow. Ropczyce.9 Po jego śmierci dowództwo przejął prawdopodobnie Birman.
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W grudniu 1942 r. na mocy rozkazu Obwodu GL z 6 XII 1942 r. o organizowaniu oddziałów zbrojnych, składających się z uciekających z gett Żydów, Lejb
Birman stworzył grupę bojową. W jej skład weszły dwie grupy młodych Żydów,
którym udało się przedostać na aryjką stronę z rzeszowskiego getta. Na czele pierwszej pięcioosobowej stanął sam Birman, w skład drugiej weszło kolejnych siedem
osób.10 Grupa ta, pozbawiona wsparcia miejscowej ludności, słabo wyszkolona
i wyposażona, została bardzo szybko rozbita przez Niemców. W połowie grudnia
1942 r. oddział został otoczony w Porębach Nienadowskich, a następnie zlikwidowany. Z rąk Niemców zginęło wówczas siedmiu żydowskich członków GL. Trudno
jednak obecnie określić, czy wśród poległych byli uciekinierzy z getta krakowskiego
bądź rzeszowskiego. Niewykluczone, iż znaleźli się tam zarówno ludzie z dawnej
grupy Kipy, jak również podkomendni Birmana.11 Pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy
może informacja zawarta w raporcie nr 5 Obwodu Kraków z 18 I 1943 r. mówiąca, iż
„za wydanie oddziału part[yzanckiego] Niemcom spalono gospodarza Kołodzieja
we wsi Nienadówka koło Rzeszowa. Sam przed wyrokiem śmierci zwiał”.12 Prawdopodobnie w okresie wcześniejszym grupa uciekinierów z getta mocno dała się we
znaki miejscowym chłopom.13 Taki wniosek wydaje się uzasadniony, gdy uwzględni się sposoby zdobywania przez GL prowiantu i wyposażenia. Zgodnie z rozkazem nr 2 Dowództwa Głównego GL z 9 IX 1942 r. nakazywano GL zaopatrywać
się w żywność dokonując konfiskat u volksdeutschów. Ponadto Dowództwo Główne
dopuszczało, że „w wypadkach, kiedy jest to konieczne, oddział przeprowadza konfiskatę u zamożniejszych mieszkańców za pokwitowaniem”.14 Tak sformułowany
rozkaz stwarzał warunki do wielu nadużyć.
Józef Bielenda15 tak opisywał w swoich zeznaniach z 1950 r. likwidację oddziału Birmana: „W grudniu 1942 r. do mnie osobiście jako do dowódcy „piątki”
w Stobiernej przez Kogutka Józefa16 i Szybistego Stanisława17 została skierowana
grupa w licznie 7 osób pochodzących z okolic Krakowa. Przysłani zostali oni do
mnie w celu wzmocnienia naszego oddziału. Po skontaktowaniu się ze mną za hasłem poprzednio umówionym na nocleg na przysiółek Poręby o 500 m od gr[anicy]
Stobierny oddalonego. Jak się później okazało, zakwaterowali oni w Porębach u ob.
Kołodzieja Wojciecha. W nocy Kołodziej poszedł i o tym zameldował swoim kuzynom Kołodziejowi Jakubowi i Stanisławowi. Ostatni z kolei zameldowali na gestapo do Głogowa i jeszcze do rana przyjechało gestapo, obstawili stodołę, w której
nocowali, i wszystkich wystrzelali. Tamże na miejscu zostali pogrzebani później.
Nazwisk ich żadnego nie znam”.18 W zeznaniach z 1950 r. Wojciech Szetela podał,
iż oddział Birmana rozlokował się w stodole u Drapały w Porębach Nienadowskich.
O fakcie tym dowiedział się Stanisław Kołodziej, który przekazał tę informację
swojemu bratu Szczepanowi. Obydwaj udali się do sołtysa gromady Nienadówka,
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Kołodzieja, który powiadomił gestapo z Sokołowa o miejscu pobytu komunistycznej grupy. Umożliwiło to Niemcom likwidację oddziału. Edward Winiarski pisze,
iż przebywający u Sebastiana Drapały komuniści zostali zlikwidowani przez oddział
ekspedycyjny przybyły z Jasionki. W odwecie grupa „Iskra” w marcu 1943 r. zastrzeliła sołtysa Kołodzieja19 oraz żonę Szczepana Kołodzieja. Wyrok na wymienione
osoby wydać miał Józef Bielenda ps. „Wierny”. Jesienią 1943 r. został zastrzelony
przez GL Stanisław Kołodziej.20

Zbrodnie grupy GL „Iskra” na ludności żydowskiej
Grupa „Iskra” powstała w 1942 r. w ramach struktur Podokręgu Rzeszów
GL. Działając pod dowództwem Józef Bielendy zamordowała kilka rodzin żydowskich, rabowała okoliczną ludność, pobliskie dwory i plebanie. Jak zeznawał po woj- 169
nie przesłuchiwany w tej sprawie Antoni Wilk: „W okresie okupacji, daty dokładnie
nie pamiętam, tam jednej pory na terenie gr[omady] Stobierna gm. Trzebownisko
zostało zamordowano kilka rodzin narodowości żydowskiej, oto rodzina Sejcurów
składająca się z 4 osób, którzy przechowywali się u Szeteli Wojciecha, zam. Stobierna, rodzina Slomow [w kolejnych protokołach przesłuchań rodzina ta występuje
pod nazwiskiem Slemaków – M. K] składająca się z 4 osób, którzy przechowywali
się u Szeteli, którzy przechowywali się przez jakiś czas w domu Bielenda Józefa,
a następnie u Przebieradła Kazimierza, zam. Stobierna, rodzina Praeli składająca się
z około 8-miu osób którzy przechowywali się u Cieśli Władysława, zam. Stobierna,
oraz Jankiel, który się też przechowywał u Cieśli Władysława, oraz kilku innych,
których nie pamiętam. Sprawcami powyższych morderstw były następujące osoby
oto: Bielenda Józef s. Walentego, Szetela Wojciech s. Benedykta, Szybisty Michał
s. Stanisława21, Przebieradło Sebastian (nie żyje) zam. Stobierna oraz dwóch osobników mnie nieznajomych z Rzeszowa”.22
Jak wynika z zachowanych protokołów przesłuchań, członkowie „Iskry”
początkowo umieszczali Żydów w domach, potem zaś zabijali, aby zdobyć ich
kosztowności i pieniądze. Antoni Wilk zeznał: „Głównym d[owód]cą danej organizacji był Bielenda Józef, obecnie mieszka w Rzeszowie co miał wydać rozkaz mordowania żydówa celem zabezpieczenia partyzantki przed zdradą okupanta [...]”.23
Okoliczności zabójstwa rodziny żydowskiej Slemaków dokładniej opisał w czasie
przesłuchania Wojciech Szetela: „W roku 1942 początkiem grudnia wiadomo mi,
że zostali pomordowani żydzia w stajni u PRZEBIERADŁA KAZIMIERZA zam.
Stobierna pow. Rzeszów. W tym czasie tej samej nocy przyszedł do mnie do domu
a

Tak w oryginale.
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jego syn PRZEBIERADŁO SEBASTIAN i mówił mi, że jest dwóch żydówa zamordowanych u mego ojca w stajni, żeby ja ich odwiózł do lasu gdyż miałem konia. Ja się
na to nie chciałem zgodzić ponieważ mój koń był znaczny i ktoś będzie widział później będzie się pytał, co ja tam przywoził, ale on mnie powiedział kategorycznie, że
ja to muszę zrobić, bo on za końmi nie pójdzie nigdzie. Dalej on mnie proponował,
abym poszedł do brata po czarnego konia i udaliśmy się obydwaj do brata Szeteli
Władysław, któremu mówiliśmy, aby dał konia, bo jedziemy po świnię na Wysoką, lecz on nie chciał dać, a później my mu powiedzieli, że są pomordowani żydzia
w stajni PRZEBIERADŁA KAZIMIERZA i trza ich odwieźć i powiedzieliśmy mu,
że musi dać, to on wówczas kazał iść zabrać konia, co ja zrobiłem, zaprzęgnąłem
konia i pojechałem całą furmanką pod stajnię PRZEBIERADŁO KAZIMIERZA.
Dodaję, że gdy ja szedłem do brata po konia PRZEBIERADŁO SEBASTIANEM
wstąpiliśmy do niego do stajni zobaczyć pomordowanych żydówa, gdyż to było po
drodze. Gdy wszedłem do stajni, zauważyłem GARGASA MARCELA stojącego
nad żydamia zamordowanymi, trzymającego widły w rękach, którymi musiał mordować tychże żydówa. Ja zamordowanych nie poznałem, bo byli bardzo zbroczeni
krwią i gnojem, a mówił mi PRZEBIERADŁO SEBASTIAN, że to są zamordowani żydzia o nazwiskach SLEMAKI, był to syn i matka imiona ich nie wymienił.
[...] Żydzi ci byli pomordowani tępymi narzędziami”.24 Drugi syn Slemaków został
zastrzelony w lesie przez Sebastiana Przebieradło25, z którym miał należeć do partyzantki komunistycznej.
W sentencji wyroku Sądu Najwyższego w Warszawie z 12 II 1959 r. czytamy: „W lutym lub marcu 1943 r. w czasie, gdy Schleifsteinowie ukrywali się już
w bunkrach w lecie, został zastrzelony przez bliżej nieustalonych sprawców Lejzorg
Schleifstein. Po jego śmierci Sura Schleifstein – wdowa po nim, spotykając w lesie
zatrudnionego tam w charakterze robotnika leśnego Michała Szybistego i mając
przekonanie, iż to Wojciech Szetela zabił i ograbił jej męża i znajdując się po jego
śmierci w sytuacji bez wyjścia miała się odgrażać, że doniesie do Gestapo o tym fakcie, a nadto o uprzednim przechowywaniu przez W. Szetelę ich – jako ukrywających
się Żydów – oraz o jego kontaktach z partyzantami. Po pewnym czasie w tymże lesie
zostały w bestialski sposób – uderzeniami siekiery i ciosami tępych narzędzi zabite
Sura i Miriam Schleifstein. Starszy z synów Mojżesz (młodszy uciekł i nie ustalono
co się z nim stało (został ciężko ranny w głowę, w stanie agonalnym, dowlókł się do
pobliskiej leśniczówki szukając ratunku, stamtąd został odstawiony na posterunek
warty gromadzkiej, a następnie na polecenie sołtysa na posterunek żandarmerii i zastrzelony w tymże dniu. Kilku mieszkańców wsi, z którymi Mojżesz Schleifstein
zetknął się przed śmiercią, zdołał powiedzieć, że matkę jego i siostrę zabili a jego
ciężko ranili Wojciech Szetela i Michał Szybisty”.26
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Bandycka działalność członków „Iskry”
Jeden z członków „Iskry”, Wojciech Szetela, w swoich zeznaniach tak charakteryzował działalność grupy: „Prawda jest że w roku [19]42 lub [19]43 pożyczyłem konia u swego brata Władysława, konia brałem nieraz, ponieważ często chodząca grupa partyzantów a ja wraz z nimi jeździliśmy koniem do okolicznych wsi, po
świnie lub inne rzeczy, które potrzebne były do wyżywienia grupy znajdującej się
u mnie”.27 Członkowie „Iskry” dokonywali także wielu innych napadów rabunkowych. I tak w gromadzie Wysoka i w Przewrotnem obrabowali majątki, w Trzebosi28
i Wysokiej29 obrabowali księży, w gromadzie Jasionka jednemu z chłopów ukradli
świnię (jesień 1942 r.), w gromadzie Turza obrabowali leśniczego, w gromadzie Nienadówka ukradli kolejnemu chłopu świnię (koniec 1943 r.)30 i obrabowali plebanię31,
w gromadzie Rakszawa obrabowali leśniczego i chłopa.
171
W Przewrotnym, jak podał Szetela, „był dokonany rabunek przez naszą organizacje w dworze, skąd nasi członkowie organizacji wozili do domu wozami cukier, kto tam brał udział imiennie, nie mogę zapodać, gdyż nie wiem, bo ja udziału
nie brałem”.
Zdolność i wartość bojową grupy „Iskra” pozwalają ocenić okoliczności napadu na terenie Trzebuski, gdzie „miało się dokonać przecięcie linii telefonicznej
i rozbicia taksówki niemieckiej, linia telefoniczna została przecięta, a taksówka nie
została rozbita z powodu tego, ze Orzuch Stefan [Ożóg Stefan – M.K.] dał rozkaz
iść obrabować księdza w gromadzie Trzeboś pow. Kolbuszowa”.32 Trudno też za akcję bojową w ścisłym znaczeniu tego słowa uznać atak na radiostację w Stobiernej:
„napad, gdzie przy tej radiostacji pilnowało dwóch wartowników (Polaków) z karabinami. Wypad ten miał jedynie cel zdobycia broni od tych wartowników, co zostało zrobione, a co do radiostacji, to ją nie uszkodzili ani ją nie zabrali”.33
Zdobywane na drodze pospolitego bandytyzmu dobra materialne miały być
zdaniem Wojciecha Szeteli zabierane do domów przez członków bandy i wykorzystywane na własne potrzeby.34
W oparciu o przytoczone informacje, uznać należy, iż dla członków „Iskry” działających z niskich pobudek, powodowanych chęcią łatwego zysku, sprawą
nieistotną była ani narodowość, ani stan społeczny, ani religia osób, wobec których
dopuściły się przestępstw lub które były ofiarami ich zbrodni.
Warto też wspomnieć, że Józef Bielenda (inne źródła wskazują na Michała Szybistego) wydał w ręce Niemców znalezionego w lesie zbiegłego jeńca sowieckiego. Zgodnie z przypuszczeniami UB część członków „Iskry” współpracowała
z gestapo. Członkowie bandy podejrzewali o to Sebastiana Przebieradło oraz Marcelego Gargasa. Obydwaj w 1940 r. mieli zostać wywiezieni na roboty przymuso-
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we do Niemiec, a następnie z nich powrócić. Potem obaj wstąpili, nie przechodząc
żadnej procedury sprawdzającej, do GL. W odniesieniu do Gargasa zbierający po
wojnie materiały funkcjonariusze WUBP w Rzeszowie pisali: „podczas pacyfikacji przeprowadzonej przez Niemców był aresztowany z karabinem, za co Niemcy
nic mu nie zrobili, a na drugi dzień był widziany, jak jeździł samochodem z gestapowcami, a nawet Niemcy zabrali jego rodzinę i razem wyjechali z terenu tut., jak
podają Bielenda, to w powiecie tarnowskim miał nadal rozpracowywać czł[onków]
org[anizacji] GL oraz że brał udział w różnych rabunkach na osobach cywilnych,
jak gospodarstwach, księżach itp.”.35 Co ciekawe, obydwaj Przebieradło i Gargas,
prawdopodobnie nie przeżyli wojny. O współpracę z gestapo UB podejrzewał nawet
samego Józefa Bielendę, wywiezionego przez Niemców do obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu. W jego przypadku podejrzenia te były jednak bezpodstawne.
Nieznajomość zasad konspiracji i prowadzona przez bandę Bielendy działalność rabunkowa doprowadziła m.in. do pacyfikacji Stobiernej.36 Niemcy zastrzelili dziesięć osób, a dwie spalili puszczając w dymem dziesięć gospodarstw. Wśród
zamordowanych było pięć osób z rodziny Szybistych.
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Bielendę aresztowano 16 V 1950 r. Przekazano go Departamentowi Śledczemu MBP w Warszawie a następnie 27 VII 1950 r. WUBP w Rzeszowie. Został skazany 4 X 1950 r. przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie na karę śmierci, pozbawienie praw
obywatelskich i honorowych na zawsze za morderstwa dokonane na osobach narodowości żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej. W wyniku procesu rewizyjnego
Bielenda został 24 VI 1952 r. uwolniony od winy, a następnie zwolniony z więzienia.
W dniu 23 III 1953 r. Sąd Najwyższy uchylił poprzedni wyrok i przekazał do ponownego rozpatrzenia.37 Sąd Najwyższy w wyroku z 12 II 1959 r. w uzasadnieniu
podał, iż: „W świetle zeznań świadków i wyjaśnień oskarżonych udział w tej zbrodni Wojciecha Szeteli i Michała Szybistego nie budzi wątpliwości, brak jest jednak
wystarczających dowodów na to, aby współudziałem w tym przestępstwie obciążyć Józefa Bielendę i nieprzekonywujące jest zajęte w tym przedmiocie stanowisko
przez Sąd Najwyższy”.38 Sąd zwrócił również uwagę na możliwość stosowania wobec Bielendy tzw. niedozwolonych metod śledczych, co według opinii sądu miało
wpływ na składane przez niego zeznania. W sentencji wyroku ten sam sąd wskazał:
„Wprawdzie spowodowanie usunięcia rodziny Schleifsteirnów z zabudowań Wojciecha Szeteli, a następnie z pobliskiego lasu – w warunkach okupacyjnych mogłoby
w sobie zawierać cechy tego przestępstwa, jednakże w świetle materiału dowodowego nie można nawet i tym przestępstwem obciążyc Józefa Bielendy. Z zeznań
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świadków wynika bowiem, że fakt przebywania rodziny Schleifsteinów na terenie
wsi Stobierna był ogólnie znany, że następnie ich ukrywanie się w bunkrach w lesie wywołało dwukrotnie obławy dokonywane przez żandarmerię niemiecką i policje w tymże lesie, a zatem obecność ich mogła stanowić niebezpieczeństwo dla
ukrywających się we wsi członków Gwardii Ludowej i przebywających w pobliskich
lasach – nawet czasowo – partyzanckich oddziałów leśnych. W tych zatem warunkach obawa dekonspiracji i ewentualnych represji (pobudka przyjęta zresztą przez
Sąd Najwyższy) odbiera zdecydowanie działaniu osk. J. Bielendy cechę pójścia na
rękę władzom państwa niemieckiego, co jest konieczne dla bytu przestępstwa z art.
2 cyt. dekretu”.39
Łącznie Bielenda spędził w więzieniu 4.5 roku.
Zasłaniając się koniecznością ochrony struktur GL zbrodnia popełniona
przez członków GL „Iskra” została „rozgrzeszona” przez sąd i partię. Co ważne 173
została także zapomniana. Jak pisze Janusz Borowiec utajnienie dokumentacji dotyczącej morderstw dokonywanych przez członków GL na Żydach w okresie okupacji
niemieckiej pozwalało komunistycznej propagandzie przedstawiać GL jako organizację pomagającą ludności żydowskiej.40 Niestety mit ten pozostaje wciąż żywy
w niektórych środowiskach ciągle trwa.
Zbrodnie dokonane przez członków GL na ludności żydowskiej miały miejsce nie tylko na Rzeszowszczyźnie, ale również Lubelszczyźnie41 i Kielecczyźnie.42
Tym samym z uwagi na skalę tego procederu konieczne jest podjęcie szczegółowych
badań nad tą tematyką. Zasadne wydaje się bowiem twierdzenie, iż niejednokrotnie pozbawione odpowiedniej kontroli struktury – czy wręcz ludzie – PPR-GL-AL
traktowali zagładę Żydów z daleko idącą obojętnością. Zamiast tak ochoczo deklarowanej pomocy w wielu przypadkach ludność żydowską spotykała śmierć z rąk
członków band komunistycznych. Taka postawa była sprzeczna z oficjalnym stanowiskiem komunistów wobec eksterminacji Żydów. Zachowanie takie można uznać,
za jeszcze jeden przejaw uprawianej przez komunistów mistyfikacji politycznej, polegającej w praktyce na negacji oficjalnie głoszonych przez tą partię idei czy haseł.
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Hubert Kuberski
Bleiburg – chorwacki Katyń 1945
Kres Niepodległego Państwa Chorwackiego (NDH) nadszedł po czterech
latach jego istnienia. Nadwyrężone siły chorwacko-niemieckie Grupy Armii „E”
usiłowały bronić w kwietniu 1945 r. Slavonii przed oddziałami Armii Jugosłowiańskiej (JA). Josip „Tito” Broz nie liczył się z ofiarami pragnąc zająć Triest, Wenecję Julijską i Karyntię. Chorwaci obawiali się komunistycznej inwazji na swój kraj, zdając
sobie sprawę z chęci zemsty Serbów za wymordowanie ponad 300 tys. ich rodaków
w ustaszowskich represjach. Symbolem komunistycznych zbrodni stał się Bleiburg. 179

Masowy eksodus z NDH
Na początku maja 1945 r. w Zagrzebiu Pavelić nawoływał w publicznym
przemówieniu obywateli NDH do nieustępliwej walki.1 Jednak już 6 maja Poglavnik wraz z dowództwem ustaszowskim (oraz rodziną) wycofał się przez Zaprešić,
Šentilj, Maribor, Spielfeld, Judenburg, Zeltberg, Donnersbach, Obertraum do Leingreith w Austrii. Dygnitarze i rząd NDH udający się na emigrację byli prowadzeni
przez pułkownika Vjekoslava Servatzy’ego i generała Vilko Begićia.
Wszyscy uciekali w nadziei, że znajdą azyl w niewoli angielskiej.2 Wiosenna
ofensywa partyzancka doprowadziła do szybkiego zajęcia reszty terytorium NDH
i spowodowała masowy eksodus Chorwatów. Kraj opuszczali wszyscy, którzy obawiali się represji komunistycznych. Obok dygnitarzy ustaszowskich decyzję o emigracji podjęli działacze partii przedwojennych, jak chociażby Vlatko Maček.3 Za
prominentnymi osobami z władz chorwackich wyruszyła kolumna wojsk NDH,
licząca 100 tys. ludzi. Byli to głównie żołnierze, członkowie milicji ustaszowskiej
i muzułmańskiej samoobrony oraz tłumy cywilów. Większości udało się dostać do
południowej części Austrii (Karyntii), zajętej przez Brytyjczyków.4
Jeszcze 7 maja 1945 r. w składzie niemieckiej Grup Armii „E” było wykazywanych jedenaście dywizji chorwackich, które wraz z jednostkami kozackimi
walczyły u boku Niemiec.5 Jednocześnie postępy partyzanckiej ofensywy określały
zajmowane kolejne miasta Zagorja: Ludbreg (6 V), Varaždinskie Toplice (7 V), Varaždin (7/8 V). Ostatnim zadaniem 3. Armii JA i oddziałów bułgarskich było odcięcie
drogi odwrotu uciekinierom zdążającym do Austrii. Od tego momentu rozpoczął
się wyścig do Zagrzebia. Walki o miasto trwały dwa dni. Rozpaczliwy opór stawiały
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niewielkie zgrupowania chorwackie, które w żaden sposób nie mogły przeszkodzić
partyzanckiej ofensywie. Stolica NDH padła wieczorem 9 maja 1945 r. pod naporem pięciu dywizji partyzanckich. W przeciwieństwie do entuzjazmu, z jakim witano niemieckie czołgi w 1941 r. powitały ich puste ulice.
Jednocześnie pierwsi uciekinierzy z NDH dotarli do Krumpendorfu. Następnego dnia odbyła się defilada zwycięzców w opustoszałym Zagrzebiu. Jugosłowiańska 2. Armia atakowała na południe od Zagrzebia, choć część jej dywizji wzięła
udział w szturmie stolicy NDH. Sześć dywizji JA uderzyło w kierunku granicy. Partyzanci łatwo zdobywali ostatnie miasta Słowenii: Ptuj (9 V), Maribor (10 V) i Dravograd (11 V). W okolicach tego ostatniego doszło do gwałtownych walk zdeterminowanych Chorwatów, którzy nie chcieli dostać się do niewoli jugosłowiańskiej.
Następnie trzy dywizje JA zmusiły do kapitulacji i rozbroiły 12 maja siły 7. Dywizji
Górskiej SS i 373. Dywizji Piechoty pomiędzy Zidanym Mostem, a Celje. Do walk
doszło pod Ferlach (Borovlje) i Klagenfurtem.6
Najpierw partyzanci wzięli do niewoli dwie grupy nieprzyjacielskich wojsk
na Sljemenie. Udało się również rozbić 12 maja grupę ustaszowską pod Šentflorijan.
Aż do nocy 13/14 maja stawiały opór oddziały wycofujące się przez Bleiburg (Pliberk), choć poddała się w tym rejonie niemiecka 104. Dywizja Lekka. Kolejne zgrupowanie wojsk chorwackich zostało wzięte do niewoli pod Potplatem. Nazajutrz
pięć dywizji JA rozpoczęło rozbrajanie niemieckich 22. i 181. dywizji oraz chorwacko-niemieckiej 369. Dywizji Piechoty. Natomiast 17. Dywizja JA pochwyciła pod
Slovenj Gradecem i Dravogradem 20 tys. jeńców i 4 tys. uciekinierów. Dopiero 15
maja trzydziestotysięczna grupa uciekinierów poddała się w rejonie Črna, Mežica,
Kovšak i Košutnik.7

Bliscy ocalenia
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Kolumna cywilów i żołnierzy chorwackich osiągnęła 15 maja 1945 r. rzekę
Drava (Drau), obsadzoną od północy przez Bułgarów. Aby dotrzeć do Austrii Chorwaci musieli złamać opór partyzantów z 51. Dywizji Wojwodińskiej, którzy przejęli
od 12 maja kontrolę nad obszarem Dravogradu i Mariborem od Bułgarów. Bułgarski generał Atanasow nawiązał do tego czasu łączność z wojskami brytyjskimi. Doszło również do nieoficjalnych bułgarsko-chorwackich negocjacji w Dravogradzie,
łamiących zakazy jugosłowiańskie. Dzięki atakowi i walkom chorwackiego pułku
piechoty wzmocnionego batalionem spadochroniarzy udało się przełamać pozycje
jednostek JA.8 Uciekinierzy zajęli teren pomiędzy Celje-Dravograd-Bleiburg (Pliberk). Drogę do Austrii zagrodziły Chorwatom oddziały brytyjskiego V. Korpusu
8. Armii. Chorwaccy emisariusze – generał Ivo Herenčić i pułkownik Daniel Crljen
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– przybyli rankiem 15 maja 1945 r. na zamek Thurn-Valsassina w Bleiburgu, gdzie zostali przyjęci przez gen. Patricka Scotta, dowódcę (irlandzkiej) 38. Brygady Piechoty.
Brytyjski dowódca próbował zbyć Chorwatów deklaracją o niemożności przyjęcia
kapitulacji tak wielkich sił. Okazało się, że dalsze rozmowy miały być prowadzone w obecności komisarza politycznego 51. Dywizji JA, Milana Basty. Politruk natychmiast przejął inicjatywę, żądając poddania się w ciągu godziny. Gdy Chorwaci
zaprotestowali, generał Scott zagroził, że może użyć siły wobec opornych i pomóc
komunistom. Dla uspokojenia Chorwatów Basta zadeklarował objęcie żołnierzy
chorwackich prawami jeńców wojennych (z wyjątkiem przestępców politycznych)
i umożliwienie cywilom powrotu do domów.9 Chorwaci skapitulowali przed upływem ultimatum Basty. Tego samego dnia dowódca Grupy Armii „E”, generał Löhr,
poddał się Dolničarowi, przedstawicielowi słoweńskich partyzantów.

Ostateczna kapitulacja
Rozbrajanie uciekinierów z Jugosławii rozpoczęło się o godzinie 16.30
w dniu kapitulacji na drodze Dravograd-Ravne-Prevalje-Bleiburg. Dokonywały tego
oddziały 7., 8. i 12. Brygady 51. Dywizji JA. Początkowo bułgarski batalion pomagał
15 maja 1945 r. komunistycznym partyzantom przy repatriacji. Ucieczki większych
grup nie udawały się, gdyż Chorwatów zmuszano do poddania się. Jedyną nadzieją dla pojedynczych desperatów z Jugosławii było samotne przedzieranie się przez
pozycje brytyjskie i jugosłowiańskie. Już pierwszej nocy 15/16 maja większe siły
antykomunistyczne zostały zawrócone w kierunku pozycji jugosłowiańskich.
Wojna domowa na terenie NDH charakteryzowała się całkowitym brakiem
poszanowania dla międzynarodowych konwencji. W działaniach wojennych na terenie Chorwacji i Bośni-Hercegowiny zginęło około 587 tys. żołnierzy i cywilów,
co należy uznać jedne z ostrożniejszych danych.10 Prawo wojenne, nie przestrzegane przez wojujące strony, doprowadziło do powstania krótkotrwałych sojuszy,
będących jedynie epizodami w dziejach morderczych zmagań na terenie dawnej
Jugosławii. Wojenny danse macabre nie zakończył się na tym, ponieważ uciekinierów spotkała przykra niespodzianka w Karyntii. Jeszcze przed tragiczną repatriacją
Kozaków, Brytyjczycy przekazali niedoszłych jeńców chorwackich (określanych
oficjalnie jako „dysydenci” lub „antypartyzanci”) w ręce sił Broza. Ponurą konsekwencją tego faktu było skazanie na ich śmierć (podobnie jak setek tysięcy obywateli Związku Sowieckiego) na podstawie porozumień jałtańskich, dotyczących
wymiany własnych obywateli.
Dla pełniejszego obrazu należy przybliżyć sytuację, panującą wówczas na
terenie Austrii i północnych Włoch. Bezpośrednio po zakończeniu działań wo-
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jennych ujawnił się ekspansjonizm Broza, który pragnął zająć zarówno Karniolę
(Kranjska) z Idrią i Postojną, Karyntię (Koruška), jak i część Wenecji Julijskiej (Gorizia-Gorycja-Goriška, Valcanale-Kanalska dolina) z Triestem oraz Istrię z wyspami, Rijekę (Fiume), Zadar (Zara) i włoskie wyspy dalmatyńskie (Lastovo-Lagosta,
Pelagruž-Pelagrosa). Przywódca KPJ żądał nabytków terytorialnych nawet za cenę
wszczęcia nowego konfliktu, tym razem między dotychczasowymi aliantami.11 Na
wspomnianych obszarach panował chaos, a nawet zagrożenie atakiem jugosłowiańsko-sowieckim. Brytyjczycy czuli się osamotnieni, gdyż w razie konfliktu nie mogli
liczyć na pomoc ze strony wojsk amerykańskich, czy dywizji z brytyjskich dominiów. Żaden z aliantów zachodnich nie chciał kontynuować walk po zakończeniu
II wojny światowej.12
Okrutna czteroletnia wojna na terenie Jugosławii doprowadziła do wzrostu
zacietrzewienia i chęci rewanżu komunistów na uciekinierach o poglądach antykomunistycznych. Oddziały JA traktowały zwyciężonych i bezbronnych z bezwzględnym okrucieństwem. Sposób repatriowania Chorwatów, Czarnogórców, Serbów
i Słoweńców z Karyntii stawia w negatywnym świetle Brytyjczyków. Oddziały brytyjskie odnosiły się z wyraźną rezerwą i niechęcią do każdego żołnierza walczącego
w niemieckim mundurze, czy chociażby współdziałającego z nazistami. Ponadto
propaganda rozpowszechniała fakty z brutalnej przeszłości NDH. Zarazem nikt nie
chciał dawać wiary w okrutne metody, jakimi posługiwał się jugosłowiański Urząd
Bezpieczeństwa Państwowego (Uprava Državne Bezbednosti–UDB) czy oddziały
NOViPOJ, a później AJ. Anglosasi zaangażowali znaczne siły w pomoc komunistycznej partyzantce oraz churchillowskie fascynacje Josipem Brozem.

Stosunek Anglosasów do antykomunistów
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Amerykanie nie wiedzieli, co stało się z ogromną grupą jeńców, walczących
przeciwko partyzantce komunistycznej w Jugosławii. Ślady niejasności i braku zrozumienia tragizmu sytuacji widnieją w korespondencji pomiędzy amerykańskim
Departamentem Stanu, a premierem Churchillem oraz amerykańskim doradcą
politycznym przy SACMED, Alexandrzem C. Kirkiem. Harold Macmillan odbył
w niedzielę 13 maja 1945 r. brzemienne w skutkach spotkanie w Klagenfurcie z dowódcą brytyjskiego V. Korpusu Armijnego, generałem porucznikiem Sir Charlesem
Keightley’em.13
Po powrocie Macmillana z Klagenfurtu, 14 maja, brytyjski generał Sir Brian
Robertson, szef administracyjny w AFHQ wydał instrukcję operacyjną dla 15. Grupy Armii, aby „cały poddający się personel narodowości jugosłowiańskiej, pozostający w niemieckiej służbie był zawracany do sił jugosłowiańskich”. Nie ma śladu
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interwencji marszałka Alexandra, na którego również spada odpowiedzialność za
wprowadzenie zasady masowych repatriacji antykomunistycznych sił do Jugosławii.
Pierwszy protest nadszedł od Alexandra C. Kirka z Departamentu Stanu 24 godziny
później. Amerykanin sprzeciwiał się repatriacji antykomunistycznych Jugosłowian,
gdyż „gwałci to politykę anglo-amerykańską, nie mając umotywowania administracyjnego”. Dalszy ciąg nieszczęść niósł kluczowy telegram AFHQ do MACMIS (misja
brygadiera Fitzroya Macleana w Belgradzie) z 15 maja, zapowiadający niezwłoczne
wydanie 200 tys. uciekinierów w ręce wojsk „Tity”. W jednym z dokumentów brytyjskich z 23 maja pojawiła się informacja o spotkaniu przedstawicieli Jugosławii, USA
i Wielkiej Brytanii sprzed dziewięciu dni czyli 15 maja. Później Brytyjczycy powoływali się na te rozmowy, odrzucając „wznowienie dyskusji z marszałkiem »Tito« na
podstawie jego ostatnich ofert i żądają natychmiastowego zaakceptowania warunków
zawartych na wspólnym spotkaniu 15 maja”.14 Odpowiedź z Belgradu akceptowała 183
17 maja przyjęcie z powrotem 200 tys. osób. Amerykański sprzeciw wobec tej decyzji
spowodował, że brytyjski MSZ wyrzekał się zaakceptowania repatriacji i stwierdzał, że
„wszystkie jugosłowiańskie formacje quislingowskie powinny by traktowane jednakowo i zatrzymywane”. Jednak ta instrukcja nie dotarła do AFHQ aż do 20 czerwca.15

W rękach komunistów
Kolejny brytyjski rozkaz potwierdzający rozpoczęcie repatriacji wydał
17 maja brygadier Toby Low. Wszyscy obywatele narodowości jugosłowiańskiej mieli zostać przekazani wojskom „Tito”. Brytyjski dowódca potwierdzał, że uciekinierzy mają być natychmiast rozbrojeni, choć nie wolno było udzielać informacji o ich
ostatecznym przeznaczeniu. Dwa dni później Dowództwo V. Korpusu potwierdzało, że „Jugosłowianie” ze strefy korpuśnej zostaną przekazani w ręce „Tito”. Generał
Keightley nie chciał zdawać sobie sprawy z konsekwencji swej działalności. Udzielał
„Jugosłowianom” fałszywych informacji, że zostaną wysłani w głąb Włoch. Dowódca V. Korpusu ponownie przekroczył swoje uprawnienia, których źródłem były
sprzeczne rozkazy, wychodzące z AFHQ. Najwyraźniej zaniepokojone skalą okrucieństwa dowództwo 8. Armii dopiero 23 maja zwróciło się do AFHQ z pytaniem,
„czy dla ważności porozumień V. Korpusu powinno się kontynuować istniejące
ustalenia o formie przekazywania »antypartyzantów«”, z których i tak większość
została już zwrócona do Jugosławii. Był to sygnał, że dowództwo postanowiło zakończyć zainicjowany przez generała Keightley’a proces samorozszerzenia porozumień jałtańskich na uciekinierów jugosłowiańskich.
Repatriacje trwały jednak do końca maja1945 r. Marszałek Alexander wydał
24 maja rozkaz stwierdzający, że „nie istnieją okoliczności, które będą umożliwia-
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ły repatriację Jugo, będących pod opieką Sprzymierzonych w ręce Jugo”.16 Zgodnie
z nowymi rozporządzeniami żaden Jugosłowianin nie mógł zostać wydany lub
przekazywany jugosłowiańskim żołnierzom wbrew własnej woli. Osoby, walczące
przeciwko „Ticie”, powinny być traktowane jak personel poddający się i wysyłane do
obozu w Viktring (Vetrinj). Zgodnie z ostatnim punktem, nikt nie mógł być ewakuowany z tego obozu do Jugosławii.17
Znamienne, że powstanie wspomnianego dokumentu zbiegło się w czasie
ze spotkaniem Macmillana z Churchillem, do którego doszło we francuskim Chequers (19–22 maja). Upadek koalicyjnego gabinetu wojennego Churchilla 23 maja
1945 r. zaowocował jeszcze większym brakiem zainteresowania dla losów repatriowanych Jugosłowian. Zalecenia Alexandra mogły pomóc nielicznym ukrywającym
się jeszcze uciekinierom. Dochodziły do głosu pierwsze powojenne rozbieżności
z Amerykanami.18
Niejednokrotnie wydawanie ludzi w ręce „Tito” sabotowali lokalni wojskowi, co było sprzeczne z politycznymi zobowiązaniami strony brytyjskiej. Jednocześnie Keightley i Toby Law nie przestrzegali instrukcji AFHQ skierowanej do dowództwa 8. Armii, zgodnie z którą repatriowani mieli być tylko, ci którzy pragnęli
wrócić do Jugosławii i unikania użycia siły przy nakłanianiu.19
W ten sposób Brytyjczycy kolejny raz zaskakiwali pragmatycznie wyrachowanym podejściem do pytań o pryncypia, które demaskowały relatywistyczne pojmowanie rzeczywistości. Za wiedzą i zgodą Macmillana oraz generałów Morgana
i Robertsona pozwalano na repatriację nawet po wydaniu rozkazu Alexandra. Tylko
w okresie 23–31 maja wydano w ręce sił Broza: 12.196 Chorwatów, 8.263 Słoweńców, 5.480 Serbów i 400 Czarnogórców. W rękach anglosaskich pozostawało jeszcze 70 tys. jugosłowiańskich uchodźców w obozach dla przesiedleńców (displaced
person–dipis).20
Nadal rozpowszechnione są poglądy o przypadkowym wplątaniu się zapracowanego i zmęczonego Macmillana w bolesne problemy jugosłowiańskie i kozackie.
Współegzystują one z oskarżeniami o umyślną konspirację i oszukiwanie bliskiego
przyjaciela, marszałka Alexandra. Z drugiej strony brytyjski dowódca był przerażony brutalnością komunistów przy przeprowadzaniu repatriacji. Skłoniło go to do
planowania zaprzestania akcji. Rozwiązanie kwestii jugosłowiańskiej było ostatnią
misją Macmillana w czasie jego 2,5-rocznej kariery śródziemnomorskiej.21

Złamanie międzynarodowych konwencji
Brytyjskie repatriacje antykomunistów bez wątpienia pogwałciły wiele
obowiązujących wówczas artykułów Konwencji Haskich oraz Konwencji Genew-
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skiej z 1929 r.22 Władze zwycięskich państw alianckich uznały, że wobec kapitulacji
wszystkich nieprzyjacielskich wojsk i ustania działań zbrojnych (po 8 V) nie są związane postanowieniami Konwencji Genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych, jak
też innymi normami prawa wojennego. Brytyjczycy wysunęli wniosek, że mają prawo postępowania w dowolny sposób z żołnierzami wojsk, które skapitulowały po
8 maja. Nie nazywano ich jeńcami, a „nieprzyjacielskim personelem, który poddał
się” („surrendered enemy personnel”).23
Oczywiście brytyjscy dowódcy, którzy pogwałcili art. 3 Konwencji Haskiej
oraz art. 2 Konwencji Genewskiej, nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy chociażby indemnizacji za śmierć dziesiątek tysięcy Chorwatów.
Podobnie było w przypadku dowódców AJ, którzy ponadto złamali (artykuł 23 pkt.
c) kategoryczny zakaz zabijania i zadawania ran nieprzyjacielowi, który złożył broń
lub zdał się na łaskę zwycięzcy.24
185
Od połowy maja 1945 r. przez kilka następnych tygodni w ręce komunistów
dostało się od 40 do 110 tys. Chorwatów. Część z nich była stopniowo mordowana na
odcinku drogi pomiędzy Bleiburgiem, a Mariborem. Wśród pierwszych ofiar masowych mordów była śmietanka generalicji NDH. Wśród nich znaleźli się generałowie:
Junoza Ajanovicia, Cirila Dandę, Stjepana Dollezila, Romana Domanika, Stjepana
Grlićia, Ante Hočevara, Krešimira Košaka, Josipa Metzgera, Stjepana Mifkę, Franjo
Nikolićia, Viktora Novaka, Miroslava (Friedricha) Opačićia, Franjo Pačaka, Alexandara Perkovićia, Mirko Vučkovićia, Rudolfa Wannera, czy Božidara Zorna.
Skala operacji była ogromnym wyzwaniem logistycznym dla żołnierzy
„Tity”. Ci, którzy przeżyli masowe mordy JA nad granicą z Austrią, zostali zmuszeni do marszu „drogą krzyżową” (Križni put) w kierunku wschodnim i południowym. W czasie wędrówki eskorta, rekrutująca się z wojsk JA, zabijała jeńców na
przeróżne sposoby. Typowymi elementami zastraszania było: strzelanie do maruderów, topienie niedomagających i skrępowanych w Dravie oraz Savie, wywoływanie
sztucznych lawin skalnych na maszerujących.
W trakcie 800-kilometrowych „marszów śmierci” więźniowie pod uzbrojoną strażą przechodzili przez: Maribor, Varaždin, Koprivnicę, Vitoviticę, Našice,
Dravograd, Celje, Jasenicę, Ljubljanę, Kocevje, Delnicę, Novą i Starą Gradiškę, Podgradci, Osijek, Vinkovci, Vukovar, Śremską Mitrovicę, Zemun. Kolejnymi miejscami
masowych mordów na jeńcach stały się: Bački Jarci (?), Št. Vid (25 tys. żołnierzy
chorwackich), Kočevski Rog (30 tys. zabitych Chorwatów i Słoweńców), Našice
(4 tys. Chorwatów), Seština (5 tys. żołnierzy), rejon Vrgin Most (7 tys. ludzi), Dubočac nad Savą (około 3 tys. jeńców), Petrovaradin (2tys. ofiar), Podravski Klostar
(2 tys. ludzi) Virovitica (1.700 młodych rekrutów). Nie znamy dokładnie liczby ofiar,
gdyż niewiele wiadomo o pozostałych miejscach kaźni przeciwników Broza. Były
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to nie tylko: Bjelovar, Gračani, Sosice, Sišak, Butmir, Kasindol, Kuzmin, Martinci,
Podgraći. Niektórzy poddają, że liczba wymordowanych jeńców osiągnęła liczbę
200 tys. osób.25
Dla ok. 2/3 jeńców marsz zakończył się w Belgradzie, Bitolju, Grčku, Prijedorze, Rijece i Vršacu. Cała reszta miała przeżyć następnie piekło obozów pracy
przymusowej na terenie Jugosławii. Nieszczęśnicy trafiali do obozów zbiorczych
w Zagrzebiu, Samoborze, Krapine, Sisaku, Karlovacu, Čemernicy, Bjelovarze i Slavonskej Požege, gdzie dochodziło do masowej eksterminacji więźniów. Niektórzy
z nich dostali się do sowieckiego GUŁAG-u.
Wzorem sowieckiej NKWD jugosłowiańska UDB szybko utworzyła łagry
w Št. Vidzie, Starej Gradišce, Vojniciu, Zagrzebiu (pięć), Bjelovarze, Pišanicy, Sišaku,
Krndiji, Koprivnicy, Petrovaradinie, Voćinie, Tenje (obok Osijeku), Valpovie, Apatinie, Zemunie, Batajnicy, Śremskiej Mitovicy, Varaždinie i wielu innych miejscach
od Chorwacji po Macedonię.26 Josip Broz był zdegustowany skalą morderstw, jakie
zainicjowano po zwycięstwie partyzantów. Na posiedzeniu Komitetu Centralnego
KPJ wybuchnął gniewem na wieść o ekscesach mających miejsce podczas „marszów śmierci”, choć zapewnił, że „nikt nie musi dłużej obawiać się kary” za udział
we wcześniejszych ustaszowskich rzeziach. Było to sygnał do amnestii z sierpnia
1945 r. dla wszystkich, nie mających na koncie zbrodni wojennych i nie walczących
w formacjach antykomunistycznych, przed 31 grudnia 1944 r.
Chorwaci byli zaskoczeni falą represji, która dotknęła osoby związane z poprzednim reżimem oraz przeciwnikami politycznymi komunizmu. Procesy i egzekucje rozpoczęły się na początku czerwca 1945 r. Sąd wojenny jugosłowiańskiej 2.
Armii skazał na śmierć przez powieszenie doglavnika Mile Budaka, pułkownika
Juco Rukavinę i przewodniczącego sądu NDH Ivana Vignjevićia. Ten sam wyrok
przewidywał rozstrzelanie: premiera NDH Nikolę Mandićia, ministrów w jego rządach: Julije Makenaca, Pavao Canki i admirała Nikolę Steinfela. Doglavnik Ademaga Mešić został skazany na dożywocie, a Ladoslav Milić (generał porucznik intendentury domobrańskiej) i dr Bruno Nardelli (ustaszowski gubernator Dalmacji) na
20 lat więzienia.27
Błyskawicznie zastraszono opozycję z HSS, gdy po aresztowaniu przeciwników, komuniści przygotowali w drugiej połowie sierpnia w Zagrzebiu pokazowy
proces Košutićia i sześćdziesięciu pięciu innych członków HSS. Były to pierwsze
„titowskie” represje skierowane przeciwko politykom antykomunistycznym. Publiczna działalność jugosłowiańskich partii politycznych nie zrzeszonych z Frontem
Ludowym ograniczyła się w końcu 1945 r. do minimum. Podobnie było z prasą
opozycyjną. Komuniści błyskawicznie zamknęli zagrzebski Narodni glas (związany
z HSS) oraz belgradzką Demokratiję.28
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Część ofiar skazywano bez wyroków lub bez prawa do obrony. Trybunał
wojskowy w Belgradzie po dwumiesięcznych przygotowaniach ogłosił 22 września
drakońskie wyroki dla niedawnych wrogów w kolejnym procesie. Na śmierć zostali
skazani: Slavko Štancer, Artur Gustović, Djuro Grujić, Mirko Gregorić, Tomislav
Sertić, Slavko Skoliber, Julije Fritz, Ivan Tomašević, Vladimir Metikoš, Ivan Markulj,
Franjo Džal, Vladimir Majer, Miroslav Sacher, Muhamed Kromić, Bogdan Majetić,
Ivan Severović, Antun Nardelli i Josip Šolc. Nieco więcej szczęścia mieli skazani na
więzienie (13 osób na wyroki od 5 do 20 lat i jedna uniewinniona), choć titowskie
kazamaty i obozy koncentracyjne nie należały do łagodnych miejsc odosobnienia.
Pierwsze rozstrzeliwania ofiar titowskiej sprawiedliwości miały miejsce nocą 24/25
września 1945 r.29
Kolejnymi sądzonymi po wojnie byli: ojciec Filipović z obozu w Jasenovacu
oraz Kvaternik senior skazani na śmierć. Trudno uwierzyć w winę niektórych ofiar. 187
Muzułmański mufti Zagrzebia został zastrzelony krótko po zwycięstwie komunistów. Podobnie stało się z Germogenem, metropolitą Chorwackiej Autokefalicznej
Cerkwi Prawosławnej (HPC) oraz Spiridonem, biskupem Sarajeva. Represje spadły
też na duchowieństwo katolickie. Klasztor franciszkański w Širokim Brijegu splądrowano jeszcze w maju, a czternastu zakonników zostało spalonych żywcem. Biskup Dubrovnika zaginął bez wieści.30 Łącznie zamordowano 273 przedstawicieli
duchowieństwa, 169 księży i zakonników zostało uwięzionych, a 89 „zaginęło” do
października 1945 r.31
Arcybiskup Stepinac rozpoczął w Zagrzebiu w czerwcu 1945 r. rozmowy
z „Tito” na temat relacji między komunistami a Kościołem. Warunkiem komunistów było zerwanie przez Stepinaca więzi z Watykanem, na co arcybiskup odpowiedział, że tego rodzaju porozumienie może mieć miejsce między Belgradem,
a Watykanem (a nie chorwackim episkopatem). Stepinac usiłował jeszcze odwołać
się do Vladimira Bakarićia (przedstawiciela komunistycznego rządu chorwackiego),
lecz bezskutecznie. W efekcie komuniści 18 września 1946 r. aresztowali Stepinaca
a następnie wytoczyli proces sądowy. Po dwóch tygodniach (11 października 1946 r.)
arcybiskup został skazany na 16 lat więzienia w Lepoglavie i 5 lat pozbawienia praw
obywatelskich.32
Titoistowski terror polityczny sprowadził do 1947 r. sprawiedliwość do roli
bezlitosnego aparatu represji skierowanego przeciwko wszelkiej opozycji (przy braku zbędnych rozpraw i rezygnacji z udowadniania winy). Początkowo zlikwidowano
faktycznych i urojonych kolaborantów systemów ustaszowskiego i nazistowskiego.
Następnie kampania stalinowskiej nietolerancji zwróciła się przeciwko politykom
niekomunistycznym. Błyskawicznie zostali zlikwidowani wszyscy oponenci i opozycjoniści. Wojenny rywal Broza, Mihailović został schwytany, osądzony i zgładzo-
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ny w lipcu 1946 r. Dodatkowo komuniści aresztowali i uwięzili przywódców lewego
skrzydła HSS: Trifunovićia, Furlana oraz polityków serbskich: Gaži i Janćikovićia.
Wrogowie polityczni zniknęli do 1947 r., gdyż później stalinowski titoizm zabrał się
za likwidację zwolenników Związku Sowieckiego.33
Sposób potraktowania Chorwatów (i Kozaków) to jedna z najhaniebniejszych kart w dziejach państw anglosaskich. Doraźne cele polityczne oraz próba zahamowania ekspansji komunistycznej stanęły u podstaw „konspiracji klagenfurckiej”.
Mimo braku zachowania dokumentów fakty mówią za siebie. Autorzy zagłady
antykomunistycznych uciekinierów z Jugosławii nie ponieśli żadnych konsekwencji, a wręcz przeciwnie – w późniejszym okresie awansowali. Ten gorzki fragment
przeszłości pozostaje do dziś mało znany. Nie doczekamy się wyjaśnienia przyczyn
zbrodniczego postępowania Anglosasów. Zwycięzcy nie są osądzani, zaś niewielkie
narody nie mają szans na zadośćuczynienie czy chociażby słowa przeprosin.

Przypisy:
„Jeśli będziemy musieli zginąć, polegniemy jak prawdziwi bohaterowie, bez proszenia o łaskę”. Po
wypowiedzeniu tych patetycznych słów Poglavnik miał jeszcze czas na spakowanie swych rzeczy
i przygotowanie sprawnie zorganizowanej ucieczki z Zagrzebia. Zob.: Martin Gilbert, The Second
World War. A Complete History, (New York: b.w., 1989): s. 686.
2
Chorwaci przedzierali się od 10 maja w dwóch grupach przez Alpy. Pavelić wraz z rodziną potrafił dotrzeć 18 maja do Amerykanów. Na początku czerwca Poglavnik złożył raport czynnikom
amerykańskim. Zaś siedem dni później Pavelić opuścił Leingreith. Większość jego ministrów wydano w ręce komunistów. Sam Poglavnik przedostał się przez Włochy (Rzym i Genuę) do Argentyny. W późniejszym czasie przeniósł się do Hiszpanii. Zmarł w Madrycie 28 grudnia 1959. Zob.:
Mark Aarons, John Loftus, Akcja ocalenie. Watykańska przystań nazistów, (Warszawa: Almapress, 1994):
s. 116–137; Ante Beljo, Yu–genocide. Bleiburg, Death Marches, UDBA (Yugoslav Secret Police), (TorontoZagreb: b.w., 1995): s. 93–94; Henryk Batowski, Wojna, a dyplomacja 1945, (Poznań: b.w., 1972): s. 131.
3
Maček uciekł samochodem z Zagrzebia przez Celje, Klagenfurt, Villach do Salzburga, a tam oddał
się w ręce Amerykanów, którzy powiadomili sojuszników o szefie HSS. Z racji przebywania jugosłowiańskiego rządu na emigracji w gościnie brytyjskiej. Późniejsza droga lidera HSS prowadziła
przez Saarbrücken, Reims do Paryża. Sprawą Mačka zajął się Christopher E. Steel, brytyjski doradca
polityczny ds. Niemiec przy SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces). Steel
poinformował w połowie maja 1945 Foreign Office o swoich kontaktach (18 maja) z Mačkiem w Reims. Eden planował nawet przekazanie szefa HSS w ręce „Tito” i nie zgadzał się na jego przyjazd do
Londonu na spotkanie z członkami byłego jugosłowiańskiego rządu na emigracji. Šubašić negocjował we wrześniu 1945 z Mačkiem w Paryżu. Minister spraw zagranicznych rządu jugosłowiańskiego planował ściągnięcie Mačka do kraju i współtworzenie z nim przeciwwagi dla kompartii „Tito”
i Kardelja. Zob.: Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers (dalej: FRUS), Washington
1954, 1945, Vol. V, dok., s. 1230–1232 (telegram Roberta D. Murphy’ego, amerykańskiego doradcy
1
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politycznego ds. Niemiec przy SHAEF do Sekretarza Stanu z 18 maja); 1238 (telegram Grewa do ambasadora amerykańskiego we Francji, Jeffersona Caffeery’ego z 8 czerwca) oraz Boban Ljubo, Kontroverze iz povijesti Jugoslavije. Dokumentima i polemikom o temama iz novije povijesti Jugoslavije, (Zagreb:
b.w., 1987): s. 297–304.
4
Basta wspominał, że 400 tys. żołnierzy Grupy Armii „Południe” (właściwie nomenklatura tego
związku brzmiała Grupa Armii „E”–przyp. aut.) zmierzało w kierunku Austrii. Tolstoy obciążył
Harolda Macmillana, politycznego doradcę marszałka Alexandra, winą za „zaaranżowanie poddania się ponad 70.000 mężczyzn, kobiet i dzieci [z Jugosławii oraz 50 tys. Kozaków wraz z rodzinami–przyp. aut.], niezawodnie mordowanych, torturowanych i więzionych”. Kiszling wspominał
o liczbie 100–150 tys. zabitych chorwackich żołnierzy i oficerów. Hory i Broszat przywołują liczbę „wyższą od 100 tys. zamordowanych chorwackich żołnierzy”. Zob.: Milan Basta, Agonija i slom
Nezavisne Države Hrvatske, (Beograd: b.w., 1971): s. 250–251; Hory Ladislaus, Broszat Martin, Der
Kroatische Ustascha–Staat 1941–1945, (Stuttgart: b.w., 1964): s. 173; Rudolf Kiszling, Die Kroaten. Der
Schicksalsweg eines Südslavenvolkes, (Graz-Köln,: b.w., 1956): s. 220–223; Nikolay Tolstoy, Minister and
Massacre, (London: Century Hutchinson Ltd, 1986): s. 95–129.
5
Notatki służbowe OKW z 7 i 9 maja 1945. Zob.: Mikrofilmy aleksandryjskie (MA), T–77, rol. 863,
kl. 5610255, 5610304.
6
Thomas M. Barker, The Slovene Minority of Carinthia, (Boulder-New York: b.w., 1984): s. 200–201;
Vlado Strugar, Wojna i rewolucja narodów Jugosławii 1941–1945, (Warszawa: b.w., 1967): s. 367–368
oraz Završne operacije za oslobodenje Jugoslavije 1944–1945, (red.) Velimir Terzić, (Belgrad: b.w., 1957):
s. 716–724. (dalej: Završne...).
7
Za fragmentami wspomnieniami Kosty Nađa podajemy, że w JA pochwyciła w dniach 9–15 maja
105 tys. jeńców (w tym 60 tys. z chorwackich dywizji: 1.–13., 15., 16. i 18.). Wśród wziętych do niewoli było kilkunastu generałów chorwackich: Franjo Dolacki, Mirko Gregorić, August Gustović, Josef
Metzger, Bogdan Majetić, Vladimir Metikoš, Antun Nardelli, Tomislav Sertić, Vjekoslav Servatzy,
Slavko Skoliber, Slavko Štancer, Ivan Tomašević i Mirko Vučković. Zob.: M. Basta, dz. cyt., s. 253–255;
A. Beljo, dz. cyt., s. 129 oraz Završne.., dz. cyt., s. 708–715.
8
Według Crljena (jego relację uciekiniera znajdującego się kolumnie ewakuujących się z NDH,
zamieściła „Hrvatska revija” wydawana w Monachium i Barcelonie), do walki wkroczyły: pułk domobrański dowodzony przez generała Peričicia wzmocniony pododdziałem z PTS oraz jednostką
wyodrębnioną z oddziałów ustaszowskich podporządkowanych Mate Bobanowi. Ze wspomnień
partyzanckiego politruka Milana Basty wynika, że z partyzantami miała walczyć 8. Dywizja Ustasza, dowodzona przez pułkownika Sudara, która zaatakowała i zajęła mosty w Dravogradzie. Zob.: M.
Basta, dz. cyt., s. 274–298; A. Beljo, dz. cyt., s. 99–102.
9
Brygadier Fitzroy MacLean i generał T. P. Scott otrzymali „prezenty” od marszałka Broza za osobliwą współpracę. Pierwszemu z nich „Tito” podarował willę/ zamek na wyspie Korčula, zaś drugi
z nich został obdarzony luksusową limuzyną marki Packcard. Pierwsze negocjacje z brytyjskimi wojskowymi na temat repatriacji uciekinierów z NDH rozpoczęto już 14 maja. Natomiast Crljen wspomina o składzie delegacji chorwackiej, która negocjowała z Brytyjczykami 15 maja o godzinie 13.00.
W jej skład poza wymienionymi wchodził jeszcze generałowie Metikoš i Servatzy. Nową delegację
chorwacką poprowadził schorowany generał Štancer, który nie miał szansy na rozmowę z Brytyjczykami i trafił do sztabu Basty. Spotkanie nie przyniosło nic nowego. Zob.: M. Basta, dz. cyt., s. 298–313;
A. Beljo, dz. cyt., s. 109–126; http://www.croatia.net/bleiburg.
10
Łączne straty Jugosławii ocenia się różnie: 1.708.000 (dane komunistyczne na konferencję pokojową
w Paryżu), 1.110.929 (serbscy historycy: V. Krestić, M. Bulajić, V. Đuretić i R. Bulatović), 1.014.000
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(serbski emigrant B. Kočović) i 1.027.000 (chorwacki statystyk V. Žerjavić). Najbardziej wiarygodne
okazują się te ostatnie liczby, gdyż wspomniani badacze starają się być obiektywnymi w swoich metodach badawczych, choć doszło do sporu pomiędzy Kočovićiem, a Žerjavićiem. Dodatkowo przedstawili podział ofiar wojennych na poszczególne republiki jugosłowiańskie. Wg Žerjavićia (Kočovićia) w Chorwacji zginęło 271 tys. (295 tys.) ludzi, zaś w Bośnię-Hercegovinę przypadło 316 tys.
(382 tys.) ofiar. Zob.: Vladimir Žerjavić, Yugoslavia–Manipulations with the number of Second World War
Victims, (Zagreb: b. w., 1993): s. 29.
11
JA odstąpiła 25 maja z Karyntii, choć oddziały „Tito” przeprowadzali rajdy w południowej Karyntii. Dlatego Brytyjczycy byli zmuszeni pozostawić nad południową granicą Austrii 30 tys. żołnierzy
pod dowództwem generała McCreery’ego. Jugosławia podtrzymywała swoje roszczenie względem
tego regionu z Klagenfurtem łącznie. Sojusznicza Komisja ds. Austrii zignorowała 9 lipca żądania
„Tito”. Później jeszcze sprawa Karyntii pojawiała się na konferencji wiceministrów spraw zagranicznych w Londynie (14 stycznia–20 lutego 1947) oraz konferencji ministrów spraw zagranicznych czterech mocarstw (10 marca–24 kwietnia 1947). Związek Sowiecki, pomimo wcześniejszej dezaprobaty
wobec jugosłowiańskich rewizji granic, poparł roszczenia Broza, co ułatwiło storpedowanie zabiegów Zachodu o traktaty pokojowe z Niemcami i Austrią. Częściowa okupacja Triestu przez oddziały
JA trwała 40 dni (od 1 maja do 12 czerwca 1945). Komuniści stosowali politykę terroru na zajętych
terenach. Włosi byli aresztowani lub kierowani do przymusowej pracy, zajmowano banki i inne wartościowe nieruchomości, rekwirowano mąkę i pozostałą żywność. Komuniści uwięzili arcybiskupa
Gorizii i wielu innych księży. Łącznie zniknęło do 4 tys. Włochów w Gorizii, zaś 700 mieli rozstrzelać żołnierze JA pod Triestem. Ten adriatycki port i Wenecja ulijska (Venezia Gulia) zostały podzielone 9 czerwca 1945 na strefy okupacyjne. Linia demarkacyjna (tzw. Morgana, od nazwiska brytyjskiego generała szefa sztabu SACMED Williama D. Morgana) przebiegała wzdłuż Sočy (Isonzo).
Anglicy zarządzali Tarvisio, Caporetto (Kobarid), Gorizią (Gorica), Monfalcone (Trzic) i Triestem
(Trst) oraz Polą (Pula). Sporne terytoria, których żądała Jugosławia miały pozostać przy Włoszech.
Kolejne stanowisko wydał 20 maja 1945 marszałek Alexander, postulując jak najszybsze określenie
linii rozgraniczającej strefy okupacji. Niewątpliwie rozmowy na temat prowadził Alexander z Brozem, gdy brytyjski dowódca odwiedził jugosłowiańskiego jubilata (53 urodziny „Tito” miały miejsce
25 maja). Porozumienie na temat Wenecji Julijskiej podpisały 9 czerwca 1945 rządy USA, Wielkiej
Brytanii i Jugosławii. Dochodziło do licznych zatargów oraz incydentów granicznych za sprawą organizacji komunistycznych (np.: Juliańska Partia Komunistyczna kierowana przez Borisa Kraighera,
a potem Branko Babićia lub Włosko-Słoweńskiego Związku Antyfaszystowskiego). Miasto było wykorzystywane jako centrum „czarnego rynku”, przerzutu uciekinierów z Europu Wschodniej, w tym
ustaszy oraz kanał przerzutowy deficytowych i nielegalnych produktów dla destabilizacji Triestu
(np.: w październiku 1946 policja przechwyciła 280 fiolek kokainy, „wystarczających do zabicia połowy miasta”). Traktat pokojowy w Paryżu przyznał Jugosławii terytorium, liczące 7.183 km2 z 495
tys. mieszkańców czyli Włochom przypadła część doliny dolnej Isonzo z Gorizią, Monfalcone,
Gradom, Triest (jako wolne miasto pod zarządem włoskim i jugosłowiańskim, odpowiednio strefy A i B) z fragmentem Istrii. Dopiero porozumienie z 5 października 1954 określiło stałe granice
w tym regionie. Jugosławia otrzymała 10 km2 terytorium więcej czyli Škofją Lokę. Zob.: FRUS, 1945,
Vol. IV, dok. s. 1145–1148 (zapis spotkania Komitetu Trzech–The Committee of Three z 8 maja); ss.
1164–1165 (nota werbalna włoskiego ambasadora Alberto Tarchianiego do Grewa z 16 maja); s. 1175
(telegram Richarda C. Pattersona do Grewa z 25 maja o wycofywaniu się JA ze spornych terenów);
s. 1189–1190 (telegram Tarchianiego do Grewa z 25 czerwca w sprawie „Linii Morgana”); Phyllis
Auty, Tito.  A Biography, (London: Longman, 1970): s. 245, 247, 249; Elisabeth Barker, Truce In The
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Balkans, (London: b. w., 1948): s. 211–213, 230–236; Audrey Kurth Cronin, Great Power Politics and the
Struggle over Austria 1945–1955, (Ithaca-London: b.w., 1986): s. 34–35, 44; Alistair Horne, Macmillan
1984–1956. Vol. I of the Official Biography, (London: b.w., 1988): s. 256–258; Harold Macmillan, Tides
of Fortune 1945–1955, t. III, (London-Melbourne-Toronto: b.w., 1969): s. 14–15, 19–21; Zofia Rutyna,
Jugosławia na  arenie  międzynarodowej 1943–1948, (Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1981): s. 169–179;
Carlo Schiffrer, Venezia Gulia. Study of a map of the italo-yugoslav national borders, (Roma: b.w., 1946):
s. 32–33, 120–121; Trieste. Le Point De Vue Yougoslave, (Paris: b.w., 1946): s. 11–31 (memorandum rządu
jugosłowiańskiego z września 1945); Trieste and the Julian March, (London: b.w., 1946): s. 5–11, 50–82
(memorandum rządu jugosłowiańskiego z września 1945); Tomasz Wituch, Terytoria sporne w Europie
po 1815 roku, (Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2001): s. 241–242.
12
Aliancka 15. Grupa Armii składała się z 18 dywizji, w których służyli Amerykanie (7), Brytyjczycy
(4), Hindusi i Polacy (po 2) oraz Brazylijczycy, Nowozelandczycy i Afrykanerzy z Afryki Południowej (po 1). Amerykanie zainteresowali się obszarem Wenecji Juliańskiej i Triestu dopiero od lutego
1945 r., gdy marszałek Alexander powrócił ze spotkania belgradzkiego z „Tito”. Zaś prezydent Truman zdecydowanie poparł Brytyjczyków w kwestii Triestu dopiero 20 maja, gdy nakazał wzmocnić
siły na linii demarkacyjnej z wojskami Broza, bez dezorganizacji translokacji jednostek, przemieszczanych na Pacyfik. Zob.: FRUS, 1945, vol. IV, s. 1103–1219 (sekcja dokumentów amerykańskich poświęconych kwestii kontroli nad Wenecją Juliańską, zaś w szczególności od 23 marca czyli dokumenty ze s. 1117–1173 czyli okres 23 marca–23 maja, m. in.: dok., s. 1127–1128 memorandum z rozmowy
z 30 kwietnia z udziałem prezydenta Harry’ego S. Trumana, p.o. Sekretarza Stanu Josepha C. Grewa,
admirała Williama D. Leahy’ego w sprawie nie angażowania wojsk amerykańskich w ewentualny konflikt z komunistyczną Jugosławią; podobne stanowisko wyrażało memorandum Sekretarza Grewa
po rozmowie telefonicznej z Sekretarzem Wojny Henry L. Stimsonem, s. 1129–1130, 1169–1170 telegram Trumana do Churchilla z 20 maja).
13
Anglicy rozważali przed 13 maja trzy opcje: a) użycie antypartyzanckich oddziałów z terenu Jugosławii jako formacji pomocniczych w zrewoltowanych Włoszech, b) wydanie ich komunistom,
c) rozbrojenie i umieszczenie ich w obozach dla uchodźców. Przez krótką chwilę wydawało się, że
wygrało trzecie rozwiązanie w zgodzie z konwencjami genewskimi. Macmillan, późniejszy lord Stockton (zwany szyderczo „Wicekrólem Morza Śródziemnego”) był doradcą politycznym przy dowództwie śródziemnomorskiego teatru wojennego czyli przedstawicielem rządu brytyjskiego. Początkowo zauważył, że uchodźcy chorwaccy nie podlegają jałtańskim Porozumieniom Repatriacyjnym
z 12 lutego 1945. Dotyczyły one (przymusowego, jeśli sytuacja wymagała) przekazania w ręce władz
sowieckich eks-obywateli ZSRS, ale jak okazało się też emigrantów porewolucyjnych. Macmillan
odpowiada za wydanie Sowietom starej emigracji rosyjskiej, świadomy skutków swej decyzji, dla repatriowanych. Już 9 kwietnia pojawił się pierwszy nieśmiały sygnał z Dowództwa Sił Sojuszniczych
(Allied Forces Headquartes–AFHQ) do dowództwa Balkan Air Force, sugerujący, że poddawające się jugosłowiańskie siły Quislingowskie powinno się przekazywać do sił »Tito«. Ten dokument stworzył
klimat do późniejszych zbrodniczych decyzji o repatriacji Jugosłowian. Amerykański sztabowiec
AFHQ wykazywał, że wojska poddające się 15. Grupie Armii powinny być ewakuowane normalną
drogą przewidzianą dla jeńców wojennych. Pytania o ich dalszym należy skierować kanałami politycznymi. Amerykański ambasador w Belgradzie, Patterson zwracał uwagę w telegramie do Grewa,
powołując się na własne źródła, że komuniści eliminują swoich wrogów (antykomuniści byli sądzeni
i skazywani na śmierć, pozbawiani własności prywatnej, która była konfiskowana). W podobnym
tonie była utrzymana późniejsza korespondencja amerykańskiego ambasadora w Belgradzie. Incydenty miały miejsce codziennie. Macmillan zetknął się pierwszy raz z problemem sił antypartyzan-
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ckich już 28 kwietnia, gdy otrzymał telegram od Sir Ralpha Stevensona (brytyjskiego ambasadora
w Belgradzie). Poseł ostrzegał o siłach liczących 200 tys. osób całkowicie obciążonych współpracą
z Niemcami. Jednak żądał, aby nie przekazywać ich siłom „Tito”, ale rozbroić i umieścić w obozach
dla uchodźców. Tak samo wypowiadał się Churchill w instrukcji wysłanej do Foreign Office. Brytyjski premier podkreślał, ze jest to jedyne możliwe rozwiązanie. W dniu kapitulacji Berlina, 2 maja panowała zgodność zachodnich sojuszników, co do zaakceptowania czetników i innych sił antypartyzanckich jako jeńców wojennych (as surrendered personnel) i pozostawieniu ich losu do rozważenia na
poziomie rządowym. Marszałek Alexander zasugerował 12 maja Macmillanowi wyjazd do generała
Sir Richarda McCreey’ego, dowódcy 8. Armii. Na miejscu w Treviso miał przekonać się o zagrożeniu
jugosłowiańskim. Stamtąd jeździł do Wenecji i Klagenfurtu. Macmillan zachwycał się „pięknymi
alpejskimi dolinami”. Jednak nie pozostawił (w każdym razie nie zostały ujawnione) żadne dokumenty, ani stenogramy z klagenfurckich spotkań. Brali w nich udział poza Macmillanem i generałem
Keightley’em, Philipem Broadem, brygadierzy Floyd i Toby Low, kapitan Constantine Benson, jeden
lub dwóch innych oficerów ze sztabu 8. Armii. Jak stwierdził Macmillan:...nie mogliśmy nic zrobić
dla zminimalizowania cierpień wszystkich tych nieszczęśliwych ludzi. Na tym stwierdzeniu kończy
się pamiętnikarski zapis przyszłego premiera Wielkiej Brytanii, który dotyczył repatriacji (i bezlitosnego) wymordowania „katolików i konserwatystów”. Temu faktowi Macmillan poświęcił w swym
pamiętniku półtorej linijki tekstu. Zob.: FRUS, 1945, vol. V, dok. s. 1218 (telegram Pattersona do
Grewa z 9 kwietnia); 1224–1225 (j. w. z 26 kwietnia); dok. s. 1226–1227 (telegram Grewa do Alexandra
C. Kirka z 2 maja); 1229–1230 (telegram Pattersona do Grewa z 18 maja o nieustannych represjach
wobec zwolenników Mihailovićia i Ustaszy, skazywanych na śmierć); A. Horne, dz. cyt., s. 269–271;
H. Macmillan, dz. cyt., t. III, s. 16–18; N. Tolstoy, dz. cyt., s. 130–175; Franjo Tuđman, Bespuća povijesne
zbiljnosti. Rasprava o povijesti i filozofiji zlosilja, (Zagreb,: b.w., 1994): s. 147–148; Damir Matanić, http://
www.croatia.net/bleiburg.
14
Oczywiście oficjalnie spotkanie z 15 maja było poświęcone administracji okupowanych terenów
włoskich. Wówczas została wypracowana formuła, wyłączająca Jugosłowian z administracji obszaru
kwestionowanego i siły jugosłowiańskie mogły być akceptowane w granicach obszaru pod warunkiem zgody marszałka Alexandra. Zob.: FRUS, 1945, Vol. IV, dok. s. 1174–1175 (Aide–Mémoire brytyjskiej ambasady w Waszyngtonie z 23 maja); N. Tolstoy, dz. cyt., s. 176–207; F. Tuđman, [1994] dz.
cyt., s. 149–150.
15
W dniu odpowiedzi „Tity”, marszałek Alexander wysłał jeszcze telegramy „bezpieczeństwa” do:
generała Dwighta Eisenhowera Naczelnego Dowódcy Najwyższej Kwatery Sprzymierzonych Wojsk
Ekspedycyjnych (Supreme Hedquarter of Allied Expeditionary Forces–SHAEF), szefa sztabu Najwyższego Dowództwa Sojuszniczego (Chief of Staff Supreme Allied Command–COSSAC) brytyjskiego
Szefa Sztabu oraz najważniejszego Połączonego Komitetu Szefów Sztabów Amerykańskich i Brytyjskich (Combined Chiefs of Staff) w Waszyngtonie. Zapytywał w nich o błyskawiczne wskazówki,
odnośnie końcowego losu (wg niego) 110 tys. eks-Jugosłowian przeznaczonych do repatriacji, dla
których powrót do ich krajów pochodzenia „może okazać się fatalny dla ich zdrowia”. Następnego
dnia (a pięć dni po powrocie z Austrii) Macmillan raportował Sir Jamesowi Griggowi o działaniach
brytyjskiego korpusu w Austrii. Jedną z operacji były kontakty z uchodźcami ustaszowskimi, czetnickimi i innymi jugosłowiańskimi, określające osoby, które będą zwrócone wojskom „Tity”. Odpowiedź CCS na zapytania Alexandra powstała w oparciu o korespondencję z Foreign Office, która
zalecała pozostawienie czetników jako rozbrojonych wrogów, zaś ustaszów powinno się cofnąć do
Jugosławii. Pomimo, że sprawa pozostawała otwarta, doszło do pierwszych repatriacji. Miesiąc później czyli dwa tygodnie po wydaniu większej części jeńców Brozowi, Amerykanie nadal stanowczo
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nie zgadzali się na oddanie komunistom uciekinierów z Jugosławii. Zob.: A. Horne, dz. cyt., s. 272;
H. Macmillan, dz. cyt., t. III, s. 18–19.
16
FRUS, 1945, Vol. V, s. 1227, przypis 74 (powołanie się na telegram 2329 z 23 maja wysłany z Caserty
przez Kirka do Grewa o rozkazie wydanym przez SACMED co do braku zgody na repatriacje, które
faktycznie już kończyły się).
17
A. Horne, dz. cyt., s. 273; Damir Matanić, http://www.croatia.net/bleiburg.
18
Dwa miesiące później Alexander uzasadniał w Waszyngtonie repatriacje: „Macmillan zgadzał się na
proponowaną akcję. W każdym razie Najwyższy Aliancki Dowódca podejmował decyzję ponieważ
w istniejących warunkach był bardziej świadomy niż Departament Stanu”. W odpowiedzi usłyszał
od Kirka, że „oprócz zwrócenia jego uwagi ponownie, na fakt przekornego postępowania rezydenta Macmillana, co było niezgodne z ustaleniami polityki angloamerykańskiej”. Bałagan i nadgorliwość brytyjskich urzędników nakazywała, jednemu z nich (Johnowi Addisowi) wysłanie jeszcze we
wrześniu 1945 uzasadnienia dla dyrektywy z 17 maja czyli wydania Chorwatów w ręce „Tity”. Zob.:
A. Horne, dz. cyt., s. 273.
19
Zastępca szefa sztabu, amerykański generał Lowell W. Rooks informował polityków, że za decyzją
wydania Jugosłowian w ręce „Tity” stały względy natury wojskowej, które w maju i czerwcu wydawały się niezbędne. Jednak Departament Stanu nie mógł zrozumieć, dlaczego instrukcje znajdujące się
w projekcie telegramu generała Robertsona nie odpowiadały poglądom rządu amerykańskiego i brytyjskiego oraz w opinii Amerykanów nie mogły uzasadniać na gruncie administracyjnym doraźnych
celów bez odwoływania się do przeciwdziałania transferom. Jednocześnie Kirk zakładał, że dalsze
transfery takich osób w ręce sił jugosłowiańskich będą zatrzymane. Zob.: FRUS, 1945, Vol. V, dok.,
s. 1250 (telegram Kirka do Grewa z 14 sierpnia, będący odpowiedzią na polecenia Sekretarza Stanu do
Kirka z 6 sierpnia) oraz przypis 30 (powołujący się na telegram Grewa do Kirka z 6 sierpnia.
20
Tragiczną relację przekazuje Bernard O’Sullivan, który poprowadził 24 maja 1945 900 Chorwatów
na śmierć. Tego dnia żołnierze Gwardii Walijskiej przekazali komunistom tych kilkuset jeńców, których pochwycili pod Rosenbach, niedaleko Villach. Nie zachowały się żadne telegramy zwierzchników wojskowych, dotyczące tego morderczego transferu. FRUS, 1945, Vol. V, dok. s. 1246–1247 (telegram Kirka do Grewa z 4 sierpnia w sprawie repatriacji); A. Beljo, dz. cyt., s. 138–142 oraz http://bog.
i.hrvati.net/bleiburg/testimony.htm.
21
Nie ma dowodów na sugestie w radach Macmillana z 13 maja dla wojskowych, aby używali oszustwa i siły przeciwko Jugosłowianom. Trzeba pamiętać o tym że, działał on w zgodzie z generalną linią
polityczną (jałtańską), wspieraną przez Amerykanów i miał utrudniony dostęp do przemęczonego
Churchilla. Sygnały o losie repatriowanych i niechęci dowódców do uczestniczenia w barbarzyńskich scenach ówczesnych przekazywań obywateli w ręce sowieckie lub titowskie docierały do marszałka Alexandra. Po wojnie Lord Aldington (ówcześnie Brygadier Toby Low) zaprzeczał istnieniu
jakichkolwiek transakcji z (komunizującymi) Jugosłowianami Na wyjaśnienie musimy poczekać dłużej, gdy zostaną ujawnione dokumenty z tamtego okresu. Wtedy będziemy mogli odpowiedzieć czy
istnieje współzależność między wycofywaniem się JA z zajmowanych rubieży w Austrii i Włoszech,
a „praktycznym” rozszerzeniem repatriacji pojałtańskich o uciekinierów antykomunistycznych
z Jugosławii oraz demonstracyjnym manifestowaniem przygotowań do walki w celu „oczyszczenia
obszarów”. Zob.: Documents on American Foreign Relations, (dalej DAFR) Vol. I–X, Boston 1950, VII
(July 1944–June 1945), s. 908–909 (stanowisko Grewa), s. 909–913 (wystąpienia Alexandra); s. 914
(porozumienie w sprawie Triestu), s. 915 (list Šubašićia do Pattersona z 9 czerwca); FRUS, 1945, Vol.
IV, dok., s. 1156–1157 (telegram Grewa do Kirka z 11 maja, zawierający list Trumana do Churchilla);
A. Horne, dz. cyt., s. 274–275.
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Bleiburg – chorwacki Katyń
Dokładnie chodziło o Haskie konwencje dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej” z 29 lipca
1899 i 18 października 1907 z regulacjami dotyczącymi jeńców oraz poprawiającymi i wzmacniającymi ów stan prawny Konwencjami Genewskimi (konwencja o losie chorych i rannych w armiach
na polu walki oraz konwencja o traktowaniu jeńców wojennych) z 27 lipca 1929. Za: „International
Convention relative to the Treatment Of Prisoners of War. Geneve, July 27, 1929” [druk ulotny]; Pat
Reid, Maurice Michael, Prisoner Of War, (London: b.w., 2000): s. 51.
23
Konwencja genewska dawała z jednej strony wolną rękę stronom Konwencji Genewskiej w sprawie traktowania Jeńców Wojennych z 27 lipca 1929. Jednak artykuł 1 nie pozostawiał dowolności
jej interpretacji, mówiąc o osobach ujętych („captured”) stosował się do wszystkich żołnierzy, powstańców, milicjantów i ochotników, ujętych przez nieprzyjaciela, którzy niezwłocznie poddają się.
Artykuł 2 obarczał władzą nad jeńcami wrogi rząd, a nie formacje i osoby, którym poddali się jeńcy.
Ponadto należało traktować jeńców humanitarnie i chronić przed aktami przemocy, obelgami. Artykuł 45 stanowił o jeńcach wojennych będących podmiotami praw, regulacji i rozkazów użycia siły
będącej we władzy Mocarstwa zatrzymującego”. Za: „International Convention. July 27, 1929”, s. 3,
16; Marian Flemming, Jeńcy wojenni. Studium prawno-historyczne, (Warszawa: b.w., 2000): s. 65–66.
24
Obowiązek przyjęcia poddania i wzięcia poddających się pod ochronę istnieje zawsze i nie można od niego uchylić się pod żadnym pozorem. Jednakże prawo międzynarodowe nie zabrania przekazywania jeńców organom państwa sojuszniczego, ustanawiając wymogi mające na celu ochronę
jeńców. Wymóg humanitarnego traktowania jeńców ma znamiona ius cogentis (obowiązuje zawsze
i wszędzie). Dodatkowo jeńcy powinni być traktowani przez Mocarstwo zatrzymujące jednakowo
i bez żadnej niekorzyści; „International Convention. July 27, 1929”; M. Flemming, dz. cyt., s. 73–74,
77, 82, 88.
25
Szacunki Žerjavićia wspominają o liczbie ofiar pomiędzy 45 tys., a 55 tys. (w tym 12.196 Chorwatów z obozu jenieckiego Vitkring w pobliżu Klagenfurtu zostało wymordowanych w Bleiburgu).
W jego opracowaniu jest mowa o innych bestialstwach Armii Jugosłowiańskiej, np.: wymordowaniu
8 tys. żołnierzy Samoobrony Słoweńskiej (Slovenski Domobrani) na terenie kopalni w Kočevju oraz
1.5–2 tys. serbskich i czarnogórskich czetników w Bleiburgu. Liczbę 30 tys. ofiar masowych rozstrzeliwań pod Bleiburgiem podaje Tanner. Dokładniejsze dane poznamy w chwili otwarcia archiwów JA
i KPJ w Belgradzie. Matanić przytacza za amerykańskim opracowaniem (James Lucas, Last Days of
the Reich), że w górach Pohorje dochodziło do masowych egzekucji nad ogromnymi dołami. Metoda
mordów zakładała strzał w potylicę, wszystkim przybyłym na miejsce kaźni czyli przypomina to
zasady preferowane przez służby specjalne w Katyniu, pod Charkowem, w Miednoje, lasach Bośni
i Białorusi, Panamie i tysiącach innych nieznanych miejsc. Ofiary masakry pod Št. Videm zostały
pogrzebane przez żołnierzy JA pomiędzy wzgórzami Teško Čelo, Topola, Sv. Katarina, Sv. Marijeta.
Kapitan Josef Hećimović opisał w In Tito’s Death Marches and Extermination Camps całe okropieństwo
traumatycznych przeżyć z marszu śmierci. Szacuje się, że „droga krzyżowa” była miejscem masakry na ponad 30 tys. żołnierzach, zastrzelenia ponad 3 tys. bezbronnych ofiar eskorty, zlinczowania
około 360 przez tłum, 32 torturowanych na śmierć oraz 2 tys. zmarłych z chorób i zatruć. Eskortę
stanowili ochotnicy narodowości romskiej i serbskiej, którzy niejednokrotnie sygnalizowali więźniom karę i rewanż za własne upodlenie w NDH. Mniejszą liczbą ofiar sugeruje Djilas: od 20 tys.
do 30 tys. zginęło w marszach. Egzekucje mogły też być przejawem zapału rewolucyjnego neofitów
komunistycznych w szeregach AJ. Gniew i nienawiść podpowiadały liczne okrucieństwa eskorcie.
Jugosłowiańskiemu generałowi i historykowi, Nađowi udało się stwierdzić, że dziennie mordowano
do 15 tys. więźniów o czym był informowany „Tito”. Zob.: M. Basta, dz. cyt., s. 319–320, 325–330;
A. Beljo, dz.cyt., s. 144–180, s. 447–449; Barbara Jelavich, History of Balkans: Twentieth Century, vol. I–II,
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(Cambridge: b.w., 1983): s. 272; Marcus Tanner, Croatia. A Nation Forged in War, (New Haven-London:
b. w., 1997): s. 170; V. Žerjavić, dz. cyt., s. 30; Damir Matanić [w:] http://www.croatia.net/bleiburg.
26
Funkcje penitencjarne przejęły Sisak, Lonjsko Polje, Ugljan, Vis i Korčula w socjalistycznej Chorwacji oraz Zanica, Vareš o Bileća w Bośni-Hercegowinie. Wojskowi byli trzymani w dawnych chorwackich obozach koncentracyjnych: Jasenovacu, Petrovaradinie, Starej Gradišce i Lepoglavie. Jednak
najsłynniejsze komunistyczne obozy znajdowały się na wyspach Rab, Goli (znana też jako Goli
Otok) i Sveti Grgur. Ponadto trzeba pamiętać o bliskich związkach i współpracy pomiędzy jugosłowiańskim Wydziałem Obrony Narodu (Odjelenje za Zaštitu Naroda-OZN), a sowiecką NKWD (do
1948 włącznie). W ramach tych kontaktów w listopadzie 1944 i pod koniec 1945 do ZSRS zostały wysłane dwie grupy oficerów na szkolenie w akademiach służb specjalnych. Zob.: Bojan Dimitrijević,
„Yugoslav-Soviet Military Relations 1945–1948” [w:] The Journal Slavic Military Studies, vol. 9, no 3,
(London: b.w., 1996): s. 584; Otto Kumm, 7. SS-Gebirgs-Division »Prinz Eugen« im Bild, (Osnabrück:
b.w., 1987): s. 227–228.
27
Šubašić próbował nawiązać kontakty z opozycją, ale w przeważającej części Chorwaci dostosowali
się do zasad nowego reżimu. Komuniści już od listopada 1944 wprowadzali rządy policyjne. Minister
spraw zagranicznych starał się uwalniać członków HSS z więzień OZN. Podobna pacyfikacja opozycji odbyła się na terenie Serbii. Kolejnym znakiem wzrastającej pozycji komunistów była rezygnacja
Milana Grola ze stanowiska wicepremiera. Nieoficjalnie 90% Chorwatów było przeciwnych komunistom, choć oczekiwało na jakiś znak od Šubašićia. Zob.: FRUS, 1945, Vol. V, dok. s. 1250–1251
(telegram chargé d’affaires w Jugosławii, Harolda Shantza do Grewa z 19 sierpnia); s. 1251–1252 (telegram Shantza do Grewa z 22 sierpnia); s. 1253–1254 (telegram Shantza do Grewa z 2 września 1945);
M. Basta, dz. cyt., s. 389–391; Michael B. Petrovich, „The View from Yugoslavia” [w:] Witnesses to the
origins of the Cold War, (red.) Thomas T. Hammond, (Seattle-London: b.w., 1986): s. 41–43.
28
Ivo Banac, With Stalin Against Tito. Conformist Splits in Yugoslav Communism, (Ithaca-London: b. w.,
1988): s. 19.
29
Ofiary stawały boso w bieliźnie przed plutonem egzekucyjnym. Zob.: A. Beljo, dz. cyt., s. 137.
30
Wcześniej po wyzwoleniu tego dalmatyńskiego miasta, w listopadzie 1944 zostało zamordowanych 14 księży i zakonników.
31
Deschner Karl Heinz, Polityka papieska z XX wieku, t. 2, (Gdynia: „Ureus”, 1997): s. 327; M. Tanner,
dz. cyt., s. 179.
32 Stepinac został mianowany kardynałem w 1952 przez Piusa XII. Prymas Chorwacji zmarł w 1960.
Zob.: I. Banac, [1988] dz. cyt., s. 19–20.
33
Ivan Tibor Berend, Central and Eastern Europe. Detour from the periphery to the periphery, (Cambridge:
Cambridge Uniwersity Press, 1996): s. 15.
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Udział ukraińskiej ludności cywilnej
w masakrach Polaków na Wołyniu
w latach 1942–1943
Jedną z największych „białych plam” w badaniach nad stosunkami polskoukraińskimi w okresie II wojny światowej jest udział w mordach na Polakach ukraińskiej ludności cywilnej. O ile w UPA kierownictwo stanowili Ukraińcy z Małopolski Wschodniej, to ludność ukraińską na Wołyniu – na niższym szczeblu OUN
– organizowali wyłącznie sami mieszkańcy wołyńskich wsi. Ukraińska ludność
cywilna dokonywała rzezi Polaków organizowana przez aparat nacjonalistów bądź
z inspiracji i przy czynnym udziale nacjonalistycznych oddziałów zbrojnych. Fakt
ten był dotychczas minimalizowany lub wręcz pomijany we wszelkich dyskusjach
i badaniach nad stosunkami polsko-ukraińskimi w okresie II wojny światowej.

Straty polskie

196

Wysokość strat polskiej ludności cywilnej na terenie Wołynia od pewnego
czasu nie budzi zasadniczych kontrowersji. Fundamentalnych ustaleń w tej kwestii
dokonali Władysław i Ewa Siemaszko.1 Z ich badań wynika, że zginęło nie mniej
niż 50–60 tys. Polaków.2 Jednak już w maju 2003 r. Ewa Siemaszko skorygowała
wcześniejsze ustalenia, podwyższając minimalną liczbę zamordowanych do 60 tys.3
Z tymi wynikami zgadza się również Władysław Filar4, zaś Grzegorz Hryciuk (na
podstawie wcześniejszych publikacji Siemaszków i J. Turowskiego, podający też
wielkości 40–70 tys.)5 i Grzegorz Motyka (uważając cyfrę 50–60 tys. za jak najbardziej realną) przyjęli je bez większego sprzeciwu.6 Według Głównej Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na Wołyniu ofiarami eksterminacji padło
ok. 70 tys. Polaków.7 Podczas II wojny światowej z rąk ukraińskich zginęło ponad
120 tys. osób, więc mordy na Wołyniu stanowią ok. 50% całości.
Badacze ukraińscy w zdecydowanej większości unikają rzeczowej dyskusji
na temat wysokości strat polskich na Wołyniu; w swoich publikacjach najczęściej
pomijają ten temat milczeniem. W dyskusjach z polskimi historykami starają się
pomniejszać liczbę zamordowanych, tłumacząc to np. brakiem wiarygodnych źró-

Artykuły

deł, trudnościami w określaniu narodowości zamordowanego czy oprawcy, często
przenoszą je na inny okres, podkreślają różne pojedyncze kontrowersyjne morderstwa. Ogólnie rzecz biorąc, najczęściej sprowadzają je do poziomu indywidualnych
przypadków. Niemniej jednak w kilku pracach historyków ukraińskich znajdujemy
odniesienie się do tego problemu. Np. Iliuszyn, powołując się na Siemaszków, napisał: „Jeszcze raz przypominamy, że według polskich obliczeń w następstwie wrogości ukraińsko-polskiej z polskiej strony na Wołyniu tylko w przeciągu 1943 r. zginęło
co najmniej 35 tys. osób, w tym blisko 18 tys. z ustalonymi nazwiskami (według polskiej strony, to wyłącznie ofiary OUN i UPA), a z ukraińskiej – do 1–2 tysięcy”.8
Natomiast Kyryczuk skłania się do przyjęcia liczby 15 tys.9, to jest takiej,
jaką podała w swoich meldunkach AK. Z kolei S. Makarczuk, przytaczając za Turowskim i Siemaszką liczbę 60–70 tys. zamordowanych10, podaje na podstawie
ukraińskich danych statystycznych, że z liczby 150 tys. Polaków, przebywających 197
w 1941 r. na Wołyniu, na mocy polsko-sowieckiego układu z 9 IX 1944 r. zgłosiło się
do wyjazdu do Polski ok. 105 tys. Jego zdaniem brakujące prawie 50 tys. stanowią
osoby wywiezione do Niemiec, uciekinierzy do Polski, polegli w czasie walk partyzanckich i zamordowani przez Ukraińców.11 Podane przez Makarczuka dane statystyczne nijak mają się do rzeczywistości12, zaś same wyliczenia są błędne, stanowią
typową próbę fałszowania historii. Niemniej jednak na uwagę zasługuje sam fakt
przywołania przez historyków ukraińskich ustaleń polskich badaczy. Z kolei Jarosław Caruk, stosując swoją pseudo-metodologię próbuje wmówić, że w powiecie
Włodzimierz Wołyński zamordowano więcej Ukraińców niż Polaków.13 J. Isajewycz
we wstępie do książki Caruka podaje, że według zebranych przez autora danych
w pow. Włodzimierz Wołyński zginęło z rąk polskich 1454 Ukraińców, natomiast
z rąk ukraińskich 430 Polaków.14 Do grona naukowców konsekwentnie podważających wysokość polskich strat należy zaliczyć m.in. W. Serhijczuka.
Problem strat polskiej ludności cywilnej z rąk nacjonalistów ukraińskich był
wielokrotnie omawiany na spotkaniach historyków ukraińskich i polskich z cyklu
„Polska–Ukraina: trudne pytania”. Strona ukraińska przyjęła stanowisko polskie
i ostatecznie zapisano: „W oparciu o polskie badania naukowe straty ludności polskiej w latach 1939–1945 z rąk ekstremistów ukraińskich mogły wynieść: na Wołyniu 50–60 tys. osób [...]”.15 Jest to ostateczna odpowiedź tym wszystkim badaczom
ukraińskim, którzy kwestionują wysokość polskich strat na Wołyniu.
Warto w tym miejscu dodać, że na Wołyniu w końcu 1944 r. pozostało
140–150 tys. Polaków.
Dla zilustrowania ogromnej dysproporcji w ilości zamordowanych Polaków
i Ukraińców warto podać, że na Wołyniu zginęło od ok. 50016 do ok. 2000 Ukraińców17 na ok. 1.6 mln zamieszkałych na rozpatrywanym terenie, wobec ok. 350 tys.
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zamieszkałych tam Polaków. Należy podkreślić, że nie ma ze strony ukraińskiej
żadnego szacunku ukraińskich strat.18 Dopiero po 2003 r. ruszył program naukowy
mający za zadanie ustalić te dane.
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Ukraińskie organizacje nacjonalistyczne na Wołyniu
Od 1942 r. na terenie Wołynia działały następujące ukraińskie organizacje
typu wojskowego:
– UPA „Sicz Poleska” Maksyma Borowcia ps. Taras Bulba, potem nazwana
Ukraińską Armią Narodowo-Rewolucyjną;
– Oddziały Wojskowe OUN-SD (Samostijnykiw-Derżawnykiw czyli Niepodległościowców-Państwowców; inaczej OUN-B – od przywódcy tej frakcji, Stepana Bandery), od kwietnia 1943 r. nazywane UPA – dowódca Dmytro Klaczkiwśkyj
ps. Kłym Sawur, od listopada 1943 r. Roman Szuchewycz ps. Taras Czuprynka (Kłym
Sawur został dowódcą UPA-Północ bezpośrednio działającej na Wołyniu);
– Oddziały Wojskowe OUN-M (od przywódcy tej frakcji. Andrija Melnyka);
– bojówki Frontu Ukraińskich Rewolucjonistów.
W OUN-SD/UPA funkcjonował aparat Służby Bezpeky (SB).
Duża część ukraińskiej ludności cywilnej była członkami następujących
„parawojskowych” struktur OUN:
– bojówki i oddziały terenowe (zarówno OUN-SD jak OUN-M);
– „siatka żeńska”;
– siatka młodzieżowa „Sicz”;
– Samooboronni Kuszczowi Widdiły (wiejskie oddziały samoobrony, dalej:
SKW);
– Oddziały Specjalnego Przeznaczenia (dalej: OSP);
– „grupy dywersyjne”.

A. Bulbowcy

198

Wiosną 1942 r. „Taras Bulba” utworzył Ukraińską Powstańczą Armię. Była
to pierwsza organizacja typu wojskowego na Wołyniu. Kadrę stanowili ludzie przysłani z OUN-M. Początkowo sztab mieścił się w rejonie Olewska (na wschód od
granicy RP). W grudniu 1942 r. oddziały UPA powstawały w rejonie Pińska, w lasach
Ostroga i Mizocza (pow. Zdołbunów) oraz Szumska (pow. Krzemieniec).19 W 1943 r.
oddziały Borowcia działały w pow. Kostopol, Sarny i na północy pow. Równe. Jednak najczęściej operowały w rejonie miejscowości: Ludwipol, Berezne, Kostopol,
Stepań (pow. Kostopol), Korzec (pow. Równe) i Olewsk.20 W lipcu i sierpniu teren
działania zmalał do trójkąta: Ludwipol–Berezne–Olewsk.21 Trudno jest ocenić li-
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czebność oddziałów „Bulby”. Według różnych danych wahała się ona od 300–500
do poniżej czterech tysięcy (według raportów niemieckich). Miarodajne źródła szacują, że wiosną 1942 r. grupa „Bulby” liczyła ok. 300 ludzi, by pod koniec 1942 r.,
według raportów sowieckich, zwiększyć się do ok. 700. Według sowieckiej partyzantki oddziały „Bulby” w czerwcu 1943 r. liczyły ok. 1600 ludzi: „W obwodzie rówieńskim działają oddziały bulbowskie: Berehy – 400 mężczyzn, Łehendy – 450,
Jerymszczyny – 325, Orła – 100, Macharka – 300 mężczyzn”.22 Zdaniem Marczuka,
„organizacyjne jądro – 200–300 wojaków – przebywało w lasach, a reszta uczestników żyła legalnie po wsiach i stanowiła mobilizacyjną rezerwę [...]”.23 Ta liczba jest
znacznie zawyżona, wydaje się bowiem, że pod koniec czerwca 1943 r. nie przekraczała 1000 ludzi.24 Pod koniec 1942 r. i niemal do końca maja 1943 r. Boroweć współpracował z OUN-SD i prowadził rozmowy scaleniowe, co m.in. powodowało ciągłe
uszczuplenia stanu osobowego oddziałów „Bulby” na rzecz UPA Klaczkiwśkiego.25 199
Ostatecznie 18 sierpnia 1943 r. ostatni kilkudziesięcioosobowy oddział został przejęty przez UPA.26 Naukowcy spierają się o udział oddziałów „Bulby” w mordach na
Polakach. Nie ulega wątpliwości, że uczestniczyły w niektórych z nich. Natomiast
sami badacze ukraińscy przytaczają meldunek Saburowa, który obarcza „Bulbę”
większymi mordami, pisząc:
Bulbowcy napadają na polskie wsie… We wsi Hurla [właściwie Górna
– M.S.] rejonu ludwipolskiego bulbowcy związali dwie polskie rodziny
i zawieźli je do lasu i bestialsko zarżnęli ich kindżałami... na chutorze
Berestowiec 10 maja bulbowcy zarżnęli 11 Polaków. We wsi Aleksandrówka 21 maja bulbowcy zabili część polskiej ludności i spalili wieś.
Spalono polskie wsie i chutory: Karaczun – 100 zagród, Katarzynówka – 150 zagród, Jancek [Janówka – M.S.] – 100 zagród, Sochy – 80
zagród. Ludność, jak nie zdążyła uciec, zamordowano.27

W tych miejscowościach zginęło kilkaset osób, najwięcej zaś w Sochach
– 129. Sam Boroweć w swoich listach do OUN-SD zdecydowanie protestował
przeciwko rzezi Polaków.
28

B. Banderowcy

Dla tworzenia oddziałów OUN typu wojskowego zasadnicze znaczenie
miały konferencje: II z kwietnia 1942 r. i III z lutego 1943 r. oraz konferencja referentów wojskowych z grudnia 1942 r. w okolicy Lwowa i z lutego 1943 r. we wsi
Poddębce w pow. Łuck, zorganizowana przez W. Iwachiwa ps. „Som” dla aktywu
ounowskiego obwodu wołyńskiego.29
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Na II Konferencji OUN-SD podjęto „Uchwałę polityczną”, w której czytamy:
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3. Swoją politykę międzynarodową budujemy: a) na tworzeniu i rozbudowie własnych sił rewolucyjno-politycznych i wojskowych [...] „26.
Stosunek do Polaków. [...] Jednocześnie kontynuujemy walkę przeciwko szowinistycznym nastrojom Polaków i apetytom co do Zachodnich Ziem Ukraińskich, przeciwko antyukraińskim intrygom oraz
dążeniom Polaków w kierunku opanowania gospodarczo-administracyjnych dziedzin aparatu [niemieckiej władzy okupacyjnej – M.S.]
Ziem Zachodnioukraińskich kosztem odsunięcia Ukraińców.30

Na mocy tej uchwały zaczęto już w połowie roku tworzyć, w ramach sił „rewolucyjno-politycznych”, bojówki i oddziały terenowe, a nie, jak spora grupa naukowców twierdzi, SKW i Odziały Specjalnego Przeznaczenia.31 Zgodnie z „Uchwałą” celem działania tych oddziałów stała się eliminacja (zabójstwa) tych Polaków,
którzy są lub mogliby stanowić konkurencję dla zajmowania miejsc w niemieckim
aparacie okupacyjnym, czyli leśników, pracowników aparatu administracji terenowej itd. Stąd w pierwszym okresie mordowano przedstawicieli polskiej inteligencji,
którzy z różnych względów nie zostali deportowani przez Sowietów.
Już w czerwcu 1942 r.32 zrewidowano pogląd dotyczący tworzenia regularnych oddziałów zbrojnych. W dokumencie „Partyzantka i nasze stanowisko wobec
niej” OUN była temu przeciwna z uwagi na to, że:
Ona [ludność ukraińska – M.S.] jest świadoma, że w czasie, gdy na
wschodzie stoją jeszcze milionowe armie bolszewickie, wszelka nasza zbrojna akcja przeciwko Niemcom byłaby pomocą dla Stalina [...]
Musimy oszczędzać nasze siły, bowiem wierzymy, że wojna w swoim
ostatnim stadium, przyniesie nam możliwość walki o zbudowanie
własnego Państwa Ukr.33
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Dopiero rosnące znaczenie oddziałów „Bulby” oraz ucieczki chłopów do
lasu w obawie przed wywózką na roboty do Niemiec pod koniec 1942 r. przyśpieszyły decyzję o stworzeniu stałych oddziałów zbrojnych. Pierwsze z nich zaczęły
powstawać w listopadzie i grudniu 1942 r., wchodząc w skład Oddziałów Wojskowych (dalej OW) OUN. Energiczniej i bardziej planowo zaczęły powstawać po III
konferencji OUN (luty 1943 r.), na której postanowiono utworzyć własną „Armię
Wyzwoleńczą”. Do połowy marca 1943 r. siły OW OUN-SD liczyły ok. 400 ludzi. Po włączeniu 1200–1500 policjantów oraz w wyniku przymusowej mobilizacji
w końcu maja 1943 r. UPA liczyła ok. 4220 ludzi. Największy swój stan osiągnęła
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na przełomie sierpnia i września, kiedy to jej liczebność wzrosła do ok. 7800 ludzi. Na koniec 1943 r., wskutek częściowego rozpuszczenia członków oddziałów do
domów34, dezercji i szerokiej czystki prowadzonej przez SB w ramach przygotowania się do przyjścia Sowietów stan UPA zmalał do ok. 5600 ludzi. Powyższe dane
są wynikiem obliczeń autora, dokonanych na poziomie oddziałów. Są one na ogół
zbieżne z ustaleniami historyków ukraińskich.35

C. Służba Bezpeky OUN-SD

Pierwszą strukturą OUN, która zapisała się krwawo na Wołyniu (i nie tylko)
była Służba Bezpeky OUN (Służba Bezpieczeństwa, dalej: SB). Zdaniem Skorupśkiego: „Służba Bezpeky (SB), która była swego rodzaju polityczną policją w banderowskim systemie, zrobiła bardzo dużo krzywdy, tak w samej UPA, jak i w całej
cywilnej ludności i bardzo często rzucała zły cień na ten system”.36 Najdobitniej 201
SB scharakteryzował uczestnik banderowskiego ruchu na Wołyniu Podworniak:
„Najbardziej zapamiętamy banderowskie SB (Służba Bezpeky). Tych dwóch liter
nasi ludzie bali się nie mniej niż NKWD czy Gestapo, bo kto popadł w ich ręce,
żywym już nie zostawał”.37 By, nie ulec złudzeniom, że działalność SB dotyczyła
tylko wewnętrznych spraw nacjonalistów warto wspomnieć, że już 14 lutego 1942 r.
w instrukcji dla „rejonowych referentów bezpeky” zapisano m.in. takie zadania:
„1) obserwacja ruchów w terenie wszystkich wrogich czynników (Polaków, Moskali, komunistów, melnykowców, Niemców [ważna jest kolejność – M.S.]); 2) ujawnienie ich organizacji, członków i kierowników, związków z miejscową ludnością,
magazynów broni i literatury [...].”38
Rolę SB przybliża również rozkaz nr 2 z 10 września 1943 r. M. Kozaka ps.
„Smok” – referenta SB w Okręgu Wojskowym (dalej skrót ukraiński WO) Bohun:
Przypominam, jeszcze raz wszystkim referentom SB WN [Wojskowych Nadrejonów – M.S.], że pol[icyjno-]wyk[onawczy] oddział referentur SB WR [Wojskowych Rejonów – M.S.] i W podrejonów mają
prawo wydawania kary śmierci tylko wrogom narodu ukraińskiego.
Za wrogów narodu ukraińskiego uważamy wszystkich komunistów,
niezależnie od narodowości, Lachów, wszystkich współpracowników
niemieckiej policji bez względu na narodowość.39

Z chwilą powołania oddziałów zbrojnych OUN – SB miała w nich swoich
ludzi od szczebla sotni do szczebla rejonu. Była swoistą „organizacją w organizacji”
i miała własny funkcjonalny nadzór, na czele którego na Wołyniu stał Wasyl Makar
ps. „Bezridnyj”, „Siromaneć”.40 Pod względem organizacyjnym podlegała aparatowi
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OUN. Od września 1943 r. podstawowe ogniwa SB były też w podrejonach; zastępcą
kuszczowego musiał być esbowiec, a donosiciele/informatorzy musieli być w każdej wsi.41 W praktyce morderstw dokonywali wszyscy esbiści, zarówno indywidualnie, jak i w bojówkach SB (BSB). Bojówki działały na każdym szczeblu do rejonów
(od września 1943 r. także w podrejonach). Ich liczebność na Wołyniu zależała od
szczebla OUN. I tak:
„[...] SB WN ma 6 do 8 uzbrojonych żandarmów (bojówka). Podstawowe ogniwo policyjno-wykonawczego oddziału referentury SB WR
3 do 5 żandarmów (bojówka), a podstawowe ogniwo WP [Wojskowego Podrejonu – M.S.] 2 do 3 żandarmów (bojówka) plus gońcy i kurierzy.”42

Dla określenia skali możliwości popełnienia morderstw przez SB niezbędne
będzie ustalenie liczebności tej formacji do końca największych mordów tj. do końca
sierpnia 1943 r. Zakładając maksymalne obsady każdej bojówek na danym szczeblu
OUN na Wołyniu, przy liczbie 11 Nadrejonów (bez Pińskiego i Stolińskiego, a z Krzemienieckim) obejmujących 76 Rejonów43 można wyliczyć, że liczebność bojówek mogła sięgnąć 468 ludzi. Z uwagi na fakt, że BSB należały do aparatu SB, którego część
brała czynny udział w mordach, to doliczając ok. 100 ludzi otrzymujemy wielkość
560–600 esbistów, którzy brali bezpośredni udział w morderstwach. Ile osób mogła
zamordować jedna bojówka SB, dowiadujemy się z zeznań dowódcy BSB w rej. rówieńskim O. Kyryluka: „Ze słów »MAKARA« wiem, że moja »bojówka« zlikwidowała ponad 140 osób – Ukraińców, Polaków, Rosjan i Czechów. Wśród nich była znaczna
liczba sowieckich jeńców wojennych, którzy uciekli z obozów niemieckich”.44

D. Melnykowcy
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OUN-M zaczęła tworzyć swoje struktury zbrojne po decyzjach Konferencji
w Rudni Poczajowskiej (pow. Dubno) 24–25 maja 1942 r. Wówczas O. Kandyba-Olżycz został wybrany zastępcą Andrija Melnyka i zarazem przewodniczącym prowidu
na Ukrainie.45 Był on zwolennikiem tworzenia własnych bojówek i stałych oddziałów
zbrojnych. Pierwszy z nich został utworzony po przejściu policji krzemienieckiej do
podziemia w lasy antonowieckie, nad jeziorem Głębokie w pow. Krzemieniec. Jego
dowódcą został M. Nedzwedśkyj ps. „Chron” (zarazem dowódca bazy), a od 25 marca
na mocy rozkazu nr 117 powiatowego prowidnyka na Krzemieniecczyźnie M. Danyluka ps. „Błakitnyj” już „formalnie”.46 Na początku maja w bazie melnykowców
znajdowało się ok. 400 ludzi, których zorganizowano w trzy sotnie: bojową – Żurby,
szkolną – Łysenki i gospodarczą – Harkawenki.47 Oddziały te działały na terenie pow.
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Krzemieniec (komendant M. Danyluk ps. „Błakitnyj”) i południowo-wschodniej
części pow. Dubno (komendant R. Kyweluk ps. „Woron”48). W okresie do wcielenia
do UPA oddziały „Chrona” i „Kruka” ściśle współpracowały.49 Na początku czerwca (ok. 5–6 dnia) na teren pow. Włodzimierz Wołyński udał się W. Biłyj ps. „Arijeć”
wraz z 22–25 ludźmi w celu tworzenia dalszych oddziałów zbrojnych.50 Na początku
lipca oddziały „Chrona” liczyły ok. 500 ludzi (w tym trzy pełne sotnie), natomiast
na Dubeńszczyźnie pod dowództwem Uhrenki dalszych 50 ludzi.51 W nocy z 6 na
7 lipca, po napadzie oddziałów „Chrona” na Wiśniowiec jego obóz został otoczony
przez sąsiadów – „przyjaciół” (Enej, Kruk, Czernyk) z UPA i po rozbrojeniu całość
została wcielona do UPA. Biłyj utworzył w rej. Włodzimierza Wołyńskiego jedynie
sieć wiejskich bojówek i po ultimatum UPA znalazł się w dywizji SS Galizien. W dniu
19 sierpnia „Błakitnyj”, ostatni zwierzchnik wszystkich oddziałów OUN-M, wydał
rozkaz zachęcający do wstępowania członków i sympatyków OUN-M do UPA.52 Li- 203
czebność oddziałów zbrojnych OUN-M nigdy nie przekraczała ok. 600 ludzi, a informacje o 2–3 tys. członków były znacznie przesadzone.

E. FUR i pozostałe organizacje

W drugiej połowie 1942 r. powstał oddział Tymisza Basiuka ps. „Wołodymyr Jaworenko”, należący do kanapowęj organizacji Front Ukraińskiej Rewolucji.
Działała na terenie pow. Krzemieniec, szczególnie w rejonie Łanowiec, Wiśniowca
i Poczajowa. W sferze operacyjnej ten mały, kilkudziesięcioosobowy (maksymalnie
100 ludzi) oddział ściśle współpracował z oddziałami „Kruka” i „Chrona”. Po wcieleniu melnykowców i bulbowców do UPA także dla oddziału Jaworenki nie było już
miejsca. Sam Basiuk został prawdopodobnie zlikwidowany przez SB.53
Na terenie pow. krzemienieckiego działały także oddziały o charakterze innym niż nacjonalistyczny, np.: Wolne Kozactwo, Chołodny Jar czy Wolna Ukraina. Liczyły one 30–70 ludzi.54 Po wcieleniach niektórych z tych formacji do UPA,
w okresie największej liczebności, na początku września 1943 r. stałe oddziały
zbrojne i bojówki SB mogły liczyć maksymalnie do 8400 ludzi (7800+600). Należy
podkreślić, że na Wołyniu organizacje te ściśle ze sobą współpracowały. „Taras Bulba” z OUN-SD m.in. w sprawach organizacyjnych, z OUN-M m.in. w sprawach
kadrowych; OUN-SD i OUN-M m.in. na odcinku wspólnych akcji zbrojnych.

Nacjonaliści a ukraińska ludność cywilna
Ukraińscy mieszkańcy wsi na Wołyniu, z inspiracji i pod kierownictwem
nacjonalistów, brali bezpośredni udział w ludobójstwie Polaków. Nie można więc
zgodzić się z twierdzeniami niektórych historyków ukraińskich, że:
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na początku ukraińskie zbrojne oddziały znajdowały się pod dowództwem banderowców i na ich rozkaz rozpoczęły antypolskie napady.
Dalej te oddziały działały według własnego scenariusza. Ostatnie
twierdzenie można rozumieć w taki sposób, że antypolskie wystąpienia ludności ukraińskiej na Wołyniu trzeba było tylko zainicjować,
a dalej ukraińska ludność cywilna, zapewne tylko przy wsparciu kilku
uzbrojonych przedstawicieli UPA, prowadziła je samodzielnie.55

Nie był to też swoisty imperatyw, który im to nakazywał. Część Ukraińców
dokonywała zbrodni z przekonania, część zapewne ze strachu. Czynnikiem zastraszania była m.in. stała obecność bojówki stanicznego we wsi i członkowie SB.
W latach 1943–1944 według szacunku Marczuka OUN na Wołyniu liczyła
ok. 12 tys. członków.56 Jeżeli porówna się tę liczbę z liczebnością oddziałów zbrojnych to zastanawia fakt, że w rozważaniach nad możliwością dokonania tak wielu
mordów na Polakach lekceważy się ten potencjał i nie widzi w nim bezpośredniego
wykonawcy morderstw. Struktura tej organizacji obejmowała obwody, okręgi, nadrejony, rejony, podrejony, kuszcze i stanice. Na potrzeby tej pracy najbardziej interesujące są: rejon i stanice. Np. w rejonie zdołbunowskim było 5 podrejonów, a w nich
kolejno 9, 7, 1, 1 (sam Zdołbunów) i 5 wsi (stanic). Pogrupowane one były w kuszcze
obejmujące 2–3 stanice.57 W podrejonach i rejonach były prowidy (kierownictwa)
składające się z 4 do nawet 8 aktywistów. Stanicami i kuszczami kierowały zespoły
3–4-osobowe. Prowidnyk rejonowy był odpowiednikiem sotennego w UPA i jeżeli
oddział UPA zjawiał się na jego terenie, to mógł wykonywać swoje akcje tylko za
wiedzą rejonowego.58

A. Dotychczasowy stosunek do Polaków
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Aparat ounowski oraz hierarchowie prawosławni poddawali Ukraińców
ideologicznej i politycznej indoktrynacji. W jej wyniku z normalnych sąsiadów,
współbraci w doli i niedoli, pomimo koligacji rodzinnych, stali się katami Polaków.
Osobną kwestią jest czy z własnej inicjatywy, czy ze strachu.
Jedno z najtrafniejszych określeń odnoszących się do stosunków polskoukraińskich, jeszcze przed wybuchem rzezi na Polakach zawarł w swoich wspomnieniach Leon Żur:
Dotychczasowe współżycie między ludnością prawosławną i katolicką – bo to (a nie język) stanowiło podstawowy miernik przynależności narodowej – układało się poprawnie. Ludzie byli sobie nawzajem
potrzebni i pomocni. Organizowano wspólne wesela, zabawy i tańce, zapraszano w gościnę z okazji świąt religijnych czy uroczystych
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podwalin pod nowo wznoszone budynki mieszkalne, prowadzono
sąsiedzkie pogawędki i wzajemnie zasięgano rad w sprawach gospodarczych i innych.59

Nacjonaliści ukraińscy, w imię ideologii Dymitra Doncowa, indoktrynowali
lud ukraiński (czerń) w czasie II wojny światowej, osiągając swój cel – nienawiść
narodową. Ich zamierzeniom sprzyjał okupant niemiecki. Banderowcy w swoich
działaniach wobec społeczeństwa ukraińskiego wykorzystali efekty proklamacji
rządu Stećki z 30 czerwca 1941 r., czym wzbudzili nadzieję na własną państwowość.
Nadal podtrzymywali miraż uzyskania niepodległości, a tym samym nadzieję na
zdobycie m.in. ziemi, większego dostępu do szkół w języku ukraińskim, funkcji
publicznych. Mieszkańcy wsi mogliby zrewanżować się za rzeczywiste czy urojone
krzywdy, jakich doznali ze strony Polaków. Ounowska propaganda podsycała nega- 205
tywne nastroje wśród społeczeństwa, wobec ludności i inteligencji polskiej, mimo
że zostali oni już w 1940 r. deportowani przez Sowietów. Ukraińcom wmawiano, że
w okresie międzywojennym Polacy okupowali ich „rodzinną i etniczną” ziemię.
OUN pozyskiwał przychylność mieszkańców wsi różnymi sposobami.
Najważniejszym była propaganda, w dalszej kolejności szkolenia, których efektem
było uczestnictwo w różnych doraźnych akcjach i praca na rzecz „sprawy”.

B. Szkolenia i  propaganda nacjonalistyczna

W każdym rejonie OUN funkcjonował trzyosobowy zespół szkoleniowolektorski.60 W każdej wsi pracował jeden agitator.61 Agitację wśród ludności ukraińskiej prowadziły też oddziały UPA. „Kłym Sawur” rozkazem nr 4 (6) z sierpnia 43 r.
przypomniał, że:
Na wszystkich postojach [oddziałów UPA – M.S.] podczas wszelkich
pobytów wśród cywilnej ludności tak dowódców jak i instruktorów,
a także lepszych strzelców obowiązkiem jest zająć się propagandą,
wyjaśnieniami wiadomości i nierozumianych przez ludność naszych
problemów.62

Szczególny obowiązek szerzenia propagandy spoczywał na instruktorach
politycznych oddziałów UPA:
Na każdym kroku w oddziale, czy podczas postoju wśród ludności
prowadzi swoją robotę wychowawczą i uświadamiającą. [...] On jest
tym, który ma zjednać przychylność i sympatię dla UPA całej ludności cywilnej. Dlatego wśród ludności, w czasie postoju prowadzi spot-
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kania, czyta prasę, intonuje nasze pieśni, rozjaśnia cele naszej walki
[...] aby ludność miała o nas jak najlepsze zdanie, aby tym zbić chytre
kłamstwo wroga, że jesteśmy bandytami [...].63
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Agitatorzy organizowali we wsiach wspólne czytanie prasy nacjonalistycznej, przy czym „trudniejsze sprawy” były wyjaśniane np. przez stanicznego. Jednocześnie ludności ukraińskiej zabraniano zaznajamiania się z propagandą przeciwników, a nawet korzystania ze zrzutów. Taki zakaz znajdujemy w rozkazie nr 5 z 29
września 1943 r. Jarosława Karmeluka (ps.) – dowódcy zaplecza WO Turiw:
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nakazuję [...] 2) zabronić ludności zbierania jakichkolwiek rzeczy
zrzucanych z samolotów i ich używania. 3) Wszystko, co zrzucane
z samolotów, jak: cukierki, czekolady, cukier, sól, ołówki, papierosy,
lulki, tabakiery, ulotki itp. palić a wszelkiego pochodzenia płynne
środki w butelkach itp. głęboko zakopywać w wysokich i suchych
miejscach.64

O chęci przejęcia przez OUN w swoje ręce walki z „wrogiem” świadczy
wydawanie już od stycznia 1942 r. pisma Bojownik, które miało na celu: „zespalać
szeregi bojowników, aby byli oni gotowi do wykonania wielkich zadań, nałożonych
na nich przez historię”.65 Aby byli efektywni, zdecydowano się na: „2) Stałe i gruntowne szkolenie kadr członkowskich OUN. Każdy członek musi być przygotowany
wojskowo, politycznie i fachowo”.66
W związku z tym każdy mężczyzna w wieku do 45 lat obowiązkowo musiał
brać udział w szkoleniu wojskowym, które odbywało się 2–3 razy w tygodniu, w terenie zagrożonym tylko nocą.67 Ilość różnorakich szkoleń (w tym typu wojskowego)
z czasem wzrastała. Np. w lipcu–sierpniu 1942 r. w pow. Krzemieniec i Dubno brało
w nich udział ok. 1500 osób68, a już w sierpniu 1943 r. tylko w nadrejonach (odpowiednik powiatu) Kostopol – 5770, Sarny – 4700 ludzi.69
Innym sposobem na zjednanie mieszkańców wsi było wspólne obchodzenie najróżniejszych, nieraz stworzonych przez samych nacjonalistów, świąt „patriotycznych” i rocznic. Szczególną więź nawiązywano podczas świąt Wielkanocnych
i Bożego Narodzenia. Jeden z uczestników zdarzeń tak opisuje Wielkanoc 1943 r.:
Zbliżały się święta Wielkanocy. Wszystkie okoliczne wsie zapraszały
kureń do siebie, by świętować. W Wielki Czwartek wszystkie trzy
sotnie, które były pod dowództwem Ołeha [M. Jakymczuk – M.S.]
przybyły do wsi, aby wysłuchać Mszy Świętej i wyspowiadać się,
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przyjąć komunię. [...] Na zaproszenie mieszkańców wsi Jaromel, Silno, Bereściany, Domaszów, Horodyszcze, leśniczówek Łopateń i Żurawicze [pow. Łuck – M.S.] oddział świętował Wielkanoc wśród wieśniaków.70

C. Rola duchowieństwa prawosławnego

Rola odgrywana przez duchowieństwo prawosławne (grekokatolicy stanowili margines społeczeństwa ukraińskiego na Wołyniu) była bezcenna. Dawało nie
tylko wsparcie duchowe, ale niejednokrotnie stanowiło przykład, jak nie osobisty, to rodzinny. W cerkwiach prowadzono antypolską agitację (np. Deraźne pow.
Kostopol), zachęcano do rzezi Polaków (np. we wsi Twerdyń) i rozdawano ulotki
nawołujące do niej (np. w rej. Podkamienia71). W wielu świadectwach Polaków,
w szeregu cerkwi miejscowi popi święcili narzędzia zbrodni: noże, siekiery, widły, 207
topory itp. (np. Twerdyń, Pogorełówka, Podlisy, Połapy Kolonia Biełczakowska, Sadów, Borowe, Pustomyty, Zagorany, Borowce, Kisorycze, Siedliszcze, Hubków72).
Zdaniem A. Sowy, przekazy te to wtórne dowody, bo nikt z relacjonujących nie
uczestniczył w takich „uroczystościach”, i że te wspomnienia wynikają z oczytania się literaturą ukraińską.73 Relacje są pośrednie, bowiem Polaków nie wpuszczano do cerkwi, bądź sami nie wyobrażali sobie pobytu w niej. Wydaje się jednak,
że przekazy Polaków są prawdziwe z uwagi na fakt, że problem odpowiedzialności
duchownych prawosławnych za te czyny był omawiany na spotkaniu metropolity
Polikarpa z komisarzem generalnym Wołynia i Podola Heinrichem Schöne 8 maja
1943 r.74
Znane są wypadki błogosławieństwa przed wyprawami na mordy75, prowadzenia procesji, aby napad skończył się pomyślnie dla nacjonalistów (np. w Mizoczu76), wydawania poleceń zabójstwa konkretnych osób (np. Zaleszany gm. Bielska
Wola77), wreszcie księża niejednokrotnie sami stawali na czele napadu (np. Kolonia
Janówka78) lub mordowali (np. 17 Polaków w Czartorysku, pow. Łuck79). Także dzieci niektórych duchownych brały udział w rzeziach, niejednokrotnie stając na ich
czele (np. Parośla I, Czmykos80).
W tym miejscu warto poruszyć jeszcze dwie sprawy. Już w 1942 r. w siedzibie
metropolity Polikarpa w Łucku stworzono seminarium dla kształcenia kadr Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. Wychowankowie w praktyce byli kierowani do oddziałów zbrojnych i brali bezpośredni udział w napadach (np. Semen
Hajuk, Ołeksandr Hłowaćkyj, Petro Melnyk czy Pawło Rymarczuk). Inny wychowanek-duchowny był sotennym o pseudonimie „Czerniak” w rej. Demidówka (pow.
Dubno), a „Watra” został dowódcą bojówki SB.81 I sprawa druga: parochowie (proboszczowie) płacili od każdej cerkwi na rzecz UPA daninę pieniężną w wysokości

Udział ukraińskiej ludności cywilnej w masakrach Polaków na Wołyniu w latach 1942–1943
10–15 tys. rubli sowieckich. Z tego źródła wpływy do kasy nacjonalistów wynosiły
ok. 1 mln rubli.82
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nacjonalistycznej
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Na niektórych obszarach Wołynia Ukraińcy prowadzili szersze akcje obejmujące wiele wsi. Do najważniejszych należy zaliczyć: wici chlebowe, przepisywanie w kilku egzemplarzach i przekazywanie dalej różnych antypolskich „przepowiedni”, akcję stawiania krzyży i sypania mogił (Polacy uważali, że to wezwanie do
rzezi i symboliczny grób Polski83, natomiast Ukraińcy, że to „Walczącym za wolność
Ukrainy”84), propagandę szeptaną. Inną akcją, mającą na celu zastraszanie Polaków, było oznaczanie farbą poszczególnych zagród – np. kolejne numery, krzyże
na drzwiach odpowiadające liczbie domowników, czy wreszcie malowanie liczby
„102”, szczególnie w pow. Horochów. Istnieje kilka hipotez na temat znaczenie tego
ostatniego symbolu. Wydaje się, że ma to związek z Ołeksym Brysiem ps. „Ostap”,
dowódcą jednego z oddziałów działającym na terenie Horochowszczyzny. Liczba
„102” była jego numerem dla otrzymywania poczty polowej (niektórzy twierdzą, że
był to również pseudonim).85
Bardzo wstydliwą sprawą dla cywilnej ludności ukraińskiej było uczestnictwo w tajnych, najczęściej nocnych, zebraniach wiejskich, zwoływanych przez
aktywistów OUN i dowódców UPA. Podejmowano na nich decyzję o wspólnym
napadzie, najczęściej na sąsiednią wieś lub wsie zamieszkałe przez Polaków.86 Według Starodubeć: „Małogramotni wieśniacy słabo orientowali się w kwestiach politycznych i pragnęli otrzymać informację, jaka ich bardzo ciekawiła, nie z ust »jakichś polskich pańczyków« czy »uczonych politruków«, lecz »swoich«”.87 Trzeba
podkreślić, że były to dla chłopów ukraińskich bardzo pożyteczne i potrzebne informacje – kiedy i na którą wieś polską lub zamieszkaną częściowo przez Polaków
jest planowany najbliższy napad. Takie zebranie odbyło się np. we wsi Mogilno (gm.
Werba w pow. Włodzimierz Wołyński). Spotkanie zorganizował sołtys Juhym Orluk między 9 a 13 sierpnia 1943 r. Uczestniczyli w nim m.in. dwaj członkowie UPA
i w toku zebrania „»Zaliznyj« [z UPA – M.S.] spytał obecnych, czy chcą oni i czy
będą walczyć z wrogiem (z kim konkretnie, nie powiedział). Zebrani odpowiedzieli,
że będą walczyć z wrogiem”.88 Tydzień później, wykonując decyzję zebrania, w lesie
Owadnieńskim wszyscy mężczyźni – Ukraińcy z Mogilna odbyli odprawę – szkolenie, zaś w nocy z 29 na 30 sierpnia Wołodymyr Łuciuk z Marcelówki, jako dowódca
ośmioosobowej bojówki zebrał ukraińskich mieszkańców wsi Mogilna i powiedział
im: „Teraz pójdziemy likwidować wszystkich Polaków zamieszkałych we wsi Mohilno, ponieważ władze UPA wydały rozkaz zlikwidowania wszystkich Polaków
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[...]”.89 W napadzie uczestniczyło ok. 100 Ukraińców. Zamordowano 69 polskich
mieszkańców Mogilna.90 Takie zebrania były zwoływane np. w wsiach: Białozórka,
Bereżanka, Krasnołuka, Borsuki, Tatarzyńce w pow. Krzemieniec.91

Ukraińska ludność cywilna w organizacjach
nacjonalistycznych
Bardzo istotne dla nacjonalistów stało się angażowanie ludności ukraińskiej
do pracy na rzecz idei nacjonalistycznej. Nie musiały to być wielkie sprawy, ale dawały poczucie, że jest się zauważonym i docenionym, a kto wie, może w przyszłości
da to efekty np. w postaci większego areału ziemi. Tak więc m.in. dawano podwody
i żywiono podczas przegrupowania oddziały, umożliwiano pobyt rannym w domostwie, zbierano żywność i odzież oraz ją przechowywano, przenoszono „sztafety”, 209
roznoszono literaturę i ulotki, sygnalizowano zagrożenia, brano udział we wszystkich nakazanych akcjach. Należy podkreślić, że działalność ta była doskonale zorganizowana. We wsiach ukraińskich funkcjonowała siatka ounowska (staniczny), która
kierowała wszystkimi sprawami, siatką żeńską, „junaków”, wreszcie chłopi mogli być
członkami bojówek zbrojnych, czy przygotowywać wieś do przyjścia Sowietów.

A. Siatka żeńska

Kobiety, będące w „siatce żeńskiej” OUN brały przede wszystkim udział
w organizacji pobytu i obsłudze rannych nacjonalistów oraz w przenoszeniu poczty polowej. Uczestniczyły również w szkoleniu typu wojskowego.

B. Młodzieżowa „Sicz”

Przedmiotem uwagi nacjonalistów była młodzież, zarówno męska, jak i żeńska. W każdej wsi powstawały oddziały pod nazwą „Sicz”. Składały się one z młodzieży w wieku 10–17 lat. Starsza podlegała już poborowi do UPA.92 Ich zadaniem
było odbycie szkolenia pod względem wojskowym, najczęściej z drewnianymi atrapami karabinów, przenoszenie poczty, przeprowadzanie oddziałów UPA między
stanicami. Brali także udział w zbiorowych i indywidualnych napadach. Chłopców
zorganizowano na wzór wojskowy w roje, czoty i sotnie; na czele każdej jednostki
stał prowidnyk.93
Szkolenia prowadził najczęściej dorosły, członek bojówki wiejskiej. Odbywały się one codziennie, razem z członkami bojówki dorosłych. Raz na dwa tygodnie szkolił ich instruktor z UPA.94 Według sowieckich raportów, np. w obwodzie
rówieńskim w maju 1943 r. „Sicz” liczyła ok. 3 tys. członków.95
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Wiele kontrowersji budzi funkcjonowanie kuszczowych oddziałów samoobrony (SKW). Zdaniem niektórych badaczy ukraińskich powstały one w drugim
kwartale 1942 r. na mocy decyzji II Konferencji OUN. Twierdzą oni, że SKW nie
mogły brać udziału w mordach Polaków na Wołyniu ze względu na swój „obronny” charakter. Jest to tylko częściowo zgodne z prawdą. SKW powstały w ostatnim
kwartale 1943 r. Podstawą ich tworzenia był rozkaz nr 8 z 30 sierpnia 1943 r. Kłyma
Sawura, kontrasygnowany przez szefa sztabu płk. L. Stupnyćkiego ps. „Honczarenko”.96 Czytamy w nim m.in.:
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Referenci organizacyjno-mobilizacyjni [tzw. ref. org-mob – M.S.]
w okręgach wwojskowych pilnie mają przystąpić do organizacji samoobrony. Każdy nadrejon, rejon, wieś powinny stać się obozem
wojskowym, by pod kierownictwem wojaków naród był zdolny do
obrony i ataku.

Do rozkazu była dołączona „Instrukcja w sprawie samoobrony”.97 SKW
w praktyce były skierowane przede wszystkim przeciwko Sowietom (partyzantom
i Armii Czerwonej) i Polakom, chociaż w „Instrukcji” czytamy: „Polacy. Bez Niemców i bolszewików przedstawiają niewielką siłę”. Podkreślmy, że było to już po akcji „oczyszczającej” z Polaków, więc rzeczywiście siła Polaków nie była wielka, bo
oddziały partyzanckie były dopiero w organizacji.
Ukraińcy twierdzą, że był to ruch oddolny samych mieszkańców wsi, ograniczony do wsi. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. SKW były tworzone przez
OUN z wydatnym udziałem UPA. Obejmowały, jak nazwa wskazuje, kuszcze (czyli
kilka wsi) i wyższe szczeble struktury OUN. Świadczą o tym m.in. następujące sprawozdania i rozkazy, w których zawarto, co następuje: w sprawozdaniu ref. org-mob
WO Bohun – „Tyrsy”:
Oprócz organizacyjno-mobilizacyjnego [referenta – M.S.] odpowiedzialnego za całość pracy, istnieją w nadrejonach komendanci samoobrony. [...] We wszystkich nadrejonach prowadzi się szkolenie wojskowych komendantów samoobrony, którzy następnie zajmują się
szkoleniem ludności cywilnej. Wszyscy poborowi organizowani są
w roje i czoty i regularnie podlegają szkoleniu.98

Rozkaz nr 2 z 10 września 1943 dowódcy Świniarzyńskiej „Siczy” (WO
Turiw) Jarosława Karmeluka (ps.): „Samoobronę nadzorują bojowi dowódcy z od-
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działów UPA, którzy operuj[ą] w danym terenie”99; Rozkaz nr 27 z 16 stycznia
1944 r. P. Olijnyka ps. Enej – dowódcy WO Bohun: „1) Druhowi Ptaszce [S. Zatowkaniuk – dowódca zaplecza WO Bohun – M.S.] podporządkowuję samoobronę w całym WO – przekazuję sprawę rozdziału broni wśród członków [OUNSD? – M.S.] i ludności na terenie WO”100; Rozkaz z 16 stycznia 1944 r. Ptaszki:
„1) Komendanci wojskowych nadrejonów i rejonów podczas przyjścia bolszewików organizują i przejmują samoobronę. Wszyscy pracownicy zaplecza należą
do samoobrony [...] 13) Aktyw, który jest znany ogółowi, musi zejść do bojówek
samoobrony”101; Rozkaz nr 4 z 20 września 1943 r. dowódcy WO Turiw – Jurija
Stelmaszczuka ps. „Rudyj”:
1. Z względu na wytworzoną sytuację [zbliżanie się frontu – M.S.],
która wymaga zwiększenia czujności i powszechnej gotowości,
tworzyć w stanicach silne oddziały samoobrony pod nazwą „Wolne
kozactwo”. Cała broń wsi dla samoobrony. [...] Samoobroną we wsi
kieruje organizacyjno-mobilizacyjny stanic [tj. ze struktur OUN
– M.S.].102

Ten ostatni rozkaz jest ważny też z tego względu, że jak się okazuje, budowane przez OUN/UPA formacje wiejskie na Wołyniu nazywały się w 1943 r.
„Wolne kozactwo”, natomiast termin SKW dotyczy już drugiej sowieckiej okupacji
z 1944 r.103 O tej sprawie pisał już w 1953 r. apologeta UPA – Petro Mirczuk, który
jest wyrocznią dla naukowców ukraińskich w sprawach UPA:
Takie formy walki [byli w domach, a do morderstw byli mobilizowani na rozkaz dowódcy, po czym znowu wracali do domów – M.S.]
przyjęto po przyjściu bolszewików i w związku z tym już na kilka
dni przed przyjściem bolszewików tworzyły się na wzór poprzednich
oddziałów UNS [Ukraińska Narodowa Samoobrona w Małopolsce
Wschodniej w 1943 r. – M.S.] – Samooboronne Oddziały Kuszczowe,
SKW [...] Bojowe jądro SKW stanowi bojówka SKW [...].104

Oddział SKW liczył od 15 do 35 strzelców.105 We wsiach, w których było ponad 120 domostw ukraińskich, tworzono sotnię terenową. Podstawą organizowania
SKW stawały się dotychczasowe bojówki wiejskie.106
Z powyższego wynika, że Ukraińcy zorganizowani w SKW mogli brać
udział w morderstwach Polaków, w okresie od listopada do grudnia 1943 r. tj. po
akcji „oczyszczającej”.
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D. Oddziały Specjalnego Przeznaczenia
i „grupy dywersyjne”

Oddziały Specjalnego Przeznaczenia (Widdiły Osobływoho Pryznaczennia
– WOP) były tworzone, podobnie jak SKW, dopiero pod koniec 1943 r. Świadczy
o tym rozkaz „Tyrsy” nr 1 z 24 listopada 1943 r.: „1. Tworzyć w terenie bojowe jednostki, bojówki dywersyjne, dobrze je uzbrajać i stale szkolić. W pracy przygotowywać je systematycznie do sowieckiej rzeczywistości”.107 W miastach OSP określano
mianem „grup dywersyjnych”. W rozkazie nr 4 z 18 listopada 1943 r. Komendanta SB
w WO Bohun, podpisanym przez M. Krawczuka ps. „Kornij”, czytamy: „W związku z przesunięciem się frontu bolszewicko-niemieckiego, nakazuję stworzyć przeznaczone dla miast tak zw. grupy dywersyjne”.108 Już na początku grudnia 1943 r.
ref. org-mob WO Bohun, „Tyrsa” mógł szefowi sztabu D. Kazwanowi ps. „Czernyk”
zameldować: „2. Na całym terenie WO kontynuuje się tworzenie bojówek, grup dywersyjnych i bojówek ze specjalnym przeznaczeniem”.109 Rolę, zadania oraz strukturę OSP przybliża O. Wowk. Jego zdaniem, było to pododdziały pośrednie między
strukturami wojskowymi i podziemnymi:
W każdym rejonie podziemnym zazwyczaj miał działać jeden WOP
w sile czoty (20–40 osób). Pod względem operacyjnym podlegały
one referenturze wojskowej i SB, jednak w odróżnieniu od bojówek
SB (10–20 osób), nie wypełniały funkcji śledczo-karalnych, lecz wykonywały akcje dywersyjno-bojowe. [...] Podczas potyczek bojowych
z WW NKWD bojówki WOP nie wytrzymywały już pierwszego uderzenia przeciwnika i wycofywały się.110

Zadania „grup dywersyjnych” były następujące:
Do ich kompetencji przy wycofywaniu się Niemców z miast zalicza
się: I. Niszczenie archiwum we wszystkich urzędach jak: a) Urząd Pracy; b) Gebitskomisarz; Miejska Rada; wydział żywności przy Gebitskomisariacie i szereg innych urzędów. II. Zdobywanie broni. (W magazynach, przy likwidacji Niemców i in.) III. Likwidacja komunistów.
IV. Likwidacja konfidentów.111
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W 1943 r. te jednostki paramilitarne, które miały grupować chłopów, nie
zorganizowały ani jednej akcji dywersyjnej.
Jak z powyższego wynika ani SKW, ani OSP nie powstały na przełomie
1942 r. i w związku z tym nie brały udziału w morderstwach na Polakach, co najmniej do października–listopada 1943 r.
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Zmienny stosunek ludności ukraińskiej do nacjonalistów
Stosunek ludności ukraińskiej do nacjonalistów do czwartego kwartału 1943 r. był na ogół pozytywny, szczególnie na terenie, gdzie nie było wpływu
partyzantki sowieckiej (od II połowy 1943 r.). Jednak nawet „nadania ziemi” (po
wymordowaniu polskich gospodarzy), czy próby tworzenia administracji terenowej112 nie zlikwidowały strachu przed przyjściem Sowietów, przed odpowiedzialnością za zbrodnie popełnione na Polakach. Drugim ważnym czynnikiem, który
przyczynił się do zmiany stosunku, było całkowite rozpanoszenie się we wsiach
stanicznych i przymusowe zdawanie kontyngentów samej UPA: „Tego roku [1943
– M.S.] Ukraińska Powstańcza Armia gorliwie zbierała po wsiach różne kontyngenty dla swoich potrzeb. Zbierali wszystko, nawet ziarno. [...] w każdej wsi był
tzw. staniczny, który słuchał się tylko UPA i pilnował, aby we wsi był zebrany 213
należny kontyngent”.113
Ludność ukraińska widząc, że nacjonaliści nie tylko nie podejmują walki
z Niemcami, gdy ci przygotowywali się do opuszczenia Wołynia, ale też unikają
partyzantki sowieckiej, przygotowując się do ukrycia swojej działalności przed Sowietami (np. budowa kryjówek czy ziemianek, gromadzenie żywności, częściowe
rozpuszczanie oddziałów, zmiana pseudonimów, wewnętrzna czystka realizowana
przez SB) zaczęła zmieniać swoje stanowisko wobec nich. Najwcześniej stało się
to na terenach w pobliżu baz partyzantki sowieckiej, z czasem obejmowało szersze
kręgi społeczeństwa ukraińskiego. Referent polityczny WO Zahrawa Askold (ps.)
w swoim sprawozdaniu za październik 1943 r. napisał:
W ogólności [ludność ukraińska – M.S.] odnosi się do nas dosyć
przychylnie i w pełni z nami sympatyzuje. Boi się bardzo przyjścia
bolszewików. Ludność na terenach, które są pod stałym zagrożeniem
bolszewickich band, odnosi się do nas z rezerwą. W związku z przybliżaniem się frontu wzrastają nieco sympatie probolszewickie.114

Jednak w kilkanaście dni później, dowódca zaplecza Ptaszka w swoim raporcie napisał: „Chłopom już nadokuczało bawić się w wojsko, i trzeba ich gonić
siłą, a nawet karać”.115 Należy podkreślić, że wprawdzie wskutek wyżej opisanych
działań nacjonalistów stosunek ludności ukraińskiej do Polaków od końca 1942 r.
i w 1943 był nieprzychylny, to jednak niektórzy Ukraińcy, w tym duchowni, udzielali pomocy ludności polskiej. Na Wołyniu 794 Ukraińców (530 znanych z imienia
i nazwiska) uratowało 1806 Polaków, przy czym 189 ratujących zapłaciło za to życiem.116
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Udział ukraińskiej ludności cywilnej w mordach na Polakach
Chcąc oszacować udział poszczególnych formacji ukraińskich, które dopuściły się morderstw na Wołyniu, najlepiej będzie rozpatrywać okres do kwietnia
1943 r. tj. od momentu najintensywniejszego rozwoju UPA, kiedy to jej oddziały
działały tylko na określonym terytorium, zaś morderstw dokonywano na całym obszarze Wołynia.
W 1942 r. zamordowano 301 Polaków. W 1943 r. zamordowano: w styczniu
– 93; w lutym – 305; w marcu – 1759; w kwietniu – 2688 Polaków.117 W okresie od
stycznia do kwietnia 1943 r. rzezi dokonano w dziesięciu powiatach (poza lubomelskim).
W okresie do końca kwietnia 1943 r. stałe oddziały zbrojne OUN-SD
i OUN-M i „Bulby” działały w 30–34 gminach na 106 istniejących. Należy jednak
podkreślić, że teren działania określonego oddziału nie był ograniczony tylko do
jednej gminy. Zdarzały się wypadki podejmowania wspólnych akcji dwóch–trzech
w innych gminach. Nie należy jednak tego faktu przeceniać i raczej były to jednostkowe przypadki. Niemniej jednak można określić, że te stałe oddziały zbrojne pokrywały ok. 30–35% terytorium Wołynia (np. według. sprawozdania za okres
11 czerwiec – 10 lipiec 1943 r. w WO Bohun były jeszcze tylko trzy oddziały UPA
– Kruka, Czernyka i oddział O. – dodajmy ”oddziały”, a nie kurenie118). Sam aparat SB OUN również nie obejmował całego terytorium Wołynia. W związku z powyższym jedynym możliwym wnioskiem może być ten, że na pozostałym terenie
w zdecydowanej większości morderstwa były dziełem ukraińskiej ludności cywilnej,
zorganizowanej przez OUN w bojówkach terenowych, oddziałach młodzieżowych
„Sicz”, przy współudziale „siatki żeńskiej” i Ukraińców nie zrzeszonych – morderstwa sąsiedzkie lub na tle rabunkowym (ocenia się, że stanowiły 5–10% tej liczby zabójstw). Taką tezę potwierdza bardziej szczegółowa analiza wszystkich możliwych
do ustalenia zabójstw Polaków.
***
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Na ogólną liczbę 50–60 tys. zamordowanych Polaków W. i E. Siemaszkowie
ustalili konkretne okoliczności zabójstwa od 36.543 do 36.750 osób. Zabójstw tych
dokonano w różnych okolicznościach. Szczegółowa analiza wszystkich przypadków pozwala wskazać charakter zbrodni oraz określić ich autorów.
Wyodrębniono cztery kategorie mordów:
I – pojedynczych osób, rodzin, zazwyczaj bez użycia broni palnej, często na
terenie miejsca zamieszkania – danej wsi, przez „upowców”, jak najczęściej określają ich Siemaszkowie; generalnie poniżej 10 ofiar w jednym zdarzeniu;
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II – napad większej grupy, zasadzka, jednoczesny atak na kilka obiektów,
używanie broni palnej, zazwyczaj jednorazowy mord kilkunastu do dwudziestu
paru osób;
III – dokonany przez zorganizowany, najczęściej z dowódcą, oddział wywodzący się z Oddziałów Wojskowych obu frakcji OUN, UPA, oddziałów „Tarasa
Bulby”;
IV – zidentyfikowany przez Siemaszków jako dokonany przez Ukraińców,
zaliczono tu mordy bez względu na liczbę zamordowanych.
Analizie poddano wszystkie zabójstwa 33.755 Polaków, z czego udało się zaklasyfikować morderstwa 32.783 osób tj. 97% całości. (Nie brano pod uwagę działań
tzw. policji ukraińskiej.)
Wyjaśnienia wymaga kategoria „upowiec”, którą podają świadkowie zdarzeń,
będący źródłem dla Siemaszków. Raz jest nim rzeczywiście członek UPA, innym ra- 215
zem jest to tylko synonim członka UPA. Otóż przekazujący niejednokrotnie nie byli
w stanie określić, kto był napastnikiem (np. zamaskowany lub też przebrany, nierozpoznawalny np. nocą), skąd pochodził, czy był członkiem jakiejś organizacji. Niejednokrotnie tym mianem określano osoby sprzed istnienia UPA. Jeśli chodzi o określenie
narodowości napastnika, przekazujący nie mieli większych problemów, bowiem był
to zazwyczaj sąsiad, mieszkaniec tej lub sąsiedniej wsi. Także większy atak mieszkańców sąsiedniej wsi był łatwy do określenia. Obie te kategorie odróżniały się znacznie
od ludzi z lasu. Kategoria I jest dopełnieniem kategorii IV, a II kategoria III, przy czym
w kat. I i II trudniej o jednoznaczną identyfikację na podstawie przekazów.
Według powyższej analizy, okazało się, że do poszczególnych kategorii zaliczono następujące liczby zamordowanych osób:
I – 3479 osób tj. 10.6%;
II – 5373 tj. 16.4%;
III – 14.591 tj. 44.50%;
IV – 9340 tj. 28.50%.
Jak z powyższego wynika łącznie do kategorii I i IV zakwalifikowano 12.819
osób, tj. 39.1% całości.
Trzeba jednoznacznie podkreślić, że z uwagi na fakt, iż morderstwa na określonych 33.454 Polakach stanowią tylko ok. 56% całości, a przy tym pozostałe nie
rozkładają się równomiernie zarówno co do czasu, jak i obszaru, to nie można wyciągać wniosków w skali bezwzględnej.
Reasumując można stwierdzić, że ok. 60% morderstw na Polakach dokonały
organizacje ukraińskie typu wojskowego, zaś 36–38% cywilna ludność ukraińska,
zorganizowana przez OUN. Zgodnie z szacunkiem 2–4% to morderstwa sąsiedzkie
i typu rabunkowego.
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Bojówki i oddziały terenowe – zbrojne ramię ludności

Bojówki i oddziały terenowe powstawały na mocy „Uchwały” II Konferencji OUN z kwietnia 1942 r. Powoływali je funkcyjni aparatu OUN: staniczni,
czyli sołtysi (we wsiach), kuszczowi (w kuszczach tj. nacjonalistycznym związku
kilku wsi) oraz prowidnycy rejonowi (w rejonach). Stąd też były one częścią aparatu
ounowskiego i były przez ten aparat zarządzane i kierowane.
Metody tworzenia bojówek i oddziałów terenowych zostały uregulowane
w „Dyrektywach prowadzenia wojny partyzanckiej” już z marca 1942 r.119 Przyjęto w nich następujący schemat jednostek: „Bojówka 3–5–7 osób, Wataha 3–5 bojówek albo 15–20 osób, Zagon 4–5 watah lub 80–100 osób, Oddział 4–5 zagonów lub
350–500 osób”.120 Warto pamiętać, że w rzeczywistości nie powstały w rozpatrywanym czasie „Oddziały” (poza niżej wspomnianym „Zagonem im. Robitnyćkiego”).
„Partyzanckie oddziały mogły powstawać samoczynnie albo mogły być organizowane z góry”.121 Dodajmy, że te nieliczne samorzutnie powstałe oddziały, szybko
podporządkowały się ounowcom. Po II Konferencji nastał czas, by przejść do czynów. Jak pisze Mirczuk: „Jednocześnie z tym [szkoleniem aktywu – M.S.] naa polecenie Prowidu OUN zaczęły się organizować zbrojne bojówki, a następnie i osobne
zbrojne oddziały OUN [...]”.122 Wielu naukowców ukraińskich, jak choćby Wiedieniejew i Bystruchin, twierdzi, że były to „grupy samoobrony”: „Od początku 1942 r.
według wskazówek Prowidu OUN(B) sformowano «grupy samoobrony» („bojówki”) według schematu: kuszcz (3 wioski, 15–45 uczestników) – powiatowa sotnia
– kureń (3–4 sotnie). Do połowy lata na Wołyniu liczyły one blisko 600 uzbrojonych
uczestników.”123
Analizując powyższe cytaty można mieć wątpliwość – czy tworzone jednostki były „grupami samoobrony” czy typowymi bojówkami ofensywnymi? Na problem ten zwrócił uwagę Kentij pisząc: „na Wołyniu-Polesiu zaczynają się formować
pod postacią grup samoobrony pierwsze zbrojne oddziały, albo jak je w tym czasie
nazywano „bojówki” [podkr. – M.S.] OUN(B)”.124 Stąd wynikałoby, iż określenie
„grupy samoobrony” zostało nadane bojówkom przez historyków ukraińskich.
W rzeczywistości jednostki te nie miały charakteru obronnego, bo w tym czasie nikt
im, poza nielicznymi przypadkami wynikającymi z okupacji, nie zagrażał. Wręcz
przeciwnie: „Prawda, należy zaznaczyć, że wbrew stanowisku prowidu OUN-SD,
w pewnych miejscowościach Wołynia i Polesia już w jesieni 1942 r. z własnej inicjatywy miejscowych bojówek OUN doszło do antyniemieckich napadów [typu
rabunkowego na folwarki – M.S.] [...]”.125
Więcej informacji na temat ich działalności podaje Zawedniuk:
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W przeciągu lata 1942 roku małe uzbrojone bojówki samoobrony
prowadziły tylko nieznaczne operacje przeciwko okupantom [liczba
mnoga, bo do nich zaliczano też Polaków – M.S.] atakując środki łączności i szlaki dalekobieżnych pociągów, niewielkie niemieckie grupy,
składy, punkty zaopatrzenia i przedsiębiorstwa gospodarcze. Na całym Wołyniu rozgromili wszystkie folwarki.126

Wielokrotnie dochodziło do napadów w celach aprowizacyjnych na folwarki, których polscy właściciele zostali wywiezieni na Syberię przez Sowietów.
Z samego charakteru pojęcia „samoobrony” wynika, że jednostki te powinny być
tworzone w konkretnej miejscowości i mieć charakter obronny. Tak jednak nie było
do września 1943 r., bowiem dopiero wtedy SKW określiła zadania samoobronne:
„Przed dowódcą wsi może stać [problem – M.S.] dwóch rodzajów obrony: 1) bronić 217
wsi póki wszyscy nie wyjdą ze wsi, 2) kiedy trzeba bić się o wieś. Do tego może nas
zmusić wróg niespodziewanym napadem na wieś, albo kiedy jest rozkaz Prowidu
bronić się za wszelką cenę”.127
Zwróćmy uwagę też, że wieś miała bronić się na rozkaz Prowidu OUN,
a nie z własnej inicjatywy, jak to np. robiły polskie samoobrony. Na charakter samoobrony nie wskazuje również istnienie oddziałów na szczeblu kuszcza i nadrejonu. Ponadto każda bojówka czy oddział musiały mieć własną, pozawiejską kryjówkę, jedną lub więcej, gdzie przechowywano broń, amunicję, żywność, mydło,
siekiery, widły itp.128 Byłyby one więc całkowicie bezużyteczne w przypadku niespodziewanej konieczności obrony, chyba że stanowiły bazę wypadową do działań
ofensywnych.
Rolę ofensywną bojówek prowid OUN-SD określił w „Słowie Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów w pierwszą rocznicę proklamowania niepodległej państwowości ukraińskiej we Lwowie 30 czerwca 1941 r.” Kentij pisze: „kiedy rozpoczęła się wojna, bojówki banderowskie »partyzanckimi metodami« włączają się do
fizycznego zniszczenia »moskiewsko-żydowskiego okupanta« [...]”.129 Z tym, że nie
dotyczyło to oddziałów sowieckich, nawet partyzanckich, bo ich na tym terenie nie
było, ale Polaków. Iliuszyn pisze, że w ciągu wiosny–lata 1942 r.: „Bojówki samoobrony [...] zabijały kierowników przedsiębiorstw przemysłowych i gospodarstw
wiejskich (jakimi na Wołyniu i Polesiu w większości byli [jeszcze, wtedy – M.S.] Polacy)”.130
Zgodnie z założeniem, bojówki miały powstawać w każdej wsi. Zdaniem
Podworniaka „Takie oddziały były w każdej wsi. W naszej wsi [Świniuchy, w pow.
Horochów – M.S.] także była organizowana bojówka, do której wchodzili członkowie OUN i Towarzystwa »Sicz« i sympatycy”.131 Praca na tym odcinku objęła
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większość wsi.132 Z czasem staniczni i kuszczowi nie tylko organizowali i nadzorowali bojówki, ale decydowali niemal o wszystkich sprawach. Nawet organom
SB sytuacja ta wydawała się alarmująca: „W podstawowych komórkach organizacyjnych (stanice, kuszcze) spostrzega się rozzuchwalenie. Zdarza się, że staniczni i kuszczowi załatwiają nie swoje sprawy, a nawet aresztują ludzi i prowadzą
śledztwo. Za zajęcie się różnymi sprawami wymagają zapłaty w formie słoniny,
gorzałki itp.”.133
Bojówki różniły się od „pospolitego ruszenia” m.in. tym, że ich członkowie
dysponowali bronią palną. Postanowienie o zbieraniu broni pozostawionej po działaniach zbrojnych zapadło już na I Konferencji OUN-SD w październiku 1941 r.134
Polecenie to było następnie realizowane przez podstawowe ogniwa OUN: „Jednym
z przykładów roboty w tym kierunku może być rozkaz powiatowego prowidnyka
„Ihora” (teren PZUZ) z 22 maja 1942 r. do kierowniczego zespołu stanic OUN. Stawia się w nim zadanie, aby w przeciągu dwóch tygodni zabezpieczyć zebranie broni
na kontrolowanym terytorium [...]”.135
Źródeł zaopatrywania bojówek w broń było bardzo wiele. O jednym z nich
pisze Steciuk:
Tak długo jeździliśmy do bunkrów [pozostawionych przez Sowietów
– M.S.], że zabraliśmy całą broń i amunicję. Przyszło nam na myśl,
aby ten liczny majątek magazynować na tych cmentarzach we wsiach,
z których Sowieci wywieźli ludzi, a cmentarze zostały jakby świadkiem przeszłości dla historii. Tam było bardzo dobre miejsce, bo my
nawet stawialiśmy krzyże, jakby tam był nieboszczyk i żeby nam było
łatwiej zapamiętać gdzie i co mamy.136

Ponadto: „Aby zapewnić sobie więcej broni, powstańcy rozkopywali na
polach mogiły, w jakich byli pochowani żołnierze bolszewiccy, często pochowani
z bronią”.137 Z kolei o naiwności ludności polskiej pisał Cybulski:
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Na wiele miesięcy przedtem upowcy, podając się za partyzantów,
wyłudzili od nich [Polaków ze wsi Zaturce i Kisielin w pow. Horochów – M.S.] niemal wszystką broń, jaka ocalała po przejściu frontu.
Najczęściej tłumaczyli łatwowiernym ludziom, że polskie podziemie
przygotowuje powstanie przeciwko Niemcom i potrzebuje broni.138

Członkami bojówek byli ludzie, którzy byli wcześniej związani z wojskiem
lub milicją, czy policją, a także przeszkoleni wojskowo przez aparat OUN. Dowód-
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cą zostawał często były lub obecny policjant ukraiński. Podczas „akcji” bojówki niejednokrotnie wspierała młodzież z „Siczy”, czynnie uczestnicząc w morderstwach.
Według powszechnej opinii, wszyscy byli policjanci ukraińscy wstąpili do UPA. Nie
jest to jednak do końca słuszne. Do UPA wstąpiła tylko ich część, reszta stanowiła,
najczęściej, dowództwo bojówek i oddziałów terenowych. Np. Skorupśkyj wspomina, że: „Krzemieniecka policja porzuciła służbę [w nocy z 21 na 22 marca 1943 r.
– M.S.] w liczbie ok. 100 mężczyzn. Część z nich poszła do domów a tylko 45 mężczyzn zatrzymała się koło wsi Ludwiszcze w lesie zwanym Kupowiec [i poszli do
oddziałów Kruka i Chrona – M.S.]”.139 Jak się okazuje, duża grupa policjantów zasiliła szeregi bojówek terenowych.
Niejednoznaczna wydaje się sprawa podległości bojówek i oddziałów terenowych, szczególnie na terenach, gdzie znajdowały się oddziały UPA. Zgodnie
z zasadą, w OUN i UPA dowódca oddziału upowskiego musiał zgłosić się do pro- 219
widnyka rejonowego OUN i bez uzgodnienia z nim niewiele mógł samodzielnie
zrobić. Jednak w przypadku podejmowania „akcji” to dowódca oddziału upowskiego dowodził i wówczas bojówka i/lub oddział terenowy był mu podporządkowany. Z drugiej strony znany jest rozkaz nr 3 z 15 sierpnia 1943 r. P. Olijnyka
ps. „Enej” dla dowódców wojskowych nadrejonów i rejonów, w którym czytamy:
„2. Terenowe sotnie, którymi kierują dowódcy terenowych sotni, podlegają dowództwu UPA”.140 Ta pozorna sprzeczność wynika m.in. z tego, że w II półroczu
1943 r. w UPA-Północ był już podział na pion wojskowy – UPA i pion – Zaplecza,
który stanowił aktyw OUN, i ten rozkaz jednoznacznie sytuuje oddziały terenowe w pionie UPA. Bojówki terenowe natomiast weszły do nowotworzonej formacji Samooboronnych Kuszczowych Widdiłów podległej referentowi organizacji
z Zaplecza.
Wyjaśnienia wymaga też sprawa istnienia tych bojówek w całym omawianym okresie. Wśród naukowców ukraińskich przeważa pogląd, że pod koniec 1942 r.
wzrastała ich liczebność, by osiągać wielkość czoty czy sotni i wejść w skład UPA.
Takie poglądy prezentuje np. W. Kosyk: „Poczynając od lipca-sierpnia 1942 r. wołyńskie oddziały zbrojne OUN zaczęły prowadzić wspólnie ćwiczenia wojskowe,
a w październiku łączyły się w większe zgrupowania”.141 Taką drogę przechodziły
tylko nieliczne bojówki i to tylko te, które od początku były poza wsiami. Dotyczyło to m.in. wszystkich oddziałów OW powstałych na przełomie 1942 i 1943 r.
Ocenia się, że proces ten zakończył się ok. kwietnia–maja i dotyczył, w większości,
bojówek większych, tj. kuszczowych i rejonowych. Natomiast we wrześniu 1943 r.
bojówki wiejskie weszły w skład SKW142 jako odrębne jednostki z zadaniami ofensywnymi. Większe oddziały terenowe z czasem były określane mianem „rezerwowych” sotni UPA.

Udział ukraińskiej ludności cywilnej w masakrach Polaków na Wołyniu w latach 1942–1943

nr 11–12 (2007–2008)

Liczebność bojówek i oddziałów terenowych

220

Oszacowanie liczebności bojówek i oddziałów terenowych, zwłaszcza wiejskich, jest niezwykle trudne. Mogły być one organizowane w każdej wsi, rejonie czy
nadrejonie. Nigdy jednak nie obejmowały w 100% danego szczebla. Szacunki utrudnia
również skomplikowana struktura wielkości wsi. Były futory, kolonie, osady, wreszcie same wsie. Zresztą różnej wielkości i o różnym składzie narodowościowym.
Zakładając, że na rozpatrywanym terenie było ok. 5.600 miejscowości (w tym
20% w takiej wielkości, by była możliwość stworzenia bojówki wiejskiej), 76 rejonów
i 11 nadrejonów, można pokusić się o teoretyczne wyliczenie maksymalnej możliwej
liczebności tych oddziałów. Do wyliczeń przyjęto, że bojówka wiejska mogła liczyć
średnio 7 ludzi (w granicach 3–15), oddział na szczeblu rejonowym ok. 30 ludzi (w
granicach 20–40), na szczeblu nadrejonu ok. 110 (w granicach 70–120). Na szczeblu
rejonów i nadrejonów przyjęto liczbę jednostek według n/w wykazu, natomiast tam,
gdzie nie zlokalizowano żadnego oddziału, przyjęto, że istniała jedna.
Zgodnie z powyższymi założeniami, na szczeblu nadrejonu mogło funkcjonować 16 oddziałów terenowych o liczebności ok. 1760 ludzi, na szczeblu rejonów
– 83 oddziały o liczebności 2490 ludzi oraz w ok. 1100 bojówkach wiejskich ok.
7700 ludzi. Razem mogły one liczyć ok. 12 tys. ludzi. Przypomnijmy, że w okresie
największego wzrostu ilościowego UPA na początku września 1943 r. liczyła ona ok.
7800 ludzi, a bojówki SB ok. 600.
Powyższe wyliczenia odpowiadając szacunkom podanym w 2006 r. przez O.
Wowka: Ogólna liczebność UPA na PZUZ i PSUZ [Północno-Zachodnie i Północno-Wschodnie Ziemie Ukraińskie – M.S.] na początku 1944 r. liczyła 5–7 tys. osób,
a z zarachowaniem miejscowych struktur militarnych (bojówki wiejskie samoobrony) – 15–20 tys., przy wielkim potencjale mobilizacyjnym.143
Natomiast P. Sodol podaje następujący fakt:
Dodatkowo były naczelnik oddziału operacyjnego KWSz UPA-Północ [Kreczuł (ps.)? – M.S.] kategorycznie zaprzeczył podanym wyżej
nadmiernie wysokim szacunkom [o liczebności UPA ok. 100 tys.
– MS] dla Armii i podał, że pod koniec 1943 r. na Wołyniu i Polesiu
było blisko 20 tys. uzbrojonych osób, zauważając, że ta liczba obejmuje nie tylko oddziały UPA, ale i wiejskie grupy samoobrony [...], które
podlegały dowódcom Zaplecza.144

***
Powyżej wskazano sposób budowania i funkcjonowania bojówek i oddziałów terenowych OUN. O skali opanowania poszczególnych powiatów i rejonów
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świadczy choćby fakt, że OUN-M tylko w powiecie Krzemieniec miała mieć ok. 120
bojówek terenowych: „Każdy z dziesięciu rejonów musi mieć chociaż po dziesięć
bojówek”.145 Natomiast o stopniu budowania tychże struktur przez OUN świadczy
„Notatka” do tow. Strokacza z 28 maja 1943 r., dotycząca nadrejonu Sarny (wsie
rejonów według tej notatki): w rej. Dąbrowica (wsie: Krzywicza, Niweck, Tryputnie,
Litwisk, Jacuki i in.) – siedziba prowidu OUN w Hraniach, 200 uzbrojonych ludzi;
rejon Włodzimierzec (Radyżów, Cepcewicze) – rejonowy prowid w Woronkach, 245
uzbrojonych ludzi; rej. Wysock (Złota, Ludyń, Zamoroczne, Rudnia) – rejonowy
prowid w Wysocku, 100 uzbrojonych ludzi; rej. Moroczne (Mulczyce, Ostrowsk,
Kuchcze, Chrapiń) 52 uzbrojonych ludzi.146

Struktura i liczebność bojówek i oddziałów terenowych
Informacje o istnieniu tych jednostek są rozproszone, często jakby wtrącone
mimochodem do opisu działań UPA. Mimo to udało się ustalić szereg przykładów.
Poniższy wykaz nie pretenduje do miana kompletnego spisu, sygnalizuje tylko ich
istnienie.

A. Oddziały terenowe wielkości, co najmniej sotni147

Wydaje się, w świetle dotychczas dostępnych dokumentów archiwalnych,
że największym oddziałem terenowym OUN-SD był kureń „Nedoli”. Miał służyć
jako swojego rodzaju rezerwa dla podstawowych jednostek UPA i otrzymał kodową
nazwę „Oddział imienia Robitnyćkiego”.148 Pseudonimem „Nedola” posługiwał się
S. Trofymczuk, a oddział pod koniec 1943 r. był wielkości sotni i działał w nadrejonie
Równe. Już w kwietniu 1944 r. liczył ok. 260 osób i został wcielony do UPA, do WO
Tiutiunnyk.149
Inne oddziały przedstawiono w tabeli:
Lp.

Powiat

Oddział

Teren działania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kowel
jw.
Luboml
Łuck
Równe (nadr)
Sarny
Włodzimierz Woł.
jw.

sotnia (dalej: s.) Diaczenki150
s. M. Marcinkowśkiego
s. Paciuka
s. Makitra ps. Bation151
s. Chołodnecza152
s. Minowca
s. Marceniuka ps. Zabereżnyj
s. rezerwowa W. Ohorodniszczuka

lasy skulińskie

Źródło
informacji
[1;350]
[1;500]

Rożyszcze

Werba
Mikulicze

[1; 810]
[153;605]
[153;623]
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Lp.
9.
10.
11.
12.

Powiat
Zdołbunów
jw.
jw.
jw.

Oddział
oddział M. Ohorodczuka
s. Kruka153
s. F. Buchały154
Czarna sotnia Kowalczuka155

Teren
działania
Zdołbica

Źródło
informacji
[149;21]

Dermań
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Lp.

Powiat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.

Horochów
jw.
Kostopol
jw.
jw.
jw.
Kowel
jw.
jw.
Krzemieniec
jw.
jw.
jw.
jw.
Luboml
Łuck
jw.
jw.
Równe
Sarny
Włodzimierz Woł.
jw.
jw.
Zdołbunów

Oddział
P. Tyśki ps. Striłeć156
Dubowego
Zmii157
M. Melnyka ps. Kora*
H. Reszytyna ps. Hałajda*
Chmela (ps)
W. (A.?) Sykuty
F. Hałuszki
Gonty (ps.)
Harmasza
F. Melnyczuka ps. Huk
Gonty (ps)
Bordulaka
duchowny Konalewśki
Maśluka
Wasyla (ps.)
Striły (ps.)
w gajówce
I. Kuzmycza
Sawyćkiego ps. Sosna158
Juchy ps. Prowidnyk
H. Traczuka
Warnaka w leśniczówce

Teren
działania
Skobełka
Brany
Stepań, Stydyń
jw.
jw.
jw.
Powursk
Niesuchoiże
Maciejów
Bereżce
Monastyrem
Młotków
Łanowce
Okniny Wielkie
Huszcza
Torczyna
Silno
Brzezina
Tuczyn
Korzec
Wysock
jw.
Iwanicze
Nowomalin

Źródło
informacji
[157;33]
[158;133]
jw.
jw.
[1;368]
[1;367]
[70;37]
[49;75]
[91;14]
jw.
jw.
[91;23]
[1;512]
[152;66]
[151;565]
[1;618]
[1;713]
[158;245]
[159;390]
[85;132]
[149;155]
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C. Bojówki wiejskie
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Powiat
Dubno
jw.
jw.
jw.
jw.
Horochów
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
Kostopol
jw.
jw.
jw.
jw.
Kowel
jw.
jw.
jw.
jw.
Krzemieniec
jw.

Oddział

Wieś/teren

kol. Kalinówka
Radziwiłłow
Chorupań
T. Łyńczuka
Złoczówka
Budy
Wiktora (ps.)
Korytnicy
Homyka
Zastawie
(Katarzynówka)
Zboryszów Nw.
Haliczany
Świniuchy
Pawłowice
Wolica
Komara
Wolica Drużkopolska
m.in. Lidia Daciuk
Chłopecza
P. Juchyma i In.
Markowicze
M. Słodkewycza
kol. Granatów
Ochłopów
Pieczychwosty
Lemieszów
osada Listopadówka
Gila
Lutówka
Biczal
P. Bakałacza
Kudranka
kol. Półbieda
Ziwka Stara
I. Nowaka ps. Lubaszoweć kol. Podsielce
Maciejów
S. Radesza
Huta
Pasiuka
Myzowo, Sekoń
Z. Poleszuka
kol. Różyn
Majdańca
Janówka
Kołodno
I. Ratynśkiego ps. Triska Komnatka
W. Jurczenki

Źródło
informacji
[1;72]
[49;121]
[1;85]
[70;23 i 1;59]
[1;110]
[127;99]
[1;136]
[157;29]
jw.
[157;102]
[1;152]
[127;104]
[157;25]
[1;151]
[157;33]
[1;144]
[157;30]
jw.
jw.
[1;191]
[156;65]
[1;218]
156;93]
[1;316]
[1;307]
[1;314]
[1;362]
[153;409]
[1;373]
[1;376]
[1;396]
[1;434]
[49;195]
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Lp.

224

Powiat

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
Luboml
Łuck

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
Równe
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
Sarny
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.

Oddział

Diakon z Suraża
Hałana
F. Wołyncia
Syn duch. Pokrowśkiego

Tupoli (ps.)
Stacha (ps.)

Rybaka (ps.)
Bułata (ps.)
Aptańki

Szumśkiego
Czerkasa (ps.)
I. Razumcia
P. Biłoszczuka i In.
Mulara (ps.)
Owoszcza (ps.)
D. Demczuka
P. Pryharskiego
O. Tychonczuka

J. Łukianowycza
J. Kupca
P. Fursowycza

Teren
działania
Zabara
Miziurzyńce
Białozórka
Popowce
Wanżułów
Sztuń
kol. Antonówka
Szepelska
Wigurzyce
Zofiówka
Uhrynów
Trościaniec
Koszów
Krasny Sad
Sytnica
Horodyszcze
Rożyszcze
Babie
Witonież
Szczurzyn
Łopateń
Uholce
Krzywicze
Mikulin
Topcza
kol. Borszczówka
kol. Natalia
Strzelsk
Lubikowicze
Tynne
Rafałówka St.
Karasin
Orwanica
Bielatycze

Źródło
informacji
[1;467]
[91;8]
jw.
[1;412]
[49;165]
[1;415]
[1;497]
[1;560]
[153;535]
[1;618]
[157;27]
[139;129]
[1;640]
[*]
[1;577]
[1;588]
[1;612]
[156;224]
[1;637]
[152;189]
[139;76]
[149;176]
[153;465]
[1;716]
[26;15]
[1;681]
[1;672]
[159;371]
[159;373]
[1;791]
[1;794]
[159;374]
[159;375]
[159;377]

Artykuły

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

jw.
jw.
jw.
jw.
Włodzimierz Woł.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
Zdołbunów
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.

J. Kuczmanowycza
F. Żyłki
Dubowego (ps.)
Ogniewczuka
S. Oranśkiego
T. Tarczyła
Soroki
S. Ostapiuka i. in.159
S. Kuźmycza i. in. .
I. Bondora i in.
M. Okińczyca i in.
Hordijuka
P. Demczuka ps. Woron
J. Hałycza
A. Pichuna
M. Siczowego i in.

Moczuliszcze
Niweck
Rudnia Lwa
Głuszyca
Mikulicze
Głęboczycy
Poryck
Swojczów
Beheta (Beata)
Ochotniki
Samowola
Gruzów
Żdżary
Zabłoćce
Horyczów
Dermań
Dermań
Sijańce
Spasów
Zdołbica
Tajkury160

[1;753]
[159;375]
[1;770]
[159;374]
[153;525]
[156;319]
[159;549]
[156;292]
[153;615]
[1;523]
[160;328]
jw.
jw.
[153;521]
[149;154]
[155;82]
[149;155]
[149;162]
[149;156]

* – Na rubieży, 1998, nr 30.

Udział bojówek i oddziałów terenowych
w mordach na Polakach
Bojówki i oddziały terenowe mordowały Polaków w czasie całego omawianego okresu, a nie tylko do momentu utworzenia UPA. Zgodnie ze strukturą OUN
i wzajemnymi relacjami z UPA rozkazy mordowania Polaków wydawali bojówkom
staniczni (sołtysi, starostowie) wsi i prowidnycy OUN odpowiedniego szczebla.
Np. według Raportu Kierownictwa Walki Podziemnej („Czyn” z lipca 1943 r.):
Akcja mordowania Polaków zaczęła się na Wołyniu właściwie przed
trzema miesiącami. Początkowo były to morderstwa indywidualne,
głównie wśród nauczycielstw, urzędników, b[yłych] wojskowych,
księży, organistów, b[yłych] sekretarzy gminnych, ekonomów, zarządców majątków. W powiecie horochowskim Ukraińcy już w kwietniu
otoczyli 17 polskich osad lub wsi, w których była przewaga Polaków,
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odcinając ludność od jakiegokolwiek kontaktu ze światem i przez kilka tygodni dokonywali tam niesamowitych okrucieństw, plądrując
wszystkie domy i rabując mienie. Prawie we wszystkich wypadkach
napady organizowali sołtysi i ich sekretarze.161

Podobne rozkazy wydawał m.in. D. Cebula, starosta wsi Swojczów (gm. Werba w pow. Włodzimierz Woł.). Oskarżony Korczyk zeznał o tym tak: „w 1943 roku,
pewnej niedzieli latem szedłem przez wieś [...] Poszedłem do starosty wsi. Tam mi
powiedzieli, że w nocy będą bić Polaków i że ja powinienem wziąć w tym udział
[...]”.162 Zamordowano kilkadziesiąt osób. Decyzje aktywu stanicznego o udziale
w rzezi Polaków potwierdza szereg ukraińskich uczestników mordów. Np. W. Horbatiuk:
Mniej więcej w maju 1943 r. [...] przyszedł w nocy do mojego mieszkania wojskowy staniczny wsi Horyczów Hordiuk i powiedział, żebym
się ubrał i poszedł z nim [...] Gdy przyjechaliśmy, było tam już około
100 ludzi z różnych ukraińskich wsi. Kolonia [Zofiówka w gm. Mikulicze w pow. Włodzimierz Woł. – M.S.] została otoczona jeszcze przed
naszym przyjazdem. Tutaj „Dubowyj” wyciągnął z furmanki karabin
i dał mnie. Część była uzbrojona w prawdziwe karabiny, a pozostali
różnie: jedni w łopaty, inni w widły.163

Podczas trzech obław w sąsiednich wsiach zginęło: w Zofiówce – 27, Bolesławówce – 15 i w Horyczowie – 10 Polaków. A. Benesz, uczestnik napadu na kol.
Marusia, Janówka, Oleniówka (?) i wieś Zahaje (gm. Czaruków w pow. Łuck) zeznał:
„Mniej więcej w lipcu 1943 r. do mojego domu przyszedł starosta wsi Siergiejówka,
który kazał mi zaprząc konie i wyjechać do wsi Mychlin. Po przyjeździe zobaczyłem, że zgromadzono tam dużo podwód – do 35 szt[uk] na te podwody wsiadło po
7–8 banderowców”.164

A. Najczęstszy typ napadu wspólnego z oddziałami UPA
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Władysław i Ewa Siemaszkowie podają, że w przebiegu mordów na Polakach
można wyróżnić trzy typy napadów. Największy polegał na tym, że strzelcy UPA
okrążali ofiary (kolonię, wieś, pracujących w polu itp.) i mieli za zadanie strzelać
do uciekających. Właściwych mordów dokonywała ludność ukraińska, wyposażona w narzędzia sieczne i kłujące, łomy, drągi itd., która wchodziła na teren obiektu napadu. Ta ludność po zakończeniu lub jeszcze w trakcie zbrodni dokonywała
rabunku i podpaleń. Wydaje się jednak, że najczęstszym typem napadu był napad
z „trzema liniami”. Pierwsza linia to bojówki wiejskie, czasami też z SB, posiadające
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broń palną. Druga linia to chłopi, młodzież z „Siczy” i kobiety z „żeńskiej siatki”,
uzbrojeni w siekiery, kosy, noże, widły, łopaty, kołki i tzw. pęta, i trzecia, zewnętrzna,
opisana wyżej. Mniej więcej taki typ napadu opisał Szubert:
12 lipca 1943 roku nasza wieś Zagaje została okrążona przez Ukraińców z sąsiednich miejscowości. W pierwszej linii szli chłopi, uzbrojeni
w szpadle i siekiery. Mieli także zwoje sznurów. W drugiej linii posuwali się do przodu zbrojni w kosy, widły i noże. Trzecią linię tworzyli
jeźdźcy na koniach, trzymając karabiny gotowe do strzału. Pierwsza
i druga linia mordowała w straszny sposób. Jeżeli komukolwiek udało
się przedrzeć przez pierwszą lub drugą linię na trzeciej trafiały go kule
lub dopędzony przez jeźdźca ginął uduszony sznurem.165

Należy zaznaczyć, że niejednokrotnie pierwsza i druga linia w toku napadu
zlewała się w jedną, a członkowie UPA nie tylko stanowili zewnętrzny kordon, ale
mordowali wspólnie z obu tymi liniami. Ponadto trzeba dodać, że w tych napadach
zazwyczaj były wcześniej przygotowane podwody, na których czekali Ukraińcy
– czasami niedołężni chłopi i kobiety, starcy i dzieci, którzy brali udział w rabunkach po zakończeniu napadu – razem z napadającymi.

B. Samodzielne rzezie na Polakach

W literaturze przedmiotu trudno znaleźć opis większego napadu dokonanego przez UPA bez udziału ludności cywilnej. Jednak również ona, kierowana przez
aktyw OUN-SD, dokonywała samodzielnie nie mniejszych napadów i mordów niż
UPA. Oto kilka takich przykładów z 1943 r: Ilniki w gm. Berezne, pow. Kostopol,
w marcu, 193 osoby; kol. Piaseczno w gm. Siedliszcze, pow. Kowel, 19 września, 94
osoby; Zagaje w gm. Podberezie, pow. Łuck, 12 lipca, 240 osób; kol. Ludmiłpol, 29
sierpnia, 100 osób; kol. Świętocin w gm. Werba, pow. Włodzimierz Woł, 29 sierpnia, ponad 100 osób; Majdańska Huta w gm. Buderaż, pow. Zdołbunów, 12 lipca,
183 osoby; Czajczyńce w gm. Kołodno i Maniów w gm. Wiśniowec, 15 lipca, po
60 osób; w tygodniu od 15 do 21 marca we wsiach Dederkały Wielkie, Potutorów
i Sadki w gm. Dederkały, Bołożówka i Antonowce w gm. Szumsk w pow. Krzemieniec, 64 osób; kol. Jeziorany Szlacheckie w gm. Czaruków, 19 czerwca, 49 osób; kol.
Taraż w gm. Kołki, 10 kwietnia, 21 osób; Dermanka w gm. Poddębce, 5 czerwca, 61
osób; kol. Poznanka w gm. Płonka, pocz. lipca, 80 osób; kol. Halinówka, 23 kwietnia, 40 osób i kol. Marianówka, 5 lipca, 29 osób w gm. Silno, wszystkie miejscowości w pow. Łuck; Aleksandrówka w gm. Kisorycze, pow. Równe, 21 maja, 40 osób;
Stężarzyce, 6 grudnia, 42 osoby, kol. Strzelecka, grudzień, 47 osób, w gm. Korytni-
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ca; majątek Biskupicze 11 lipca, 70 osób, osada Ułanówka, 12 lipca, 30 osób, w gm.
Mikulicze, wszystkie w pow. Włodzimierz Woł.; Doszno w gm. Datyń pow. Kowel,
28 sierpnia, 52 osoby; kol. Zabara w gm. Kisielin, pow. Horochów, 18 lipca, 25 osób;
majątek Nowomalin w pow. Zdołbunów, czerwiec, 40 osób; kol. Kalinówka w gm.
Kniahinin, pow. Dubno, noc 18/19 maja, 30 osób; Aleksandrówka w gm. Kisorycze,
pow. Sarny, 21 maja, 40 osób.166

nr 11–12 (2007–2008)

Zakończenie

228

W okresie największych mordów na Polakach, tj. do końca sierpnia 1943 r.,
na Wołyniu działała UPA o liczebności ok. 7800 ludzi (najwięcej, po wcieleniach
innych organizacji, w sierpniu – wrześniu), oddziały „Tarasa Bulby” – do 1000 ludzi (najwięcej w I kwartale 1943 r.), oddziały OUN-M – do 600 ludzi (szczytowy
okres rozwoju w czerwcu), 600 ludzi w SB OUN-SD (OUN-M też posiadały taką
służbę, ale jej liczebność była zbyt mała, by ją tu uwzględniać, inny problem to niemożliwość, na dzień dzisiejszy, dokonania ilościowego szacunku). W bojówkach
i oddziałach terenowych OUN-SD było nie mniej niż 12 tys. członków – cywilnej
ludności ukraińskiej, natomiast OUN-M ok. 67 pełnych i 24 niepełnych, podobnych bojówek. Tak zorganizowana przez aktyw nacjonalistów społeczność ukraińska na Wołyniu dokonała zbrodni ludobójstwa na ok. 60 tys. Polakach. Jak wynika
z dokonanych obliczeń w ok. 60% dokonały jej oddziały typu wojskowego („Tarasa
Bulby”, OW OUN-SD i OUN-M, UPA, bojówki SB), w ok. 36–38% to zbrodnie
cywilnej ludności ukraińskiej zorganizowanej przez aparat nacjonalistów ukraińskich w bojówki i oddziały terenowe, zaś 2–4% to mordy sąsiedzkie i z pobudek
rabunkowych.
Naoczny, ukraiński świadek wydarzeń w 1943 r. w okolicy Wiśniowca (pow.
Krzemieniec) – M. Podworniak opisał tamte zdarzenia następującymi słowy:
Po upływie terminu [nakazanego przeniesienia się ze wsi do miasta
– MS] powstańcy ukraińscy napadli na wsie, w jakich żyli Polacy
i wszystkich, którzy nie uciekli do miasta, wymordowali [w oryg. wynyszczyły – MS]. Wymordowali bez najmniejszego ludzkiego serca,
bez jakiegoś ludzkiego sumienia. Zabijali małe dzieci, niedołężnych
starców, zabijali każdego Polaka. Wszystkie polskie gospodarstwa spalili. Przypominam sobie, że tej samej nocy wyszedłem za swój sad na
pole. Za górą leżała niewielka polska wieś. Teraz nad nią unosiły się
kłęby czarnego dymu i ognia. Było słychać ryk chudoby, krzyk ludzi,
karabiny strzelały. Tam odbywał się straszny sąd, zawitała wtedy furia
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zemsty, niemiłosierna ludzka nienawiść. Po prawej za lasem – drugi
pożar, bo tam także na wpół polska wieś. Ja patrzę tam i serce moje
rozdzierało się od bólu. Na moich oczach pisała się straszna historia
naszej ziemi, pisała się krwawymi literami, pisała się niewinną krwią...
I cóż są winne te maleńkie dzieci, kto zaczął i po co zaczął to straszne
ludobójstwo.167
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Obwód AK-AKO Ostrów Mazowiecka
Powiat ostrowski przed wybuchem II wojny światowej składał się z trzynastu jednostek administracyjnych, tzn. dwóch miast (Ostrów Mazowiecka, Brok)
i jedenastu gmin wiejskich (Boguty, Brańszczyk, Długosiodło, Jasienica, Komorowo z siedzibą w Wąsewie, Nur, Orło z siedzibą w Małkini, Poręba, Szulborze Koty,
Warchoły z siedzibą w Andrzejewie, Zaręby Kościelne). W dniu 28 września 1939 r.
obszar powiatu został podzielony sowiecko-niemiecką linią demarkacyjną. Wschodnie gminy (Andrzejewo, Boguty, Jasienica, Nur, Szulborze Koty, Zaręby Kościelne)
znalazły się pod okupacją sowiecką i zostały włączone do Zachodniej Białorusi.
Pozostałe gminy weszły w skład dystryktu warszawskiego w Generalnym Gubernatorstwie. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, wspomniane sześć gmin, będące dotychczas pod okupacją sowiecką, zostało włączonych do Rzeszy i utworzono
z nich okręg Białystok.1 W okresie okupacji niemieckiej z części powiatu ostrowskiego, włączonej do GG, utworzono Obwód Ostrów Mazowiecka wchodzący w skład
Podokręgu Wschodniego AK. W strukturach konspiracyjnych gminy pozostające
pod sowiecką administracją zostały włączone do Okręgu AK Białystok.2 W 1944 r.
po zakończeniu działań wojennych teren powiatu ostrowskiego powrócił do granic
sprzed 1939 r. wraz z wewnętrznym podziałem administracyjnym. Natomiast wraz
z zatrzymaniem frontu coraz większe wpływy wywierał Okręg AK Białystok.
Z początkiem września 1944 r. zakończyła się akcja „Burza”. Na teren Podokręgu Wschodniego AK wkroczyła Armia Czerwona. Dla żołnierzy AK rozpoczął się
bardzo trudny okres. Nastąpiły masowe aresztowania oficerów, podoficerów i szeregowych. O zaistniałej sytuacji zameldował drogą radiową w dniu 1 września 1944 r.
gen. Skroczyńskiemu ps. „Łaszcz”, inspektor ppłk Lucjan Szymański ps. „Janczar”:
„Wszystkie powiaty prawego brzegu Wisły meldują o aresztowaniach szeregu oficerów, podoficerów i szeregowych AK, którzy byli na stanowiskach kierowniczych,
względnie brali udział w »Burzy«. NKWD domaga się wydania dowódców i broni.

Artykuły

Po badaniu wywożeni są do obozów [...]”.3 Natomiast w dniu 8 września 1944 r.,
z chwilą wkroczenia Armii Czerwonej na teren pow. Ostrów Maz., radiotelegrafista Bolesław Kiełczewski ps. „Bolek” przekazał do Londynu meldunek Antoniego
Jahołkowskiego ps. „Brzeski” o bitwie pod Pecynką. W odpowiedzi otrzymał rozkaz, który zakazywał wstępowania do Armii Berlinga, unikania walki z żołnierzami sowieckimi, nie ujawniania kadry oficerskiej i przerwania łączności. Rozkaz ten
znało zaledwie kilka osób, m.in. „Brzeski”, „Bolek” i Edward Nowicki ps. „Tyczka”.
Radiostacja została ukryta w zagajniku pod Plewkami. „Brzeski” ze swymi ludźmi
udał się do leśniczówki Pecynka. Następnego dnia „Bolek”, chroniąc przełożonych,
oddał się w ręce sowietów, którzy poszukiwali członków AK. Rozkazu z Londynu nie znał Alfred Wieczorek ps. „Tatar”, który ujawnił się przed Rosjanami wraz
z ok. 100 podkomendnymi z 13. pułku AK.4
Komendant Obszaru Warszawskiego Albin Skroczyński ps. „Łaszcz” w de- 237
peszy do Komendanta Podokręgu Wschodniego Lucjana Szymańskiego ps. „Janczar”
z 14 września 1944 r. polecał nie prowadzić dalszej pracy konspiracyjnej. Polecał jedynie utrzymywać łączność z poszczególnymi obwodami w celach historycznych.
W odpowiedzi „Janczar” podkreślał, że nie może zaprzestać pracy konspiracyjnej.
Zwracał uwagę, że teren wymaga szczególnej opieki ze względu na aresztowania
członków AK przez NKWD.5
Obwód Ostrów Maz. krypt. „Oset” i „Osty” próbował zorganizować Antoni Jahołkowski ps. „Brzeski” wraz z częścią dawnej Komendy Obwodu „Opocznik”.
Na początku zmienił pseudonim organizacyjny na „Kowal”. Z „Kowalem” podjęli
współpracę adiutant Mieczysław Lebiedziński ps. „Łuna”, referent łączności Edward
Nowicki ps. „Tyczka”, zastępca szefa wywiadu Stefan Głowacki ps. „Ster”. W wyniku realizacji planu „Burza” i działań wojennych zerwane zostały kontakty z Komendą Podokręgu i Obszarem. W celu ich odnowienia „Kowal” wysłał na teren pow.
Węgrów i Sokołów „Łunę” i „Tyczkę. Zadania tego nie udało się wykonać.6 Prawdopodobnie na przełomie września i października 1944 r. Obwód „Osty” nawiązał
pierwszy kontakt z Komendą Okręgu AK Białystok. Meldował o tym Władysław
Liniarski ps. „Mścisław” w raporcie za sierpień–wrzesień 1944 r. „Mścisław” wydał
wówczas wskazówki do dalszej pracy Obwodom: Sokołów, Węgrów i Ostrów Mazowiecka.7 Odnowienie struktur obwodu zostało przerwane aresztowaniem w dniu
7 listopada 1944 r. Antoniego Jahołkowskiego ps. „Kowal” i Mieczysława Lebiedzińskiego ps. „Łuna”. Dowództwo Obwodu „Osty” jako p.o. komendanta objął Stanisław Staniszewski ps. „Bomba”.8 Na jego rozkaz w grudniu 1944 r. Edward Nowicki
ps. „Tyczka” nawiązał kontakt z Obszarem Warszawskim krypt. „Woda”. Obwód nie
otrzymał jednak żadnej pomocy organizacyjnej. Kierownictwo zalecało Obwodowi
„Osty” skontaktować się z Okręgiem Białostockim AK. Prace organizacyjne zosta-
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ły ponownie przerwane w wyniku aresztowania „Tyczki” oraz kierownictwa III, IV
i V Ośrodka.9
W dniu 19 stycznia 1945 r. Komendant Główny AK, gen. Leopold Okulicki
ps. „Niedźwiadek”, rozwiązał Armię Krajową. W ostatnim rozkazie dał swoim podwładnym wskazania, aby prowadzić dalszą pracę w celu odzyskania pełnej niepodległości. Polecił żołnierzom AK być „przewodnikiem Narodu”.10 Do terenowych
struktur AK rozkaz dotarł po kilku dniach. Trudno było pogodzić się z rozwiązaniem organizacji, która mogła skutecznie przeciwstawić się samowoli komunistów. W związku z tym na bazie AK tworzono lokalnie różne ugrupowania. Decyzja
podjęcia tzw. drugiej konspiracji dla wielu była trudna. Na terenie Białostocczyzny
Władysław Liniarski ps. „Mścisław” 15 lutego 1945 r. wydał rozkaz uzasadniający
konieczność prowadzenia dalszej konspiracji. Zaś 18 lutego wydał odezwę przekształcającą AK w „Armię Krajową Obywateli” (AKO) tak uzasadniając jej powstanie:
Tłumaczyć chłopu, iż rozwiązanie AK wywołane jest polityką sowiecką w Polsce, to tyle samo, co się bardzo ośmieszyć. Rozprowadzenie
30000 obywateli, gdyż tylu jest zorganizowanych, jest niemożliwe,
a zagrożeni są wszyscy. […] Oddziałów leśnych rozprowadzić się nie
da, bo po rozejściu się zbiorą się na nowo, ale w bandę rabunkową.
Pozostaje jedno – zorganizować się samoobronie. To jest zresztą to, do
czego bezwiednie dąży społeczeństwo.11

Na początku lutego 1945 r. „Bomba”, zgodnie z wcześniejszymi sugestiami,
zwrócił się z prośbą do Komendanta Okręgu Białystok Władysława Liniarskiego ps.
„Mścisław” o przejęcie Obwodu „Osty”. Formalnie nastąpiło to 20 lutego 1945 r.
Obwód Ostrów Maz. wszedł w skład łącznie z pow. Zambrów i Ostrołęka do Rejonu „B” AKO Obwód Białystok. Jednocześnie „Bomba” zmienił pseudonim na
„Stanisławski”.12
Sztab Obwodu Ostrów Maz. przedstawiał się następująco: Komendant Obwodu – Stanisław Staniszewski ps. „Bomba”, „Stanisławski”, zastępca – ps. „Wołyniak”, a następnie – Stefan Głowacki ps. „Ster”, będąc jednocześnie przewodnikiem
wywiadu, adiutant – Stanisław Bardon ps. „Mały”, kwatermistrz – ps. „Wróbel”,
przewodnik łączności – ps. „Kosa”, przewodnik Kedywu – Sylwester Sawicki ps.
„Tyrolski”, Wojskowa Służba Kobiet – Antonina Rzącka ps. Klara”, Powiatowy Delegat Rządu – ps. „Lis”, lekarz – ps. „Witold”.13
Obwód dzielił się na pięć ośrodków. Ośrodek I (miasto Ostrów Mazowiecka), Ośrodek II Brok – Małkinia, Ośrodek III Poręba – Brańszczyk, Ośrodek IV
Długosiodło – Wąsewo, Ośrodek V Czerwin – Goworowo. Jednak już w styczniu
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1945 r. Ośrodek V został przejęty przez Obwód AK Ostrołęka. Każdy z ośrodków
doznał poważnych strat zarówno w wyniku akcji „Burza”, jak i aresztowań prowadzonych przez NKWD. Stan osobowy w lutym 1945 r. „Stanisławski” oceniał na
około 100 ludzi. Najlepiej rozwijał się wywiad kierowany przez Stefana Głowackiego ps. „Ster”. AKO posiadało „wtyczki” we wszystkich instytucjach administracji
z wyjątkiem resortu bezpieczeństwa.14
Na początku kwietnia 1945 r., zgodnie z poleceniem „Mścisława”, rozpoczęto prace nad reaktywowaniem Kedywu (samoobrony) na terenie obwodu. „Stanisławski” do stworzenia oddziału wyznaczył Sylwestra Sawickiego ps. „Tyrolski”.
Jego zastępcą został Dariusz Kieliszek ps. „Dorsz”, który przyjął ps. „Ponury”. Dowodził on jednocześnie jednym patrolem. Łącznikiem oddziału został Stanisław
Bardon ps. „Urwis”, „Mały”.15 Początkowo Kedyw tworzyło kilkunastu ludzi. Zadaniem oddziałów samoobrony była ochrona ludności cywilnej, członków organizacji 239
i ich rodzin, likwidacja osób współpracujących z komunistami i NKWD. Zajmowały się również zbieraniem i magazynowaniem broni, która była w rękach cywili
oraz gromadzeniem środków na prowadzenie działalności organizacyjnej. Patrole
prowadziły również akcję propagandową. Przedstawiały aktualną sytuację w Polsce
jako „okupację sowiecką”.16
W końcu kwietnia 1945 r. „Stanisławski” delegował do Częstochowy członka AKO Romana Piłkowskiego ps. „Duks”17, gdzie stacjonował VII zapasowy Batalion Piechoty. Służyło w nim wielu członków dawnego oddziału Alfreda Wieczorka
ps. „Tatar”. „Duks” przygotowywał masową dezercję byłych członków AK, którzy
mieli zasilić oddział „Tyrolskiego”. W wyniku jego działań w okresie od 1 do 20 maja
z jednostki tej zdezerterowało na teren pow. Ostrów Maz. ponad 20 żołnierzy w pełnym uzbrojeniu. Oddział „Tyrolskiego” powiększył się do ok. 40 osób.18 W grupie
dezerterów znaleźli się m.in.: Zdzisław Blicharski ps. „Całun”, „Tornado”, Eugeniusz Dąbkowski ps. „Wąsaty”, Edward Jaroszewski ps. „Kruk”, Tadeusz Jaroszewski ps. „Dziki”, „Lawina”, Ryszard Kosewski ps. „Góral”, Franciszek Kowalczyk ps.
„Kowal”, Zygmunt Kuczyński ps. „Słodki”, „Florek”, Zygmunt Łojewski ps. „Brzytwa”, Stanisław Nowacki ps. „Waligóra”, „Feliks”, Mieczysław Próchniak, Wincenty
Rogala ps. „Marciniak”, „Dolina”, Henryk Sokołowski ps. „Jowisz”.19
W maju 1945 r. „Stanisławski” na terenie gm. Długosiodło pow. Ostrów Maz.
nawiązał kontakt z Albinem Gąsiewskim ps. „Sieczko”. Została wówczas stworzona
placówka gminna. W pracach organizacyjnych aktywny udział brał „Sieczko”, który zmienił pseudonim na „Mikołaj”. Mieszkanie Gąsiewskiego we wsi Przetycz było
punktem kontaktowym AKO. Jesienią 1945 r. UB odkryło działalność „Mikołaja”,
co zmusiło go do ukrywania się. Wraz z kolegami został przydzielony do oddziału
pod dowództwem „Ponurego”.20
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Zgodnie z wytycznymi dla oddziałów samoobrony, patrole zbrojne przystąpiły w pierwszej kolejności do zaopatrzenia w broń. W tym celu oddział pod dowództwem „Ponurego” w dniu 26 marca 1945 r. rozbroił Posterunek MO w miejscowości Szulborze Koty.21 W dniu 3 kwietnia patrol samoobrony odbił z MO dwóch
aresztowanych członków AKO.22 Udaną akcję przeprowadził patrol pod dowództwem Zdzisława Reguły ps. „Huragan”. W dniu 15 kwietnia 1945 r. zlikwidował
kierownika placówki UB w Długosiodle Władysława Łuckiewicza. W czasie akcji
zginął jego zastępca Antoni Skonieczny. Łuckiewicz został postrzelony w nogę i po
przewiezieniu do szpitala zmarł. W czasie strzelaniny nadjechał samochód z żołnierzami sowieckimi, którzy włączyli się do działań przeciw AKO. W czasie walki
ranny został członek patrolu Włodzimierz Rajewski, który nie chcąc dostać się do
niewoli popełnił samobójstwo.23
W dniu 24 kwietnia 1945 r. jeden z patroli samoobrony rozbroił posterunek
MO w Wąsewie, zdobywając 5 karabinów. W miejscowej spółdzielni zarekwirowano
towary żywnościowe. Patrol zniszczył dokumentację dotyczącą poboru w Urzędzie
Gminy. Dwudziestego ósmego kwietnia w Broku funkcjonariusze MO próbowali zatrzymać patrol AKO. Podczas strzelaniny został ranny milicjant Jan Zabłocki,
który po kilku godzinach zmarł.24
W maju były kontynuowane akcje rozbrojeniowe. W dniu 9 maja patrol
AKO opanował posterunek MO w Zarębach Kościelnych. Zniszczono dokumenty posterunku i zarekwirowano 6 karabinów. Siedemnastego maja pięcioosobowy patrol rozbroił Posterunek Straży Ochrony Kolei w Jelonkach gm. Komorowo
– zdobyto cztery karabiny ręczne. Tego samego dnia został również opanowany
posterunek MO w Komorowie. W wyniku akcji zdobyto cztery karabiny ręczne,
jeden automat, cztery granaty i amunicję. Wycofujący się patrol był zatrzymywany
przez komendanta posterunku Stanisława Mysiewicza, który w efekcie wymiany
ognia został ranny. Dwudziestego czwartego maja 70-osobowy oddział AKO opanował posterunek MO w Nurze, skąd zabrano broń i amunicję oraz zniszczono
dokumenty. Następnego dnia została rozbrojona załoga posterunku MO w Długosiodle. W dniu 31 maja 12 osobowy patrol rozbroił posterunek SOK w Ostrowi
Mazowieckiej.25
Patrole AKO, zgodnie z wytycznymi Komendanta Okręgu Białystok „Mścisława” z kwietnia 1945 r., z narady komendantów w gm. Kulesza pow. Wysokie
Maz., przystąpiły do likwidacji członków PPR i funkcjonariuszy UB oraz osób
współpracujących z władzami komunistycznymi i NKWD. Drugiego maja patrol
AKO zlikwidował woźnego Prezydium MRN w Broku Stefana Klepackiego. W dniu
14 maja w Zarębach Kościelnych wykonano wyrok na milicjancie Kazimierzu Kaszubińskim. Dwa dni później został zlikwidowany funkcjonariusz MO Jan Wno-
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rowski. W dniu 17 maja w Komorowie patrol AKO wykonał wyrok na Aleksandrze
Kamińskim. W ramach kontrybucji zostały zarekwirowane różne towary z jego sklepu. Dwudziestego czwartego maja został zlikwidowany we wsi Grudzie sekretarz
PPR w Ostrowi Maz. Jan Stelmaszczyk.26
W czerwcu wzmogły się akcje likwidacji osób współpracujących z UB oraz
członków PPR. Wykonano około 24 wyroków śmierci. 9 czerwca został zabity w Bojanach gm. Poręba członek PPR Julian Łojek. W dniu 13 czerwca w Porębie zginął
sekretarz KG PPR Józef Szczepankowski oraz dwie osoby narodowości żydowskiej.
W Budach gm. Brańszczyk patrol Jaroszewskiego ps. „Kruczek” w dniu 17 czerwca
zlikwidował sekretarza PPR z Udrzyna Romana Morawskiego. Tego samego dnia
został wykonany wyrok na funkcjonariuszu MO z posterunku Szulborze Koty
– Wacławie Ludwiniaku. 24 czerwca w miejscowości Nagoszewka gm. Poręba został
zabity funkcjonariusz PUBP w Ostrowi Maz. – Aleksander Ponichtera. Następnego 241
dnia w Wąsewie zlikwidowany został sekretarz KG PPR Piotr Sławiński oraz członek PPR Aleksander Skrzecz. Patrol AKO w Jelonkach w dniu 11 czerwca stoczył
walkę z grupą funkcjonariuszy PUBP. W wyniku starcia jeden funkcjonariusz został
zabity a trzech rannych.27
W kolejnych miesiącach kontynuowane były działania AKO. Odnotować
należy jedynie ich mniejszą intensywność. Prawdopodobnie ze względu na zabójstwo przez organa bezpieczeństwa Sylwestra Sawickiego ps. „Tyrolski”. Dowódcą
oddziału zbrojnego został wówczas Dariusz Kieliszek ps. „Ponury”, a jego zastępcą
Tadeusz Dąbrowski ps. „Cichy”.28 W okresie tym można zauważyć zintensyfikowanie działań wobec żołnierzy sowieckich. W dniu 11 lipca w miejscowości Długosiodło żołnierze sowieccy próbowali wylegitymować członków patrolu Stanisława
Lipskiego ps. „Ręka”. W wyniku walki dwóch Sowietów zginęło, a jednemu udało
się uciec. Następnego dnia w tej samej wsi dwóch żołnierzy sowieckich próbowało
wylegitymować w restauracji członków AKO. W rezultacie strzelaniny obaj ponieśli
śmierć. Dziewiętnastego lipca w Wąsewie zginął zastępca dowódcy plutonu operacyjnego KP MO w Ostrowi Maz. – Tadeusz Babicz.29 Tego samego dnia we wsi
Komorowo patrol AKO wymierzył karę chłosty Buberskiemu członkowi PPR i Gromadzkiej Rady Narodowej. Kara miała być również wymierzona innemu członkowi
PPR – Wiatrakowi, ale nie było go w domu. W związku z tym chłostę otrzymała jego
żona. W wyniku tej akcji Buberski wystąpił z PPR i zrzekł się członkostwa GRN, zaś
Wiatrak wyjechał na Ziemie Odzyskane. W dniu 7 sierpnia we wsi Kocęby gm. Poręba patrol AKO ukarał Władysławę Szubską i jej córkę chłostą i obcięciem włosów
za kontakty Rosjanami. Dziewiątego sierpnia w Brańszczyku został zlikwidowany
sekretarz gminny PPR Władysław Gajewski. Dwudziestego siódmego sierpnia patrol pod dowództwem Aleksandra Kuleszy ps. „Krysia” we wsi Wąsewo wykonał
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wyroki na członkach PPR – Antonim Brodowskim, Antonim Jakubiaku, Genowefie
Sławińskiej i Franciszku Sobótce.30
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Na przełomie maja i czerwca 1945 r. pojawiła się koncepcja przekształcenia
Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj w organizację o charakterze politycznym. Stanisław Tatar ps. „Gruda” w końcu maja w piśmie do Jana Rzepeckiego oceniając
rozwój sytuacji międzynarodowej i spraw polskich, nie przewidywał w najbliższej
przyszłości podejmowania działalności zbrojnej: „[...] w zadaniach dla Was nie ma
wzmianki ani o działaniach zbrojnych, ani o dywersji na komunikacji”.31
W dniu 6 sierpnia 1945 r. Jan Rzepecki ps. „Prezes” rozwiązał Delegaturę
Sił Zbrojnych na Kraj. Jednak w rozkazie likwidacyjnym DSZ pośrednio zapowiadał powołanie nowej organizacji w niedalekiej przyszłości. Zalecał podjęcie pracy
politycznej i społecznej. Stwierdzał, że lata walki doprowadziły do ukształtowania
„żołnierza-obywatela”, który podejmie walkę o wolność i niezawisłość narodu.32
Rzepecki zdawał sobie sprawę, że po rozwiązaniu DSZ nie może pozostać
pustka, że należy zagospodarować potencjał ludzki. Byli członkowie AK nie godzili się na kapitulację wobec komunistów tym bardziej, że spotykały ich aresztowania i wywożenie do ZSRS. Żołnierze domagali się pomocy i możliwości udziału
w jakiejkolwiek formie oporu. Skłaniało to do powołania organizacji o wyłącznie
politycznym charakterze. Ważnym czynnikiem była moralna odpowiedzialność
dowódców za podwładnych, którzy trwali w konspiracji, w lesie. Wreszcie istniała
obawa przed utratą wpływów na rzecz podziemia narodowego.33 Wszystkie te czynniki doprowadziły do powołania w dniu 2 września 1945 r. nowej organizacji Ruch
Oporu bez Walki i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”.34
Główny trzon WiN mieli stanowić byli oficerowie AK, ale miała to być organizacja o charakterze cywilnym, polityczno-wychowawczym. Zrzeszenie miało
działać do momentu przeprowadzenia wolnych wyborów i być konspiracją polityczną bez podejmowania działań zbrojnych. Jednak „doły” organizacji w dalszym
ciągu uważały się za żołnierzy AK i w sposób naturalny podejmowały działalność
zbrojną przeciw okupantowi. Dowódcy oddziałów nie widzieli siebie w roli polityków, a zarządy różnych szczebli traktowali jak komendy wojskowe.35
Założenia polityczne i organizacyjne WiN zostały przedstawione w kilku
dokumentach. W dniu 15 września 1945 r. ogłoszono „Wytyczne ideowe”, w których domagano się przywrócenia wolności słowa, zrzeszania się, a także realizacji
Testamentu Polski Walczącej.36 Kolejnym dokumentem był „Regulamin Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość”, który ustalał strukturę i organizację pracy WiN. Jeszcze
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we wrześniu zostały opracowane „Wytyczne ogólne” zawierające wskazówki dalszych prac konspiracyjnych. Sposób prowadzenia działań propagandowych zawarto
w „Wytycznych szczegółowych propagandy” i „Rozkazie organizacyjnym. Organizacja propagandy w terenie”.37
Zrzeszeniem WiN kierował Zarząd Główny na czele z prezesem. Organizacja przejmując strukturę terenową DSZ zachowała podział na trzy Obszary: Centralny, Południowy i Zachodni. Zmieniło się jedynie nazewnictwo. Komendantów
zastąpili prezesi, województwa – okręgi, rejony – inspektoraty, powiaty – obwody.38

Obwód WiN Ostrów Maz. krypt. „Otylia”
Informacja o powstaniu WiN dotarła do Okręgu AKO Białystok jeszcze we
wrześniu 1945 r. i wówczas okręg w całości wszedł do struktur Zrzeszenia. Funkcję 243
prezesa okręgu objął Stanisław Sędziak ps. „Oset”, „Warta”. W drugiej połowie października „Oset” został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Obwodu Centralnego WiN do spraw wojskowych. Jego miejsce zajął Marian Świtalski ps. „Juhas”,
„Sulima”.39
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy działalności WiN na terenie okręgu
nie nastąpiły większe zmiany w porównaniu z AKO, m.in. w dalszym ciągu obowiązywało stare nazewnictwo funkcji. Dopiero 18 maja 1946 r. rozkaz „Sulimy” wprowadzał nowe nazewnictwo. Od tego momenty przewodnika okręgu zastąpił prezes
okręgowy, inspektora rejonowego – prezes rejonowy, przewodnika obwodu – prezes
obwodowy, przewodnika baonu (batalionu) – prezes rejonu, przewodnika kompanii
– prezes gminny, adiutanta – sekretarz, zastępcę przewodnika – zastępca prezesa,
referenta informacyjno-wywiadowczego – referent wywiadu. Nie nastąpiły zmiany
od dowódcy plutonu w dół.40
Obwód Ostrów Maz. w okresie funkcjonowania w strukturach WiN występował pod kryptonimami „Omsk”, „Otylia”, „Ostróżka”. Komenda Obwodu miała
następującą obsadę personalną:
prezes obwodowy

Stanisław Staniszewski ps. „Bomba”
Hieronim Piotrowski ps. „Jur”, „Mohort”
Aleksander Kulesza ps. „Krysia”
Bonifacy Sępkowski ps. „Promil”, „Jaszczur”, „Tamara”

zastępca prezesa

Stefan Głowacki ps. „Ster”
Aleksander Kulesza ps. „Krysia”

adiutant

Jan Morawski ps. „Chrobry”

sekretarz

Zbigniew Karwowski ps. „Graf”
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referent wywiadu

Stefan Głowacki ps. „Ster”
Aleksander Kulesza ps. „Krysia”

referat łączności

Stanisław Lipski ps. „Syn”, „Robin”
Bonifacy Sępkowski ps. „Jaszczur”

referent informacji i propagandy Marian Kuśmierz ps. „Sas”
Aleksander Kulesza ps. „Krysia”
referent samoobrony
Sylwester Sawicki ps. „Tyrolski”
Dariusz Kieliszek ps. „Ponury”
Stanisław Łanecki ps. „Przelotny”
kwatermistrz
Zygmunt Kuczyński ps. „Słodki”
Tadeusz Dąbrowski ps. „Grześ”, „Cichy”

Funkcję prezesa obwodowego, poprzednio w AKO przewodnika, do lipca
1946 r. pełnił Stanisław Staniszewski ps. „Bomba”. Na bazie AKO podjął się tworzenia struktur WiN w pow. Ostrów Maz. Zorganizował komendę obwodu i placówki
gminne. Kontynuował również, podjęte jeszcze w marcu 1945 r., prace zorganizowania placówki WiN w pow. Radzymin. W efekcie pod koniec 1945 r. podporządkował
Obwodowi WiN „Otylia” gminy: Jadów, Kamieńczyk, Strachówka i Międzylesie
z pow. Radzymin. Placówka nosiła kryptonim „Radom”, a jej prezesem został Wacław Bieniek ps. „Belina”. W tym samym czasie „Bomba” objął swoją działalnością
gminę Rząśnik pow. Pułtusk, gdzie została utworzona placówka. Jej prezesem został
Józef Święch ps. „Siano”, „Lubomir”. Obwód wchodził w skład Inspektoratu krypt.
„B”, na czele którego stał Edward Filochowski ps. „San”.
W połowie 1946 r. „Bomba” został zdekonspirowany i Komendant Okręgu WiN Białystok przeniósł go na teren woj. Olsztyńskiego.41 Na jego miejsce został wyznaczony Hieronim Piotrowski ps. „Jur”, „Mohort”, przebywający od maja
1946 r. na terenie pow. Ostrów Maz. W okresie poprzedzającym objęcie funkcji prezesa obwodowego, otrzymał od „Bomby” polecenie uporządkowania działalności
oddziałów partyzanckich. Można przypuszczać, że od maja do lipca pełnił funkcję
referenta samoobrony. W ramach powierzonych obowiązków przeprowadził reorganizację pionu samoobrony, zwracając szczególną uwagę na dobór ludzi. Zmniejszył
stan osobowy oddziałów i odwołał jednego dowódcę patrolu.42
Z chwilą objęcia funkcji prezesa obwodu w dniu 25 lipca 1946 r. „Jur” chciał
nadać organizacji nowe oblicze. Przede wszystkim zwracał uwagę na dyscyplinę i zachowanie właściwych relacji między członkami WiN. Zakazał noszenia mundurów
i broni oraz pozaregulaminowego jej używania. Wprowadził całkowity zakaz picia
alkoholu i uczestniczenia w uroczystościach połączonych z libacjami. W związku z szerzeniem się bandytyzmu na terenie obwodu „Jur” zobowiązał wywiad do
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szybkiego ich wykrycia. Polecił poszczególnym placówkom przygotować w ciągu
miesiąca Białą i Czarną Listę. Na pierwszej mieli się znaleźć członkowie organizacji, którzy zostali aresztowani, skazani w procesach, zamordowani i wywiezieni do
ZSRS. Druga dotyczyła przeciwników politycznych. Mieli być na niej umieszczeni
aktywni komuniści, bandyci, współpracownicy gestapo i UB.43 Aktywna działalność „Jura” przyniosła pożądane efekty. Wzrosło morale członków WiN i autorytet wśród społeczeństwa. Kontynuował również działania „Bomby” rozszerzenia
wpływów na pow. Radzymin. We wrześniu 1946 r. na tym terenie utworzył cztery
kompanie (placówki). Powstała w ten sposób komenda WiN krypt. „Rajski Ptak”,
na czele której stanął Wacław Bieniek ps. „Belina”. Piąta placówka powstała w pow.
Węgrów nosiła kryptonim „Sad”. Pod koniec października 1946 r. podporządkował
„Otylii” powiat Pułtusk, przejmując ocalałych po wrześniowych aresztowaniach
członków Obwodu ROAK krypt. „Maciejka”.44 Wpływy „Otylii” objęły również 245
powiat sokołowski, gdzie w październiku 1946 r. była kolportowana prasa Niepodległość i Polskie Słowo.45 Powstał w ten sposób „Wielki Obwód”. Okręg WiN Białystok powiększył się kosztem Okręgu Warszawskiego. Prawdopodobnie na początku
stycznia 1947 r. ze względu na stan zdrowia „Jur” opuścił teren „Otylii” przekazując
pełnienie obowiązków prezesa obwodowego Aleksandrowi Kuleszy ps. „Krysia”.
W dniu 16 stycznia 1947 r. w m. Brzuza pow. Węgrów Hieronim Piotrowski ps.
„Jur” został zaskoczony przez KBW. W wyniku wymiany ognia został ranny. Nie
chcą dostać się do niewoli odebrał sobie życie.46
Pełniący obowiązki prezesa i jednocześnie szefa wywiadu Obwodu WiN
„Otylia” A. Kulesza również w dniu 16 stycznia 1947 r. został zabity. Ostatnim prezesem został dotychczasowy referent łączności Bonifacy Sępkowski ps. „Promil”,
„Jaszczur”, „Tamara”. Pełnił obowiązki do ujawnienia w dniu 10 kwietnia 1947 r.47
Podobnie jak w AKO zastępcą „Bomby”i jednocześnie referentem wywiadu
był Stefan Głowacki ps. „Ster”. W wyniku operacji UB i MO w miejscowości Poręba
„Ster” w dniu 21 listopada 1945 r. został zabity.48
Aleksander Kulesza ps. „Krysia”, „Sławek” w dniu 8 października 1945 r.
ujawnił się z działalności w AK. Wkrótce potem podjął pracę w WiN. Po śmierci
„Stera” został referentem wywiadu. Z chwilą objęcia funkcji prezesa obwodu przez
„Jura” został jego zastępcą. Poprzednio funkcja ta prawdopodobnie nie była obsadzona. Prawdopodobnie „Sławek” był również referentem informacji i propagandy.
Zastąpił na tym stanowisku pracującego od grudnia 1945 r. Mariana Kuśmierza ps.
„Sas”. Oficjalnie pełnił on obowiązki Kierownika Urzędu Propagandy przy Starostwie Powiatowym w Ostrowi Maz. „Sas” dostarczał informacje „Bombie”, pisał
odezwy i ulotki. Z pewnością przepisywał i pomagał redagować prezesowi obwodu
raporty sytuacyjne wysyłane do komendy okręgu. W dniu 3 czerwca 1946 r. został
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aresztowany. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży w dniu 18 czerwca został skazany na karę śmieci.49
Adiutantem i jednocześnie łącznikiem „Bomby” był Jan Morawski ps.
„Chrobry”. W dniu 11 listopada 1945 r. w jego domu we wsi Berdychowo gm. Orło
UB zlikwidowało magazyn broni. Od tego momentu zaczął się ukrywać. Ujawnił
się w dniu 17 marca 1947 roku.50 Funkcję sekretarza prezesa obwodu przez cały
okres istnienia WiN pełnił Zbigniew Karwowski ps. „Graf”.51 Od grudnia 1945 r.
referentem łączności został Stanisław Lipski ps. „Syn”, „Ręka”, „Robin”. Pozostał
na stanowisku do maja 1946 r. Następnie stanowisko to objął Bonifacy Sępkowski
ps. „Promil”, przyjmując jednocześnie pseudonim „Jaszczur”. Funkcję tę pełnił do
ujawnienia się.52
Podobnie jak w AKO referentem samoobrony był Sylwester Sawicki ps.
„Tyrolski”. Prawdopodobnie pod koniec 1945 r. zginął podczas starcia z UB. Jego
następcą został Dariusz Kieliszek ps. „Ponury”, który był jednocześnie dowódcą
oddziału. W dniu 5 sierpnia 1946 r. podczas obławy KBW „Ponury” został zabity. Po
jego śmierci funkcję referenta samoobrony pełnił Stanisław Łanecki ps. „Przelotny”,
będąc również dowódcą jednego z oddziałów. Podczas akcji uwalniania aresztowanych z więzienia w Pułtusku w dniu 25 listopada 1946 r. poniósł śmierć.53
Kwatermistrzem obwodu był Zygmunt Kuczyński ps. „Słodki”, „Florek”.
W dniu 27 październik 1945 r. opuścił teren powiatu i wyjechał do Olsztyna. Następcą Kuczyńskiego został Tadeusz Dąbrowski ps. „Grześ”, „Cichy”, „Gryf”.
W sierpniu 1945 r. opuścił szeregi WP i przyłączył się do oddziału pod dowództwem „Ponurego”.54
Obwód WiN Ostrów Maz., podobnie jak poprzednio obwód AKO, dzielił
się na cztery ośrodki. Ośrodek I obejmował miasto Ostrów Maz. krypt. „Kalwaria”
i Komorowo „Wieliczka”, II – gm. Brok „Brześć” i Małkinia „Wolno”, III – gm. Poręba „Kraśnik” i Brańszczyk „Baranowicze”, IV – gm. Długosiodło „Czortków” i Wąsewo „Dęblin”. Od września 1946 r. obwód został powiększony o cztery placówki
z pow. Radzymin. W skład Ośrodka nr 1 wchodziły gminy Jadów, Strachówka, Kamieńczyk, Ośrodek nr 2 – gm. Tłuszcz, Klembów, Międzyleś i Rędzaje, Ośrodek
nr 3 – gm. Małopole i Zabrodzie, Ośrodek nr 4 – Radzymin, Wołomin i Kobyłka.
Jedna placówka znajdowała się na terenie gm. Sadowne pow. Węgrów. W październiku 1946 r. Obwód WiN „Otylia” wspomagał tworzenie organizacji na terenie
pow. Pułtusk, gdzie został utworzony Obwód WiN „Paulina”. Ustalenie kadry kierowniczej poszczególnych placówek nastręczało duże trudności. Nie udało się to
w przypadku placówek Ostrów Maz., Komorowo, Brańszczyk, Brok oraz z powiatu
Radzymin i Węgrów. W pozostałych przypadkach została ustalona tylko szczątkowa obsada personalna.55
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Prezesem placówki Małkinia był początkowo Stanisław Lipski ps. „Syn”.
W końcu 1945 r. zastąpił go na tym stanowisku Wincenty Kulesza ps. „Błyskawica”.
W dniu 4 grudnia 1946 r. w wyniku obławy KBW „Błyskawica” został zabity na
terenie gm. Małkinia. Natomiast Władysław Zawadzki ps. „Lampart”, członek osobistej ochrony „Błyskawicy” został aresztowany. Na podstawie zeznań „Lamparta” następnego dnia zatrzymano Józefa Pacuszkę ps. „Moździerz”, który wskazał
magazyn broni. Na terenie „Wilna” funkcję dowódców plutonów pełnili Stanisław
Biegaj ps. „Woźnica”, Stefan Rostkowski ps. „Jurek” i Wacław Zyśkowski ps. „Wilk”.
Natomiast dowódcami drużyn byli Kazimierz Parys ps. „Wicher”, „Klin”, Bronisław
Suchcicki ps. „Lew”, Hipolit Kalata ps. „Sahara”, „Słowik” i Edward Zakrzewski
ps. „Żbik”. Łącznikami na terenie placówki byli Helena Komorowska ps. „Kalina”,
Stanisław Duda ps. „Dębina”, Tadeusz Kuczyński ps. „Zagłoba” i Leon Grygs ps.
„Felek”, a wywiadowcą – Czesław Głębocki ps. „Koniec”.56
247
Na terenie gm. Poręba prezesem placówki był Stanisław Nowacki ps. „Waligóra”, „Stary”. W 1946 r. został przeniesiony na stanowisko kwatermistrza w placówce
„Czortków”. Na jego miejsce został powołany Eugeniusz Dąbkowski ps. „Wąsaty”.
Dowódcą plutonu I był Józef Bębenek ps. „Tylec”. Na terenie gminy zorganizowano
komórkę wywiadu. Jej szefem został Władysław Deluga ps. „Ruszczyk”, a jednym
z wywiadowców był Władysław Komor ps. „Komora”. Natomiast funkcję łącznika
między wsią Bojanów i Poręba pełnił Adolf Kamiński ps. „Słupek”.57
Prezesem placówki „Czortków” na terenie gminy Długosiodło był od sierpnia 1945 r. Antoni Karwowski ps. „Mewa”. Pracował na stanowisku komendanta
drużyny Straży Ochrony Kolei na stacji PKP Przetycz. W marcu 1946 r. we wsi Sieczychy została utworzona grupa wywiadowcza. Na jej czele stanął Jan Rybiński ps.
„Sum”, a jego zastępcą był Piotr Choba ps. „Baryton”. Jednym z wywiadowców był
Stanisław Mróz ps. „Sosna”, a łącznikiem Bolesław Korzeniecki ps. „Grab”. Wszyscy zostali aresztowani w dniu 15 września 1946 r. Na terenie gminy Długosiodło
działał oddział pod dowództwem Albina Gąsiewskiego ps. „Mikołaj”, a następnie
Stanisława Sumlińskiego ps. „Wis”.58
Tak jak poprzednio w AKO, tak i w WiN prezesem placówki Wąsewo był
Antoni Wróbel ps. „Miły”. Funkcję łącznika pełnił Władysław Brzostek ps. „Jaskółka”, a wywiadowcy Józef Brzostek ps. „Brzoza”. Na terenie „Dęblina” funkcję dowódców plutonu pełnili Stefan Podbielski ps. „Chart” i Jan Szczapa ps. „Drewno”.
Obaj ujawnili się w kwietniu 1947 r. W skład plutonu pod dowództwem „Drewno”
wchodzili m.in. Władysław Bułatowicz ps. „Wierzba”, Józef Burzyk ps. „Sokół”,
Czesław Chmielewski ps. „Brzoza”, Tomasz Chmielewski ps. „Kamień”, Edward
Łebkowski, Władysław Romańczyk ps. „Gula”. Natomiast zbrojmistrzem placówki
był Czesław Deluga ps. „Motyka”.59
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Na terenie Obwodu WiN „Omsk” działały trzy zbrojne oddziały. Jeszcze
w 1945 r. ówczesny referent samoobrony Sylwester Sawicki ps. „Tyrolski” był jednocześnie dowódcą patrolu. Po jego śmierci dowództwo przejął Dariusz Kieliszek
ps. „Ponury”. Stan liczebny oddziału szybko wzrastał. W związku z tym „Bomba”
wydzielił piętnaście osób i skierował je na teren gminy Długosiodło. Dowódca tego
oddziału mianował Albina Gąsiewskiego ps. „Sieczko”, który jednocześnie zmienił pseudonim na „Mikołaj”. Trzeci oddział przybył do „Omska” w maju 1946 r.
wraz z Hieronimem Piotrowskim ps. „Jur”. Jego dowódca był Stanisław Łanecki ps.
„Przelotny”. W maju 1945 r. wszystkie trzy oddziały miały opanować Ostrów Maz.
Jednak na punkt zbiórki nie przybył „Mikołaj” ze swoimi ludźmi. W efekcie nie
przeprowadzono akcji. „Bomba” zagroził Gąsiewskiemu Sądem za niewykonanie
rozkazu. W wyniku nieporozumień „Mikołaj” zrezygnował z dowodzenia oddziałem i opuścił teren obwodu zaprzestając dalszej działalności. Dowództwo nad oddziałem przejął jego zastępca Stanisław Sumliński ps. „Wis”.60

Propaganda Obwodu WiN krypt. „Otylia”
Obwód WiN „Otylia” w okresie swego istnienia prowadził aktywną akcję
propagandową. Wydawał własną gazetę Niepodległość. Nie udało się ustalić jej redaktora. Wiadomo, że była wydawana w miejscowości Brzuza gm. Łochów w mieszkaniu Czesława Kić ps. „Dąb”, „Teść”. Nie wiadomo również od kiedy zaczęła się
ukazywać. Prawdopodobnie był to okres gdy prezesem obwodu został Hieronim
Piotrowski ps. „Jur”. W sierpniu 1946 r. ukazało się cztery numery pisma. Było ono
wydawane w nakładzie 1000 egzemplarzy.61
W okresie poprzedzającym referendum na terenie obwodu była prowadzona
akcja propagandowa, zarówno w formie ulotek, jak i ustnej. Była zgodna z wytycznymi komendy okręgu. Zalecano głosować „nie” na pierwsze dwa pytania i „tak”
na trzecie. Z pewnością akcja informacyjna została częściowo zahamowana przez
aresztowania. W dniu 3 czerwca 1946 r. został zatrzymany referent informacji Marian Kuśmierz ps. „Sas”, „Lis”. Łącznie przed referendum zostało aresztowanych
z terenu obwodu osiemnaście osób z WiN.62
Społeczeństwo powiatu Ostrów Maz. było z pewnością dobrze uświadomione. Był to efekt działań propagandowych zarówno WiN, jak i PSL. Należy
też podkreślić, że działania obu ugrupowań były wspierane przez duchowieństwo.
Podczas kazań księża podkreślali brak demokracji i suwerenności Polski. O zmianę władzy modlono się śpiewając „Boże coś Polskę”, podkreślając słowa „Ojczyznę
wolną racz nam wrócić Panie”. Komunistom zależało na zdyskredytowaniu PSL
i WiN. Stosowano różne metody: prowokację, zastraszenie, aresztowanie i skazywa-
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nie na wieloletnie więzienie. W okresie przed referendum komuniści zaangażowali
do pracy propagandowej nie tylko aktywistów PPR, ale również milicję i wojsko.
Organizowano wiece, na których starano się przekonać społeczeństwo do nowej
władzy. Jednak mieszkańcy pow. Ostrów Maz. dawali wyraz swej niechęci do przemian ustrojowych. Zadali trudne pytania, na które nie zawsze organizatorzy wieców umieli odpowiedzieć: Kim był przed wojną Bierut? Dlaczego przeprowadza się
obecnie aresztowania? Czy będą wywózki na Sybir? Czy Wilno i Lwów będą należeć
do Polski? Pośrednio widać po tych pytaniach efekt działań propagandowych WiN
i PSL oraz duchowieństwa.63
Referendum w dniu 30 czerwca 1946 r. na terenie pow. Ostrów Maz. miało
spokojny przebieg. Jedynie komisja wyborcza w Wąsewie rozpoczęła pracę z półgodzinnym opóźnieniem. W innej komisji przewodniczący postrzelił się z karabinu. W celu zwiększenia frekwencji wyborczej po terenie powiatu jeździło sześć 249
samochodów z grupami agitacyjnymi oraz orkiestra wojskowa. W niektórych obwodach zabrakło kart i kopert do głosowania w rezultacie kilkaset osób nie mogło
głosować.64
W dniu 7 lipca 1946 r. „Stanisławski” przedstawił komendzie okręgu sprawozdanie z wyników referendum (akcja „R”) w powiecie Ostrów Maz. Obejmowało ono osiem obwodów z pełnymi wynikami, gdzie komisje nie stwierdziły żadnych
nadużyć. W przypadku trzech komisji: Wąsewo, Jelonki, Komorowo nie liczono na
miejscu głosów. Wojsko przewiozło urny do Ostrowi Maz. Nie było żadnych danych z Ostrowi i Broku oraz gminy Małkinia. Kilka dni później sprawozdanie zostało uzupełnione. Zestawienie obejmowało 28 z 30 komisji obwodowych. Zbiorcze
wyniki przedstawiały się następująco:
Tabela nr 1. Wyniki referendum ludowego z 30 VI 1946 r. na terenie pow. Ostrów Maz.
na podstawie danych WiN (lipiec 1946 r.)
pytanie I
pytanie II
pytanie III

TAK
3161
3775
17227

%
10,41
12,00
55,68

NIE
27213
27676
13713

%
89,99
88,00
44,32

Źródło: AIPN Wa, 0255/342, Wyniki głosowania ludowego w powiecie Ostrów Maz., t. 101, k. 14.

Na podstawie danych zebranych przez WiN, mimo braku danych z dwóch
komisji obwodowych, można stwierdzić, że na pierwsze dwa pytania padła odpowiedź „nie”, a na trzecie „tak”. Nie różnią się one w istotny sposób od zestawienia,
którego dokonał Andrzej Paczkowski:
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Tabela nr 2. Przybliżone wyniki referendum ludowego w pow. Ostrów Maz.
pytanie I
pytanie II
pytanie III

TAK
3280
3990
17926

%
10,1
12,3
55,2

NIE
29011
28175
14184

%
89,9
87,7
47,8
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Źródło: Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki, (oprac.) Andrzej Paczkowski, (Warszawa:
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1993): s. 153.65
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Znajduje to również potwierdzenie w pierwszym raporcie Szefa PUBP
w Ostrołęce, który stwierdził, że wyniki głosowania był bardzo słabe i przeważały
odpowiedzi „nie”.66 W meldunkach, które dotarły z powiatu Ostrów Maz. odnotowano najgorszy wynik w województwie warszawskim poparcia dla hasła „3 x tak”.
Wynosił on 10.1%.67 Jednak oficjalne sfałszowane wyniki referendum nie odbiegały
od średniej krajowej.
Wobec narastającej propagandy komunistów o porozumieniu WiN z PSL
Komenda Okręgu Białystok „Omnia” w piśmie do prezesów obwodowych z 24 lipca 1946 r. wyjaśniała:
W związku z wątpliwościami, jakie częstokroć nasuwają stosunki panujące w terenie wyjaśniam: pomiędzy WiN a PSL nie istnieją żadne jawne czy tajne porozumienia. Obie organizacje dążą do swoich
własnych odrębnych celów. Optyczna zbieżność posunięć taktycznych jest rzeczą najzupełniej przypadkową i świadczy o najwyższej
o podobnej, lecz absolutnie nie związanej i niezależnej od siebie
ocenie poszczególnych zjawisk politycznych i gospodarczych. PSL
mianowicie w przeciwieństwie do pozostałych partii zblokowanych
– ugrupowanie czysto polskie – odnosi się negatywnie do niektórych
posunięć warszawskiego rządu, przyjmując w wielu wypadkach postawę opozycyjną, która oczywiście zbliża go na tych odcinkach do
poglądów reprezentowanych przez WiN.
Z drugiej jednak strony podkreślam, iż PSL nie stanowi jednolitego
organizmu ideowego. Dlatego też stosunek do niego terenowych ogniw, oraz poszczególnych działaczy WiN uzależniam od decyzji indywidualnej. Przestrzegam wszakże przed posługiwaniem się PSL-em
jako parawanem legalizacyjnym. W chwili obecnej bowiem legitymacje wystawione przez tę partię same w sobie są dokumentami całkowicie delegalizującymi, jako takie nie powinny być używane przez
członków WiN.68
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W prowadzonej akcji informacyjnej należało zwrócić uwagę na bezpośredni związek WiN z tradycją AK. Zalecano przeciwdziałać propagandzie komunistycznej, która oskarżała WiN o „bandytyzm i faszyzm”. Odwoływano się przy
tym do organu prasowego WiN Honor i Ojczyzna. W sierpniu 1946 r. Komenda
Okręgu WiN „Omnia” poleciła rozpowszechniać hasło „W szeregach AK walczyliśmy zbrojnie o prawo i życie. W szeregach WiN walczymy politycznie o prawo do
samostanowienia”.69
W drugiej połowie 1946 r., mimo rozczarowania wynikami referendum, Obwód WiN Ostrów Maz. kontynuował pracę. Odczuwalny był brak kadry, szczególnie po czerwcowych aresztowaniach. Jednak w oparciu o dotychczasowe struktury
na terenie obwodu wydawana była Niepodległość w nakładzie 1000 egzemplarzy.
W sierpniu ukazało się cztery numery tego pisma. W kolejnym miesiącu oprócz
własnej prasy obwód otrzymał od „Doroty” gazetkę Puszcza Szumi. Mimo tego 251
wsparcia odczuwalny był brak konspiracyjnej prasy. Zarówno w sierpniu, jak i wrześniu społeczeństwo było przekonane, że zbliżające się wybory poprzedzi fala terroru.
Panowało przekonanie o sfałszowaniu wyników wyborów podobnie jak to miało
miejsce podczas referendum.70
Od 1 października 1946 r. na terenie Obwodu WiN „Otylia” realizowana
była akcja „O”. Polegała ona na kolportowaniu ulotek i plakatów o treści satyrycznej. Poszczególne powiaty wchodzące w skład „Otylii” otrzymały następującą ilość
egzemplarzy ulotek: Ostrów Maz. – 6000, Radzymin – 4500, Węgrów – 4000, Pułtusk – 2000, Sokołów – 500. Rozprowadzono również prasę obwodową pt. „Niepodległość”. W numerze 19 i 21 został wydrukowany tekst „Nakaz chwili”, który
zachęcał Polaków do aktywności. Chodziło o wywołanie paniki wśród komunistów
powszechnością ulotek i różnego rodzaju haseł.71 Oprócz ulotek wykonywano napisy na płotach, ścianach domów o treści: „WiN – Czuwa”, PPR – to bękart Stalina”,
„UB i PPR prowadzą Polskę do zguby”, Osóbka, Bierut i Żymierski to zdrajcy Narodu i Państwa Polskiego”, „Gomółka to polski Stalin”. Wysłano około 120 listów
z klepsydrami do wytypowanych wcześniej członków PPR oraz funkcjonariuszy
UB i MO. W ocenie H. Piotrowskiego ps. „Jur” powszechność akcji „O” wstrząsnęło
całym społeczeństwem. Uzmysłowiła, że Polska Podziemna jest, walczy i czuwa.72
Za przeprowadzenie akcji „O” prezes okręgowy udzielił „Jurowi” pochwały.73
Przystępując do akcji propagandowej przed wyborami Obwód WiN „Otylia”
przystąpił w uszczuplonym stanie. W sierpniu 1946 r. zginął referent samoobrony Dariusz Kieliszek ps. „Ponury”, a UB kontynuowało aresztowania również w kolejnych
miesiącach. Z doświadczonych dowódców pozostał Stanisław Łanecki ps. „Przelotny”,
który podczas akcji na pułtuskie więzienie w dniu 25 listopada został ranny i wkrótce
zmarł. W grudniu 1946 r. prowadzono akcję przedwyborczą w postaci kolportowania
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prasy i ulotek. „Jur” po śmierci prezesa Obwodu WiN „Dorota” Aleksandra Bednarczyka ps. „Adam” również na teren pow. ostrołęckiego skierował ulotki.74
Na terenie powiatu Ostrów Maz. bardzo trudno było prowadzić podziemiu
akcję propagandową. Pod koniec grudnia 1946 r. w wyniku różnych działań prowokacyjnych ze strony UB doszło do rozwiązania PSL na terenie powiatu ostrowskiego. UB wykazywało powiązania PSL i WiN, twierdzono wręcz, że członkowie WiN
mieli nakaz wstępowania do PSL. Miało to doprowadzić do przekonania, że PSL jest
organizacją zbrojną. Było to oczywistą nieprawdą, ponieważ ciągle obowiązywał
rozkaz „Jura” z dnia o zakazie wstępowania członków WiN do PSL.75 Komendzie
obwodu pozostała tylko jedna możliwość przekonywania społeczeństwa do bojkotowania wyborów. Dodatkowo sytuację w „Otylii” skomplikował fakt zlikwidowania przez UB prezesa obwodowego Hieronima Piotrowskiego ps. „Jur”, „Mohort”
w dniu 16 stycznia 1947 r. we wsi Brzuza pow. Węgrów.76
Po rozwiązaniu PSL na terenie powiatu wynik wyborów był przesądzony.
W dniu 19 stycznia 1947 r. nie było żadnych wydarzeń, które zakłóciłyby przebieg głosowania. Według danych w wyborach wzięło udział około 88% uprawnionych. W gminie Dłogosiodło głosowano manifestacyjnie na partie bloku. Okręgu nr 4 w skład,
którego wchodził powiat Ostrów Maz. wszystkie 6 mandatów przypadło PPR.77
Po ogłoszeniu amnestii w dniu 22 lutego 1947 r. Obwód WiN „Otylia”,
zgodnie z zaleceniami Komendy Okręgu Białystok, przystąpił do ujawnienia. Na
terenie pow. Ostrów Maz. do 25 kwietnia 1947 r. skorzystało z amnestii 890 osób.
W tej liczbie było 219 osób wykazujących przynależność do AK i 330 do WiN.78

Przypisy:
Mieczysław Bartniczak, Od Andrzejewa do Pecynki 1939–1944, (Warszawa: Książka i Wiedza, 1984):
s. 5–7.
2
„Obwód Ostrów Mazowiecka kryptonimy: »Opocznik«, »Orzeł«, »Pokost«, »Oset«” [w:] 1831 dni
zmagań z hitlerowskim najeźdźcą. Kalendarium działań bojowych i dywersyjnych Podokręgu Armii Krajowej
Warszawa – Wschód 1 IX 1939–4 IX 1944, (Pruszków: Zarząd Okręgu Warszawa-Wschód Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2000): s. 51.
3
Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. IV, lipiec-październik 1944, (Wrocław-Warszawa-Kraków:
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1991): s. 257 (dalej: AK w dok.).
4
Marek Opoczyński, Obszar Warszawski, Podokręg Warszawa Wschód, Ostrów Mazowiecka 12 Obwód
Armii Krajowej „Opocznik” – „Wulkan”. Kalendarium wydarzeń. Lata 1939–1944, (Łódź: b.w., 1997):
s. 129–130; Bogdan Kiełczewski, Klucz i słuchawki, (br. m. wyd., 1992): s. 159–162.
5
AK w dok., t. IV, s. 326–327, 339–340.
6
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg AK-AKO, VII 1944–VIII 1945, (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, Dom Wydawniczy Bellona, 1997): s. 351.
1

252

Artykuły
„Raport sytuacyjny i wywiadowczo-polityczny Komendanta Białostockiego Okręgu AK ppłk. Władysława Liniarskiego »Mścisława« nr 8 za sierpień i wrzesień 1944 z 10 X 1944, ASW w Warszawie,
Akta WSR w Warszawie, sygn. 61/46, t. III” [w:] Dokumenty i Materiały Polski Podziemnej 1939–1956,
(Warszawa) nr 2 (1994): s. 25.
8
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie (AIPN Wa) Charakterystyka Nr 78
Inspektorat WiN krypt. „Buk”, Charakterystyka obwodu nielegalnej organizacji „Wolność i Niezawisłość” (WiN) krypt. „Otylia”, sygn. 0180/93, t. 2, k. 3, 75; Zbigniew Kempisty, Bitwa pod Pecynką. Akcja „Burza” w Puszczy Białej lipiec–sierpień 1944, (Ostrołęka: Muzeum Okręgowe, 1990):
s. 58–59. Oprócz nich m.in. zostali aresztowani i wywiezieni do ZSRS Franciszek Baliński „Orzech”,
Stanisław Bieliński „Jastrząb”, Genowefa Pazik „Hajduczek”, Teofil Pazik „Ul”, Stanisław Leszczyński „Wojak”, Stanisław Mazur „Kieł”, Ryszard Blicharski „Tygrys”, Antoni Deptuła; Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg…, s. 352.
9
K. Krajewski, T. Łabuszewski, Białostocki Okręg…, s. 352.
10
AK w dok., t. V, s. 239–240.
11
Cyt. za: Kazimierz Krajewski, Janusz Kurtyka, Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Jacek Pawłowicz, Grzegorz Wąsowski, Jerzy Węgierski, Leszek Żebrowski, Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, Liga Republikańska,
2002): s. 436. AKO znana jest również pod nazwą Obywatelska Armia Krajowa (OAK). Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, (Kraków-Warszawa-Wrocław, 2002):
s. 263–265.
12
AIPN Wa, 0180/93, Charakterystyka obwodu nielegalnej organizacji „Wolność i Niezawisłość”
(WiN) krypt. „Otylia”, t. 2, k. 3, 75–76; AIPN Wa, MBP AK 553, Armia Krajowa. Obwód Białystok,
k. 6; Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg…, s. 354.
13
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg…, s. 355; AIPN Wa, 0180/93, Kwestionariusze osobowe Stanisława Bardona i Sylwestra Sawickiego, t. 1, k. 11, 246.
14
AIPN Wa, MBP AK 553, Armia Krajowa. Obwód Białystok, k. 7; Kazimierz Krajewski, Tomasz
Łabuszewski, Białostocki Okręg…, s. 355–357.
15
Kieliszek Dariusz (ur. 18 XII 1927), ps. „Dorsz”, „Ponury”. Od 1943 członek AK. 28 grudnia 1945 r.
został zatrzymany przez organa bezpieczeństwa, posługiwał się wówczas dokumentami na nazwisko
Arkadiusz Majewski. Zabity na jesieni 1946 podczas potyczki z grupą operacyjną UB. Bardon Stanisław (ur. 22 II 1908), ps. „Urwis”, „Mały”. Od 1941 w PZP-AK jako łącznik. Zatrzymany 5 VII 1945
i skazany przez Sąd Wojskowy Okręgu Warszawskiego w dniu 17 września 1945 na 6 lat więzienia.
16
AIPN Wa, 0180/93, Kwestionariusze osobowe Stanisława Bardona, Dariusza Kieliszka, Sylwestra
Sawickiego, t. 1, k. 11, 102, 246; tamże, Charakterystyka obwodu nielegalnej organizacji „Wolność
i Niezawisłość” (WiN) krypt. „Otylia”, t. 2, k. 3, 76, 85–86. W materiałach figuruje Sylwester Zawadzki ps. „Tyrolski” (t. 2, k. 76), ale w innym miejscu jest Sylwester Sawicki ps. „Tyrolski” (t. 1, k. 246).
M. Opoczyński twierdzi, że na terenie pow. Ostrów Maz. oddział Samoobrony Armii Krajowej
w pierwszej dekadzie marca 1945, który organizował Sylwester Cer ps. „Sawicki”, Dariusz Kieliszek
ps. „Dorsz” i Czesław Kowalczyk ps. „Dzięcioł” – Marek Opoczyński, dz. cyt., s. 133. Materiał archiwalny i inne opracowania nie potwierdzają tej wersji. Zob.: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg…, s. 358–359 – tu Kedywem kierował NN „Tyczka”, zastępca Dariusz Kieliszek
„Ponury”. Patrolem w Ośrodku I (miasto Ostrów Maz.) dowodził NN „Gołąb”.
17
Piłkowski Roman (ur. 3 XI 1918), ps. „Mars”, „Duks”. Od 1942 członek AK. Ujawnił się w 1946.
W celu uniknięcia represji zobowiązał się do współpracy z UB, z której nie wywiązał się wyjeżdżając
na Ziemie Odzyskane. Ujawnił się ponownie 22 IV 1947. AIPN Wa, 0180/93, t. 1, k. 200.
7

253

Podziemie niepodległościowe (AK-AKO-WiN)...
AIPN Wa, 0180/93, Charakterystyka obwodu nielegalnej organizacji „Wolność i Niezawisłość”
(WiN) krypt. „Otylia”, t. 2, k. 76. Autor opracowania błędnie podał pseudonim osoby delegującej R.
Piłkowskiego do Częstochowy wskazując na „Borutę”, jednak w dalszej części podaje już właściwie
ps. „Bomba” (k. 86). Por.: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg..., s. 358.
19
Blicharski Zdzisław Tadeusz (ur. 16 VII 1922), ps. „Całun”, Tornado”. Członek AK, po dezercji
z WP czł. AKO-WiN, dowódca patrolu na terenie pow. Ostrów Maz. Ujawnił się 10 X 1945. (AIPN
Wa, 0180/93, t. 1, k. 24); Dąbkowski Eugeniusz (ur. 6 VI 1922), ps. „Wąsaty”. Członek AK, po dezercji z WP czł. AKO-WiN, dowódca placówki na gm. Poręba krypt. „Kraśnik”. Ujawnił się 9 IV 1947
(tamże, k. 43); Jaroszewski Edward (ur. 11 X 1921), ps. „Kruczek”, „Kruk”. We wrześniu 1944 wstąpił
do WP, skąd zdezerterował w maju 1945. Członek AKO-WiN, dowódca patrolu w oddziale Dariusza
Kieliszka „Ponury” na gm. Poręba i Brańszczyk. Ujawnił się 25 IV 1945 (tamże, k. 80); Jaroszewski
Tadeusz (ur. 13 I 1919), ps. „Dziki”, „Lawina”. Od maja 1945 czł. AKO-WiN w patrolu Tadeusza
Blicharskiego. Ujawnił się 8 X 1945 (tamże, k. 81); Kosewski Ryszard (ur. 19 IV 1923), ps. „Góral”.
Członek AK, a następnie AKO-WiN w oddziale NN ps. „Sylwek”. Ujawnił się w listopadzie 1945
(tamże, k. 121); Kowalczyk Franciszek (ur. 26 XI 1917), ps. „Kowal”. Członek AK. Po dezercji z WP
czł. AKO-WiN w oddziale Sylwestra Sawickiego „Tyrolskiego”. Aresztowany w październiku 1946
i skazany na 4 lata więzienia (tamże, k. 124); Kuczyński Zygmunt (ur. 20 XII 1924), ps. „Słodki”,
„Florek”. Od 1942 czł. AK, a od maja 1945 – AKO-WiN, pełnił funkcję kwatermistrza. W październiku 1945 wyjechał do Olsztyna. Ujawnił się 4 IV 1947 (tamże, k. 138); Łojewski Zygmunt (ur. 3 VI
1922), ps. „Brzytwa”. Od maja 1945 czł. AKO-WiN w oddziale Dariusza Kieliszka. Ujawnił się 10 IV
1947 (tamże, k. 159); Nowacki Stanisław (ur. 23 X 1917), ps. „Waligóra”, „Feliks”. Członek AK, a następnie AKO-WiN, dowódca plutonu i komendant placówki na gm. Poręba. Ujawnił się 4 IV 1947
(tamże, k. 184); Prymas Józef (ur. 8 I 1924), ps. „Skiba”. Od 1943 czł. AK, a następnie – AKO-WiN.
Ujawnił się 8 IV 1947 (tamże, k. 210); Rogala Wincenty Witold (ur. 24 XII 1923), ps. „Marciniek”,
„Dolina”. Członek AK, a następnie AKO-WiN, szef łączności na placówce we wsi Szynkarzyzna.
Ujawnił się 6 III 1947. W dniu 2 X 1947 aresztowany i skazany na 10 lat więzienia (tamże, k. 221);
Sokołowski Henryk (ur. 20 XI 1923), ps. „Jowisz”. Od 1943 czł. AK, a następnie czł. AKO-WiN.
Aresztowany w lutym 1946 i skazany na 15 lat więzienia (tamże, k. 260). Niektórzy autorzy wymieniają również Aleksandra Kuleszę ps. „Krysia”. Zob.: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski,
Białostocki Okręg..., s. 358.
20
AIPN Wa, 0180/93, Charakterystyka obwodu nielegalnej organizacji „Wolność i Niezawisłość”
(WiN) krypt. „Otylia”, t. 2, k. 87–88. Gąsiewski Albin (ur. 11 XI 1911), ps. „Sieczko”, „Mikołaj” w m.
Ostrykół Włościański gm. Długosiodło, s. Józefa i Marianny. Od 1941 w PZP–AK. Jesienią 1945
został dowódcą 20 osobowego oddziału zbrojnego. W dniu 8 maja 1946 zorganizował zasadzkę w m.
Lubiel pow. Pułtusk na członków PPR i funkcjonariuszy UB i MO. Ujawnił się 9 IV 1947. Po ujawnieniu utrzymywał kontakt z oddziałem NZW dowodzonym przez Jana Kmiołka ps. „Wir”. Aresztowany 10 maja 1949 i skazany na 15 lat więzienia (AIPN Wa, 0180/93, t. 1, k. 63).
21
AIPN Wa, 0180/93, Karty na czyny przestępcze Obwody WiN krypt. „Dorota”, „Otylia”, „Czesława”, t. 10, k. 187.
22
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg..., s. 362.
23
AIPN Wa, 0180/93, Karty na czyny przestępcze Obwody WiN krypt. „Dorota”, „Otylia”, „Czesława”, t. 10, k. 188. Reguła Zdzisław (ur. 24 IV 1923), ps. „Błyskawica”, „Winecki”, „Huragan”. Od
1941 członek ZWZ, a następnie AK. We wrześniu 1944 ujawnił się. 18 IX 1944 został powołany do
WP, skąd zdezerterował 18 XII 1944. W kwietniu 1945 został członkiem oddziału pod dowództwem
„Tyrolskiego”. Ujawnił się 31 III 1947 w PUBP Ostrów Maz. K. Krajewski i T. Łabuszewski podają,
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że w czasie walki zginął członek AKO Jerzy Frey ps. „Kula”. Zob.: Kazimierz Krajewski, Tomasz
Łabuszewski, Białostocki Okręg..., s. 362.
24
AIPN Wa, 01296/10, Materiały dotyczące UBP w Ostrowi Maz., Kalendarz działalności reakcyjnego podziemia na terenie pow. Ostrów Maz. w latach 1944–1948, k. 86–87. K. Krajewski i T. Łabuszewski podają inne daty, odpowiednio 25 i 27 kwietnia. Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski,
Białostocki Okręg..., s. 362.
25
AIPN Wa, 01296/10, Materiały dotyczące UBP w Ostrowi Maz., Kalendarz działalności reakcyjnego podziemia na terenie pow. Ostrów Maz. w latach 1944–1948, k. 87; AIPN Wa, 0180/93, t. 10,
k. 73–74. Por.: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg..., s. 262–263.
26
AIPN Wa, 01296/10, Materiały dotyczące UBP w Ostrowi Maz., Kalendarz działalności reakcyjnego podziemia na terenie pow. Ostrów Maz. w latach 1944–1948, k. 87; AIPN Wa, 0180/93, Charakterystyka obwodu nielegalnej organizacji „Wolność i Niezawisłość” (WiN) krypt. „Otylia”, t. 2, k. 75,
77. Zob.: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg..., s. 262. Autorzy przedstawiają motywy wykonania wyroków, ale nie wskazują nazwisk.
27
AIPN Wa, 01296/10, Materiały dotyczące UBP w Ostrowi Maz., Kalendarz działalności reakcyjnego podziemia na terenie pow. Ostrów Maz. w latach 1944–1948, k. 88–89; AIPN Wa, 0180/93, Karty
na czyny przestępcze Obwody WiN krypt. „Dorota”, „Otylia”, „Czesława”, t. 10, k. 186, 189–192;
Polegli w walce o władzę ludową. Materiały i zestawienia statystyczne, (Warszawa: Książka i Wiedza,
1970): s. 394–395. K. Krajewski i T. Łabuszewski podają, że w Jelonkach zginęło trzech funkcjonariuszy UB a dwóch zostało rannych. Dodają, że ze strony AKO zginął Wacław Gołębiowski ps. „Nóż”.
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg..., s. 363.
28
AIPN Wa, 0180/93, Charakterystyka obwodu nielegalnej organizacji „Wolność i Niezawisłość”
(WiN) krypt. „Otylia”, t. 2, k. 86. Dąbrowski Tadeusz (ur. 19 VIII 1922), ps. „Grześ”, „Cichy”,
„Gryf”. W okresie okupacji członek AK. Po wyzwoleniu został wcielony do WP. Ukończył szkołę oficerską w Zamościu. W sierpniu 1945 zdezerterował z WP i wstąpi do AKO. Początkowo był zastępcą „Ponurego” i jednocześnie kwatermistrzem oddziału. Po utworzeniu WiN był kwatermistrzem
w Obwodzie „Otylia”. Ujawnił się 11 IV 1947 (AIPN Wa, 0180/93, t. 1, k. 46).
29
AIPN Wa, 0180/93, Karty na czyny przestępcze Obwody WiN krypt. „Dorota”, „Otylia”, „Czesława”, t. 10, k. 183–184; AIPN Wa, 01296/10, Materiały dotyczące UBP w Ostrowi Maz., Kalendarz
działalności reakcyjnego podziemia na terenie pow. Ostrów Maz. w latach 1944–1948, k. 89. Lipski
Stanisław Tadeusz (ur. 23 IV 1921), ps. „Syn”, „Ręka”, „Robin”. Od 1940 ZWZ-AK. Po wyzwoleniu do grudnia 1945 komendant placówki na gm. Małkinia, następnie szef łączności Obwodu WiN
„Otylia”. Od maja 1946 szef łączności placówki WiN krypt. „Wilno” na gm. Małkinia. Ujawnił się
7 III 1947 (AIPN Wa, 0180/93, t. 1, k. 152; t. 2, k. 79).
30
AIPN, 0180/93, Karty na czyny przestępcze Obwody WiN krypt. „Dorota”, „Otylia”, „Czesława”, t. 10,
k. 96, 105, 193; AIPN Wa, 01296/10, k. 89. Kulesza Aleksander (ur. 2 III 1913), ps. „Krysia”, „Sławek”.
W czasie okupacji członek AK. W dniu 8 X 1945 ujawnił się, lecz wkrótce podjął dalszą pracę w WiN jako
szef wywiadu Obwodu krypt. „Otylia”. Po śmierci Hieronima Piotrowskiego ps. „Jur” (pocz. stycznia
1947) został mianowany prezesem Obwodu „Otylia”. Zginął 16 I 1947 (AIPN Wa, 0180/93, t. 1, k. 140).
31
Cyt. za: Andrzej Chmielarz, „Powstanie i działalność I Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”, Zeszyty Historyczne WiN-u, nr 25 (2006): s. 7; Kazimierz Krajewski, Janusz Kurtyka,
Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Jacek Pawłowicz, Grzegorz Wąsowski, Jerzy Węgierski, Leszek
Żebrowski, Żołnierze wyklęci..., s. 96–97.
32
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. I, wrzesień 1945 – czerwiec 1946, (pod red.) Józefy Huchlowej, Mieczysława Huchli, Romualda Lazarowicza, Zdzisława Wierzbickiego, Andrzeja

255

nr 11–12 (2007–2008)

Podziemie niepodległościowe (AK-AKO-WiN)...

256

Zagórskiego (Wrocław: Zarząd Główny Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego „Wolność i Niezawisłość”, 1997): s. 106–108 (dalej: WiN w dok.); Andrzej Chmielarz, „AK-Nie-DSZ-WiN”, Zeszyty
Historyczne WiN-u, nr 18 (2002): s. 58.
33
Rozwiązanie DSZ i brak innej organizacji mógł doprowadzić do utraty wpływów nad „dołami”, a co za tym
idzie przejścia byłych członków AK do NZW. Można to było zaobserwować na terenie Białostocczyzny, gdy
DSZ starała się ograniczyć działalność zbrojną. Istniało niebezpieczeństwo wzrostu wpływów endecji, kosztem S. Mikołajczyka i dalszej eskalacji działań zbrojnych. W konsekwencji mogło to oddalić szansę na szybkie wybory. Posiadanie oddziałów zbrojnych decydowało o tym, kto kontrolował sytuację w terenie. Z tych
względów Komendy DSZ i WiN nie domagały się kategorycznie rozwiązania oddziałów leśnych, a jedynie
podporządkowania ich komendantom obszarów. J. Rzepecki podczas jednego z przesłuchań zeznał: „Oddziały leśne istniały przez cały okres mojej pracy konspiracyjnej, lecz one były samodzielne i nie podlegały ani
„Delegatowi” ani „WiN”. Komendanci obszarów starali się docierać w swoim terenie do oddziałów leśnych,
celem ich rozwiązania, gdyż nie widzieliśmy potrzeby istnienia ich”. WiN w dok., t. I, s. 195.
34
Zygmunt Woźniczka, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, (Warszawa: Instytut Prasy i Wydawnictw
„Novum”-„Semex”, 1992): s. 59–60.
35
Andrzej Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, (Londyn: „Aneks” 1994): s. 48–49. Andrzej
Chmielarz, Powstanie i działalność..., s. 18. Wincenty Kwieciński pisał, że „jeszcze w 1946 w terenie
twierdzono, iż istnieje nadal AK, a nie żadne WiN-y dla tych »dołów« wystarczy, że »góra« rozkazuje,
ona ma kontakt z Londynem”. Cyt. za: Zygmunt Woźniczka, Zrzeszenie..., s. 59
36
WiN w dok., t. I, s. 114; Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego. 19 stycznia 1947, (wybór, wstęp i oprac.) Janusz Wrona, (Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1999): s. 65–68.
37
WiN w dok., t. I, s. 118–120 – „Regulamin Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość”; s. 123–132 – „Wytyczne ogólne”; s. 132–135 – „Wytyczne szczegółowe propagandy”; s. 136–137 – „Rozkaz organizacyjny.
Organizacja propagandy w terenie”.
38
Zygmunt Woźniczka, Zrzeszenie..., s. 64–65.
39
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg..., s. 154; WiN w dok., t. VI, cz. 3,
(Wrocław: Zarząd Główny Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego „Wolność i Niezawisłość”,
2000): s. 633, 725.
40
Rozkaz Prezesa Okręgowego „Sulima” z dnia 18 V 1946 – AIPN Wa, 0255/342, Archiwum organizacji Wolność i Niezawisłość WiN, Obszar Centralny, Okręg Białostocki. Sytuacja społecznopolityczna w Okręgu Białostockim. Instrukcje, sprawozdania, meldunki, korespondencja, wykazy.
1945–1947, t. 92, k. 6. S. Poleszak datuje rozkaz „Sulimy” na 15 V 1946. Zob.: Sławomir Poleszak,
Podziemie antykomunistyczne w łomżyńskiem i grajewskiem, (1944–1957), (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen 2004): s. 176.
41
IPN Wa, 0180/93, Charakterystyka Obwodu WiN „Otylia”, t. 2, k. 82–83.
42
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, „Sprawa porucznika Hieronima Piotrowskiego »Jura«”,
Zeszyty Historyczne WiN-u, nr 24 (2005): s. 216.
43
AIPN Wa, 0255/342, Rozkaz nr 7 „Mohorta” z dnia 25 VII 1946, t. 79, k. 1. Brak dokładnych
danych w jaki sposób zostały opracowane obydwie księgi. K. Krajewski i T. Łabuszewski twierdzą,
że „Bomba” przekazał „Jurowi” dowództwo nad obwodem w już kwietniu 1946. Zob.: Kazimierz
Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg..., s. 367.
44
ROAK – Ruch Oporu Armii Krajowej. AIPN Wa, 0255/342, Meldunek „Jura” z dnia 11 IX 1946,
t. 94, k. 23; AIPN Wa, 0180/93, Charakterystyka Obwodu WiN „Otylia”, t. 2, k. 82–83; AIPN Wa,
0255/251, Materiały dotyczące bandy „Otylia”, Meldunek „Kryma” [Zygmunta Dąbkowskiego] do
„Otylii” z dnia 28 X 1946, t. 1, k. 67.
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AIPN Wa, 0255/342, Raport sytuacyjny za miesiąc październik 1946, t. 83, k. 24.
AIPN Wa, 679/101, Sprawozdanie o działalności band i działalności operacyjnej WBW woj. warszawskiego za okres od 25 XII 1946 r. do 25 I 1947 r., k. 83; Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, „Pułtusk (25 listopada 1946)”, Polska Zbrojna, nr 47 (1993): s. 2.
47
AIPN Wa, 0206/102, Pismo Szefa PUBP w Ostrowi Maz. do Szefa WUBP z dnia 22 I 1947, k. 40.Bonifacy Sępkowski „Promil”, „Jaszczur”, „Tamara”, ur. 26 IX 1921 w m. Długosiodło, s. Franciszka
i Leokadii z d. Samselska. Czł. ZWZ, AK, AKO, WiN. Wiosną 1945 został powołany do WP. W maju
zdezerterował i nawiązał kontakt z „Bombą”. Początkowo był łącznikiem („Promil”), a od kwietnia
1946 referentem łączności („Jaszczur”). Pod koniec stycznia pełnił obowiązki prezesa Obwodu WiN
„Otylia”. Ujawnił się w dniu 10 IV 1947 (AIPN Wa, 0180/93, t. 1, k. 247).
48
AIPN Wa, 679/29, Wykaz band, k. 6; AIPN Wa, 679/79, Dziennik działań bojowych Samodzielnego Zmotoryzowanego Pułku WBW od 19 X 1945 do 3 I 1947, k. 52.
49
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50
AIPN Wa, 0180/93, Kwestionariusz osobowy Jana Morawskiego, t. 1, k. 176; AIPN Wa, 679/43,
Oddział rozpoznawczo-śledczy. Meldunki zwiadowcze 23 XI 1945 – 28 XII 1946, Meldunek wywiadowczy od dnia 20 VII do dnia 25 VII 1946, k. 119 – tu Jan Murawski „Chrobry”.
51
Karwowski Zbigniew (ur. 27 VIII 1920), ps. „Graf”. Członek AK, a następnie AKO- WiN, sekretarz w sztabie „Żuka”. Ujawnił się 9 IV 1947 (AIPN Wa, 0180/93, t. 1, k. 99).
52
Lipski Stanisław (ur. 23 IV 1921), ps. „Syn”, „Ręka”, „Robin”. Członek AK, a następnie AKOWiN, komendant placówki na gm. Małkinia, a od maja 1946 r. szef łączności na pow. Ostrów Maz.
Ujawnił się 7 III 1947 (AIPN Wa, 0180/93, t. 1, k. 154); relacja Stanisława Lipskiego.
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Wa, 0206/101, Charakterystyka gmin pow. Ostrów Maz. 1946–1951, Charakterystyka gm. Małkinia,
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Metoda Grossa
Jan T. Gross poświęcił wydarzeniom w Rzeszowie w czerwcu 1945 r. aż siedem stron. Poświęcony im rozdział zatytułował: „Pogrom, którego nie było”. Tytuł
to przewrotny, gdyż autor próbuje wykazać, iż pogrom Żydów w Rzeszowie miał,
rzecz jasna, miejsce. Stwierdza to już w pierwszym zdaniu tego rozdziału, w drugim
zaś dodaje, że „pogrom ten jest wymieniany obok pogromu w Krakowie i w Kielcach jako jedno ze znaczących wydarzeń w historii Żydów polskich tuż po wojnie,
w odróżnieniu jednak od pogromów krakowskiego i kieleckiego nie ma on jeszcze
swojej literatury”.1 [podkr. K.K.].
Logika, którą posłużył się Gross konstruując cytowane zdanie jest zastanawiająca.2 Skoro jakieś wydarzenie „nie ma jeszcze swojej literatury”, a zatem nie zostało jeszcze dokładnie zbadane i opisane przez historyków, to skąd wiadomo, że
było ono wydarzeniem „znaczącym”? Czy ranga jakiegoś wydarzenia historycznego nie wynika czasami z wysuwanej przez badacza a priori tezy, że było ono „doniosłe”, „wielkie”, „znaczące” itd.? Czy do uwiarygodnienia tak postawionej tezy nie
próbuje on ex post tworzyć różnego rodzaju legend i mitów, manipulować faktami,
podawać półprawdy, a nawet najzwyklejsze kłamstwa? „Znaczące” wydarzenia zaczynają w efekcie takich zabiegów „metodologicznych” żyć własnym życiem, jako
„fakty prasowe” i „fakty książkowe”, a wielokrotnie powtarzane i nagłaśniane kreują
historyczną virtual reality. Tylko, co taka metoda badawcza ma wspólnego nie tylko
z historią, ale z nauką w ogóle?
Właśnie w ten sposób postępuje Gross opisując wydarzenia w Rzeszowie
w czerwcu 1945 r. Nie interesuje go prawda. Jeśli jakieś fakty nie pasują do przyjętej
z góry tezy, to tym gorzej dla faktów – autor Strachu po prostu je przemilcza. Natomiast wnioski, jakie wyciąga oraz formułowane przez niego oceny, raz wywołują
zdziwienie, innym razem już tylko uśmiech politowania i świadczą o wyjątkowo
nieudolnej analizie materiału źródłowego, którym dysponował. Próżno również
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w tekście Grossa szukać jakiegokolwiek odwołanie się do tego, co w ostatnich latach
na temat antyżydowskich rozruchów w Rzeszowie napisali historycy. Wbrew temu,
co twierdzi autor Strachu, literatura na ten temat jednak istnieje, i każdy rzetelny
badacz zajmujący się tym problemem powinien się do niej odnieść.3

Społeczność żydowska w Rzeszowie w latach 1944–1945
Przed wybuchem wojny na terenie Rzeszowa mieszkało ok. 14–15 tys. Żydów, co stanowiło ok. 35% ogółu mieszkańców miasta. Holocaust przeżyło zaledwie
700–800 rzeszowskich Żydów (ok. 100 w niemieckich obozach koncentracyjnych,
pozostali na terenie Związku Sowieckiego).4 Stopniowo powracali oni do Rzeszowa.
Jeszcze w sierpniu 1944 r. utworzyli w mieście Komitet Żydowski, zajmujący się akcją pomocową, a wkrótce potem przystąpili do odbudowy swojej gminy wyznanio- 261
wej.5 Powiatowa Rada Narodowa zatwierdziła 9 września tymczasowy zarząd gminy
w osobach adwokatów dr. Abrahama Thalera i Mojżesza Reicha.6
Na zebraniu członków gminy 5 XI 1944 r. wybrano Zarząd w składzie: dr
A. Thaler – przewodniczący, M Reich i dr Szymon Mahler – zastępcy przewodniczącego, oraz Izrael Atlas, Chaim Moses Halberstam, Michał Schneeweiss, Izaak Jakub Silber, Izaak Samuel Wilf i rabin Leib Thorn – członkowie.7 W drugiej połowie
grudnia wznowił działalność Izraelicki Urząd Metrykalny, którym kierował Michał
Schneeweiss.8
Jak wynika z informacji referatu społeczno-politycznego starostwa powiatowego w Rzeszowie z początku 1945 r., Żydzi, którzy w niewielkiej ilości powrócili
na teren powiatu, głównie miasta Rzeszowa, zachowywali się spokojnie, trudniąc się
przeważnie handlem, w tym –wykorzystując zadekretowaną 6 stycznia 1945 r. wymianę pieniędzy – również obcą walutą. Ich pozazawodowa aktywność koncentrowała
się przede wszystkim na sprawach związanych z organizacją gminy wyznaniowej.9
Wydany 6 II 1945 r. przez Ministerstwo Administracji Publicznej Rządu
Tymczasowego okólnik w sprawie tymczasowego uregulowania spraw wyznaniowych ludności żydowskiej nie przewidywał w przyszłości tworzenia Izraelickich
Gmin Wyznaniowych, jako korporacji publiczno-prawnych o przymusowym członkostwie. Zamiast nich, „dla organizowania, utrzymywania i wykonywania wszelkich
praktyk i obrzędów żydowskiego kultu oraz wychowania religijnego” powołane
miały być Żydowskie Zrzeszenia Religijne oparte na woli założycieli i dobrowolnym członkostwie. Zrzeszenia takie mogły powstawać w miejscowościach, w których mieszkało przynajmniej dziesięciu wyznawców religii mojżeszowej.10
Siedemnastego lutego wojewoda rzeszowski rozesłał ten okólnik wszystkim
starostom powiatowym z zaleceniem realizacji.11 Wykonując postanowienia okólni-
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ka, przedstawiciele dotychczasowej gminy żydowskiej w Rzeszowie odbyli 25 marca
1945 r. zebranie. Podjęto na nim decyzję o utworzeniu Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego oraz wyłoniono komitet, który miał się zająć jego zorganizowaniem. Cztery dni później, 29 marca, na ogólnym zebraniu społeczności żydowskiej, zrzeszenie
zostało formalnie utworzone. Wybrano wówczas zarząd w składzie: Mojżesz Reich
(zam. ul. Asnyka 10) – przewodniczący, Izrael Atlas (zam. ul. Gałęzowskiego 2) – I zastępca przewodniczącego, dr Neumark (zam. ul. Sokoła 2) – II zastępca przewodniczącego, Michał Schneeweiss (zam. ul. Rynek 24) – sekretarz i Ignacy Weinbach (zam.
ul. 3-maja 11) – skarbnik. Kwestiami opieki społecznej zajmować się mieli Henryk
Weinbach (zam. ul. Jagiellońska 11) i Dawid Bergmann (zam. ul. Tannebauma 12),
ewidencją ludności i statystyką – dr Landau (zam. ul. Matejki 10), zaś sprawami stricte
religijnymi rabin Majer Landau (zam. ul. Kolejowa 1) i Ch. M. Halberstam (zam.
ul. Kolejowa 1). Liczba żydowskich mieszkańców Rzeszowa była w tym czasie płynna. W połowie marca na terenie powiatu rzeszowskiego miało mieszkać 413 Żydów.
W ciągu dwóch kolejnych miesięcy – do połowy maja – ich liczba zmalała do 317.12
Nie wiadomo, czy ta tendencja spadkowa utrzymała się i ilu Żydów mieszkało w Rzeszowie miesiąc później, w czasie ekscesów antyżydowskich.
W większości wypadków pochodzili oni spoza Rzeszowa, traktując to miasto, jako jeden z etapów swojej powojennej wędrówki. Rzeszów był wówczas – obok
Lublina, Krakowa i Tarnowa – jednym z ośrodków „brichy”. Tym hebrajskim słowem
zwykło się określać masowy ruch nielegalnej emigracji Żydów ocalałych z holocaustu do Palestyny, jak również struktury organizacyjne, które zostały w tym celu
utworzone.13
Miejscem, w którym Żydzi, przybywający do Rzeszowa, bardzo często się
zatrzymywali, była kamienica przy ul. Tannebauma 12 (obecnie Okrzei), położona
naprzeciw budynku żydowskiego Domu Ludowego Fundacji im. Adolfa Tannenbauma (obecnie budynek Wojewódzkiego Domu Kultury). Na drugim piętrze tej
kamienicy znajdowały się dwa kilkupokojowe mieszkania, w których zazwyczaj
bez zameldowania mieszkało kilkunastu Żydów. Jedno z tych mieszkań należało
do rabina Leiba (Leona) Thorna, pełniącego do lipca 1945 r. – jako rabin polowy
– posługę duszpasterską wśród żołnierzy wyznania mojżeszowego w „ludowym”
Wojsku Polskim.14

Przebieg wydarzeń 11–12 czerwca 1945 r.
W dniu 7 VI 1945 r. zaginęła Bronisława Mendoń, córka Stanisława i Zofii,
mieszkająca wraz z rodzicami przy ul. Batorego 12.15 Dziewięcioletnia dziewczynka
ostatni raz była widziana w tym dniu około godz. 14 nieopodal wspomnianej ka-
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mienicy przy ul. Tannenbauma 12, gdy szła na korepetycje
do mieszkającej tam Otylii
Aksamit. Na lekcję jednak nie
dotarła. Nie było jej również
w szkole podstawowej przy ul.
Grunwaldzkiej, do której miała się udać bezpośrednio po
korepetycjach.16 Podjęte przez
rodziców próby odnalezienia
córki nie przyniosły rezultatu.
Wieczorem 11 VI 1945 r.
Kazimierz Woźniak, kilkuna- 263
stoletni chłopiec zamieszkały
w kamienicy przy ul. Tannebauma 12, schodząc do piwnicy po
drzewo znalazł wykonany z łyka
koszyk z książkami, zeszytami i przyborami szkolnymi.
Na zeszytach widniał podpis:
Bronisława Mendoń. Woźniak
wiedział, iż nazwisko takie noBronisława Mendoń
siła zaginiona przed kilkoma
dniami dziewczynka, gdyż jego matka również udzielała jej korepetycji. Natychmiast
więc poinformował o tym milicję, przynosząc na komisariat znaleziony przez siebie,
należący do dziewczynki koszyk. Po otrzymaniu zgłoszenia ppor. Jan Grzeszek, komendant powiatowy MO, wraz z kpr. Franciszkiem Kaszubą, kierownikiem referatu
śledczego KP, dwoma milicjantami z tego referatu: kpr. Janem Łukaszem i kpr. Marcinem Opiekunem oraz czterema milicjantami z komisariatu miejskiego MO udali
się pod wskazany przez Woźniaka adres. Po przybyciu na miejsce, około godz. 21.00,
milicjanci znaleźli dziecinny płaszcz. Towarzyszący im Stanisław Mendoń, ojciec Bronisławy stwierdził, że płaszcz należał do jego córki. Chwilę później w piwnicy pod
wiórami drzewa milicjanci odkryli obnażone i niesamowicie zmasakrowane zwłoki
dziewczynki – odarte ze skóry na twarzy, z wyciętymi mięśniami na rękach i nogach.
Zrozpaczony Mendoń zidentyfikował je, jako zwłoki swojej córki.17 Zostały one zabezpieczone, a do pomocy wezwano Kompanię Operacyjną KW MO.
Dalsze czynności operacyjne przeprowadzili milicjanci z tej Kompanii oraz
komisariatu w Rzeszowie, pod kierownictwem ppor. Jana Grzeszka, komendanta
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powiatowego i ppor. Marii Bzury, dowódcy Kompanii Operacyjnej.18 Niestety, nie
wiemy dokładnie jak one wyglądały, gdyż nie wspominają o nich zachowane materiały milicyjne.
Przebieg wydarzeń, które rozegrały się w ciągu kolejnych kilkunastu godzin
możemy jednak odtworzyć w oparciu o – miejscami rozbieżne – źródła żydowskie.
Są to, w porządku chronologicznym: zeznania Leiba Kapłana, złożone 13 czerwca
w Komitecie Żydowskim w Krakowie; Sprawozdanie z przebiegu zajść antyżydowskich
w Rzeszowie 12 VI 1945 r., datowane 15 VI i podpisane przez członków zarządu Żydowskiego Zrzeczenia Religijnego w Rzeszowie; Sprawozdanie w sprawie wypadków
zaszłych w Rzeszowie w dniu 12 czerwca 1945 r. Komitetu Żydowskiego w Krakowie,
sporządzone 16 czerwca w oparciu o zeznania rzeszowskich Żydów oraz relacja Jonasa Landesmana spisana w Komitecie Żydowskim w Krakowie 5 października na
podstawie przeprowadzonej z nim rozmowy.19 Bardzo istotnymi dokumentami pozwalającymi zweryfikować owe żydowskie relacje są także materiały Brygad Wywiadowczych20 z lata 1945 r. Są to przede wszystkim: fragment raportu wywiadowczego
o sytuacji w województwie rzeszowskim oraz meldunek Załącznik nr 4, znajdujące
się w aktach sprawy przeciwko Józefowi Klusowi ps. „Wacek”, kierownikowi Okręgu Rzeszowskiego Brygad Wywiadowczych Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Treść zawarta w Załączniku nr 4 jest niemal dosłownie powtórzona w innych dokumentach Zrzeczenia WiN m.in. w Sprawozdaniu z zajść antyżydowskich w Rzeszowie
z dnia 11 VI 1945 r., znajdującym się w aktach sprawy przeciwko członkom IV ZG
WiN oraz w opracowaniu Polityka narodowościowa PPR .21 Przebieg zajść odnotowano również w niezwykle lakonicznej formie w sprawozdaniu Komitetu Wojewódzkiego PPR do KC PPR za pierwszą połowę czerwca 1945 r.22
Zgodnie ze Sprawozdaniem Komitetu Żydowskiego w Krakowie w nocy
z 11 na 12 czerwca „pewna grupa” milicjantów próbowała przeprowadzić rewizję
w mieszkaniach żydowskich przy ul. Tanenbauma 12 i sąsiedniej ul. Sobieskiego 4.
W jednym z tych mieszkań miał spać jakiś kapitan WP, Żyd z pochodzenia, który
„przeczuwając coś złego, nie dopuścił do rewizji, a ponieważ milicjanci nie ustąpili,
dał na postrach kilka strzałów i po wzajemnych wymianach zdań, milicjanci odstąpili od zamiaru dokonania rewizji”. Miała się ona rozpocząć dopiero rano następnego dnia.23
Jednak z relacji Kapłana i Landesmana oraz Sprawozdania zarządu Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego w Rzeszowie jednoznacznie wynika, że w nocy z 11
na 12 czerwca dowodzeni przez por. Grzeszka milicjanci przeprowadzili rewizję
w owych dwóch mieszkaniach, znajdujących się na drugim piętrze kamienicy przy
ul. Tannenbauma 12 i zatrzymali czternastu mieszkających tam Żydów. Byli wśród
nich m.in. 37-letni kupiec Jonas Landesman, 37-letni rzezak rytualny (szojchet)
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Juda Moses i 40-letni kupiec Schaja Geminder. Zgodnie z relacją Landesmana podczas rewizji milicjanci mieli się zachowywać brutalnie, „zagnali wszystkich mieszkańców żydowskich z drugiego piętra do jednego z naszych pokoi”, obrzucając
przy tym Żydów wyzwiskami. Jeden z milicjantów miał nawet oddać „10 strzałów
dookoła siebie”. Landesman oraz dwaj inni Żydzi zostali zaprowadzeni do piwnicy, gdzie pokazano im zmasakrowane zwłoki dziewczynki. „Skóra z głowy dziecka
była ściągnięta, wzdłuż nóg była przecięta i żyły powyciągane. Milicjanci twierdzili – relacjonował dalej Landesman – że krew została wyciągnięta do celów rytualnych, i że poprzedni właściciel tego mieszkania rabin Leib Thorn, obecnie kapitan
rabin polowy w Warszawie, jest wmieszany w tę sprawę”.24 Podobnie przebieg rewizji przedstawiono w Sprawozdaniu rzeszowskim – milicjanci mieli się „rzucić się
na mieszkających tam Żydów mężczyzn” i pobić dotkliwie jednego z nich – jak to
określono – „ułomnego garbusa”. Rewizja i wstępne dochodzenie milicyjne trwało
ok. trzech godzin. Około północy czternastu zatrzymanych Żydów odprowadzono
do budynku komendy powiatowej MO przy ul. 3-Maja 13, gdzie „w jednym z pokojów ulokowano ich pod strażą”.25
Nie sposób jednoznacznie ustalić, czy po przybyciu do kamienicy przy
ul. Tannenbauma 12 milicjanci przeszukali wszystkie mieszkania, a więc również
mieszkających na parterze i pierwszym piętrze Polaków, czy też rozpoczęli rewizję od mieszkań na drugim piętrze zajmowanych przez kilkunastu żydowskich lokatorów i na nich poprzestali. W każdym bądź razie dowody rzeczowe znalezione
w mieszkaniu rabina Thorna skłoniły milicjantów do zatrzymania w pierwszej kolejności owych czternastu Żydów z drugiego piętra. Wśród zabezpieczonych dowodów rzeczowych znajdowały się:
„1. dwa zdjęcia sporządzone [sic!] przez organa Wydziału Służby Śledczej
zwłok zamordowanej Mendoń Bronisławy w miejscu znalezienia zwłok; 2. kartka wyrwana z zeszytu zamordowanej znaleziona na łóżku Jonasa Landesmanna
w mieszkaniu rabina [Leiba] Thorna; 3. koszyczek łykowy z rączkami rzemiennymi
zawierający przypory szkolne [takie] jak: 1 książkę szkolną pod tyt[ułem] elementarz, 7 zeszytów i 2 okładki puste z zeszytów, jak również 1 piórnik blaszany zawierający jedną obsadkę z piórem, jeden ołówek zwykły koloru czerwonego z czarnymi
pasami, jedna stalówkę i 2 banknoty 5-cio złotowe […]; 4. jeden kawałek zwęglonej
szmaty koloru stalowego z włosami ludzkimi oraz kartkę z adresem: Naftali Stock
ul. Starowiślna nr 82 2 p. Aleja Słowackiego nr 193/7, znalezioną w piecu w mieszkaniu Thorna; 5. jeden nóż (rzezak) o ostrzu długim 25 cm oprawiony w drewniane
okładki; 6. dwa kawałki szmat z kalesonów białe okrwawione; 7. jeden kawałek szmaty podobnej do sukienki zamordowanej znalezionej w mieszkaniu Thorna; 8. dwa
wycinki z ubrania Mozesa Judy ze śladami krwi; 9. cztery skrzepy krwi zeskrobane
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ze ścian w mieszkaniu Thorna; 10. jedna karteczka z napisem w języku hebrajskim
oraz wióra okrwawione z piwnicy, w której leżał trup zamordowanej; 11. jedna koszula męska biała ze śladami krwi; 12. 143 ruble sowieckie zabrane z mieszkania
Thorna podczas rewizji; 13. szmaty mokre, oraz 2 stare meszty znalezione na śmietniku należącym do kamienicy przy ul. Tanenbauma 12; 14. jedna teczka skórzana
zabrana z mieszkania Thorna”. 26
Nie wiadomo również, dlaczego kilka godzin później zdecydowano się zatrzymać innych mieszkających w pobliżu Żydów (z ul. Tannenbauma i ul. Sobieskiego, oraz przebywających w okolicy dworca kolejowego), ani kto podjął tę decyzję.
Przypuszczalnie byli to kierujący akcją ppor. Grzeszek lub ppor. Bzura. Być może
decyzja ta wynikała z przyjęcia – w oparciu o zabezpieczone dowody rzeczowe – założenia, że sprawcą zbrodni był prawdopodobnie Żyd, a zważywszy na ówczesną
dużą ruchliwość ludności żydowskiej, milicjanci mogli przypuszczać, iż ewentualny 267
sprawca popełnionego przed kilkoma dniami zabójstwa niekoniecznie musiał jeszcze
mieszkać w kamienicy przy ul. Tannenbauma 12. Mógł aktualnie przebywać w którymś z sąsiednich domów, a nawet próbować wyjechać już z Rzeszowa. Stąd zapewne
decyzja o zatrzymaniu Żydów przebywających w okolicy dworca kolejowego.
Około godz. 5–6 rano – gdy na ulice Tannenbauma i Sobieskiego przybyły
już dodatkowe oddziały milicji – w tym zapewne Kompania Operacyjna KW MO
– rozpoczęła się rewizja w pobliskich domach sąsiadujących z kamienicą, w której
znaleziono zwłoki dziewczynki (były to przede wszystkim domy przy ul. Tannenbauma 6 i ul. Sobieskiego 8).27 Z owych domów, otoczonych szczelnie przez milicjantów „nie wypuszczano żadnego Żyda [...], ani nawet obozowiczów, którzy mieli
wyjechać z Rzeszowa w dalszą drogę po nocnym wypoczynku”.28 Milicjanci zatrzymywali również Żydów napotkanych na ulicy oraz na dworcu kolejowym. Tymczasem pod kamienicą przy ul. Tannebauma 12 zaczęli gromadzić się Polacy, wśród
których rozeszła się już informacja o odkryciu zmasakrowanych zwłok dziewczynki. Niektórzy wznosili nieprzyjazne wobec Żydów okrzyki. Przybył tam również
zaalarmowany przewodniczący Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego Mojżesz Reich, wraz z innymi członkami zarządu. Reich „prosił milicjantów o wyjaśnienie [powodu] dokonywanej w gorącej atmosferze rewizji”. W odpowiedzi miał usłyszeć,
że „por[ucznik] z Powiatowej Komendy MO [był nim prawdopodobnie ppor. Jan
Grzeszek, komendant powiatowy] zarządził przeprowadzenie rewizji i odstawienie
Żydów na komisariat”.29 Pod milicyjną eskortą zatrzymanych Żydów odprowadzono do budynku komendy powiatowej MO przy ul. 3-Maja 13. Milicjanci mieli przy
tym zachowywać „bojową postawę”, a przechodnie wyzywać Żydów, obrzucać ich
kamieniami i bić. Mieszkania wielu zatrzymanych Żydów – pod ich nieobecność
– zastały splądrowane.30 Zgodnie ze sprawozdaniem Żydowskiego Zrzeszenia Reli-
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gijnego „ograbionych zostało doszczętnie” 22 mieszkania i 57 rodzin, a poniesione
przez Żydów straty zostały oszacowane na ok. pół miliona złotych w przedmiotach
materialnych i kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce. Komitet Żydowski wypłacił
poszkodowanym zasiłki finansowe w wysokości od 500 do 1000 zł na jedną rodzinę.31 Z materiałów Brygad Wywiadowczych wynika, że w biciu Żydów, oprócz milicjantów i ludności cywilnej, uczestniczyli „częściowo” również funkcjonariusze
UB i żołnierze ‘ludowego’ Wojska Polskiego.32 Z kolei w sprawozdaniu KW PPR
wydarzenia z 12 czerwca zupełnie bagatelizowano, określając je mianem „małych
[podkr. K.K] wystąpień antyżydowskich” i pisząc, że „pobito kilkunastu Żydów.
Usiłowano splądrować mieszkania żydowskie. Milicja nie stanęła na wysokości zadania. Ale jednak opamiętanie się nastąpiło i nazajutrz był już spokój w mieście”.33
Jeden z zatrzymanych wówczas Żydów – był nim najprawdopodobniej Michał Schneeweiss – relacjonował, że w około czterdziestoosobowej grupie został
odprowadzony na komendę powiatową „przez ulicę gęsto obstawioną szpalerami
ludności”. Owe tłumy rekrutować się miały „po części z drobnomieszczaństwa,
motłochu i półinteligentów” i obrzucały Żydów „stekiem wyzwisk”. Milicjanci
nie tylko nie bronili konwojowanych Żydów, ale mieli zachęcać tłum do ich bicia.
Po doprowadzeniu do budynku komendy powiatowej, umieszczono tę grupę Żydów w świetlicy, w której od nocy przetrzymywani byli już mieszkańcy kamienicy
z ul. Tannenbauma 12.34 Inaczej te wydarzenia zapamiętał Mieczysław Skotnicki,
żołnierz AK, który był świadkiem prowadzenia przez miasto dwóch kilkunastoosobowych grup osób narodowości żydowskiej, w tym jednej na ul. 3 Maja. „Żydzi byli najwyraźniej wzburzeni i zaniepokojeni – napisał w swoim oświadczeniu
Skotnicki. Nieśli ze sobą walizki, względnie tobołki. Konwojowani byli przez liczną
grupę uzbrojonych milicjantów i strażników kolejowych. Konwojenci nie udzielali
żadnych wyjaśnień na padające zapytania. Ludzie gromadzili się na chodnikach,
obserwując konwoje. Nie padały żadne okrzyki, ani głośne uwagi. W drugiej grupie
zwróciłem specjalną uwagę na bardzo przystojną panią, ubraną w futro i niosącą
piękną walizkę. [...] Nie zauważyłem też manifestacji nastrojów antysemickich.
Przedwojenny, zżyty ze społeczeństwem żydowskim ‘Mojżeszów’35 nie nadawał się
na zorganizowanie w nim pogromu”.36
Nie wiadomo dokładnie, ilu Żydów zostało wówczas zatrzymanych.37 Z relacji żydowskich wynika, że mieli to być „wszyscy” lub „prawie wszyscy” Żydzi
przebywający wówczas w Rzeszowie, w tym także Żydzi powracający z niemieckich
obozów koncentracyjnych.38 Wydaje się jednak, iż informacje te są przesadzone.
Najprawdopodobniej zatrzymani zostali tylko Żydzi mieszkający na ulicy Tannenbauma i sąsiadującej z nią ulicy Sobieskiego, oraz przebywający w okolicach dworca
kolejowego. Mogło to być maksimum 100–130 osób.39
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Nie sposób również ustalić, ilu milicjantów brało udział w tej akcji. Źródła
żydowskie mówią o milicjantach „prawdopodobnie” z Komendy Powiatowej oraz
o „milicjantach kolejowych”, tzn. milicjantach z posterunku na stacji kolejowej, który podlegał KP oraz funkcjonariuszach Straży Ochrony Kolei. Zgodnie z relacją Landesmana dom przy ul. Tannenbauma 12 otoczyć miało ok. 200 milicjantów, zaś w samej rewizji i zatrzymaniu mieszkających tam czternastu Żydów uczestniczyć miało
około 20 milicjantów. Z kolei z jedynego zachowanego źródła milicyjnego wynika, iż
po otrzymaniu zgłoszenia o odkryciu zwłok dziewczynki, do domu przy ul. Tannenbauma 12 udało się zrazu tylko 8 milicjantów (czterech z Komendy Powiatowej i czterech z komisariatu), w dalszych zaś działaniach – tj. rewizji i zatrzymaniu rzeszowskich Żydów – uczestniczyli milicjanci z Kompanii Operacyjnej oraz komisariatu
w Rzeszowie. Zakładając, że wzięli w nich udział również milicjanci z posterunku
kolejowego oraz plutonu operacyjnego KP, można – z dużą dozą prawdopodobień- 269
stwa – szacować całość sił milicyjnych użytych w akcji 11–12 czerwca maksymalnie
na 120 ludzi.40 Do tej liczby należałoby dodać kilkunastu funkcjonariuszy SOK.
Bezdyskusyjna natomiast pozostaje wysoce naganna ocena działań milicji
w czasie rozruchów. Milicjanci nie tylko przyzwalali na antyżydowskie reakcje i zachowania mieszkańców Rzeszowa, ale – jak to wynika z zachowanych dokumentów
– sami niejednokrotnie je inspirowali oraz brali udział w lżeniu i biciu Żydów. 41
We wczesnych godzinach popołudniowych zatrzymanych Żydów zaczęto
zwalniać.42 Zapewne w sprawie tej interweniował przewodniczący Żydowskiego
Zrzeszenia Religijnego Mojżesz Reich oraz inni członkowie zarządu.43 Najprawdopodobniej interwencję tę ułatwił fakt, iż – jak wynika z raportu AK z końca października 1944r – „Żyd, adwokat Reich z Rzeszowa, został prawnym doradcą urzędu śledczego” [tj. sekcji śledczej WUBP].44 Inny dokument polskiego podziemia
z 1945 r. wskazuje, że Reich miał być w czasie okupacji niemieckiej policjantem
żydowskim w getcie, który „po wkroczeniu sowietów wypłynął jako główny agent
NKWD i ich mąż zaufania”.45
Jak wynika ze Sprawozdania Komitetu Żydowskiego z Krakowie, zwolnienie
zatrzymanych i uspokojenie antyżydowskich nastrojów nastąpiło „dzięki obywatelskiej postawie” ppłk Franciszka Księżarczyka, komendanta wojewódzkiego MO,
mjra Romana Orłowskiego zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. operacyjnych oraz por. Henryka Sawickiego, kierownika Wydziału Gospodarczego KW
MO, „którzy wydali rozkaz bezzwłocznego zwolnienia wszystkich zatrzymanych
Żydów bez przesłuchania”. KW MO miała bowiem stać na stanowisku, iż dochodzenie wszczęte przez Komendę Powiatową było bezpodstawne, zaś „cała akcja
oskarżająca Żydów o zabójstwo dzieci katolickich – była prowokacją mającą polityczne podstawy”.46
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Sprawozdanie Komitetu Żydowskiego w Krakowie w ogóle nie wspomina,
o roli, jaką w uwolnieniu rzeszowskich Żydów odegrali funkcjonariusze NKWD.
A przecież Leib Kapłan składając swe zeznanie trzy dni wcześniej mówił, że na komendzie zjawił się „oficer NKWD i paru innych oficerów sowieckich”. Zrugali oni
milicjantów, iż powinni byli aresztować tylko Żydów, mieszkających w domu, gdzie
popełniono zbrodnię, a nie innych, z „całego miasta” oraz zapewnili zatrzymanych,
że nic im się nie stanie. O przybyciu do budynku komendy już po dwóch godzinach „sowieckich komandirów”, którzy mieli „uspokoić” przetrzymywanych tam
Żydów, wspomina również Sprawozdanie zarządu Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego. Także zdaniem Landesmana Żydzi mieli zostać uwolnieni „dopiero na interwencję NKWD”.47
Udział enkawudzistów potwierdzają również materiały Brygad Wywiadowczych. W Sprawozdaniu z zajść antyżydowskich w Rzeszowie podano, iż „w międzyczasie wmieszało się NKWD i UB. Wzięło w obronę Żydów, skoszarowano ich w jednym miejscu, po czym wywieziono pod eskortą na zachód”.48 Z kolei w raporcie
o sytuacji w województwie rzeszowskim czytamy, że mord dziewczynki został „zatuszowany przez NKWD i UBP”, a „wszyscy podejrzani Żydzi zostali na żądanie
UB wypuszczeni z aresztu bez uprzedniego przesłuchania”.49
Interweniującymi enkawudzistami byli przypuszczalnie oficerowie i żołnierze 104 pułku pogranicznego 64 dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD.50
Uczestnictwo UB w zwolnieniu Żydów jest także poświadczone w zachowanych w formie szczątkowej aktach śledztwa w sprawie zabójstwa Bronisławy
Mendoń. Prowadzący śledztwo prokurator pisał, mając na myśli czternastu żydowskich lokatorów drugiego piętra kamienicy przy ul. Tannenbauma 12, iż zostali oni
„zwolnieni samowolnie [podkr. K.K.] przez organa bezpieczeństwa bez dania możności prokuraturze i sądowi sprawdzenia być może bardzo istotnych okoliczności,
zmierzających do wykrycia prawdy materialnej, a zarazem oczyszczenia w opinii
ogółu dobrego imienia podejrzanych, o ile zarzuty w odniesieniu do nich były niesłuszne”.51
Nie do końca jasne są okoliczności, w jakich zwolnieni Żydzi opuścili Rzeszów. Tzw. obozowicze jeszcze 12 czerwca wyjechali pociągiem w kierunku Jasła.
Pozostałym – zgodnie ze Sprawozdaniem zarządu Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego – miano „pozwolić małymi grupkami udać się do domów”, w których „przesiedzieli do wieczora”, po czym „pod eskortą sowietów udali się do koszar sowieckich na nocleg”. Rankiem 13 czerwca wyjechali oni na zachód.52 Opis ten pokrywa
się w większości z późniejszą o cztery miesiące relacją Landesmana. Po interwencji
NKWD, zwolnieni z aresztu Żydzi mieli zostać odprowadzeni do swoich mieszkań
pod kordonem milicyjnym. Jednak „większa część Żydów nocowała wtedy w ko-
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szarach NKWD w obawie przed pogromem i nazajutrz zostawiwszy wszystkie rzeczy, pouciekali”.53 Owymi sowieckimi (względnie enkawudowskimi) koszarami był
najprawdopodobniej budynek bursy gimnazjalnej przy ul. Bernardyńskiej (obecnie
gimnazjum ss. Prezentek przy ul. ks. J. Jałowego) zajmowany wówczas przez Armię
Czerwoną. O noclegu w sowieckich koszarach nie wspomina natomiast Kapłan,
który najprawdopodobniej wyjechał z Rzeszowa jeszcze 12 czerwca. W zakończeniu swojego zeznania złożonego w Komitecie Żydowskim w Krakowie podał on, iż
w tym dniu „żołnierze sowieccy odwieźli 100 Żydów na dworzec. Większość Żydów opuściła miasto i udała się do Krakowa”.54 W następnych dniach wyjechali kolejni, w rezultacie w mieście pozostać miało tylko ok. 30 osób narodowości żydowskiej, którzy jak napisano w Sprawozdaniu Komitetu Żydowskiego w Krakowie „też
najprawdopodobniej Rzeszów opuszczą”. Niektórzy z wyjeżdżających z Rzeszowa
Żydów padli po drodze ofiarą dodatkowej przemocy.55
271
Tymczasem Polacy, aż „do godzin wieczornych” – gdy „nadszedł rozkaz rozpędzenia tłumów” – gromadzili się na ulicach miasta, zwłaszcza wokół domu przy
ul. Tannenbauma 12, i komentowali sprawę zabójstwa dziewczynki.56 Po 12 czerwca
„uspokoiło się w mieście, lecz ludność katolicka nadal święcie wierzy w tę prowokacyjną plotkę o zamordowaniu dzieci katolickich przez Żydów, że nie kontaktuje
się z Żydami, a nawet nie chce sprzedawać żywności Żydom”.57 Z cytowanego fragmentu jednoznacznie wynika, iż ludność Rzeszowa zaczęła bojkotować Żydów, co
zapewne także miało wpływ na ich decyzję o opuszczeniu miasta.
Reasumując, 12 czerwca, oraz w ciągu kilku kolejnych dni prawie wszyscy
Żydzi przebywający wówczas w Rzeszowie opuścili to miasto. Trudno określić na
ile wypadki z 11–12 czerwca oraz wyraźny wzrost nastrojów antyżydowskich – spowodowany ujawnieniem niezwykle okrutnego zabójstwa polskiej dziewczynki, za
które mieszkańcy miasta powszechnie obwiniali Żydów – przyspieszyły decyzję
tych Żydów, którzy i tak zamierzali z Rzeszowa wyjechać, na ile zaś spowodowały
wyjazd również tych, którzy powróciwszy do tego miasta w latach 1944–45 zakładali pozostanie w nim na stałe. Z drugiej strony, informacje o ekscesach antyżydowskich zahamowały powroty do Rzeszowa innych jego ocalałych przedwojennych
żydowskich mieszkańców.
Sprawozdania sytuacyjne starostwa powiatowego w Rzeszowie z następnych miesięcy potwierdzają, iż zdecydowana większość Żydów po wydarzeniach
z 11–12 czerwca wyjechała z miasta. Byli wśród nich wszyscy członkowie zarządu
Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego, które tym samym przestało istnieć, oraz kierownik Izraelickiego Urzędu Metrykalnego. W mieście pozostała zaledwie garstka
Żydów, która „czując się niepewnie trudniła się handlem, nie wywierając zbyt wielkiego wpływu na życie gospodarcze powiatu”.58

nr 11–12 (2007–2008)

Pogrom, którego nie było – wydarzenia w Rzeszowie 11–12 czerwca 1945 r.

272

Zwolnienie Żydów, ich wyjazd z Rzeszowa, oraz względne uspokojenie nastrojów antyżydowskich w mieście nastąpiło na skutek działań podjętych przez NKWD,
KW MO i WUBP w Rzeszowie. Można przypuszczać, że była to akcja skoordynowana i kierowana przez NKWD.59 Istotną dla wyjaśnienia wszystkich jej okoliczności
wydaje się analiza życiorysów osób kierujących wówczas KW MO i WUBP.
Księżarczyk i Orłowski [właśc. Hojzer Grosser] byli przedwojennymi komunistami, obaj brali udział w wojnie domowej w Hiszpanii. Księżarczyk m.in.
w 1938 r. dowodził krótko batalionem im. J. Dąbrowskiego, a następnie batalionem
im. A. Mickiewicza, zaś Orłowski jako „Orłow” był na początku 1939 r. komisarzem politycznym XIII brygady międzynarodowej im. J. Dąbrowskiego. Później,
pierwszy z nich po przedostaniu się w 1943 r. do okupowanej Polski i nawiązaniu
kontaktu z PPR, został najpierw oficerem inspekcyjnym GL, później komendantem
GL w Warszawie, a wreszcie komendantem Obwodu Krakowskiego AL. W połowie
sierpnia 1944 r. wraz z I Brygadą AL im. Ziemi Krakowskiej przedarł się przez front
na przyczółku baranowsko-sandomierskim i został mianowany komendantem wojewódzkim MO w Rzeszowie. Drugi zaś, po internowaniu we Francji i pozbawieniu
go polskiego obywatelstwa, w 1941 r. wyjechał do Związku Sowieckiego. Od przełomu 1942/43 r. służył w Armii Czerwonej. W sierpniu 1944 r. został skierowany do
„ludowego” Wojska Polskiego, skąd już we wrześniu tego roku przeszedł do MO.
Objął stanowisko kierownika Wydziału Personalnego KW MO, a w kwietniu 1945 r.
został mianowany zastępcą komendanta wojewódzkiego MO ds. operacyjnych. Sawicki był z kolei typowym „popem” (pełniącym obowiązki Polaka). Ten obywatel
sowiecki do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej pracował jako urzędnik w przemyśle naftowym na Kaukazie. W 1941 r. zmobilizowany został do Armii Czerwonej, z której skierowano go do armii Berlinga. Podobnie jak Orłowski, we wrześniu
1944 r. został oddelegowany do MO.60
Sowietem był również ówczesny szef WUBP w Rzeszowie kpt. Longin Kołarz, pochodzący z mieszanej, polsko-czeskiej rodziny z Białej Cerkwi. W czasie
wojny był oficerem Armii Czerwonej, a później 1 DP im. T. Kościuszki. W 1944 r.
znalazł się w grupie około dwustu budzących szczególne zaufanie żołnierzy armii
Berlinga, którzy zostali wytypowani przez kierownictwo polskich komunistów
w Związku Sowieckim do odbycia przyspieszonego kursu w szkole NKWD w Kujbyszewie (w okresie: kwiecień–lipiec 1944 r.). Jako absolwent szkoły kujbyszewskiej
Kołarz należał do swoistej awangardy polskiej bezpieki. Dowodził grupą dwudziestu czterech „kujbyszewiaków”, którą w połowie sierpnia Stanisław Radkiewicz,
kierownik Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, skierował do organizowania struktur aparatu bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie. Kołarz został najpierw
zastępcą szefa, a później szefem rzeszowskiego WUBP.61

Artykuły

Jak widać, nie byli to ludzie przypadkowi. Były to – przynajmniej w tym czasie – osoby cieszące się zaufaniem ze strony NKWD. Paradoksalnie najmniej pewny
w tym gronie wydawać się mógł płk Księżarczyk, któremu zarzucano, że toleruje
w szeregach milicji żołnierzy AK.62
W tym miejscu należy sprostować pojawiającą się w niektórych opracowaniach informację jakoby w organizowaniu antyżydowskich ekscesów w Rzeszowie
uczestniczyć miał mjr Władysław Sobczyński (Spychaj), który rok później – jako
szef WUBP w Kielcach – odegrał nie do końca wyjaśnioną rolę podczas pogromu
kieleckiego. W czerwcu 1945 r. Sobczyńskiego nie było jeszcze w Rzeszowie. Kierownictwo rzeszowskiego WUBP objął on z dniem 4 VII 1945 r., a wiec trzy tygodnie po opisywanych wydarzeniach.63
Czy zmiana na stanowisku szefa WUBP miała jakiś związek z wydarzeniami z 11–12 czerwca? Raczej nie. Wiadomo, że kpt. Kołarz nie cieszył się zaufaniem 273
Komitetu Wojewódzkiego PPR w Rzeszowie. Kandydatem rzeszowskich komunistów na stanowisko nowego szefa WUBP był ppor. Tadeusz Sieradzki, kierownik
PUBP w Sanoku. Decyzję w tej sprawie egzekutywa KW PPR podjęła 13 VI 1945 r.
Uznano, że Kołarz „nie daje gwarancji wykonania linii Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wprost przeciwnie, są wszystkie dane, że tę linię łamie, nie potrafi
się zasymilować z naszym narodem. Na podstawie powyższego, egzekutywa zwraca
się do KC PPR o jego zmienienie. Na jego miejsce proponuje szefa bezpieczeństwa
powiatowego, ppor. Sieradzkiego Tadeusza z Sanoka. Równocześnie prosząc o mianowanie go kapitanem”.64 Protokół z tego posiedzenia egzekutywy KW PPR w Rzeszowie wpłynął do Wydziału Personalnego MBP 20 VI. Sieradzki od pięciu dni już
nie żył. Został zastrzelony przez swojego byłego podwładnego Antoniego Żubryda
w zamachu w Sanoku 15 czerwca.65

Reakcje prasowe
W dniu 12 czerwca w godzinach popołudniowych ukazało się nadzwyczajne wydanie Dziennika Rzeszowskiego.66 Informowano w nim o odnalezieniu zwłok
dziewczynki przy ul. Tannenbauma, zaznaczając jednocześnie, iż „na podstawie
wstępnych badań” popełniona zbrodnia „nosi cechy mordu seksualnego”. Rozwiewano więc krążące wśród mieszkańców Rzeszowa pogłoski jakoby był to mord rytualny oraz sugerowano iż „zwłoki zostały świadomie podrzucone [do kamienicy
zamieszkałej przez Żydów] w celu prowokacji”. Piętnowano zachowanie „żądnych
sensacji elementów”, które dopuściły się „nieprawdopodobnych czynów, idąc po
linii najgorszych haseł nienawiści głoszonej przez faszystowskich bandytów”. Podkreślano, że „sprawę morderstwa ujęły w swoje ręce władze bezpieczeństwa” oraz
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zapowiadano, że morderca dziecka „zostanie wykryty i surowo zgodnie z prawem
ukarany” oraz dementowano pogłoski – czy jak to określono „reakcyjną famę”
– jakoby zamordowanych miało zostać kilkanaście osób, podkreślając, że „chodzi
o zwłoki jednej dziewczynki” [podkreślenia redakcji].67 W odredakcyjnym komentarzu Strzeżmy się prowokacyj prohitlerowskich agentów!, zapewniano, że sprawca
zbrodni liczył na „rodzimych pachołków hitleryzmu” i przestrzegano przed „antysemickimi prowokacjami inicjowanymi z całą świadomością przez reakcję”.68
Trudno jednoznacznie ocenić tę publikację. Z jednej strony była ona bardzo
ogólnikowa. Redakcja Dziennika nie podała ani okoliczności odkrycia zwłok dziewczynki, ani informacji o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Rzeszowie po tym
odkryciu. Na jej podstawie można było jednak domniemywać, że w mieście doszło
jakichś antyżydowskich ekscesów. Z drugiej strony zawierała sugestię o „perfidnie
obmyślanej prowokacji”.69 Decyzję o wydaniu nadzwyczajnego numeru Dziennika
Rzeszowskiego podjęli wspólnie Franciszek Błoński – redaktor naczelny gazety, Stanisław Tkaczow – wojewoda rzeszowski, kpt. Longin Kołarz – szef Wojewódzkiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, kpt. Zygmunt Bieszczanin – naczelnik Wydziału Służby Śledczej KW MO oraz Wojciech Pelczarski - naczelnik Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy. Ustalili oni zarówno treść jak również tytuł
i „linię wytyczną” dodatku, uznając, iż jego opublikowanie przyczyni się do uspokojenia nastrojów społecznych.70 O zamiarze wydania nadzwyczajnego numeru
Dziennika Rzeszowskiego musiała również wiedzieć Stefania Romaniuk, ówczesna
I sekretarz KW PPR.
Niewykluczone jednak, że publikacja Dziennika Rzeszowskiego zamiast uspokoić, spotęgowała tylko nastroje antyżydowskie w mieście. Poza mało wiarygodną
sugestią o prowokacji nie dawała przecież odpowiedzi na żadne z pytań stawianych
przez wstrząśniętych mordem mieszkańców Rzeszowa, wśród których krążyły
plotki o mordzie rytualnym i kilkunastu ofiarach.
Wersja o rzekomej antysemickiej prowokacji zorganizowanej przez „prohitlerowskich agentów” była oficjalnie podtrzymywana i propagowana przez Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy. Trzynastego czerwca do powiatowych urzędów informacji i propagandy zostało rozesłane nadzwyczajne wydanie Dziennika
Rzeszowskiego z zaleceniem, aby kierownicy urzędów zajęli się sprostowaniem „stugębnej famy” o masowym mordzie i odpowiednio naświetlili „antysemicka prowokację”.71 Tego samego dnia informacja o znalezieniu zwłok dziewczynki – z drobnymi uzupełnieniami – została powtórzona w Dzienniku Rzeszowskim.72
Wydanie nadzwyczajnego numeru Dziennika Rzeszowskiego 12 czerwca oraz
powtórzenie informacji o zabójstwie dziewczynki na łamach tej gazety w dniu
następnym zdecydowanie skrytykował Adam Popowski, inspektor Biura Kontro-
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li Państwa, który od kilku tygodni przebywał w celach służbowych Rzeszowie.73
Czternastego czerwca wystąpił on do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
o zbadanie, „czy ze względów politycznych wskazane było wypuszczenie nr 31
Dziennika Rzeszowskiego, jako nadzwyczajnego wydania z 12 czerwca, a tym bardziej
powtórzenie go w następnym numerze 32 w dniu 13 bm., a także podawanie zapowiedzianych kolejnych informacji »w miarę postępu śledztwa«”. Popowski uważał, że informacje, które podał Dziennik Rzeszowski powtórzone przez inne tytuły
prasowe i tym samym nagłośnione w całym kraju, mogą przyczynić się do wzrostu nastrojów antyżydowskich. Jego zdaniem właściwszym rozwiązaniem byłoby
tylko rozplakatowanie odpowiedniego komunikatu tylko w Rzeszowie, zaś po zakończeniu śledztwa zamieszczenie na łamach Dziennika Rzeszowskiego urzędowego
komunikatu prokuratury. Popowski sugerował ponadto, że redakcja Dziennika wydając numer nadzwyczajny i zapowiadając dalsze publikacje w tej sprawie liczyła na 275
zwiększenie sprzedaży gazety i wzrost własnych dochodów.74
W dniu następnym redaktor Błoński w liście do wojewody Tkaczowa odpierając zarzuty Popowskiego pisał, iż „to, co podaje on [Popowski] jako głos podburzonej przez nadzwyczajne wydanie Dziennika Rzeszowskiego opinii publicznej jest jego
własnym zamaskowanym głosem i głosem tych, którzy w swej wyrachowanej metodzie chcą w każdej sposobności kuć dla siebie broń”, niedwuznacznie stwierdzając,
że Popowski jest po prostu antysemitą.75 Błoński nie wyjaśnił jednak, dlaczego Popowskiemu, jako domniemanemu antysemicie, miałoby zależeć na tym, aby nie rozpowszechniać informacji o zabójstwie polskiej dziewczynki, czyli działać w kierunku
uspokojenia nastrojów, zamiast przeciwnie – podburzać je w duchu antysemickim.
Tymczasem 14 czerwca w Dzienniku ukazała się już tylko lakoniczna informacja, że ze względu na toczące się śledztwo, redakcja nie będzie podawała żadnych
szczegółów. Zaznaczono jedynie, że „śledztwo jest na dobrej drodze”, a „władze
udzieliły zezwolenia na pochowanie zamordowanej”.76 Nie zawierała ona już żadnej
wzmianki o domniemanej prowokacji. W następnych dniach gazeta nie wracała już
do tego tematu. Nie wykluczone, że stało się tak na skutek interwencji Popowskiego,
który nagłośnienie całej sprawy uznał za poważny błąd.77

Śledztwo w sprawie zabójstwa Bronisławy Mendoń
Zgodnie z obowiązującym jeszcze wówczas kodeksem postępowania karnego z 1928 r. w postępowaniu przygotowawczym, obok dochodźcy i oskarżyciela
w osobie prokuratora zbierającego informacje o przestępstwie i jego sprawcy, brał
udział niezawisły i bezstronny sędzia śledczy gromadzący i utrwalający dowody dla
sądu orzekającego. Istniały następujące rodzaje postępowania przygotowawczego:
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1) dochodzenie policyjne, tzw. zapiskowe; miało ono na celu wyjaśnienie,
czy istotnie przestępstwo zostało popełnione i polegało na rozpytywaniu podejrzanych oraz osób, które mogły coś wiedzieć o przestępstwie lub jego sprawcy, zbieraniu niezbędnych informacji, dokonywaniu wywiadów, sporządzaniu zapisków etc.
2) dochodzenie prokuratorskie bez czynności sądowych; w szczególnych
przypadkach prokurator (lub policja) mógł przeprowadzić czynności ustalające ślady przestępstwa oraz przesłuchać pod przysięgą świadka
3) dochodzenie z czynnościami sądowymi (należały do nich przede wszystkim przesłuchania oskarżonego i świadków) dokonywanymi przez sędziego śledczego lub sąd grodzki
4) śledztwo prowadzone przez sąd grodzki lub sędziego śledczego; było ono
wszczynane z reguły na wniosek prokuratora i mogło zostać umorzone albo na jego
żądanie, albo z inicjatywy sędziego śledczego, ale tylko wówczas, gdy prokurator
wyraził na to zgodę; do kompetencji sędziego śledczego należało m.in. stosowanie
środków zapobiegawczych (tymczasowego aresztowania, poręczenia czy zakazu
opuszczania miejsca zamieszkania); wniosek prokuratora o uchylenie lub złagodzenie środka zapobiegawczego był dla sędziego śledczego wiążący.78
W sprawach o zabójstwo orzekał sąd okręgowy. Rzeszów był siedzibą Sądu
Okręgowego od 1919 r., zaś od kwietnia do grudnia 1945 r. mieścił się tutaj również
Sąd Apelacyjny (do którego włączono okręgi sądów okręgowych w Jaśle z siedzibą
w Krośnie, Przemyślu i Rzeszowie).79
Bardzo trudno jest odtworzyć początki dochodzenia w sprawie zabójstwa
Bronisławy Mendoń. Z informacji uzyskanych przez Brygady Wywiadowcze wynikało, że wkrótce po odkryciu zwłok dziewczynki „na miejsce zbrodni przybyły władze
sądowo-prokuratorskie i rozpoczęły dochodzenie. W międzyczasie przybyli przedstawiciele NKWD i UBP i uniemożliwili władzom sądowym czynności urzędowe,
zmuszając je do opuszczenia miejsca przestępstwa [...] Mimo przeszkód ze strony
UB zdołano przeprowadzić sekcję zwłok Mendoniówny, w czym na żądanie NKWD
uczestniczył też lekarz sowiecki. Wyników sekcji dotychczas nie podano”.80
Zgoła odmienne informacje o początkach śledztwa zawiera notatka kpt. Zygmunta Braude, kierownika Biura Prawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, sporządzona 22 VIII 1945 r. na podstawie akt, jakie w sprawie zajść w Rzeszowie
posiadało wówczas Ministerstwo Sprawiedliwości. Były to m.in. protokoły przesłuchań świadków, zeznania milicjantów biorących udział w rewizji 11–12 czerwca oraz
„zapiski urzędowe” dr. Józefa Jedliczki, prokuratora Sądu Okręgowego w Rzeszowie
z 12 VI 1945 r. i sprawozdanie dr. Jerzego Grotowskiego, prokuratora Sądu Apelacyjnego. Kpt. Braude stwierdził, że por. Grzeszek „nakazał prowadzić dochodzenie kpr.
Łukaszowi i nie zawiadomił o fakcie prokuratora”. Zarzucał on milicji, że „prowa-
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dziła dochodzenie nie w kierunku wykrycia rzeczywistego sprawcy, lecz w kierunku
znalezienia związku przyczynowego pomiędzy morderstwem, a zamieszkiwaniem
Żydów w domu, gdzie w piwnicy znaleziono zwłoki zamordowanej”. Tę tendencyjną – zdaniem kpt. Braude – linię „nakreśloną fałszywie przez Milicję Obywatelską”
przyjąć miała również prokuratura. Na dowód rzekomej tendencyjności podał fakt
zakwalifikowania kartki znalezionej na łóżku jednego z Żydów – jako wyrwanej z zeszytu zamordowanej dziewczynki, zaś kawałka materiału – jako strzępu jej sukienki.
Jednocześnie Braude oburzał się, iż por. Grzeszek zeznał, że widział jak przybyły
do mieszkania rabina Thorna ppor. Mieczysław Griesgraber, ówczesny kierownik
Sekcji VIII (śledczej) Wydziału I WUBP w Rzeszowie „znalazł na ubraniu męskim
(marynarce) wiszącym w szafie plamę krwi, którą wraz z otaczającym ją materiałem
wyciął i po zawinięciu ją do papieru włożył do swej kieszeni”. Braude uznał ten fragment zeznań komendanta powiatowego MO za „rzucanie podejrzenia na funkcjo- 277
nariusza bezpieczeństwa, że ten starał się zatrzeć ślady przestępstwa przez zabranie
dowodu rzeczowego do kieszeni”. Z notatki kpt. Braude wynika, że w czynnościach
śledczych uczestniczył także por. Michał Kołacz, kierownik Sekcji VII (obserwacyjnej) Wydziału I WUBP.81
Czy ppor. Griesgraber i por. Kołacz byli jedynymi funkcjonariuszami UB,
którzy wkrótce po odkryciu zwłok dziewczynki pojawili się w kamienicy przy
ul. Tannenbauma 12? Jaka była ich rola? Czy Urząd Bezpieczeństwa prowadził własne dochodzenie w tej sprawie? Z powodu braku materiałów źródłowych nie znamy
odpowiedzi na te pytania.
Trudno określić na ile milicjanci z referatu śledczego KP MO, którzy wieczorem 11 czerwca przybyli do kamienicy przy ul. Tennenbauma 12, byli zaznajomieni
z techniką prowadzenia śledztwa. Niewątpliwie dziali w stanie silnego wzburzenia
spowodowanego odkryciem niesamowicie zmasakrowanych zwłok dziewczynki.
Być może, jak twierdzi Marcin Zaremba, wierzyli oni w mit mordu rytualnego,
a zwłoki dziewczynki i znalezione dowody potraktowali, jako jego potwierdzenie.82
Być może również, chcieli się pochwalić, że oni już wiedzą, kto zabił. Na pewno
jednak nie można zarzucać im, że kierowała nimi chęć jakiejkolwiek prowokacji.
Milicjanci jeszcze w nocy z 11 na 12 czerwca przesłuchali ośmiu świadków.
Byli nimi: Chaskel Wiesefeld, Otylia Aksamit, Regina Bochner, Maria Zielińska,
Roman Zieliński, Kazimierz Woźniak, Stanisław Mendoń i Zofia Mendog. Wiadomo, że 12 czerwca na miejscu popełnienia zbrodni obecny był prokurator dr Jedliczka. W sporządzonej notatce urzędowej stwierdził m.in., że zwłoki dziewczynki,
które kilka dni leżały w piwnicy miały widoczne ślady wycięcia mięśni ciała. Nie
można wykluczyć, że zwłoki mogły zostać również częściowo nadgryzione przez
szczury, choć sam fakt wycięcia mięśni przez mordercę wydaje się bezdyskusyjny.83

nr 11–12 (2007–2008)

Pogrom, którego nie było – wydarzenia w Rzeszowie 11–12 czerwca 1945 r.

278

Zapewne jeszcze tego samego dnia ojca dziewczynki oraz jej nauczycielkę – Otylię
Aksamit – w charakterze świadków przesłuchał prokurator Grotowski.84
W dniu 12 czerwca została również przeprowadzona sekcja zwłok. Wykazała ona, że Bronisława Mendoń została przed śmiercią zgwałcona.85 Następnego dnia
dziewczynka została pochowana na cmentarzu na Pobitnie. Ceremonię pogrzebową sprawował ks. Roman Hejnosz, wikary rzeszowskiej fary. Odbyła się w bardzo
wczesnych godzinach rannych, tylko z udziałem rodziców zamordowanej dowiezionych na cmentarz ubeckim lub milicyjnym autem. Taki był warunek bezpieki, która
obawiała się, aby masowy udział mieszkańców Rzeszowa w pogrzebie dziewczynki
nie przekształcił się w jakąś demonstrację, czy rozruchy.86
Trzynastego czerwca jednostronicowy raport kpr. Jana Łukasza o odkryciu
zwłok Bronisławy Mendoń otrzymała Prokuratura Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
Następnego dnia kpt. Jan Siatko, zastępca szefa Wydziału Służby Śledczej KW MO,
przesłał do prokuratury protokoły przesłuchań ośmiu świadków oraz zabezpieczone dowody rzeczowe.87
Tego samego dnia o godz. 14.00 na polecenie ustne otrzymane z prokuratury
został zatrzymany Jonas Landesmann. Jak się okazało, był on jedynym z kilkunastu
żydowskich lokatorów kamienicy przy ul. Tanenbauma 12, który po zwolnieniu
z milicyjnego aresztu pozostał w Rzeszowie. Szesnastego czerwca o godz. 11.00 Landesman, na mocy decyzji kpt. Siatko, został przekazany do dyspozycji Prokuratury
Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy
w postaci aresztu tymczasowego i osadzono w więzieniu na Zamku.88
Po zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami oraz przesłuchaniu Landesmanna, 18 czerwca prokuratura wystąpiła do Sądu Okręgowego z wnioskiem
o wszczęcie śledztwa przeciwko Jonasowi Landesmanowi, oskarżonemu o zbrodnię
zabójstwa z art. 225 § 1 kodeksu karnego.89 Bardzo szybko śledztwem w sprawie zabójstwa Bronisławy Mendoń zainteresowało się ministerstwo sprawiedliwości Rządu
Tymczasowego. W dniu 20 VI 1945 r. do udziału w nim minister sprawiedliwości Henryk Świątkowski delegował prokuratora Sądu Apelacyjnego w Krakowie.90 Zbrodnią tą
oraz będącymi jej następstwem rozruchami antyżydowskimi od początku interesowało się również Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Notatka kpt. Braude jest
jednak jedynym dokumentem z centrali bezpieki, do którego udało się dotrzeć autorowi.91 Sprawa ta była również tematem prac komisji międzyministerialnej92, która
22 czerwca poleciła m.in. przekazać do ekspertyzy zabezpieczone w śledztwie dowody
rzeczowe. Autorowi nie udało się niestety zebrać bliższych informacji o działalności
tej komisji. Jej powstanie było wynikiem prośby skierowanej do premiera Rządu Tymczasowego Edwarda Osóbki-Morawskiego przez Centralny Komitet Żydów Polskich
kilka dni po wypadkach w Rzeszowie. Wiadomo tylko, że Komisja Międzyministe-
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rialna „prowadziła dochodzenie na miejscu” tj. w Rzeszowie; że w jej sprawozdaniu,
znalazły się informacje, jakoby w rozpowszechnianiu pogłosek oskarżających Żydów
o mord rytualny brali udział członkowie Stronnictwa Demokratycznego, którzy tym
samym ponosić mieli odpowiedzialność za wywołanie rozruchów; że członkowie
Prezydium ZG SD zostali wezwani na rozmowę z przewodniczącym KRN Bierutem
i premierem Osóbką Morawskim w celu złożenia wyjaśnień w tej sprawie.93
Dwudziestego trzeciego czerwca podprokurator Bronisław Gnatowski,
który z ramienia Prokuratury Sądu Okręgowego w Rzeszowie zajmował się sprawą
zabójstwa Bronisławy Mendoń, powołując się na wspomniane zarządzenie komisji międzyministerialnej, wystąpił z wnioskiem do sędziego okręgowego śledczego
o przesłanie dowodów rzeczowych zebranych w tej sprawie do Instytutu Ekspertyz
Sądowych w Krakowie.94 Dwa dni później zaś prosił sędziego o informowanie go
o terminie każdej czynności w sprawie śledztwa dotyczącego tego zabójstwa.95
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Niestety, poza wysłaniem dowodów rzeczowych do Instytutu Ekspertyz
Sądowych w Krakowie 5 VII 1945 r.96 – a więc dopiero dwa tygodnie po wniosku
prokuratury – w sprawie tej niewiele się działo. Opieszałość sądu zmusiła prokuratora Gnatowskiego do wystosowania 6 VIII pisma do prezesa Sądu Okręgowego.
Gnatowski wnioskował w nim o wyznaczenie „do prowadzenia śledztwa w sprawie
zabójstwa Bronisławy Mendoń sędziego poza przyjętym podziałem czynności, któryby miał możność poświęcenia temu śledztwu więcej uwagi i czasu, niż to miało miejsce dotychczas”. Argumentował, iż sprawa ta „sama w sobie jest poważna
i zawiła, a niezależnie od tego była ona i jest przedmiotem zainteresowania władz
nadzorczych”. Informował prezesa sądu, że od chwili złożenia wniosku o wszczęcie
śledztwa, przesłano jedynie dowody rzeczowe do ekspertyzy sądowej i przesłuchano jednego świadka, zwracając uwagę, iż „w związku z upływającym czasem w pamięci świadków, których należało już wcześniej przesłuchać zacierają się różne, być
może b. ważne dla wyświetlenia sprawy szczegóły, nie mówiąc już o tym, że część
świadków mogła w międzyczasie wyjechać z Rzeszowa i jak to się często zdarza
– w niewiadomym kierunku”. Gnatowski zwracał również uwagę na dotychczasowe, mało poważne traktowanie tej sprawy. „Sędzia okręgowy śledczy Buhartyk, który
rozpoczął śledztwo korzysta z urlopu wypoczynkowego, przeto dalsze prowadzenie
śledztwa przypadło sędziemu Sakowskiemu, lecz faktycznie miał je prowadzić pod
nadzorem sędziego aplikant egzaminowany Bury. Zaledwie aplikant Bury zapoznał
się z aktami, rozpoczął urlop wypoczynkowy, przeto sprawą zajął się sędzia Sakowski. Z relacji ustnej sędziego Sakowskiego wynika, że stan jego zdrowia jest zły, i że
zamierzał on ubiegać się o urlop celem podratowania zdrowia. Istnieje zatem prawdopodobieństwo – konkluduje Gnatowski – że śledztwo w ogóle, a w szczególności
sprawa zabójstwa Mandoniówny na tym ucierpi”.97
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Czy „epidemia urlopowa”, która dotknęła sędziów śledczych rzeszowskiego
sądu – pomijając fakt, iż rzeczywiście był to okres wakacyjny – nie była spowodowana strachem przed zajęciem się tą sprawą? Wszystko wskazuje na to, że tak. Można
odnieść wrażenie, że komuś wręcz zależało na wyciszeniu tej sprawy. Najprawdopodobniej naciski w tym kierunku były wywierane przez WUBP, a być może również
przez NKWD. 98
Determinacja prokuratora Gnatowskiego, który zdecydowanie dążył do wyjaśnienia okoliczności zabójstwa dziewczynki przyniosła wreszcie efekty. W dniu
13 sierpnia – tydzień po cytowanym piśmie – sędzia okręgowy śledczy wszczął śledztwo w sprawie zabójstwa Bronisławy Mandoń.99 Dzień później sędzia Sądu Okręgowego Jaroszewski, w zastępstwie prezesa sądu, powierzył prowadzenie tej sprawy
egzaminowanemu aplikantowi Stanisławowi Węglarzowi pod kierownictwem oddelegowanemu do prowadzenia spraw śledczych sędziego grodzkiego Kazimierza Jasieńskiego.100 W trakcie śledztwa – w ciągu kilku następnych kilku tygodni – zostali
przesłuchani niemal wszyscy mieszkańcy kamienicy przy ul. Tannenbauma 12. Jak
wynika z opinii prokuratora Gnatowskiego byli to ludzie „przeważnie ze sfery robotniczej lub drobnomieszczańskiej o zdecydowanych zawodach i dobrej opinii.
Mężczyźni, bo ci głownie wchodzą w rachubę, są żonaci i mający potomstwo. Żadna z przesłuchanych osób nie nasuwa podejrzenia, iżby mogła dopuścić się zabójstwa i to w dodatku na tle seksualnym”.101
Poza Landesmanem nie udało się natomiast przesłuchać żydowskich lokatorów dwóch mieszkań na drugim piętrze, którzy jak już wspomniano natychmiast
po zwolnieniu wyjechali z Rzeszowa. Jak ustalono w śledztwie – na podstawie zeznań dozorcy i innych świadków – te dwa mieszkania „stanowiły swego rodzaju
hotel, w którym nikt zresztą się nie meldował”. Ich lokatorzy „stanowili z reguły element napływowy i wciąż zmieniający się. Były to ocalałe z wojny niedobitki,
wyłącznie narodowości żydowskiej, a więc bez rodzin, powracające z obozów itp.
miejsc, gdzie udało się im uratować życie”. Kreśląc portret psychologiczny tych żydowskich lokatorów prokurator Gnatowski zauważał, iż „rodzaj przeżyć tych ludzi
dręczonych w tak długim okresie czasu mógł wpłynąć ujemnie na wielu z nich, wykoleić ich fizycznie oraz moralnie i predestynować niejednego z nich na człowieka
o spaczonych instynktach” i nie wykluczył, że po opuszczeniu Rzeszowa, osoby te
„być może ukrywają się obawiając się przykrych dla siebie konsekwencji”, chociaż
większość z nich przypuszczalnie jest niewinna.102
Na podstawie zeznań świadków oraz w oparciu o zgromadzony materiał
dowodowy Gnatowski przyjął, że Bolesława Mendoń została zamordowana 7 VI
1945 r. w kamienicy przy ul. Tennenbauma 12. W ocenie prokuratora „dowody przeciwne, które by poddawały w wątpliwość opisane ustalenia, co do czasu i miejsca

Artykuły

śmierci Mendoniówny, w toku śledztwa upadły, jako całkowicie nieodpowiadające
rzeczywistości”.103 Gnatowski odrzucił więc, jako „mało prawdopodobną” – sugerowaną chociażby przez Dziennik Rzeszowski – „koncepcję podrzucenia dziecka, celem skompromitowania w [oczach] opinii ogółu Żydów”.104 Nie udało się natomiast
ustalić sprawcy zabójstwa, choć analiza materiału dowodowego i wyniki ekspertyzy
pozwoliły na sformułowanie pewnych poszlak.
Ekspertyza grafologiczna przeprowadzona przez Zdzisława Nowickiego,
asystenta UJ, wykazała „z prawdopodobieństwem graniczącym niemal z pewnością”, że pismo na kartce z zeszytu znalezionej w mieszkaniu rabina Thorna „pochodzi z tej samej reki, co pismo w 7 zeszytach z podpisem Bronisławy Mendoń
użytych, jako materiał dowodowy”. W śledztwie ustalono, że kartką ta została znaleziona nie na łóżku Landesmana, jak pierwotnie zakładano, ale na łóżku sąsiednim
(tj. zajmowanym przez Judę Mosesa lub Schaję Gemindera).
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„Co się tyczy plam krwi – pisał Gnatowski w sprawozdaniu ze śledztwa – to
krew ludzką stwierdzono na obu kawałkach płótna z kalesonów, w skrzepie krwi ze
ściany oraz na wiórach. Krew ludzka w skrzepie krwi ze ściany i krew na wiórach
pochodzą z krwi grupy A. Stwierdzenie, czy ślady krwi ma obu wymienionych dowodach pochodzą od jednego osobnika, czy też od dwóch lub kilku osobników
należących do grupy A nie jest możliwe. W ostatecznej konkluzji nie zostało również stwierdzone, czy plamy krwi na płótnie kalesonów pochodzą z krwi grupy AB,
czy też od osobników należących do grup A i B. Jednak wygląd i charakter plam na
kalesonach przemawia raczej za tym, że pochodzą one z jednego źródła krwawienia,
a więc z krwi grupy AB. Z powodu braku materiału porównawczego, opisane wyniki
badań nie dały możliwości wyciągnięcia jakichś zdecydowanych wniosków w kierunku wykrycia sprawcy”.105
W związku z tym, że wyniki śledztwa nie dostarczyły dowodów winy Landesmana, a on sam nie przyznawał się do winy, udzielając wyjaśnień „bardzo oględnie i niesłychanie ogólnikowo”, zastosowany wobec niego dotychczasowy środek
zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego zamieniono na dozór milicyjny.
Landesman został zwolniony z więzienia 12 IX 1945 r., jednak po wyjściu na wolność „nie zgłaszał się w MO i mimo, iż zobowiązał się podać swój prywatny adres
miejsce jego pobytu jest nieznane”.106 Z raportu Brygad Wywiadowczych wynika,
że w sprawie zwolnienia Landesmana kilkakrotnie w sądzie okręgowym interweniował por. Józef Pieczeń (vel Perzyński), kierownik Sekcji III Wydziału I WUBP
w Rzeszowie.107
26 IX 1945 r. prokurator Gnatowski przesłał sprawozdanie ze śledztwa Prokuraturze Sądu Apelacyjnego w Krakowie – która miała nadzór nad sprawą – informując ją, że zamierza wystąpić do sędziego okręgowego śledczego z wnioskiem
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o umorzenie śledztwa. Gdy prokuratura nie wniosła zastrzeżeń108, 12 X Gnatowski
wystąpił z wnioskiem o umorzenie śledztwa na podstawie art. 275 kpk z powodu
niewykrycia sprawcy. „Na podstawie przeprowadzonych dowodów z przesłuchanych świadków oraz wyników ekspertyzy dowodów rzeczowych – pisał Gnatowski
– sprawca zabójstwa Bronisławy Mendoń nie został wykryty. Istnieje wprawdzie dostateczna podstawa do przyjęcia, że Mendoniówna została zamordowana w posesji,
w której zostały znalezione jej zwłoki oraz poważne dane wskazujące na to, że sprawcą zabójstwa mógł być któryś z lokatorów II piętra domu przy ul. Tannenbauma,
jednakże nic ponadto w toku śledztwa nie dało się ustalić z przyczyn niezależnych
od władz sądowo-prokuratorskich”.109
W dniu 11 XII 1945 r. sędzia okręgowy śledczy Jaroszewski umorzył śledztwo w sprawie zabójstwa Bronisławy Mendoń.110

Nieudana prowokacja aparatu bezpieczeństwa i władz
komunistycznych
Najprawdopodobniej pierwszą osobą, która zabójstwo Bronisławy Mendoń
określiła mianem antysemickiej prowokacji, była Stefania Romaniuk, ówczesna I sekretarz KW PPR w Rzeszowie. Jeszcze 11 czerwca wieczorem wysłała ona w tej sprawie depeszę do Władysława Gomułki. Co ciekawe, Romaniuk używa w niej liczby
mnogiej, informując sekretarza generalnego KC PPR o „trupach dzieci polskich”.111
Dwunastego czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. W posiedzeniu, które rozpoczęło się o godz. 11.45, a zakończyło po prawie pięciu godzinach obrad o godz. 16.35
uczestniczyli: ks. Marian Borowiec (SL) – przewodniczący WRN, Stanisław Pyjor
(SD) – I zastępca przewodniczącego, Stanisław Tkaczow (PPR) – wojewoda rzeszowski, Jan Mirek (PPS) – wicewojewoda rzeszowski, Józef Wojnarowski – członek
Prezydium, Adam Popowski – delegat Biura Kontroli przy Prezydium KRN, Julian
Brzuchowski (SD) – przewodniczący Komisji Odbudowy Kraju, Marcin Miąsik
(SD) – naczelnik Biura Prezydialnego WRN, Franciszek Petrus – naczelnik Wydziału Ogólnego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wilhelm Bogucki – naczelnik oddziału
kontroli Biura Prezydialnego WRN.112 W zachowanym protokole z tego posiedzenia
nie ma jakichkolwiek informacji o wzburzonych nastrojach mieszkańców Rzeszowa oraz rozruchach antyżydowskich, wywołanych znalezieniem zwłok Bronisławy
Mendoń. W tym kontekście warto jedynie odnotować fakt, że Prezydium WRN
pozytywnie ustosunkowało się do prośby dr. Błońskiego i w związku z objęciem
przez niego funkcji redaktora Dziennika Rzeszowskiego, zwolniło go ze stanowiska
naczelnika Biura Prezydialnego. Wspomniane spotkanie, na którym podjęto decy-
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zję o wydaniu nadzwyczajnego numeru Dziennika Rzeszowskiego, musiało się zatem
odbyć przed rozpoczęciem obrad Prezydium WRN tj. przed południem.
Symptomatycznym jest także to, iż, jak wynika z zachowanych dokumentów, sprawy zabójstwa dziewczynki oraz antyżydowskich ekscesów nie poruszano
– przynajmniej formalnie – na żadnym z kolejnych posiedzeń Prezydium WRN, ani
na posiedzeniach plenarnych WRN. Milczą o niej sprawozdania starostwa powiatowego. Nie odnotowano jej również w protokołach z zebrań egzekutyw i posiedzeń
plenarnych Komitetu Powiatowego i Komitetu Wojewódzkiego PPR.113 Wspomniano o niej jedynie w cytowanym sprawozdaniu KW PPR do KC PPR za pierwszą połowę czerwca 1945 r. Skalę wydarzeń z 11–12 czerwca zdecydowanie w nim jednak
pomniejszano, nazywając je „małymi wystąpieniami antyżydowskimi”.114
Najbardziej zastanawiającym jest jednak fakt, że poza cytowanym meldunkiem kpr. Jana Łukasza, zabójstwo polskiej dziewczynki oraz będące jego następ- 283
stwem ekscesy antyżydowskie, nie zostały odnotowane ani w raportach sytuacyjnych
Komendy Powiatowej, ani Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie z czerwca
1945 r. Wzmianek o tych wydarzeniach próżno również szukać w sprawozdaniach
PUBP oraz WUBP w Rzeszowie. Wyjątkiem jest meldunek specjalny z 12 VI 1945 r.
oraz o dwa dni późniejszy raport sytuacyjny kierownika Sekcji VII WUBP w Rzeszowie por. Michała Kołacza do szefa rzeszowskiego WUPB kpt. Longin Kołarza.115
Por. Kołacz zwraca w nich uwagę na wzrost nastrojów antyżydowskich wśród mieszkańców Rzeszowa, po tym, gdy dowiedzieli się oni o znalezieniu zwłok polskiej
dziewczynki w kamienicy zamieszkałej przez Żydów. Były to opinie, które niejednokrotnie sam słyszał na rzeszowskich ulicach. „Wśród ludności oburzenie z powodu dokonaj zbrodni jest bardzo wielkie – relacjonuje Kołacz. Chcieliby wykonać samosąd na Żydach, lecz milicja utrzymuje porządek. Za tę interwencję milicja ściąga
znowu na siebie nienawiść miejscowej ludności, gdyż wszyscy twierdzą, że milicja
to sam Żyd – a kruk krukowi oka nie wyjmie, i dlatego [milicjanci] doszukują się
w tym wypadku prowokacji polskich faszystów”.116 Informuje również o wzroście
wrogiego nastawienia wobec UB, który – w odczuciu mieszkańców – sprawę zabójstwa polskiej dziewczynki „za wszelką cenę chce stłumić, zagasić”. Tego zaś, kto
o tym zabójstwie mówi „[ubecy] aresztują, bo nie chcą, żeby to się rozsiewało”.117
A zatem, milicja i UB starały się za wszelką cenę spacyfikować nastroje antyżydowskie wśród mieszkańców. Nie chciały, aby informacje o zabójstwie dziewczynki były rozpowszechniane. Tym bardziej, że bardzo szybko liczba domniemanych ofiar zbrodni ulegała zwielokrotnieniu, a w krążących wśród ludności plotkach
pojawiły się elementy makabry. „A bezpieczeństwo mówi – raportował 14 czerwca
o nastrojach ludności por. Kołacz – że to tylko jedna dziewczyna, a gdzie się podziała reszta poginionych dzieci i kobiet z prowincji, które poszły do miasta z pro-
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wiantem i zaginęły bez śladu. Skąd się tam wzięły czaszki ludzkie, ubrania, buty,
w których jeszcze nogi były. Tego już żadna siła nie zdoła zatuszować, tej strasznej
masakry dzieci polskich i robienia kiełbas, której też kilka kilogramów znaleziono
w kominie”.118
Bezpieka najwyraźniej obawiała się, aby wzburzenie i antyżydowskie nastroje mieszkańców Rzeszowa nie przerodziły się w otwarte rozruchy, których ofiarą
mogliby paść rzeszowscy Żydzi. Ewentualny pogrom antyżydowski nie był wówczas na rękę rządzącym Polską komunistom. Trzeba bowiem pamiętać, że za kilka
dni w Moskwie rozpoczynały się rozmowy, które miały doprowadzić do powstania
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. A zatem pogrom mógł zaszkodzić, czy
nawet skompromitować komunistyczny Rząd Tymczasowy w oczach Brytyjczyków i Amerykanów. Co innego, gdyby komuniści mogli wykazać, że tylko dzięki
zdecydowanej postawie aparatu bezpieczeństwa udało się udaremnić antysemicką
prowokację „prohitlerowskich agentów” i „reakcji”, celem której – jak pisał Dziennik Rzeszowski – było „rozbicie naszego życia i zdyskredytowanie nas wobec zagranicy”.119 A zatem pokazać, że tylko oni – komuniści są gwarantem bezpieczeństwa
mieszkających w Polsce Żydów.
Bardzo prawdopodobna wydaje się więc hipoteza, że aparat bezpieczeństwa
– nie wykluczone, że działając na polecenie, czy w ścisłym porozumieniu z NKWD
– próbował początkowo obciążyć odpowiedzialnością za tę zbrodnię podziemie antykomunistyczne, przedstawiając ją jako dzieło „polskich faszystów”, którzy w celu
wywołania pogromu podrzucili Żydom zwłoki zabitej dziewczynki, by obarczyć
ich winą za ten ohydny mord. Tej zamierzonej ubeckiej (enkawudowskiej) prowokacji, mającej na celu obciążenie zbrodnią polskiego podziemia, służyć zapewne miały
informacje podane w nadzwyczajnym wydaniu Dziennika Rzeszowskiego z 12 czerwca, powtórzone w dniu następnym oraz działania propagandowe podjęte przez
Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy.120 W tym kontekście należy również
widzieć utrudnianie śledztwa przez aparat bezpieczeństwa oraz pospieszne zwolnienie – na wyraźne polecenie NKWD i kierownictwa bezpieki – zatrzymanych
Żydów bez ich uprzedniego przesłuchania. Oprócz cytowanego meldunku Brygad
Wywiadowczych stwierdzał to w swoim sprawozdaniu do ministerstwa sprawiedliwości prokurator Grotowski.121
Gdy jednak okazało się, że wzburzenie mieszkańców Rzeszowa z powodu
zabójstwa było olbrzymie i bynajmniej – jak to wynika z cytowanych meldunków
por. Kołacza do szefa WUBP kpt. Kołarza z 12 i 14 czerwca – nie uwierzyli oni
w ‘oficjalną’ wersję o „prowokacji prohitlerowskich agentów”, WUBP (względnie
NKWD) obawiając się dalszej eskalacji nastrojów antyżydowskich w Rzeszowie postanowił całą sprawę maksymalnie wyciszyć i zatuszować.122 Tym zapewne należy
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tłumaczyć brak wzmianki o rzekomej prowokacji antysemickiej w kolejnym doniesieniu Dziennika Rzeszowskiego z 14 czerwca, oraz naciski wywierane na osoby prowadzące śledztwo. Nie należy również wykluczyć, że przy okazji mogło dochodzić
do aresztowań osób, które całą sprawę nazbyt otwarcie komentowały „na mieście”.
Ujawnił się przy tym antagonizm między UB i MO.123
Zastanawiający jest jeszcze jeden fakt. Skąd wzięły się oskarżenia pod adresem rzeszowskich działaczy SD, wysunięte zaraz po rozruchach, skoro wyniki śledztwa nie były jeszcze znane, a sama Komisja Międzyministerialna – jak wynika z dokumentów SD – nie zasięgnęła w Rzeszowie „opinii żadnego ze stronnictw [tj. PPR,
PPS, SL i SD], ani Komisji Międzypartyjnej [Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej]”? Informacje o odpowiedzialności „niektórych elementów” rzeszowskiego SD – rzekomo „starych endeków” – za szerzenie plotek o mordzie rytualnym,
rozgłaszał Stanisław Tkaczow, wojewoda rzeszowski, który z dniem 28 VI 1945 r. 285
objął stanowisko ministra lasów w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej.124
Czy miały one jakiekolwiek potwierdzenie w faktach? Czy może wpisywały
się we wspomnianą próbę prowokacji komunistycznej, mającą na celu obarczenie odpowiedzialnością za zabójstwo dziewczynki i będące jego następstwem rozruchy antyżydowskie „polskiej reakcji”? W takim scenariuszu „winnymi” równie dobrze mogli być „starzy endecy”, którzy mieli się zakamuflować się w szeregach SD. Przy okazji
Tkaczow, przedwojenny kapepowiec, mógł chcieć osłabić stosunkowo silną pozycję
SD w Rzeszowie. Prezesem Zarządu Okręgowego SD był ówczesny prezydent miasta
Franciszek Ślusarczyk, członkami Zarządu Okręgowego – wiceprezydent Tytus Zwoliński i dr Franciszek Błoński, redaktor Dziennika Rzeszowskiego. Do partii tej należało
również wielu pracowników urzędu miasta i urzędu wojewódzkiego.
Zarząd Okręgowy SD zdecydowanie zaprotestował przeciwko tym insynuacjom w jednogłośnie przyjętej uchwale 10 VII. Przedstawiciele zarządu kilkakrotnie
składali wyjaśnienia centralnym władzom stronnictwa (m.in. dwukrotnie w tej sprawie Ślusarczyk rozmawiał z Leonem Chajnem, sekretarzem generalnym ZG SD) oraz
domagali się bezskutecznie od ministra Tkaczowa „ujawnienia nazwiska informatora
względnie sprawcy”. Zarząd Główny uznał jednak uchwałę i oświadczenia Zarządu
Okręgowego za niewystarczające i w połowie lipca wstrzymał dla niego dotację finansową do czasu ostatecznego wyjaśnienia całej sprawy. Po dwóch miesiącach okazało się, że oskarżenia wysuwane pod adresem rzeszowskiego SD były bezpodstawne,
że ich źródłem była „niedyskrecja osoby prywatnej stojącej blisko sfer rządowych”,
względnie „mylne naświetlenie” całej sprawy. W rezultacie wstrzymanie subwencji dla
struktur wojewódzkich SD zostało cofnięte.125 Podjęta przez rzeszowskich komunistów próba zrzucenia odium odpowiedzialności za wywołanie antyżydowskich rozruchów na konkurencyjne, choć „bratnie” SD, nie powiodła się.
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Oskarżanie Żydów o popełnienie mordów rytualnych było charakterystyczne dla powojennych ekscesów antyżydowskich. Wszystkie, poza wydarzeniami
w Parczewie, powojenne pogromy poprzedzała plotka o mordzie rytualnym. Zawracają na to uwagę historycy zajmujący się tą problematyką.126 Zapewne antyżydowskie
nastroje mieszkańców Rzeszowa można tłumaczyć wiarą w mit mordu rytualnego,
choć trudno mówić – jak czyni to w swoim artykule M. Zaremba – o „stanie zbiorowej psychozy, która ogarnęła mieszkańców miasta”.127
W przypadku Rzeszowa bezdyskusyjny jest fakt niezwykle brutalnego zabójstwa dziewięcioletniej polskiej dziewczynki. Weryfikacji wymagają informację
o większej liczbie ofiar i odnalezionych szczątkach ludzkich, podawane w meldunkach rzeszowskich Brygad Wywiadowczych. Czy były one li tylko refleksem krążących po Rzeszowie plotek i wiary w mit mordu rytualnego, czy być może zawierały
jakiś element prawdy?
Śledztwo, którego akta zachowały się we fragmentarycznej postaci, dotyczyło wyłącznie zabójstwa Bronisławy Mendoń. Zebrane w jego trakcie poszlaki
wskazują, że zabójcą mógł być, któryś z żydowskich lokatorów kamienicy przy
ul. Tannenbauma 12, w piwnicy, której wieczorem 11 czerwca znaleziono zwłoki
Bronisławy Mendoń i gdzie – najprawdopodobniej cztery dni wcześniej – została
ona zamordowana. Ten mord i jego sprawca (sprawcy) jest kluczem do wyjaśnienia
wszystkich okoliczności „pogromu, którego nie było”.
***
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Główne akta śledztwa (wraz z dowodami rzeczowymi) w sprawie zabójstwa
Bronisławy Mendoń (sygn. III Ds. 1738/45) zaginęły w nieznanych okolicznościach.
Nie było ich w składnicy akt sądów rzeszowskich wiosną 1968 r., gdy o sprawie przypomniało sobie MSW, chcąc zapewne wykorzystać ją propagandowo w prowadzonej wówczas kampanii antysemickiej. Nie było również informacji, aby ktoś akta te
wypożyczał ze składnicy. W dniu 17 VI 1968 r. na polecenie telefoniczne z Warszawy, płk Mikołaj Maszara – I zastępca komendanta wojewódzkiego ds. SB KW MO
w Rzeszowie – przesłał do MSW tylko „podręczne akta prokuratorskie dot[yczące]
Jonasa Landesmana” oraz „teczkę z dokumentami dot[yczącymi] tej sprawy”, znalezioną w archiwum Wydziału „C” KW MO wraz z notatką Sądu Wojewódzkiego
stwierdzającą zaginięcie głównych akt śledztwa.128
Fragmentaryczne materiały, które płk. Maszara wysłał do MSW znajdowały
się tam jeszcze 12 listopada 1969 r., gdy Maszara telefonicznie rozmawiał z „tow.
Krajewskim”, szefem powiatowej prokuratury w Rzeszowie, tłumacząc mu dlaczego
wypożyczone akta podręczne nie zostały jeszcze zwrócone prokuraturze. Krajewski
odpowiedział, że prokuratura z tych akt rezygnuje, ponieważ dawno już upłynął cza-
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sokres ich przechowywania (10 lat).129 Jednak z zapisów na okładce zachowanych akt
podręcznych (opatrzonych tą samą sygnaturą III Ds. 1738/45) wynika, że dziesięć
lat wcześniej, w listopadzie 1959 r., akta śledztwa w sprawie zabójstwa Bronisławy
Mendoń zostały zakwalifikowane przez przeglądającego je wówczas prokuratora,
jako należące do kategorii „B” z terminem przechowywania przez 30 lat! Na sporządzonym w 1960 r. Wykazie nr 15/60 akt przesłanych do składnicy z rep[ertorium]
Ds. z 1945, pod numerem 42 wymienione są akta o sygnaturze III Ds. 1738/45. Termin ich przechowywania obniżono wówczas do 25 lat. Upływał on z końcem 1970 r.
Informacja o przesłaniu tych akt do składnicy widnieje w repertorium w rubryce
29 „uwagi”, w której zapisano: „Arch/15/42/60” (15 to numer spisu, a 42 – numer,
pod którym wpisano akta). Do składnicy akta ze spisu nr 15/60 przesłane zostały
w maju 1960. W dniu 2 IV 1971 r. akta te miały zostać przekazane na makulaturę.130
Taki los powinny były podzielić również akta o sygnaturze III Ds. 1938/45, gdyby 287
rzecz jasna do tego czasu wróciły do składnicy.
W związku z tą sprawą nieodparcie nasuwa się kilka pytań. Dlaczego w majuczerwcu 1968 r. akta główne śledztwa w sprawie zabójstwa Bronisławy Mendoń nie
zostały odnalezione w składnicy akt, w której powinny się były wówczas znajdować?
Czy rzeszowska SB otrzymawszy polecenie z MSW nie potrafiła lub nie chciała ich
odszukać? Wydaje się to mało prawdopodobne. Wszystko wskazuje na to, iż ktoś je
stamtąd wcześniej potajemnie wyciągnął nie pozostawiwszy tzw. zastawnika, z którego wynikałoby, kto, kiedy i w jakim celu to uczynił. Nastąpiło to w ciągu ośmiu lat
miedzy majem 1960 r., kiedy akta te trafiły do składnicy, a majem-czerwcem 1968 r.,
kiedy stwierdzono ich brak. Być może ktoś „przezorny” wyciągnął je (np. w latach
1967–68) zanim przypomniano sobie w MSW o „sprawie Landesmana”. Czy po listopadzie 1969 r. wróciły one do składnicy, równie potajemnie, jak wcześniej z niej zniknęły? Jeżeli tak, to w kwietniu 1971 r. zostały przekazane na makulaturę i zniszczone.
Paradoksalnie, gdyby nie zainteresowanie MSW, również akta podręczne
prokuratora, znajdujące się w składnicy, zostałyby zniszczone z uwagi na upłynięcie
czasookresu ich przechowywania. Tymczasem po zwrocie tych akt z Warszawy zostały złożone w archiwum Wydziału „C” KW MO i zachowały się do dzisiaj.
Trzydzieści lat później, wiosną 1998 r. przez przypadek sprawą antyżydowskich rozruchów w Rzeszowie zainteresowała się Okręgowa Komisja Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.131 Po zapoznaniu się z materiałem dokumentacyjnym zebranym w trakcie prowadzenia postępowania sprawdzającego (były
to przede wszystkim dokumenty znajdujące się w ówczesnym archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Rzeszowie i Głównym Archiwum Policji w Warszawie), prokurator Jan Łyszczek delegowany do OKBZpNP wszczął 7 I 1999 r. śledztwo w sprawie „wystąpień przeciwko osobom narodowości żydowskiej, jakie miały
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w Rzeszowie w 1945 r. w formie indywidualnych lub zbiorowych zamachów na
osoby narodowości żydowskiej lub ich grupy, wyczerpujące znamiona przestępstw
przeciwko życiu i zdrowiu, wolności oraz mieniu, a których powodem było zabójstwo Bronisławy Mendoń”, tj. przestępstwa z art. 237 §1 (uszkodzenie ciała), art.
251 (zmuszanie do określonego zachowania), art. 257 § 1 (kradzież mienia) kodeksu
karnego z 1932 r.132
W ciągu kolejnych trzech tygodni, oprócz dalszej kwerendy archiwalnej,
przesłuchanych zostało pięciu świadków (głównie rodzeństwo Bronisławy Mendoń). W dniu 28 I 1999 r. śledztwo w tej sprawie zostało zawieszone. Spowodowane
to było wejściem w życie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z 18 XII 1998 r., na mocy której Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu została postawiona
w stan likwidacji i w związku z czym, zaprzestała działalności śledczej.133
Po przeszło trzech latach, 4 IV 2002 r., zawieszone śledztwo zostało podjęte
przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN
w Rzeszowie. Wystąpienia antyżydowskie z czerwca 1945 r. zostały uznane za przestępstwo z art. 119 § 1 (przemoc lub groźba wobec grupy osób ze względu na przynależność narodową) kodeksu karnego z 1997 r., w związku z art. 3 (definiującym
zbrodnie przeciw ludzkości) ustawy o IPN z 18 XII 1998 r.134 Prowadząca śledztwo
prokurator Lucyna Rączy zapoznała się materiałem archiwalnym zgromadzonym
w zasobach IPN (były to przede wszystkim akta osobowe funkcjonariuszy UB i MO,
których nazwiska występują w dokumentach dotyczących sprawy zabójstwa Bronisławy Mendoń oraz rozruchach antyżydowskich) oraz przesłuchała jednego świadka.
Śledztwo zostało umorzone 1 IV 2003 r. W uzasadnieniu, prowadząca je prokurator
stwierdzała, iż „niewątpliwie w czerwcu 1945 r. w Rzeszowie doszło do wystąpień antysemickich, w trakcie których osoby narodowości żydowskiej były bite i znieważane
przez mieszkańców Rzeszowa. Powodem tych wystąpień było odnalezienie w piwnicy kamienicy przy ul. Tannenbauma 12 ciała zamordowanej dziewczynki. Po zatrzymaniu mieszkańców narodowości żydowskiej doszło także do kradzieży mienia
z ich mieszkań. [...] Ponad 100 osób narodowości żydowskiej zostało zmuszonych do
opuszczenia Rzeszowa. Wszystkie te wydarzenia rozgrywały się w obecności funkcjonariuszy milicji, którzy eskortowali zatrzymane osoby i tolerowały zachowanie się
mieszkańców Rzeszowa wobec osób narodowości żydowskiej, a także sami stosowali wobec nich przemoc fizyczną”. Czyny te wyczerpywały znamiona przestępstwa
z art. 119 § 1 kodeksu karnego i stanowiły zbrodnię przeciwko ludzkości w rozumieniu art. 3 wspomnianej ustawy o IPN. „W toku śledztwa nie ustalono jednak osób
bezpośrednio odpowiedzialnych za popełnienie tej zbrodni, stąd też postępowanie
w tej sprawie postanowiono umorzyć wobec niewykrycia sprawcy”.135
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Przypisy:
J. T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, (Kraków: Znak,
2008): s. 77.
2
Podobne rozumowanie zaprezentował autor Strachu podczas dyskusji przeprowadzonej przez redakcję miesięcznika Mówią Wieki. Na pytanie, czy da się oszacować skalę szmalcownictwa, odpowiedział: „W Warszawie chyba nie było wielu szmalcowników, ale byli widoczni”. A zatem, nie wiedząc
dokładnie ilu szmalcowników było w Warszawie, ale przypuszczając, że „chyba” niewielu, Gross
autorytatywnie stwierdził, że było ich jednak na tyle dużo, że „byli widoczni”. Nie dopowiedział
niestety przez kogo – czy przez Niemców, Polaków, a może samych Żydów. Zob.: „Żydzi, Polacy
i »katoendecja«” [w:] Mówią Wieki, nr 4 (2008): s. 11.
3
Odnotujmy najważniejsze przykłady. Już w 1992 Krystyna Kersten nazwała wydarzenia w Rzeszowie „próbą wywołania zajść pogromowych, której mechanizm uderzająco przypomina mechanizm
późniejszego pogromu kieleckiego”, konstatując, że do pogromu jednak nie doszło. Powołując się na
jej ustalenia Alina Cała i Helena Datner-Śpiewak z Żydowskiego Instytutu Historycznego określiły wydarzenia w Rzeszowie mianem „antyżydowskich ekscesów”. Badacz dziejów aparatu bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie Zbigniew Nawrocki opisując przebieg antyżydowskich rozruchów
w Rzeszowie dochodzi do wniosku, iż „próba wywołania pogromu rzeszowskiego odbyła się, co
najmniej za wiedzą kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i jego sowieckich doradców”. Ubeckiej czy też sowieckiej inspiracji przy próbie wywołanie pogromu w Rzeszowie na wykluczają inni rzeszowscy historycy: Maria Ewa Ożóg, Wacław Wierzbieniec i Grzegorz
Ostasz. Odmiennego zdania jest natomiast Marcin Zaremba, który zdecydowanie odrzuca ewentualny udział polskich, względnie sowieckich służb w organizowaniu powojennych pogromów,
w tym również – jak go nazywa – „niedokończonego pogromu” w Rzeszowie. Twierdzi on nawet,
że opublikowane dotychczas dokumenty sowieckie „nie dają przesłanek pozwalających wnosić, że
w tym czasie władze ZSRR w ogóle brały pod uwagę posłużenie się prowokacją antysemicką”. Zob.:
Krystyna Kersten, Polacy. Żydzi. Komunizm. Anatomia półprawdy 1939–1968, (Warszawa: Niezalezna
Oficyna Wydawnicza, 1992): s. 110; Zbigniew Nawrocki, Zamiast wolności. UB na Rzeszowszczyźnie
1944–1949, (Rzeszów: Instytut Europejskich Studiów Społecznych, 1998): s. 253–255; Dzieje Żydów
w Polsce 1944–1968. Teksty źródłowe, (oprac.) Alina Calina i Helena Datner-Spiewak, (Warszawa:
Żydowski Instytut Historyczny, 1997): s. 17; Maria Ewa Ożóg, „Żydzi po wyzwoleniu” [w:] Dzieje Rzeszowa, t. 3, (Rzeszów: Wydawnictwo Libri Resoviensis, 2001): s. 916; Wacław Wierzbieniec,
„Antyżydowskie rozruchy” [w:] Encyklopedia Rzeszowa, (Rzeszów: RS DRUK, 2004): s. 14; Grzegorz
Ostasz, Okręg Rzeszowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Model konspiracji, struktura, dzieje, (Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006): s. 319; Marcin Zaremba, „Oni mordują nasze dzieci! Mit mordu rytualnego w powojennej Polsce”, cz. 1. „Archeologia” [w:] Więź, nr 10
(2007): s. 93–96; cz. 2, „Hipotezy” [w:] Więź, nr 11–12 (2007): s. 112.
4
W publikacji wydanej w 1967 staraniem rzeszowskich Żydów mieszkających w Izraelu i USA, liczebność społeczności żydowskiej w Rzeszowie w 1939 szacowana jest na 15 200 osób. W pierwszych miesiącach okupacji Rzeszów opuściło kilka tysięcy Żydów. W latach 1939–1941 zamieszkało w tym mieście ponad 3 tys. żydowskich wysiedleńców. Zgodnie z niemieckim spisem ludności
z sierpnia 1940 spośród 32 352 mieszkańców Rzeszowa, 11 617 stanowili Żydzi. Zob.: Manes Fromer,
„The demography of Rzeszow Jewry in 1939” [w:] Rzeszow Jews Memorial Book (wydanie angielskie),
(red.) Moshe Yaari-Wald, (Tel Aviv: b.w., 1967): s. 71–72; Franciszek Kotula, Losy Żydów rzeszowskich
1939–1944. Kronika tamtych dni, (Rzeszów: Społeczny Komitet Wydania Dzieł Franciszka Kotuli,
1
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1999); Zbigniew K. Wójcik, Rzeszów w latach II wojny światowej. Okupacja i konspiracja 1939–1944–1945,
(Rzeszów-Kraków: Instytut Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie, Towarzystwo Sympatyków Historii w Krakowie, 1998): s. 39–42; Wacław Wierzbieniec, „Losy rzeszowskich Żydów podczas II wojny światowej w relacjach świadków (z Archiwum Yad Washem w Jerozolimie)” [w:] Studia
Rzeszowskie, t. 2, (Rzeszów: b.w., 1995): s. 169–180; Tenże, „Z dziejów gminy żydowskiej w Rzeszowie
(od XVI do XX wieku)” [w:] Przegląd Historyczno-Archiwalny, t. 3, (Rzeszów: b.w., 1995): s. 79–89; Robert Witalec, „Historia Żydów rzeszowskich od XVI do 1944 r. (krótki zarys dziejów)” [w:] Przegląd
Historyczno-Archiwalny, t. 1, (Rzeszów: b.w., 1993): s. 65–72.
5
„Pierwsze sprawozdanie z działalności Referatu ds. Pomocy Ludności Żydowskiej przy Prezydium
PKWN za okres od 8 VIII do 31 VIII 1944 r.” [w:] Dzieje Żydów w Polsce 1944–1968. Teksty źródłowe,
(oprac.) A. Cała, H. Datner-Śpiewak, (Warszawa: b.w., 1997): s. 98.
6
Archiwum Państwowe w Rzeszowie [dalej: APR], Zespół 533, Gmina Wyznaniowa Żydowska
w Rzeszowie, sygn. 65, kserokopie dokumentów odnoszących się do dr. Abrahama Thalera i jego syna
Józefa [1938...1990], k. 1, Zaświadczenie Powiatowej Rady Narodowej w Rzeszowie z 9 IX 1945.
7
M.E. Ożóg, dz. cyt., s. 913.
8
Pismo zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej, informujące o reaktywowaniu Izraelickiego
Urzędu Metrykalnego wpłynęło do starostwa powiatowego 21 XII 1944. Zob.: APR, Zespół 194, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, sygn. 118, Statystyka ruchu naturalnego ludności 1944. Organizacja
Urzędów Stanu Cywilnego, k. 30, Do Starostwa Powiatowego (Wydział Społeczno-Polityczny); tamże, k. 42, Do Starostwa Powiatowego (Oddział Społeczno-Polityczny) w Rzeszowie, 8 I 1945.
9
„Żydzi dotąd w niewielkiej liczbie wrócili na teren, zachowują się na ogół spokojnie, nie pracują,
a trudnią się przeważnie nieuczciwym handlem, ostatnio wykorzystują zmianę pieniędzy i wykupują po cenie 70% wartości. Stwierdzono, że handlują oni dolarami, szczególnie dwudziestozłotowymi
monetami. Wykupują od wojska sowieckiego różne artykuły, od złodziei ubrania i obuwie oraz skórę”. Zob.: APR, Zespół 194, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, sygn. 110, Sprawy porządku publicznego. Sprawozdania sytuacyjne i meldunki 1945, Sprawozdanie sytuacyjne społeczno-polityczne
nr 1/45 za czas od 1 do 15 stycznia 1945, k. 55; tamże, Sprawozdanie sytuacyjne społeczno-polityczne
nr 2/45 za czas od 16 do 31 stycznia 1945, Rzeszów 5 II 1945, k. 66; tamże, Sprawozdanie sytuacyjne
społeczno-polityczne nr 3/45 za czas od 1 do 15 lutego 1945, Rzeszów 20 II 1945, k. 72.
10
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji Publicznej, nr 1 (1945): s. 21. Do czasu powołania Naczelnej Żydowskiej Rady Religijnej – przewidzianej tym okólnikiem – minister administracji
publicznej decyzją z 17 maja powierzył dr. Dawidowi Kahane, naczelnemu rabinowi Wojska Polskiego, obowiązki reprezentanta „ogółu żydowskich Zrzeszeń Religijnych” wobec władz państwowych.
Zastępcą rabina Kahane został mianowany Mojżesz Steinberg. Zob.: APR, Zespół: 59, Urząd Wojewódzki, sygn. 484, Pismo okólne Departamentu Wyznaniowego Ministerstwa Administracji Publicznej do wojewodów oraz prezydentów Warszawy i Łodzi z 22 V 1945, k. 243.
11
Dwa miesiące później, 14 kwietnia, wojewoda rzeszowski polecił starostom, aby w ciągu dwóch tygodni przesłali informacje o wykonaniu okólnika z 6 II. Zob.: APR, Zespół: 59, Urząd Wojewódzki,
sygn. 484, Urząd Wojewódzki Rzeszowski. Wydział Społeczno-polityczny, Do Wszystkich Starostów Powiatowych Województwa Rzeszowskiego, Rzeszów 14 IV 1945, k. 304.
12
Tamże, Zespół 194, sygn. 66, Sprawy polityczne. Sprawy narodowościowe 1945, Do Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego Wydział Społeczno Polityczny, Rzeszów 14 III 1945 (informacja o stanie
ludnościowym powiatu), k. 63; tamże, Zespół 194, sygn. 132, Sprawy wyznaniowe. Różne 1945, Do
Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego Wydział Społeczno Polityczny, Rzeszów 18 V 1945 (sprawozdanie dotyczące spraw wyznaniowych mniejszości religijnych), k. 2; tamże, Zespół 59, sygn. 484,
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Ludność województwa pod względem religijnym, Rzeszów 25 IX 1945, k. 359. Zgodnie z tym ostatnim
dokumentem, sporządzonym w Wydziale Społeczno-Politycznym Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie informacji przesłanych przez starostów powiatowych, na terenie województwa
rzeszowskiego mieszkało 2643 osoby wyznania mojżeszowego, w tym 2000 w Przemyślu. Zestawienie to uwzględniało również 317 Żydów rzeszowskich, którzy w zdecydowanej większości wyjechali
z miasta po wydarzeniach 11–12 czerwca. Nie obejmowało natomiast powiatów: Mielec, Dębica, Jasło
i Gorlice, z których nie posiadano danych odnośnie liczebności mniejszości wyznaniowych.
13
N. Aleksiun-Mądrzak, „Nielegalna emigracja Żydów z Polski w latach 1945–1947”, cz. 2 [w:] Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, nr 3/96 (179), lipiec–wrzesień 1996, s. 39, 42.
14
Rabinat Główny przy Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego na froncie wschodnim został
utworzony między 25 I a 5 II 1945. Stanowisko rabina głównego objął Dawid Kahane. Obsadę rabinatu stanowiło pięć osób: rabin główny, rabin polowy, kantor, 1 oficer, szofer. Rabinat został ostatecznie zlikwidowany w 1946. Rabina polowego L. Thorna zdemobilizowano w lipcu 1945. Zob.: Janusz
Odziemkowski, Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914–1945, (Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998): s. 213.
15
Stanisław Mendoń (ur. 21 IV 1911 – zm. 3 II 1980) i Zofia z d. Szydełko (ur. 11 X 1913 – zm. 20 I
1979) mieli ośmioro dzieci. Mendoń był wozakiem, który rozwoził m.in. węgiel. Jego żona nigdzie nie
pracowała, zajmując się wychowywaniem dzieci. Wg materiałów Brygad Wywiadowczych z lata 1945.
Mendoń w czasie okupacji niemieckiej przez 3 lata miał ukrywać Żydów. Informacji tej w rozmowie
z autorem nie potwierdził Franciszek Mendoń, syn Stanisława. Przyznał natomiast, że Żydom pomagał
jego wuj, brat Stanisława – Władysław Mendoń mieszkający przy ul. Słowackiego. Zob.: AIPN, 944/64,
Akta w sprawie przeciwko Ł. Cieplińskiemu i innym (IV ZG WiN), Sprawozdanie z zajść antyżydowskich w Rzeszowie z dnia 11 VI 1945, k. 459; relacja ustna Franciszka Mendonia z 3 IV 2008.
16
AIPN-Rz, 062/5, Do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nadzór Prokuratorski w Warszawie, Rzeszów
1 IX 1945, k. 19.
17
Mendoń zemdlał, gdy zobaczył zmasakrowane zwłoki dziecka. Jego żona, będąca wówczas w siódmym miesiącu ciąży, nie oglądała ich obawiając się, by doznany wstrząs nie spowodował poronienia.
Zob.: Archiwum Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie [dalej: AOKŚŻpNP], sygn. S 25/02/Zk, Akta główne śledztwa w sprawie stosowania i tolerowania przemocy i gróźb bezprawnych wobec grupy osób narodowości żydowskiej, Protokół przesłuchania Marii Wojdacz (siostry Bronisławy Mendoń), 3 VIII 1998, k. 66.
18
AIPN-Rz, 062/5, Prokuratura Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Akta dochodzenia w sprawie Bronisławy Mendoń, k. 3, Do kierownika Referatu Śledczego MO, Rzeszów 12 VI 1945 – raport kpr. Jana
Łukasza. Kompania Operacyjna KW MO – utworzona we wrześniu 1944 jako Batalion Operacyjny,
który w styczniu 1945 został przeformowany w Kompanię – była samodzielną jednostką, do zadań
której należało m.in. zwalczanie polskiego i ukraińskiego podziemia, zabezpieczanie reformy rolnej,
poboru do wojska oraz obowiązkowych dostaw tzw. kontyngentów. Zob.: D. Byszuk, „Wojewódzka
Komenda Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie. Struktura organizacyjna i obsada personalna w latach
1944–1954” [w:] Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989, t. 1 (2004): s. 77–78, 98.
19
AIPN, 00294/55, Centralny Komitet Żydów Polskich – pisma protokoły dotyczące wystąpień antyżydowskich, zabójstw, napadów, Protokół zeznania świadka (Leiba Kapłana) w sprawie wypadków
w mieście Rzeszowie, Kraków 13 VI 1945, k. 17; tamże, Sprawozdanie z przebiegu zajść antyżydowskich w Rzeszowie 12 VI 1945, k. 18–24; autorem tego sprawozdania był najprawdopodobniej Michał
Schneeweiss, sekretarz zarządu Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego w Rzeszowie, który o „wypadkach” przy ul. Tannenbauma 12 dowiedział się ok. godz. 7 rano 12 czerwca od „przypadkowego Po-
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laka przy ul. Rynek 24”, a więc pod domem, w którym mieszkał; Archiwum Żydowskiego Instytutu
Historycznego [dalej: AŻIH], sygn. 301/1320, Sprawozdanie w sprawie wypadków zaszłych w Rzeszowie w dniu 12 czerwca 1945, k. 1–6; tamże, sygn. 301/1581, Sprawy bieżące. Rozruchy w Rzeszowie, Kraków 5 X 1945 (relacja Jonasa Landesmana), k. 1–6; Landesman, który składał relację prawie
pięć miesięcy później, błędnie datował wypadki rzeszowskie na 16 czerwca. Jak zanotowała spisująca
jego relację dr. Eichhornowa, opowiadał on „trochę po polsku, trochę po żydowsku”.
20
Brygady Wywiadowcze swoim rodowodem sięgają początków istnienia Polskiego Państwa Podziemnego, a sama ich nazwa nawiązuje do pionu politycznego (tzw. defensywy) przedwojennej Policji
Państwowej. W okresie okupacji BW wchodziły w skład Administracji Zmilitaryzowanej ZWZ-AK,
a ściślej w struktury Oddziałów Bezpieczeństwa Wydziałów Wojskowych, działających przy okręgach ZWZ-AK. Struktura terytorialna BW pokrywała się ze strukturą ZWZ-AK. Do końca 1944
rzeszowskie BW podlegały komendzie Okręgu ZWZ-AK Kraków, potem zostały podporządkowane
„NIE”, a od maja 1945 Delegaturze Sił Zbrojnych. Od września 1945 tworzyły równorzędną i niezależną siatkę wywiadowczą Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Zob. szerzej: Z. Nawrocki, „Brygady Wywiadowcze (1940–1946) – zarys problematyki” [w:] Zeszyty Historyczne WIN-u, nr 18 (2002):
s. 33–48; tenże, „Inspektorat Brygad Wywiadowczych Przemyśl krypt. »Most« (1944–1946)” [w:]
Zeszyty Historyczne WiN-u, nr 21 (2004): s. 133–155; G. Ostasz, dz. cyt., s. 277–352.
21
AIPN-Rz, 122/312, Dowody rzeczowe w sprawie Józefa Klusa i innych, 7645. Województwo rzeszowskie, Żydzi, k. 36–37; tamże, 9155. Załącznik nr 4, k. 217; AIPN-Rz, 122/314, X 1945. Informator nr 2, k. 145; AIPN, 944/64, Akta w sprawie przeciwko Ł. Cieplińskiemu i innym, Sprawozdanie
z zajść antyżydowskich w Rzeszowie z dnia 11 VI 1945, k. 459; Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN],
sygn. 295/VII-255, Polityka narodowościowa PPR, k. 6–8; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego,
Czytelnia mikrofilmów, mkfm 8614, Różne raporty i sprawozdania za okres maj-lipiec 1945, k. 109.
22
AAN, sygn. mkfm 2136/ 36, Sprawozdanie z Rzeszowskiego za okres od 1 do 16 czerwca 1945, k. 33.
23
Tamże, sygn. 301/1320, Sprawozdanie w sprawie wypadków zaszłych w Rzeszowie w dniu 12
czerwca 1945, k. 1.
24
Tamże, sygn. 301/1581, Sprawy bieżące. Rozruchy w Rzeszowie, Kraków 5 X 1945, k. 1–2.
25
Niedokładnie godziny rewizji podał Kapłan. Powołując się na informacje uzyskane od zatrzymanego wówczas rzezaka rytualnego (był nim zapewne Juda Moses), stwierdził on, że rewizja i aresztowania rozpoczęły się około północy, a zakończyły ok. godz. 2.30 w nocy. AIPN, 00294/55, Protokół zeznania świadka w sprawie wypadków w mieście Rzeszowie, Kraków 13 VI 1945, k. 17; tamże,
Sprawozdanie z przebiegu zajść antyżydowskich w Rzeszowie 12 VI 1945, k. 18. W ciągu tych kilku
godzin milicjanci zdążyli przesłuchać ośmiu świadków.
26
AIPN-Rz, 062/5, Do prokuratury Sądu Okręgowego, Rzeszów 14 VI 1945, k. 5. W sprawozdaniu
Brygad Wywiadowczych czytamy, iż w wyniku przeprowadzonej rewizji milicjanci znaleźli „kartkę
zeszytu, której pismo było identyczne z pismem Mendoniówny, skrawek materiału przypominający
materiał sukienki zamordowanej; krwawe plamy na ubraniu wiszącym w szafie oraz na ścianie, a w
piecu o ciepłym palenisku część nie spalonych włosów, zakrwawioną szmatę i część zakrwawionych
kalesonów”. Ten opis znalezionych dowodów rzeczowych znajduje potwierdzenie w cytowanym
wyżej urzędowym wykazie dowodów przesłanych 14 czerwca do prokuratury. W sprawozdaniu tym
podana jest dodatkowo informacja, iż „w śmietniku sąsiedniej kamienicy znaleziono szereg kości,
włosy ze skórą oraz płuca i żebra przypominające szczątki dzieci. Śmietnik ten został uprzednio
podpalony przez nieznanego sprawcę. UBP zabronił wzięcia tych szczątków do ekspertyzy”. Zgodnie z innym meldunkiem Brygad Wywiadowczych to sami mieszkańcy kamienicy przy ul. Tannenbauma 12 mieli przyłapać w piwnicy „rabina w pokrwawionym kitlu przy wiszącej na dół głową
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nieżywej dziewczynie”. Powiadomiony patrol milicyjny miał odkryć ponadto „części ciała ludzkiego
należące do 16 osób”. Być może były to owe szczątki ludzkie znalezione w śmietniku. „Wzięty w obroty rabin – czytamy dalej w tym meldunku – załamał się i przyznał, że są to pozostałości 16 dzieci. Twierdził jednak, że nie są to modry rytualne, ale naród żydowski poniósł wielkie straty i wielu
jego najwybitniejszych jednostek musi być podtrzymywanych krwią ludzką, którą to tą drogą się
zdobywa!”. Dziewczynka miałby paść ofiarą tzw. mordu transfuzyjnego. Zupełnie inaczej wyniki
rewizji przedstawia natomiast Landesman. Zgodnie z jego relacją „w jednym z pieców, w którym
się nie paliło przez cały czas naszego tam pobytu, znalazł jeden milicjant trochę wyczeszków z włosów kobiecych. Zawołał wtedy, że piec gorący i że to ślady palonych zwłok. Inny oddał 10 strzałów
z automatu dookoła siebie. W jednym kuble znaleźli krew z zabitych przez rzezaka kur i koszulę
jednego Żyda, który tam mieszkał, a która była skrwawiona od pękniętego wrzodu, który miał na
ciele”. Podobnie przebieg rewizji został opisany w Sprawozdaniu zarządu Żydowskiego Zrzeszenia
Religijnego, z tą drobną różnicą, że „wyczeszki” miały się „walać” w kącie pokoju. Zob.: AIPN-Rz,
122/312, Dowody rzeczowe w sprawie Józefa Klusa i innych, 7645. Województwo rzeszowskie, Żydzi, k. 36; tamże, 9155. Załącznik nr 4, k. 218. Do tego meldunku dołączone jest „zdjęcie zamordowanej dziewczyny, które zostało zrobione w piwnicy w pierwszej chwili (przed interwencją UB
i NKWD)”; AIPN, 944/64, Sprawozdanie z zajść antyżydowskich w Rzeszowie z dnia 11 VI 1945,
k. 459; AIPN, 00294/55, Sprawozdanie z przebiegu zajść antyżydowskich w Rzeszowie 12 VI 1945,
k. 18; AŻIH, 301/1581, Sprawy bieżące. Rozruchy w Rzeszowie, Kraków 5 X 1945, k. 2.
27
Tamże, Sprawozdanie z przebiegu zajść antyżydowskich w Rzeszowie 12 VI 1945, k. 18–19. Jeśli
przyjąć za wiarygodną informację o żydowskim kapitanie, który miał oddać ostrzegawcze strzały
w stronę milicjantów, to być może wcześniejszą rewizję w tych domach uniemożliwiła właśnie jego
interwencja.
28
AŻIH, sygn. 301/1320, Sprawozdanie w sprawie wypadków zaszłych w Rzeszowie w dniu 12 czerw
ca 1945, k. 1.
29
Tamże. Jak wynika z relacji Leiba Kapłana Reich miał zapytać milicjantów, dlaczego zatrzymują
„jeńców wracających z niewoli niemieckiej, kto dał im do tego prawo”. Po jego interwencji milicja
„oddała powracającym jeńcom dokumenty, nie oddała natomiast Żydom miejscowym”.
30
Tamże, k. 2; AIPN, 00294/55, Sprawozdanie z przebiegu zajść antyżydowskich w Rzeszowie 12
VI 1945, k. 19–21. Pobici mieli zostać m.in.: Leon Nadel, któremu połamano kilka żeber adwokat
Kessler, Herman Kos, dentysta Klemens Brandwein, Juda Rosen. Splądrowano również fabrykę cukierków Józefa Landaua. Wg Sprawozdania zarządu Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego „niezliczona była ilość pobitych Żydów, bez widocznych obrażeń zewnętrznych”. Sprawozdanie to napisane zostało w bardzo emocjonalnym tonie, niewolnym od antypolskich uprzedzeń i złośliwości.
„Przewodnictwo” w „nagonce na Żydów” przypisano... 8- 9-letnim polskim dzieciom, a raczej, jak
to określono „wyrostkom, którzy za czasów okupacji niemieckiej prowadzili schutzpolizei na tropy
Żydów”, a teraz naprowadzali na nich milicjantów. Dorosłym zaś mieszkańcom Rzeszowa, nazywanym zamiennie „gawiedzią” lub „motłochem” imputowano mordercze wobec Żydów zamiary
pisząc, iż aresztowanie wyszło im w sumie na dobre, „gdyż 12 czerwca sytuacja była taka, że motłoch
dokonałby samosądu i wszystkich Żydów wytropionych zlinczowałby”.
31
AIPN-Rz, 00294/55, Sprawozdanie z przebiegu zajść antyżydowskich w Rzeszowie 12 VI 1945,
k. 23.
32
AIPN-Rz, 122/312, 7645. Województwo rzeszowskie, k. 37, 39. W Rzeszowie stacjonowały wówczas oddziały 9 DP (10 czerwca odbyła się w mieście uroczysta defilada tej dywizji). W meldunku
Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP zachowanie rzeszowskiej milicji określono,
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jako „wysoce niewłaściwe” oraz odnotowano „fakty wezwania przez ludność i częściowo milicjantów Wojska do wzięcia udziału w ekscesach”. Zob.: Centralne Archiwum Wojskowe [dalej: CAW],
Zespół: Główny Zarząd Polityczny, sygn. III.2.204, Meldunek specjalny o sytuacji w terenie Głównego Zarządu Pol[ityczno]-Wych[owawczego] WP z dnia 22 VI 1945, k. 390.
33
AAN, mkfm 2136/36, Sprawozdanie z Rzeszowskiego za okres od 1 do 15 czerwca 1945, k. 33.
34
AIPN, 00294/55, Sprawozdanie z przebiegu zajść antyżydowskich w Rzeszowie 12 VI 1945, k. 20.
35
Tym określeniem przed wojną, z uwagi na wysoką liczbę żydowskich mieszkańców, zwykło się
potocznie określać Rzeszów.
36
AOKŚŻpNP, S 25/02/Zk, Oświadczenie Mieczysława Skotnickiego ze stycznia 1999, k. 122.
37
W zachowanych aktach śledztwa jest mowa o aresztowaniu tylko 14 Żydów z kamienicy przy
ul. Tannenbauma 12. W księdze kontroli dochodzeń KW MO w Rzeszowie pod datą 12 VI 1945 r.
(lp. 302) odnotowane jest zabójstwo B. Mendoń., dokonane przez „nieznanych sprawców” oraz podana informacja o przeprowadzeniu jednej rewizji (zapewne w kamienicy przy ul. Tannenbauma 12)
i przesłuchaniu 8 świadków. Nie podano natomiast, ile osób zostało wówczas zatrzymanych. Zob.:
AIPN-Rz, 062/5, Do Ministra Sprawiedliwości. Nadzór Prokuratorski w Warszawie, 1 IX 1945, k. 20;
AIPN-Rz, 00103/2, Księga dochodzeń od 20 X 1944 do 19 XI 1946, k. 84–85.
38
Mieszkający przy ul. Tannenbauma 5 Leib Kapłan został zatrzymany przez milicjanta po wyjściu
z domu na ulicę ok. godz. 6.30. Wraz z nim zatrzymano jednego Żyda wracającego z obozu. Obu
przyprowadzono pod dom przy ul. Tannenbauma 12. „Pod domem zauważyłem duże zbiegowisko
ludności miejscowej – relacjonował Kapłan. Żydów jednak tam nie było”. Wg sprawozdania Komitetu „milicjanci z Pow[iatowej] Komendy MO jako też milicjanci kolejowi w ciągu kilku godzin porannych do godz. 10-tej sprowadzali Żydów z wszystkich prawie mieszkań żydowskich na komisariat
MO w Rzeszowie”. Również wg Landesmana milicja miała zatrzymać „wszystkich Żydów z Rzeszowa i przejezdnych Żydów z dworca kolejowego”, z tą tylko różnicą, iż na komisariat mieli oni być już
odstawieni o godz. 7.30. AIPN, 00294/55, k. 17; AŻIH, 301/1320, k. 2; AŻIH, 301/1581, k. 3.
39
W nocy 11/12 czerwca zatrzymano najpierw 14 Żydów z kamienicy przy ul. Tannenbauma 12,
umieszczając ich w świetlicy budynku komendy powiatowej MO przy ul. 3-Maja 13. Po kilku godzinach doprowadzono tam – zapewne w kilku grupach – pozostałych zatrzymanych. Jedna z tych grup,
w której najprawdopodobniej znajdował się Michał Schneeweiss, liczyła ok. 40 osób. Leib Kapłan zeznał, iż „zwolnieni z aresztu Żydzi zwrócili się o pomoc do Wojska Sowieckiego. Żołnierze sowieccy
odwieźli 100 Żydów na dworzec”. Taka liczba Żydów, którzy wyjechali z Rzeszowa 12 czerwca pojawia się w również w sprawozdaniu Komitetu Żydowskiego w Krakowie. Można założyć, że w pierwszej kolejności opuścili Rzeszów, ci spośród Żydów, którzy zostali zatrzymani i doświadczyli agresji
ze strony milicji i mieszkańców miasta. Sprawozdanie zarządu Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego
wymienia około 130 osób, które wówczas ucierpiały „zostając w tym, co miały na sobie i tracąc, poza
bezużytecznymi łachami, wszystko”.
40
Zgodnie z pierwszym zachowanym stanem etatowym KW MO w Rzeszowie z października 1945.
Kompania Operacyjna KW MO posiadała 100 etatów (w tym 3 plutony po 27 milicjantów), zaś Komenda Powiatowa – 57 etatów (w tym 31 w plutonie operacyjnym). Komendzie Powiatowej podlegał
komisariat w Rzeszowie i 12 posterunków, w tym posterunek na stacji kolejowej, którego komendantem był wówczas plut. Stanisław Bury. Komisariat MO w Rzeszowie posiadał 88 etatów (w tym 3
plutony po 20 milicjantów), spośród których 12 pozostawało nie obsadzonych. Obsadę personalną
każdego posterunku stanowili: komendant, zastępca komendanta ds. polityczno-wychowawczych
oraz 6 milicjantów – w sumie 8 ludzi. Sumując etaty Kompanii Operacyjnej, komisariatu w Rzeszowie oraz posterunku kolejowego i plutonu operacyjnego KP – a zatem tych struktur milicyjnych,
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które najprawdopodobniej brały udział w wydarzeniach 11–12 czerwca – otrzymamy 227. Pojawiającymi się w źródłach żydowskich „milicjantami z Powiatowej Komendy” byli zapewne milicjanci
z rzeszowskiego komisariatu, którzy podlegali komendzie powiatowej oraz plutonu operacyjnego
komendy powiatowej. Od tej liczby należy odjąć sekretarki, maszynistki sprzątaczki, kucharzy i pomoce kuchenne, oraz vacaty – w sumie przynajmniej 21 etatów. Daje to w sumie 206 milicjantów.
Ilu było ich cztery miesiące wcześniej, w czerwcu 1945? Zapewne liczba etatów była zbliżona do tej
z października, choć vacatów mogło być więcej. Nie oznacza to jednak, że aż tylu milicjantów brało
udział w akcji rewidowania i zatrzymania rzeszowskich Żydów. Wydaje się rzeczą niemożliwą, aby
użyto w niej całość sił, którymi dysponowano. Maksymalnie mogło to być do 100–120 milicjantów.
Zob.: AIPN-Rz, 00149/2, Zbiór rozkazów personalnych. Obsada etatowa województwa rzeszowskiego 1945, t. 3, Rozkaz personalny nr 98 z 1 X 1945, k. 1–6; tamże, Rozkaz personalny nr 114 z 29 X
1945, k. 49–54.
41
W dniu 25 lipca – sześć tygodni po ekscesach antyżydowskich w Rzeszowie – Komendant Główny
MO gen. Franciszek Jóźwiak polecił komendantom wojewódzkim MO wzmożenie ochrony ludności żydowskiej. 13 sierpnia – bezpośrednio po pogromie w Krakowie – rozkaz „o tępieniu wystąpień antysemickich” wydał minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz. Przypominał w nim „prowokację antyżydowską w Rzeszowie”, stwierdzając, że w zarówno w Rzeszowie jak
i w Krakowie „reakcji udało się wciągnąc do tej niecnej roboty nawet dołowe ogniwa Milicji Obywatelskiej”. Zob.: AIPN-Rz, 062/1, t. 3, Kryptonim „Akcja Kraj” 1968, Rozkaz nr 116 Komendanta
Głównego Milicji Obywatelskiej z dnia 25 lipca 1945, k. 16; Rozkaz nr 46 o tępieniu wystąpień antysemickich z dnia 13 sierpnia 1945 r. [w:] Wokół pogromu kieleckiego, s. 149.
42
W Sprawozdaniu zarządu Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego podano, iż nastąpiło to około godz.
13, Kapłan zeznał, że dopiero po godz. 16. Z kolei wg relacji przemyskiego Żyda Alfreda Steinharda,
który 12 VI przejeżdżał przez Rzeszów i był świadkiem rozruchów, „około wieczora aresztowani Żydzi zostali zwolnieni i dobrowolnie opuścili Rzeszów”. AIPN, 00294/55, k. 17, 22; AŻIH, 301/4957,
Protokół (tłumaczenie z niemieckiego) zeznania Alfreda Steinharda spisany w Domu Uchodźców
w Bukareszcie, 1 VII 1945, k. 3.
43
W kamienicy przy ul. Tannebauma 12 mieszkał Dawid Bergmann, który w Żydowskim Zrzeszeniu
Religijnym zajmował się sprawami opieki społecznej. J. T. Gross, opierając się na spisanych po latach
wspomnieniach rabina Thorna, podaje również, iż do zwolnienia Żydów miała się także przyczynić
interwencja Icyka Fefera, jednego z założycieli Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego w Moskwie, który jako wojenny korespondent mógł wówczas przebywać w Rzeszowie. Zob.: J. T. Gross,
dz. cyt., s. 82.
44
Raport sytuacyjny Inspektoratu AK Rzeszów do Podokręgu z 26 X 1944. Cyt. za: Z. K. Wójcik,
dz. cyt., s. 297.
45
AOKŚZpNP, S 25/02/Zk, k. 4.
46
AŻIH, 301/1320, k. 2.
47
AIPN, 00294/55, k. 17, 21; BUAŻIH, 301/1581, k. 3.
48
AIPN, 944/64, k. 459.
49
AIPN-Rz, 122/312, 7645. Województwo rzeszowskie, Żydzi, k. 37.
50
W meldunku Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP mowa jest o „interwencji kompanii pograniczników” tj. wojsk pogranicznych NKWD. Wiadomo, że po utworzeniu 64 dywizji
Wojsk Wewnętrznych NKWD w październiku 1944, 104 pułk pograniczny stacjonował w Rzeszowie.
Autorowi nie udało się ustalić, czy w czerwcu 1945 miejscem dyslokacji tego pułk nadal pozostawał
Rzeszów, wiadomo natomiast, że jednostki 64 dywizji walczyły z polskim podziemiem jeszcze do
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lata 1946, kiedy zostały przerzucone do zachodnich obwodów USSR w celu zwalczania nacjonalistycznego podziemia ukraińskiego. Zob.: CAW, Zespół: Główny Zarząd Polityczny, sygn. III.2.204,
Meldunek specjalny o sytuacji w terenie Głównego Zarządu Pol[ityczno]-Wych[owawczego] WP
z dnia 22 VI 1945, k. 390; P. Aptekar, „Walka wojsk wewnętrznych NKWD z polskim podziemiem
zbrojnym i deportowanie jego członków przez wojska konwojowe (na podstawie dokumentów z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego)” [w:] NKWD o Polsce i Polakach. Rekonesans archiwalny, (red.) W. Materski, A. Ajnenkiel, (Warszawa: b.w., 1996): s. 59; A. Chmielarz, „Działania 64 dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD przeciwko polskiemu podziemiu” [w:] Wojna domowa czy nowa
okupacja? Polska po roku 1944, (red.) A. Ajnenkiel, (Wrocław-Warszawa-Kraków: b.w., 1998): s. 77–78;
P. Kołakowski, NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939–1945, (Warszawa: Bellona, 2002): s. 245.
51
AIPN-Rz, 062/5, Do Ministra Sprawiedliwości. Nadzór Prokuratorski w Warszawie, 1 IX 1945,
k. 20.
52
AIPN, 00294/55, k. 22.
53
Zgodnie z relacją jednego z rzeszowskich Żydów – Sama N. – przechowywanej w Yale University
Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies – na którą powołuje się J. T Gross, żołnierze
sowieccy mieli dwoma ciężarówkami wywieźć sporą grupę Żydów 50 km za Rzeszów „w kierunku
granicy z Czechosłowacją”. Zob.: AŻIH, 301/1581, k. 3; J. T. Gross, dz. cyt., s. 82.
54
AIPN, 00294/55, k. 17.
55
AŻIH, 301/1320, k. 2–6. Zwolnieni 12 czerwca z aresztu „po kilku godzinach, indywidualnie
wracali Żydzi do swoich mieszkań, w wielu wypadkach splądrowanych”, i jeszcze tego samego dnia
w liczbie „około 100 ludzi” wyjechali z Rzeszowa. „Mała grupa”, która wyjechała do Krosna, została
wyciągnięta z pociągu w Moderówce k. Jasła i obrabowana. Inna grupa – jak to określono „większa ilość” – miała zostać aresztowana przez funkcjonariuszy UB w Tarnowie. Z kolei raport Brygad
Wywiadowczych stwierdzał, że niektórzy Żydzi, którzy wyjechali z Rzeszowa „powoli zaczynają
wracać, ufni w opiekę NKWD. Zob.: AIPN-Rz, 122/312, 7645. Województwo rzeszowskie, k. 37.
56
Tamże, k. 4; AIPN, 00294/55, k. 22.
57
AŻIH, 301/1320, k. 4.
58
W dniu 9 XI 1945 starosta rzeszowski informował Wydział Społeczno-Polityczny Urzędu Wojewódzkiego, iż „w czerwcu br. r. na skutek silnego antagonizmu w stosunku do Żydów miejscowej
ludności, wszyscy członkowie zarządu zrzeszenia oraz większa część członków tego stowarzyszenia,
wyjechali z Rzeszowa bez wymeldowania w niewiadomym kierunku. Tym samym przestał istnieć
zarząd żydowskiego zrzeszenia. Nowego zarządu nie ma, kto stworzyć z powodu braku dostatecznej
ilości uświadomionych w tym kierunku członków. Kierownik urzędu metrykalnego również wyjechał
zabierając ze sobą akta. Według otrzymanej informacji akta miał złożyć w Tarnowie w tamt[ejszym]
zrzeszeniu żydowskim”. Co ciekawe, w pochodzącym mniej więcej z tego samego okresu raporcie
sytuacyjnym rzeszowskich Brygad Wywiadowczych czytamy: „Żydzi znajdują się tylko w czterech
ośrodkach: Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Dębica. Dobrze żyją z sowietami i PPR. Są zajęci prawie we
wszystkich komórkach życia państwowego. Mają ułatwienia we wszystkich urzędach. Nastawienie
do Żydów jest wrogie, podają pogróżki pod ich adresem, ponieważ wszyscy prawie są konfidentami
na rzecz sowietów i UBP”. A zatem antyżydowskie resentymenty wśród ludności utrzymywały się
nadal. Trudno ocenić, w jakiej mierze spowodowane to było – sugerowaną przez autorów raportu
– współpracą Żydów z bezpieką i sowietami, w jakiej zaś związane były z kwestią mienia pożydowskiego i obawami przed ewentualnym powrotem dawnych właścicieli i ich roszczeniami. Zob.: APR,
Zespół: 59, sygn. 484, Do Urzędu Wojewódzkiego. Wydział Społeczno-Polityczny w Rzeszowie,
9 XI 1945, k. 277; tamże, Zespół 194, sygn. 110, Sprawozdanie sytuacyjne z 6 VIII 1945, k. 182; tam-
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że, Sprawozdanie sytuacyjne z 4 IX 1945, k. 221; tamże, Sprawozdanie sytuacyjne z 2 X 1945, k. 238;
AIPN-Rz, 122/312, Raport informacyjny za czas 22 X–22 XI 1945, k. 148.
59
Doradcą ze strony NKWD przy rzeszowskim WUBP był wtedy najprawdopodobniej ppłk Nowikow. Zob.: Z. Nawrocki, dz. cyt., s. 73
60
Zob.: biogramy F. Księżarczyka, R. Orłowskiego i H. Sawickiego [w:] D. Byszuk., dz. cyt., s. 73, 75,
76. W przypadku Orłowskiego nie można wykluczyć, iż wpływ na jego „obywatelską postawę” w tej
sprawie miało żydowskie pochodzenie. Miał on opinię zdeklarowanego wroga Polaków. W jednym
z meldunków podziemia niepodległościowego z początku marca 1945 tak go charakteryzowano;
„W dniach, gdy masowo sprowadzano ludzi z punktów kontrolnych, zawsze znalazł się kpt. Orłowski, który decydował o majątku tych ludzi. B[ardzo] dużo bezprawnie pozabierał, a szczególnie tym,
którzy oświadczali, że uciekli przed Ukraińcami, natomiast wszystkich Żydów z miejsca zwalniał.
Orłowski to człowiek, który nigdy nic dobrego nie zrobił dla Polaka. Ma wielki wpływ na płk Księżarczyka”. Z kolei we wcześniejszym o kilka miesięcy sprawozdaniu KW PPR o ostatniej dekady
września 1944 znajdujemy taką opinię o rzeszowskiej milicji i płk. Księżarczyku: „Zarówno w Rzeszowie jak i w powiatach milicja jest zaśmiecona akowcami […]. ‘Michał’ [pseudonim Księżarczyka]
milicją nie pokieruje. Jest miękki jak wosk. Robi głupstwo po głupstwie […]. Jeśli ‘Michał’ natychmiast nie dostanie mocnego zastępcy, który za niego będzie pracował, to wtedy Wydział [Urząd]
Bezpieczeństwa musiałby, co najmniej połowę oficerów wyaresztować, ażeby akowcy nie stali się gospodarzami w milicji”. Tym „mocnym zastępcą” Księżarczyka był od początku kwietnia Orłowski,
awansowany miesiąc później do stopnia majora. Zob.: AOKBZpNP, S 25/02/Zk, k. 14, Meldunek
„Grażyny” z 1 III 1945; APR, Zespół 1194, Komitet Wojewódzki PPR w Rzeszowie, sygn. 8, Sprawozdania KW PPR, Sprawozdanie za okres od 20 IX do 1 X 1944, k. 3.
61
Zob.: biogram L. Kołarza [w:] Twarze bezpieki w Polsce południowo-wschodniej 1944–1990. Obsada
stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Informator personalny, (red.) J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, (Rzeszów: b.w., 2007): s. 224.
62
Zob.: przypis 57.
63
K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, (Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW,
1990): s. 172; J. Żaryn, „Hierarchia Kościoła katolickiego wobec relacji polsko-żydowskich w latach
1945–1947” [w:] Wokół pogromu kieleckiego, (red.) Ł. Kamiński, J. Żaryn, (Warszawa: IPN-KSZpNP,
2006): s. 106. Por.: biogram W. Sobczyńskiego [w:] Twarze bezpieki w Polsce południowo-wschodniej
1944–1990, s. 355; AIPN-Rz, 00149/15, Zbiór rozkazów personalnych MBP, 1945, k. 97, Rozkaz personalny nr 137 z 28 VI 1945. Na mocy tego rozkazu Sobczyński został przeniesiony na stanowisko
kierownika WUBP w Rzeszowie i miał do 3 VII przejąć urząd od Kołarza, którego przekazano do
dyspozycji MBP.
64
AIPN, 0329/37, t.1, Akta osobowe Longina Kołarza, Protokół z posiedzenia egzekutywy Wojewódzkiego Komitetu PPR w Rzeszowie, Rzeszów 13 VI 1945, k. 7. W tym posiedzeniu egzekutywy
uczestniczyli: Stefania Romaniuk – I sekretarz WK PPR, Stanisław Tkaczow – wojewoda rzeszowski,
Franciszek Księżarczyk – komendant wojewódzki MO, Henryk Gałecki (właśc. Natan Monderer-Lamensdorf) – sekretarz Komitetu Miejskiego PPR w Rzeszowie, Jan Huczko, Władysław Kruczek,
Stanisław Pawlak, Chełmiński oraz Kołarz, który zaraz na początku opuścił zebranie.
65
Szerzej o tym zamachu i ewentualnej roli w nim Kołarza zob.: K. Kaczmarski, „Zamach na Tadeusza Sieradzkiego, szefa PUBP w Sanoku (15 czerwca 1945 r.)” [w:] Zeszyty Historyczne WiN-u, nr 24
(2005): s. 27–45.
66
Dziennik Rzeszowski organ prasowy województwa rzeszowskiego, powołany został na mocy uchwały
egzekutywy KW PPR w maju 1945. Był wydawany od 13 V 1945 przez Wojewódzki Urząd Informa-
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cji i Propagandy w nakładzie, wynoszącym początkowo 10 tys. egzemplarzy. Gazeta miała objętość
4 stron. Jej poziom nie był najwyższy, była przeto zdecydowanie mniej poczytna niż gazety ogólnopolskie. Niewielka ilość stałych prenumeratorów i czytelników, powodowała, że Dziennik Rzeszowski
był pismem deficytowym, przynosząc straty, które – w zależności od wysokości nakładu – wahały
się od 25 tys. do 42 tys. złotych tygodniowo. W pierwszej połowie czerwca redakcję gazety objął
dr Franciszek Błoński, dotychczasowy naczelnik Biura Prezydialnego WRN i członek Stronnictwa
Demokratycznego. Zob.: APR. Zespół: 124, Wojewódzka Rada Narodowa w Rzeszowie, sygn. 1, Protokoły z posiedzeń Prezydium WRN w latach 1944–1947, Protokół z posiedzenia Prezydium WRN
21 VI 1945, k. 184. Obecny na tym posiedzeniu Wojciech Pelczarski, naczelnik Wojewódzkiego Wydziału Informacji i Propagandy zreferował sprawę Dziennika Rzeszowskiego, informując członków
Prezydium WRN o konieczności zmniejszenia nakładu o ponad połowę – do 4800 egz. Wojewoda
rzeszowski Stanisław Tkaczow uznał, że Dziennik Rzeszowski, chociaż deficytowy, powinien się nadal
ukazywać, proponując jego wydawanie przez WRN. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie Prezydium
WRN przyjęło 5 VII. Uchwała ta miała zostać przedstawiona do zatwierdzenia na najbliższym Plenarnym Zebraniu WRN. Została ona jednak wcześniej uchylona przez Prezydium KRN, które uznało, iż WRN nie może zajmować się tego rodzaju działalnością. Zob.: tamże, Protokół z posiedzenia
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie 5 VII 1945, k. 187–188; Protokół z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie 19 VII 1945, k. 196–197; Protokół
z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie 26 VII 1945, k. 205–206; Protokół z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie 16 VIII 1945, k. 220.
67
„Kto zamordował”, Dziennik Rzeszowski, nr 31 (wydanie nadzwyczajne), 12 VI 1945.
68
Tamże, „Strzeżmy się prowokacyj prohitlerowskich agentów!”.
69
W nadzwyczajnym wydaniu Dziennika Rzeszowskiego z 12 czerwca, J. T. Gross nie wiedzieć, czemu
doszukuje się krytyki działań milicji. Obwinia ją o spowodowanie „obłędu zbiorowego” tj. erupcji
niechęci mieszkańców Rzeszowa do Żydów. Do milicji odnosi użyte przez redakcję Dziennika słowa
o „prowokacji prohitlerowskich agentów”, opatrując je komentarzem, iż „chyba nikt w Polsce nie
pisał takimi słowami o Milicji Obywatelskiej”. Zob.: J. T. Gross, dz. cyt., s. 81.
70
Z listu Błońskiego do Tkaczowa z 15 VI 1945 wynika, że w spotkaniu, poświęconym wydaniu
nadzwyczajnego numeru Dziennika Rzeszowskiego uczestniczyli również: Tadeusz Karpowski – kierownik Wojewódzkiego Biura Kontroli Prasy, … Baranowski – reporter tej gazety, Czesława Wandeło
– naczelnik Wydziału Polityczno-Wychowawczego Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy oraz … Pudlik jako reprezentant Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej (PPR, PPS, SL, SD)
– AAN, Zespół KC PPR, sygn. 295/VII-149, Do ob. Wojewody Rzeszowskiego ob. Tkaczowa Stanisłąwa, Rzeszów 15 VI 1945, k. 337.
71
APR, Zespół 16, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Rzeszowie, sygn. 144, Akta Referatu Propagandowego. Obchody, imprezy i dane o sytuacji politycznej w powiecie 1945–1946, Do
Powiatowego Urzędu Inf[ormacji] i Propagandy w Rzeszowie, 13 VI 1945, k. 64.
72
Dziennik Rzeszowski, nr 32, 13 VI 1945.
73
Do czasu reaktywowania w marcu 1949 Najwyższej Izby Kontroli jej funkcje kontrolne sprawowało
Biuro Kontroli Państwa. Było ono początkowo usytuowane przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej, a od lutego 1947 – przy Radzie Państwa.
74
AAN, Zespół: KC PPR, sygn. 295/VII-149, Do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Rzeszów 14 VI 1945 r., k. 336–336a. Kopie tego pisma popowski przesłał do Jana Michała Grubeckiego,
dyrektora Biura Kontroli Państwa, Bolesława Bieruta, przewodniczącego KRN oraz Edwarda Osóbki-Morawskiego, premiera Rządu Tymczasowego.

Artykuły
Tamże, Do ob. Wojewody Rzeszowskiego ob. Tkaczowa Stanisłąwa, Rzeszów 15 VI 1945, k. 337–337a.
Tamże, nr 33, 14 VI 1945, W sprawie morderstwa przy ul. Tannenbauma.
77
Z drugiej strony, nie można również wykluczyć, iż list Błońskiego i ewentualna interwencja Tkaczowa spowodowały odwołanie Popowskiego do Warszawy. O ile bowiem 12 VI 1945 w posiedzeniu
Prezydium WRN uczestniczył on jako inspektor Biura Kontroli Państwa przy Prezydium KRN, to
na kolejnym posiedzeniu Prezydium WRN w dniu 21 czerwca brał już udział inspektor Józef Wróblewski. Pośrednim potwierdzeniem, iż wystąpienie Popowskiego do Prezydium WRN mogło mu zaszkodzić, jest pismo Z. Kratko, dyrektora Departamentu Polityczno-Wychowawczego Ministerstwa
Informacji i Propagandy do Biura Kontroli Państwa (mylnie nazwanego Najwyższą Izbą Kontroli)
z 13 VII 1945. Kratko zarzucał w nim nie wymienionemu z nazwiska inspektorowi, iż w sprawie nadzwyczajnego wydania Dziennika Rzeszowskiego złożył „oficjalną interpelację do Wojewódzkiej Rady
Narodowej, w której potępił tego rodzaju postawienie sprawy. Zdaniem jego, jako czynnika kontroli
należało podać, że zbrodni dokonali Żydzi, że nie ma tu dla nich miejsca, że należy ich traktować jak
Ukraińców”. Tego typu sformułowań próżno jednak szukać w piśmie Popowskiego do Prezydium
WRN. Kratko zapewne tego listu nie czytał, a tylko o nim słyszał. Podobnie jak Błoński imputuje Popowskiemu antysemityzm i w swoim donosie – bo tym w istocie jest list Kratki – określa jego zachowanie jako „wybitnie reakcyjne”. Zob.: APR, Zespół 124, Wojewódzka Rada Narodowa w Rzeszowie,
sygn. 11, Protokoły z posiedzeń Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 1944–1947, k. 152–156,
Protokół z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie 12 VI 1945 r. tamże,
k. 179–184, Protokół z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie 21 VI
1945; AAN, Zespół Ministerstwo Informacji i Propagandy, sygn. 39, k. 6, Do Najwyższej Izby Kontroli Państwa, 13 VII 1945.
78
Dziennik Ustaw, 1928, nr 33, poz. 313. Kodeksu postępowania karnego obowiązywał od 1 VII 1929.
W związku z wejściem w życie we wrześniu 1932 kodeksu karnego, został on gruntownie znowelizowany. Ogłoszono wówczas tekst jednolity, który po kolejnych zmianach opublikowano w 1939. Zob.:
Dziennik Ustaw, 1932, nr 83, poz. 725; Dziennik Ustaw, 1939, nr 8, poz. 44.
79
Zob.: Encyklopedia Rzeszowa, s. 585–587.
80
AIPN-Rz, 122/312, 7645. Województwo rzeszowskie, k. 36–37. Inny meldunek Brygad Wywiadowczych podaje, że „cały patrol MO, który przeprowadził pierwsze dochodzenie został aresztowany przez i ślad po nim zaginął. Zostali również aresztowani ludzie, którzy byli świadkami zajścia
w piwnicy. Sam rabin przebywał w więzieniu rzeszowskiego UB, gdzie szczerze przyznawał się do
dokonanego mordu, tak do współwięźniów polskich politycznych jak i funkcjonariuszy UB. W parę
dni potem na rozkaz Ministerstwa Bezpieczeństwa został przesłany z więzienia rzeszowskiego,
a sprawa dochodzeń została umorzona”. Zob.: AIPN, 944/64, Sprawozdanie z zajść antyżydowskich
w Rzeszowie z dnia 11 VI 1945, k. 459. W aktach osobowych milicjantów, o których wiadomo, że
kierowali, względnie uczestniczyli w rewizji i zatrzymaniu Żydów (Jan Grzeszek, Maria Bzura, Franciszek Kaszuba, Jan Łukasz, Marcin Opiekun, Jan Siatko, Władysław Niedzielski, Zygmunt Stachura)
nie ma jakichkolwiek informacji o ich aresztowaniu lub zwolnieniu ze służby w związku z tą sprawą.
Brak również potwierdzenia informacji o aresztowaniu rabina Thorna przez UB.
81
AIPN, MBP 733, Mniejszość żydowska w Polsce, Biuro Prawne. Notatka w sprawie zajść w Rzeszowie na podstawie akt Ministerstwa Sprawiedliwości, 22 VIII 1945 [dalej: Notatka kpt. Braude],
k. 24. Braude – przedwojenny komunista narodowości żydowskiej, adwokat z zawodu – zarzucając
milicji tendencyjność i antyżydowskie uprzedzenia, sam w ogóle nie dopuszczał myśli, że sprawcą
zbrodni mógł być Żyd. Sporządzona przez niego notatka miała wykazać, że zabójstwo dziewczynki
zostało wykorzystane do „podburzenia ludności chrześcijańskiej przeciwko Żydom”, które „miało
75
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wdzięczny grunt ze względu na panujące w Rzeszowie nastroje antysemickie”. Co ciekawe, Braude
nie próbuje obarczać za antyżydowskie ekscesy „polskiej reakcji”, upatrując głównego sprawcę zajść
w Stronnictwie Demokratycznym, którego niektórzy działacze mieli rzekomo rozpowszechniać po
mieście plotki o mordzie rytualnym. Materiał, którym dysponował kpt. Braude nie obejmował akt
śledztwa wszczętego 13 VIII 1945, w świetle których niektóre jego tezy są nie do utrzymania. Braude
np. zarzucał milicjantom, iż uznali, że kartka wyrwana z zeszytu została napisana przez Bronisławę
Mendoń, opierając się na zeznaniach jej ojca, człowieka rzekomo niepiśmiennego. Jako kontrargument
przytoczył fragment zeznania Otylii Aksamit, nauczycielki dziewczynki, która orzekła, że charakter
pisma na tej kartce „stanowczo jest inny niż Mendoniówny”. Tymczasem ekspertyza grafologiczna
wykazała „z prawdopodobieństwem graniczącym niemal z pewnością, że pismo kartki będącej przedmiotem oględzin pochodzi z tej samej ręki, co pismo w 7 zeszytach z podpisem Bronisława Mendoń”.
Zob.: AIPN-Rz, 062/5, Do Pana Prokuratora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, 26 IX 1945, k. 23.
82
M. Zaremba, dz. cyt., cz. 1, s. 94. Autor bezpodstawnie zarzuca milicjantom, iż „autentyczną kartkę
z zeszytu dziewczynki najpewniej podrzucili później”. Sugerując – być może słusznie – że wierzyli
oni w mit mordu rytualnego, sam zdaje się w ogóle nie dopuszczać myśli, iż sprawcą tego brutalnego
mordu mógł być Żyd.
83
Kpt. Braude zarzucał milicjantom, że „bezpodstawnie stwierdzili, że części ciała były wycięte, chociaż widzieli szczury grasujące wokół zwłok”. Tymczasem sam oskarżony Jonas Landesman, w swojej relacji złożonej w Komitecie Żydowskim w Krakowie precyzyjnie podał, że „skóra z głowy dziecka
była ściągnieta, wzdłuż nóg skóra była przecięta i żyły powyciągane”. Z zachowanych dwóch zdjęć
jednoznacznie wynika, że rany na ciele dziewczynki były ranami ciętymi, a nie szarpanymi. Zob.:
AKŚZpNP, S 25/02/Zk, Notatka kpt. Braude, k. 139; AŻIH, 301/1581, k. 2.
84
Z repertorium prokuratury wynika, że powodem wszczęcia dochodzenia w sprawie zabójstwa Bronisławy Mendoń był „zapisek urzędowy” prokuratora Jedliczki, o którym wspomina notatka kpt.
Braude. Wg tej notatki prokurator Jedliczka miał się dowiedzieć o morderstwie z „wieści publicznej”.
Zob.: AOKŚZpNP, S 25/02/Zk, uwierzytelniona kopia z repertorium prokuratury, k. 21; tamże, Notatka kpt. Braude, k. 139.
85
Informację tę podał kpt. Braude w swojej notatce, powołując się na sprawozdanie prokuratora
Grotowskiego. W Sprawozdaniu Komitetu Żydowskiego jest informacja, że 12 czerwca „do godzin
wieczornych ludność katolicka zbierała się na ulicach miasta, komentując powyższy wypadek [tj.
zabójstwo polskiej dziewczynki], a nawet odprowadziła karetkę, w której złożono zwłoki zamordowanego dziecka”. Zob.: tamże, k.139; AŻIH, 301/1320, k. 4.
86
Liber mortuorum parafii p.w. św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie, t. 68, s. 32, poz. 160. Jako
causa mortis podano: „zamordowana przez Żydów”. W krótkiej notce „W sprawie morderstwa przy ul.
Tanenbauma”, którą zamieszono na łamach Dziennika Rzeszowskiego 14 czerwca, podano informację,
że „zwłoki zostały agnoskowane [...]. Władze udzieliły zezwolenia na pochowanie zamordowanej”.
Pogrzeb planowany był na godziny popołudniowe. Jednak 13 czerwca ok. godz. 4 rano do domu
Mendoniów przyjechali funkcjonariusze UB (względnie MO), informując ich, że pogrzeb odbędzie
się natychmiast i nakazując jechać z nimi. Stanisława Mendoń próbowała protestować, mówiąc, że
chce, aby córka miała katolicki pogrzeb z udziałem księdza. W odpowiedzi usłyszała, że wszystko
jest już przygotowane do pogrzebu, łącznie z księdzem i jeśli wraz z mężem nie zdecydują się pojechać na cmentarz, to pogrzeb odbędzie się bez ich udziału. W księgach cmentarnych nie ma żadnego
zapisu dotyczącego grobu Bronisławy Mendoń. Znajduje się w XXIX dzielnicy cmentarza na Pobitnie, a więc mniej więcej tam, gdzie w latach 40. i 50. nocą chowano pomordowanych w więzieniu na
Zamku żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Zob.: AOKŚZpNP, sygn. S 25/02/Zk, Protokół

Artykuły
przesłuchania Marii Wojdacz z 3 VIII 1998, k. 64; tamże, Protokół przesłuchania Józefa Mendonia
z 3 VIII 1998, k. 66; tamże, Protokół przesłuchania Franciszka Mendonia z 14 IX 1998, k. 68; relacja
ustana Franciszka Mendonia z 3 IV 2008.
87
AIPN-Rz, 00103/2, Księga dochodzeń 20 X 1944 do 19 XI 1946, k. 84–85; AIPN-Rz, 062/5, Do
prokuratury Sądu Okręgowego, Rzeszów, 14 VI 1945, k. 5.
88
Landesmana zatrzymał, a następnie przekazał prokuraturze plut. Zygmunt Stachura z Wydziału
Służby Śledczej KW MO. Osadzony został w celi nr 26. Współwięźniowie-kryminaliści – zwłaszcza
Jan Bogdan i Emil Ciba – oraz strażnicy więzienni Stanisław Bębenek i N. Daniel mieli się – wg relacji
Landesmana – zachowywać bardzo brutalnie. Wydaje się jednak, że powodem był nie tyle żydowskie
pochodzenie Landesmana, ile raczej fakt, iż ciążyło na nim podejrzenie o popełnienie ze szczególnym okrucieństwem zbrodni na tle seksualnym. – zob. AŻIH, 301/1581, k. 4–5; AIPN-Rz, 00103/4,
Kontrola zatrzymanych 1944–1946, k. 66–67; AIPN-Rz, 190/45, Skorowidz do księgi głównej więzienia w Rzeszowie 1944–1945, k. 16, 198; AIPN-Rz, 190/46, Skorowidz do księgi głównej więzienia
w Rzeszowie 1945–46, k. 10, 54, 195.
89
AIPN-Rz, 062/5, Postanowienie o wszczęciu śledztwa, Rzeszów 13 VIII 1945, k. 13. Wniosek prokuratury o wszczęcie śledztwa nie zachował się. Natomiast w postanowieniu o wszczęciu śledztwa
przez Sąd Okręgowy 13 VIII 1945 podana jest data wniosku – 18 czerwca. Jak ponowne zatrzymanie
Landesmana przedstawia Gross? Autor Strachu oburza się, że 14 VI „usiłowano powtórnie zaaresztować żydowskich mieszkańców domu przy ulicy Tannebauma 12”, stwierdza, iż „organa śledcze
w Rzeszowie w ogóle nie próbowały wyjaśnić okoliczności brutalnego morderstwa dziewczynki”,
oraz rozpisuje się nad losem Jonasa Landesmana, którego „przez trzy miesiące pobytu w więzieniu
torturowali wspólnie klawisze, więźniowie polityczni i zwykli bandyci”, a później – po zwolnieniu
– „nie przesłuchano ani razu”. Gdyby Gross dokładnie czytał i analizował akta sprawy zabójstwa
Bronisławy Mendoń, to być może zauważyłby, iż zatrzymani 12 czerwca Żydzi zostali zwolnieni bez
przesłuchania. W dniu 14 czerwca – po zaraz po tym jak sprawa trafiła do prokuratury – na polecenie
otrzymane z prokuratury milicjanci próbowali ponownie zatrzymać Żydów z kamienicy przy ul.
Tannebauma 12, aby można było ich przesłuchać. Okazało się jednak, że poza Landesmanem wszyscy zdążyli już z Rzeszowa wyjechać. Samego zaś Landesmana zatrzymano i tymczasowo aresztowano pod zarzutem zabójstwa na tle seksualnym, a nie mordu rytualnego. Autor Strachu jako socjolog
powinien wiedzieć, jak zabójcy dzieci czy pedofile (względnie osoby podejrzane o popełnienie tego
rodzaju zbrodni) – bez względu na pochodzenie etniczne – są traktowani przez innych współwięźniów i strażników. Po dwóch miesiącach zastosowany wobec Landesmana środek zapobiegawczy
w postaci aresztu tymczasowego został zamieniony na dozór milicyjny. Landesman wykorzystał to
i wyjechał (uciekł?) z Rzeszowa. Prokuraturze i milicji nie udało się ustalić jego nowego miejsca pobytu, a zatem tylko z tego powodu nie mógł być już później przesłuchiwany. Zob.: J. T. Gross, dz. cyt.,
s. 83–84. Por.: przypis 88.
90
AOKŚŻpNP, S 25/02/Zk, Notatka kpt. Braude, k. 140. Był to prokurator Dąb.
91
Do końca września do Prezydium Rady Ministrów nie wpłynęła jeszcze odpowiedź na pismo
„w sprawie zajść antysemickich” wysłane do MBP w lipcu. Zob.: AAN, Zespół: Prezydium Rady
Ministrów, sygn. 5/133, k. 20, Do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, 27 IX 1945.
92
Weryfikacji wymaga informacja podana przez Brygady Wywiadowcze jakoby do Rzeszowa przybyć miała „komisja NKWD z Moskwy i UBP z Warszawy” w celu wyjaśnienia okoliczności zajść antyżydowskich. „Wspomniana komisja prowadzi obecnie śledztwo tak, aby zatuszować całą sprawę”.
Być może chodziło o tę samą komisję międzyministerialną. Zob.: AIPN, 00294/55, Do Ob. Prezesa
Rady Ministrów, Warszawa 17 VI 1945, k. 5; AŻIH, 301/1320, k. 6; AIPN-Rz, 122/312, 7645.
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Archiwum Stronnictwa Demokratycznego w Rzeszowie [dalej: ASDRz], Akta Luźne, Księga Protokołów Zarządu Wojewódzkiego 1945–1947, Protokół z posiedzenia Zarządu Okręgowego SD
w Rzeszowie 10 VII 1945, k. 50–52.
94
AIPN-Rz, 062/5, Do Pana Sędziego Okręgowego Śledczego w Rzeszowie, Rzeszów, 23 VI 1945, k. 6.
95
Tamże, k. 7–10. Ze zachowanych, szczątkowych akt prowadzonego przez prokuraturę dochodzenia
wynika, że 30 VI miano przesłuchać w charakterze świadka Pytlawangową (imię nieznane) mieszkająca przy ul. Dekerta 3 m. 1.
96
Tamże, Do Ministra Sprawiedliwości. Nadzór Prokuratorski w Warszawie, Rzeszów 1 IX 1945,
k. 19. Do ekspertyzy zostały wysłane: „1.kartka z zeszytu zapisana dziecięcym pismem; 2. dwa kawałki okrwawionych szmat z białych kalesonów; 3. dwa wycinki z ubrania Mozesa Judy ze śladami
krwi; 4. skrzepy krwi zeskrobane ze ścian; 5. okrwawione wióra z piwnicy, gdzie znaleziono denatkę.”
Natomiast pozostałe dowody, „jako niewymagające ekspertyzy pozostawiono przy aktach sprawy,
a nie mające związku ze sprawą – zniszczono”.
97
Tamże, Do Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, 6 VIII 1945, k. 12.
98
Cytowany raport Brygad Wywiadowczych podaje, że „UBP zażądał od sędziego śledczego zaniechania prowadzenia śledztwa i wydania UB aktów śledztwa. Żądaniu temu sędzia odmówił”. Zob.:
AIPN-Rz, 122/312, 7645. Województwo rzeszowskie, Żydzi, k. 37. Podaną informację należy chyba
odnieść do prokuratora Gnatowskiego, który od początku konsekwentnie dążył do wyjaśnienia sprawy zabójstwa Bronisławy Mendoń.
99
Tamże, Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie Jonasa Landesmanna, 13 VIII 1945, k. 13.
100
Tamże, Do Pana Prokuratora Sądu Okręgowego w Rzeszowie, 14 VIII 1945, k. 16.
101
Tamże, Do Pana Prokuratora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, 26 IX 1945, k. 22.
102
Gnatowski zauważał przy tym, iż „ponieważ Mendoniówna po zamordowaniu leżała parę dni
w piwnicy zanim zwłoki jej odnaleziono, przeto aktualni mieszkańcy II piętra w ilości 14 osób zatrzymani w dniu znalezienia zwłok nie koniecznie tam mieszkali w dniu, w którym została Mendoniówna zamordowana”. Zob.: Tamże, Do Ministra Sprawiedliwości. Nadzór Prokuratorski w Warszawie, 1 IX 1945, k. 20.
103
Tamże, Do Pana Prokuratora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, 26 IX 1945, k. 22.
104
Tamże, Do Ministra Sprawiedliwości. Nadzór Prokuratorski w Warszawie, 1 IX 1945, k. 20. Jeden
z żydowskich autorów w wydanej dwa lat później – z przedmową Z. Nałkowskiej – książce sugerował nawet, iż zamordowana w Rzeszowie dziewczynka mogła być dzieckiem żydowskim! Zob.:
Michał Borwicz, Organizowanie wściekłości, (Warszawa: Ogólnopolska Liga do Walki z Rasizmem,
1947): s. 70–71.
105
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Mariusz Zbanyszek
Msza św. trydencka – historia i losy
po II Soborze Watykańskim
Domine…
ne respicias peccata mea,
sed fidem Ecclesiae Tuae…

Mszał Rzymski św. Piusa V, zwany Mszałem Trydenckim, przez wieki ożywiał dziesiątki pokoleń katolików. Rodził się w ponad tysiącletniej przestrzeni 305
dziejowej. Obecny Ojciec Św. Benedykt XVI, jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, często odprawiał Msze święte w klasycznym rycie rzymskim. W lutym
2006 r. papież spotkał się z prefektami wszystkich rzymskich kongregacji, aby omówić m.in. przywrócenie nieskrępowanego używania Mszału św. Piusa V. Na mocy
Motu Proprio „Summarum Pontificum” Benedykta XVI z 7 lipca 2007 r. (weszło
w życie 14 września 2007 r.) w katolickich świątyniach znów całkiem „legalnie” kapłani mogą odprawiać Msze św. w języku łacińskim, stojąc przodem do Boga, korzystając z Mszału św. Piusa V (tzw. trydenckiego).

Geneza
Mszał Rzymski św. Piusa V sięga swymi korzeniami czasów starożytnych
chrześcijaństwa. Jak pisał Pius XII w pierwszej encyklice o liturgii: „Liturgia wówczas się rozpoczęła, gdy Kościół przez Boga został założony”.1 Msza rzymska zawsze szczyciła się swą starożytnością i pochodzeniem apostolskim.2 Modlitwy i obrzędy rozwijały się powoli z biegiem wieków.3 Podziemne życie Kościoła katakumb
decydowało o tym, iż do III w. biskup miejsca ustalał formy liturgii. W IV w. kierowanie obrzędami przejęli metropolici i patriarchowie. Tak rodziły się w Kościele
rodziny liturgiczne, m.in. rzymska rodzina liturgiczna.4 Kształtowała się ona pod
wpływem obrzędów wschodnich, o czym świadczą opisy Ofiary Eucharystycznej,
zawarte w Tradycjach Apostolskich św. Hipolita Rzymskiego z ok. 215 r. Używana
pierwotnie w Rzymie liturgia grecka, została zlatynizowana w IV w.5, stając się wzorem dla całego Zachodu. Cechą charakterystyczną rytu rzymskiego od starożytności był niezmienny Kanon Rzymski, ukształtowany mniej więcej w IV w.6 i używany
nieprzerwanie do dziś. W wiekach V–VIII został wzbogacony o kolejne modlitwy.
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W VI w. papież św. Grzegorz Wielki dokonał pierwszego całościowego uporządkowania modlitw rytu.7 Na początku średniowiecza nie istniał Mszał w sensie ścisłym.8
Epoka karolińska sprawiła, iż ostatecznie w IX w. można już mówić o wyłączności
i obowiązywalności dla Kościoła zachodniego obrządku rzymskiego, skodyfikowanego następnie w Mszale Rzymskim.9
Za pontyfikatu Innocentego III (1198–1216), w Kurii Rzymskiej powstał
Mszał zawierający uproszczone obrzędy, który ujednolicił sposób odprawiania Mszy
św. Łacina stała się językiem kultu. Liturgia była coraz bogatsza w formy i obrzędy.
W XIII w. liturgia Kościoła znów stawała się modlitwą wszystkich wiernych.10 Słabość papiestwa podczas niewoli awiniońskiej (1309–1377)11 była jedną z głównych
przyczyn stopniowej anarchizacji obrzędów pod koniec średniowiecza. Poszczególne diecezje wprowadzały zwyczaje często niezgodne z tradycją i duchem liturgii.
W XVI w. herezja protestancka zaatakowała również religię rzymskokatolicką. „Prywatne inicjatywy liturgiczne poczęły zagrażać nieskazitelności wiary i pobożności,
co heretykom szło bardzo na rękę i wielce przyczyniło się do rozpowszechnienia ich
podstępów i błędów”.12
W odpowiedzi na szkody wyrządzone przez reformację Sobór Trydencki
ogłosił, że Ofiara Mszy św. jest w centrum liturgii katolickiej, wbrew herezji Marcina Lutra, który zaprzeczał, że Msza jest ofiarą.13 Ojcowie soborowi przypomnieli
nieomylną wartość doktrynalną Kanonu Rzymskiego, stanowiącego od ponad tysiąca
lat korpus Mszału rzymskiego: „Kościół katolicki przed wielu wiekami ustanowił
św. kanon, wolny od wszelkiego błędu”.14 Ekskomuniką zagrożony był każdy, kto
by twierdził, że wspomniany kanon zawiera błędy i powinien być zniesiony.15 Aż
do czasów reformy liturgicznej po II Soborze Watykańskim, Kościół Rzymski nie
miał innych kanonów.16 Sobór Trydencki nie dokonał żadnych zmian w mszale.
Wyznaczył drogę do pełnej jednolitości liturgii na Zachodzie pod kierunkiem papieży.17 Posoborowa komisja do redakcji Mszału „odtworzyła sam Mszał w pierwotnej formie i rycie świętych Ojców”.18 Źródłem księgi mszalnej był głównie Mszał
Rzymski (Ordinarium Missae) używany w kaplicy papieskiej, jako bezsprzecznie ortodoksyjnie katolicki. Obok niego do ułożenia Mszału komisja posłużyła się też
Mszałem Zakonu Braci Mniejszych, ułożonym w XIII w. wg Mszału Rzymskiego
oraz Mszałem Kurii Rzymskiej z 1474 r.19, który wiernie odtwarzał Mszał z czasów
Innocentego III.20
Kodyfikacji Mszału Rzymskiego, obowiązującego cały Kościół, dokonał papież św. Pius V w 1570 r. W dekrecie Quo primum tempore zakazał używania innych
Mszałów. Jedyny wyjątek stanowiły diecezje i klasztory, które posiadały od ponad 200
lat zatwierdzony, osobny ryt liturgiczny. Dekret papieski zakazał na zawsze dokonywania w Mszale jakichkolwiek zmian. „Karą za nieprzestrzeganie niniejszego będzie
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ekskomunika latae sententiae”.21 Dekret św. Piusa V uznawał wieczność ogłaszanego
Mszału, dając przywilej odprawiania wg niego Mszy św. każdemu kapłanowi:
Przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania Mszy św. w jakimkolwiek kościele, bezwzględnie można
posługiwać się tym Mszałem, bez jakichkolwiek skrupułów sumienia
lub obawy o narażenie się na karę. Nikt nie może być zobowiązany do
odprawiania Mszy św. w inny sposób, niż przez Nas polecono. Niniejsza Konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale
na zawsze pozostanie ważna, i będzie mieć moc prawną.22

Papież nie obwieścił tym samym nowego Mszału; ustanowił już istniejący.
„Mszał św. Piusa V, jako stworzony przez niego, w rzeczywistości nie istnieje. Ist307
nieje jedynie nakazana przez niego przeróbka. Papież zdecydował, że Mszał miasta
Rzymu, jako z pewnością katolicki, będzie obowiązywał wszędzie tam, gdzie używane formy liturgiczne nie mogły wykazać się przynajmniej dwustuletnią tradycją”.23
Mszał utwierdzał więc wiarę Kościoła piętnastu wieków. W 1588 r. papież Sykstus
V ustanowił Kongregację Świętych Obrzędów, która czuwała nad jednolitością liturgii, strzegła przed błędami doktrynalnymi i samowolą liturgiczną.24 Powstała
w tym czasie rubrycystyka nadała obrzędom jasno określone ramy, poza które celebransowi i wiernym nie wolno było wychodzić.25 Wynikało to głównie ze zwięzłości rzymskiej liturgii. Po II Soborze Watykańskim ogłoszono jednak, iż liturgia
w okresie potrydenckim stała się rzekomo wyłącznie kapłańska, z pominięciem roli
innych uczestników Mszy św.26

Wierni i poprawiacze
W późniejszych wiekach Stolica Apostolska dokonała zaledwie kilku modyfikacji Mszału. W 1604 r. pewnych zmian dokonał Klemens VIII, w 1634 r. – Urban VIII, w 1920 r. Benedykt XV, dwie modyfikacje wprowadził Pius XI i wreszcie
Pius XII, który w latach 50. XX w. przeprowadził generalną reformę obrzędów Wielkiego Tygodnia. Ostatnie wydanie typiczne Mszału Piusa V z 1962 r., zarządzone
przez Jana XXIII, zawierało zmiany w kalendarzu, brewiarzu i mszale27, a podczas
II Soboru Watykańskiego ten sam papież dodał imię św. Józefa do Kanonu.28 Modyfikacje te nie ingerowały w strukturę liturgii. Aż do 1969 r. w Kościele łacińskim
obowiązywał Mszał ogłoszony w 1570 r. „Kościół zachodni podtrzymywał zasadniczą nienaruszalność całej istoty i formy liturgii, ale zarazem ostrożnie pozwalał jej
historycznie wzrastać”.29
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Gdy Msza była celebrowana w dobrze znany nam sposób, zastanawiałem się, jak wielu z nas chciałoby wprowadzenia jakichś zmian.
Nasz kościół pogrążony był w półmroku. Kapłan stał raczej oddalony. Jego głos był słabo słyszalny, a język, którym się posługiwał, nie
był językiem używanym na co dzień. To właśnie była Msza, za której przywrócenie męczennicy z czasów elżbietańskich szli na szafot.
Św. Augustyn z Canterbury, św. Tomasz Beckhett, św. Tomasz More,
Challoner i kardynał Newman z łatwością odnaleźliby się wśród nas,
co więcej – w rzeczywistości byli z nami. Zapewne niewielu z nas miało pełną tego świadomość, ale ich obecność oraz obecność wszystkich
świętych cicho nas wspierała.30

Do mszy tradycyjnej był również przywiązany konwertyta z anglikanizmu,
znany pisarz J. R. Tolkien, twórca Władcy pierścieni.31 Sławny polski grafik tak wspominał Mszę trydencką: „Rzeczą, która mnie nieprawdopodobnie zabolała jest likwidacja łacińskiej Mszy. Reżyseria tej Mszy trwała dwa tysiące lat, żeby dojść do
wspaniałej, wielkiej formy. Dreszcze mi po krzyżach chodziły jak byłem na tej Mszy.
Gdy ten ksiądz odwrócony od ludzi, w imię ludzi, do Boga przemawiał. Nie jestem
człowiekiem bardzo wierzącym, ale zawsze ta Msza mnie porywała”.32
Leszek Kołakowski, niegdysiejszy guru marksistów a obecnie liberałów, żałował mszy tradycyjnej: „Niechętnie patrzę na daleko idące modernizacje Kościoła.
Nie bardzo lubię przyspieszone zmiany liturgiczne. Niech mi to nie będzie za hańbę poczytane, ale przyznaję, że lubię mszę trydencką”.33
Jednak niektórzy wpływowi liturgiści domagali się przeprowadzenia rewolucji
liturgicznej, uzasadniając, iż w nowej epoce konieczne jest „pogrzebanie pojęcia kultu” a „zadaniem rozmaitych zgromadzeń jest tworzenie nowych modeli” i tworzenie
nowej liturgii nie zaś odnowienie starej. Argumentowano także, iż „istotą liturgii jest
zarazem przygotowywanie się jak i improwizacja”, oraz celebracje liturgiczne „bez
niespodzianki rozczarowują, nie zaspokajając zapotrzebowania na coś niesłyszanego
jeszcze”, albowiem wg owych rewolucjonistów nie sposób było nadal „cieszyć się
z czegoś, co się powtarza”.34 Tego typu skrajne poglądy nie były odosobnione.35
Istotnym czynnikiem, który przyczynił się zarówno do reform liturgicznych Piusa XII, jak i odnowy zarządzonej przez II Sobór Watykański był Ruch liturgiczny zapoczątkowany w XIX w. we Francji przez benedyktyna Prospera Guerangera.36 Pisał on: „Poczułem się przeniknięty wielkością i majestatem stylu użytego
w tym Mszale. Odkryłem ciągle żywe dzieło owej starożytności kościelnej, którą
czułem się zafascynowany. Ton Mszałów nowoczesnych wydawał mi się odtąd po-
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zbawiony autorytetu i namaszczenia, będąc w sposób odczuwalny zarówno dziełem określonego kraju, jak utworem osobistym”.37
Bł. abp Julian Nowowiejski, wybitny polski liturgista, tak określał Mszę
w dawnym rycie: „Ta Msza, przez Księcia Apostołów, niby młoda roślina do ogrodu
Kościoła rzymskiego przyniesiona, za jego i jego następców staraniem, przy pomocy Ducha Przenajświętszego w wielkie drzewo się rozrosła, przez wszystkie stulecia
coraz nowsze gałęzie i kwiaty wypuszczała”.38 Klaus Gamber podkreśla, iż: „modyfikacje wprowadzane do Mszału rzymskiego w ciągu 1400 lat nie dotknęły rytu
w sensie ścisłym, odwrotnie do tego, co przeżywamy w naszych czasach”.39 Zatem
„nie ma czegoś takiego jak liturgia trydencka i aż do roku 1965 nikt nie umiałby powiedzieć, co kryje taka nazwa. Sobór Trydencki nie wytworzył żadnej liturgii”.40

Liturgiczny zamęt soborowy... i posoborowy
Po wielu wiekach organicznego wzrastania, w ciągu kilku lat dramatyczne
wydarzenia w dziedzinie liturgii wyrzuciły na śmietnik Mszał św. Piusa V. W wyniku prac po-(sic!) soborowych powstał bowiem całkiem nowy Mszał. Oficjalnie
zarządzona przez II Sobór Watykański odnowa liturgiczna nie miała na celu stworzenia nowego rytu. „Aż do Pawła VI papieże nie wprowadzali zmian w częściach
stałych mszy”.41 Gdy Ojcowie II Soboru Watykańskiego, (którzy podczas obrad
odprawiali Msze św. wg Mszału Piusa V) akceptowali42 konstytucję o liturgii, nie
dokonywali żadnego przewrotu. Wskazali na konieczność zachowania ciągłości
i ducha tradycji przy dokonywaniu odnowy.43 „Nowości należy wprowadzać tylko
wtedy, gdy tego wymaga prawdziwe i niewątpliwe dobro Kościoła, z zastrzeżeniem
jednak, aby formy nowe wyrastały niejako organicznie z form już istniejących”.44
„Sobór nie zreformował ksiąg liturgicznych, lecz zarządził ich przejrzenie, a w tym
celu ustalił kilka reguł podstawowych”45, według których winna następować odnowa liturgii. Konstytucja soborowa nakazała rozszerzenie czytań biblijnych, podkreśliła znaczenie homilii, poleciła przywrócić „modlitwę powszechną”, wprowadziła
możliwość udzielania w pewnych przypadkach Komunii św. pod dwiema postaciami, rozszerzyła możliwość koncelebrowania, zachowała łacinę, choć zgadzała się
na wprowadzenie języków narodowych w niektórych częściach Mszy, potwierdziła
pierwszorzędną rangę śpiewu gregoriańskiego. Ojcowie soborowi zgadzali się, iż
„obrzęd Mszy św. nie może być traktowany jak część ubrania, którą się modeluje
w zależności od kaprysu danego pokolenia”.46 W Konstytucji o liturgii nie ma nakazu wprowadzenia do całości obrzędów języków narodowych, nie ma słowa o nadawaniu ołtarzom kształtu stołu47, nie ma wskazań, by kapłan Mszę św. celebrował
zwrócony versus populum48, nie ma mowy, by odmawiać całość liturgii głośno, nie ma
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nawet sugestii wprowadzania nowych modlitw eucharystycznych. „Niestety, w wielu krajach chęć do robienia wszystkiego inaczej zdominowała całą resztę”.49 Paweł VI
podczas II Soboru Watykańskiego jeszcze jako kard. Montini popierał jednak działania, które doprowadzały ceremonie liturgiczne do „znacznie prostszej formy”.50
Od II Soboru do dziś w niektórych środowiskach katolickich wytworzyła
się dramatyczna w swych konsekwencjach mentalność, zgodnie z którą „historia
Kościoła jest podzielona wręcz przepaścią na dwa światy: przedsoborowy i posoborowy, które są ze sobą nie do pogodzenia. W myśl tej opinii społeczność katolicka
musiała do roku 1965 pozostawać w zgoła przerażającym stanie”.51
Uchwały soborowe dotyczące liturgii zaczęto realizować natychmiast po wydaniu Konstytucji o liturgii. Paweł VI ustanowił 25 stycznia 1964 r. „Komisję, której głównym zadaniem będzie dokładne wykonanie postanowień o liturgii świętej”52, znaną
jako Consilium. Jej projekty zatwierdzał papież, a jako obowiązujące ogłaszała Święta
Kongregacja Obrzędów.53 Pierwsze zmiany były bardzo umiarkowane i nie naruszały
zasadniczej struktury dawnego Ordo Missae. Dwudziestego szóstego września 1964 r.
Kongregacja Obrzędów wydała Instrukcję Inter Oecumenici, w której wymieniono
zmiany, jakie mają być wprowadzone do Mszy św. począwszy od 7 marca 1965 r.
Już 27 stycznia 1965 r. Kongregacja Obrzędów ogłosiła dekret Nuper edita instructio, który wprowadzał nowe wydanie Ordo Missae. Zatwierdziła opracowanie typiczne Mszału, przygotowane wcześniej przez Consilium. Polecono, by „zawarte tam
przepisy były przez wszystkich wiernie zachowywane”.54 „Ordo Missae opublikowane
w 1965 roku pokazuje, że początkowo wcale nie myślano o zasadniczej reformie Ordo
Missae. Stary ryt pozostał nietknięty, pominąwszy kilka zmian i drugorzędnych pominięć”.55 Mszał z 1965 r. miał obowiązywać przez długi czas, nie zaś jedynie przez 4 lata,
jak to w efekcie miało miejsce. Odnowiony w 1965 r. Mszał św. Piusa V miał być ostateczną realizacją liturgicznych uchwał soborowych. Sekretarz Consilium, ks. A. Bug
nini, przedstawiał Ordo Missae z 1965 r. jako „ostateczny efekt odnowy soborowej”
podkreślając, iż „porządek Mszy nie zmienił oblicza co do istoty. Nawet w przypadku
retuszów wszystko badano z delikatnością i ostrożnością”.56 Również abp Marcel Lefebvre z radością witał odnowienie Mszału w 1965 r. „Aż tyle szczęśliwych reform,
które pozwolą odnaleźć tej pierwszej części Mszy jej prawdziwy cel!”.57
Siódmego marca 1965 r. Paweł VI po raz pierwszy odprawił Mszę św. po
włosku (z zachowaniem Kanonu po łacinie), versus populum, według odnowionego
w 1965 r. Mszału św. Piusa V. W homilii papież powiedział m.in.: „Kościół składa
ofiarę ze swego własnego języka – łaciny, która jest językiem sakralnym, poważnym,
pięknym, wyjątkowo ekspresyjnym i eleganckim”.58
W 1965 r. miały miejsce pierwsze prośby umożliwienia dalszego odprawiania Mszy trydenckiej. Św. o. Pio 17 lutego 1965 r. wystąpił o taką zgodę i ją otrzy-
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mał.59 Już bowiem podczas trwania Soboru doszło do szeregu nadużyć liturgicznych. Wielu kapłanów i teologów zaczęło podważać wiarę w Realną Obecność
Chrystusa w Eucharystii, zaczęto zmieniać formuły, także słowa konsekracji. Paweł
VI w encyklice Mysterium fidei60 napiętnował błędy tych, którzy „powodują niepokój
w duszach wiernych, a w umysły ich wnoszą poważny zamęt w sprawach wiary, jak
gdyby każdemu wolno było puszczać w niepamięć naukę raz przez Kościół dokładnie określoną”.61 Rok później, w 1966 r., Kongregacja Nauki Wiary potępiła błędne
opinie dotykające podstaw wiary. Wskazano jak ogromne szkody
kultowi katolickiemu wyrządzają familijne uczty eucharystyczne
odprawiane w domach prywatnych, po których następują przyjęcia;
Msze św. z obrzędami, strojami i formularzami niezwykłymi i dowolnymi. Te manifestacje kultyczne zmierzają fatalnie do pozbawienia
charakteru sakralnego liturgii. Wszystko to nie jest zgodne z literą
i duchem Konstytucji liturgicznej II Soboru Watykańskiego, jest przeciwne kościelnemu duchowi liturgii i szkodzi jedności oraz godności
ludu Bożego.62

Dziewiętnastego kwietnia 1967 r. Paweł VI powiedział, iż: „nowa mentalność, której niepokojących źródeł nie byłoby trudno określić, i na której próbuje
się oprzeć owa dewastacja autentycznego kultu katolickiego, implikuje zamieszanie
doktrynalne, dyscyplinarne i duszpasterskie”.63 W wielu miejscach dokonywał się
rzeczywisty przewrót. Przystępowano do samowolnego „reformowania” liturgii
Mszy św. Wielonakładowe pisma publikowały fotoreportaże ukazujące ludzi niedbale ubranych i swobodnie zachowujących się z kielichami wina w ręku, głosząc,
iż są to zdjęcia zastępujących „tradycyjną” Mszę św. agap, urządzanych w domach
prywatnych Holandii czy Francji.64
W 1967 r. znany filozof Etienne Gilson pisał: „Po raz pierwszy od dzieciństwa uczestniczyłem w kościele katolickim we Mszy odprawianej według jakiegoś
osobliwego rytu, w trakcie którego nie wiedziałem jak się zachować”.65 „W jesieni
1966 r. w Kościele wszystko zdawało się poddane w wątpliwość. Masa wiernych
przeżywa narzucone reformy liturgiczne, którym się poddaje z rezygnacją. Ołtarze
zmieniły miejsce; ustawieni twarzą do publiczności, księża spełniają tam obecnie
wszelkie obrzędy”.66 W takich warunkach Consilium zajęło się przygotowaniem nowego porządku Mszy.
W 1967 r. Kongregacja Obrzędów ogłosiła nowe zmiany w odniesieniu do
Mszału z 1965 r. m.in. możliwość przyjmowania Komunii św. na stojąco.67 Wpływowe środowiska postulowały, by liturgia nie była nowym prawem, które ustali i zamrozi formy wymagające „dokładnego rubrycystycznego posłuszeństwa”. W po-
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ważnych katolickich wydawnictwach teologicznych68 dawano za przykład twórców
XVI-wiecznych herezji, zwłaszcza Kalwina, oraz ich spadkobierców w postaci Światowej Rady Kościołów.
W czasie Synodu Biskupów 24 października 1967 r. miało miejsce bezprecedensowe wydarzenie. Ks. Bugnini, sekretarz Consilium, odprawił eksperymentalną
Mszę, tzw. Missa normativa, zawierającą szereg innowacji. Następnie zadano ojcom
synodalnym dwanaście pytań. Większość biskupów była przeciwna kolejnym zmianom w Mszale.69 „Nowo opracowana Missa normativa, która miała zastąpić, i faktycznie zastąpiła, dotychczasowe Ordo Missae, została odrzucona przez większość
ojców Synodu”.70
Consilium jednak nadal intensywnie pracowało nad stworzeniem „nowego”
Mszału. Kard. Antonelli, członek Consilium, wspominał: „Zamieszanie. Już nikt nie
ma zmysłu sacrum i poczucia obowiązywalności prawa liturgicznego. Ciągłe zmiany
i godny potępienia system eksperymentów obaliły tamy. Jesteśmy zmęczeni ciągłymi reformami i wszyscy pragną dojść do czegoś stabilnego”.71 Dalej pisał: „Naprzód
i naprzód! Schematy dokumentów mnożą się. Ks. Bugnini ma tylko jedno na myśli:
iść do przodu i skończyć. Jeszcze gorszy jest system głosowania, nikt nie mówi ilu
uczestników jest za, a ilu przeciw. Co za wstyd!”.72
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Novus Ordo Missae

W 1968 r. wprowadzono trzy nowe modlitwy eucharystyczne.73 Dawało to
nadzieję, iż rozwiąże to problem wielu znajdujących się już w obiegu prywatnych
kompozycji. Tak się jednak nie stało.74 Był to ostatni akord przed wydaniem nowego
Mszału.
Paweł VI w dniu 3 kwietnia 1969 r. promulgował nowy Mszał Rzymski. Papież z uznaniem odniósł się do Mszału św. Piusa V, który „kapłani mieli jako normę
sprawowania Ofiary Eucharystycznej”.75 Papież nie mówił tu o „odnowionym” lecz
o „nowym” Mszale, oddając tym samym intencję liturgistów, którzy go opracowywali. Ich zamiarem nie było odnawianie, ale tworzenie od nowa.76 Nie zniósł jednak
dawnego Mszału, unieważniał jedynie przepisy, które uniemożliwiałyby wprowadzenie nowego.
Choć Paweł VI 19 listopada 1969 r. stwierdzał, iż: „nic się nie zmieniło w istocie naszej mszy tradycyjnej” prosząc, aby „nie mówić o nowej Mszy, ale o nowej epoce
w życiu katolickim”77, jednak Novus Ordo Missae („Nowy Porządek Mszy”, zwany też
„Mszałem Pawła VI”) bardzo szybko zastąpił stary ryt. Dwudziestego szóstego marca
1970 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego wydała dekret „promulgujący typiczne wydanie
nowego Mszału Rzymskiego”.78 W tytule dekretu znów więc spotykamy określenie
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„nowy Mszał Rzymski”. Na kilka dni przed wejściem w życie przepisów konstytucji
Missale Romanum –26 listopada 1969 r. – papież nie pozostawił wątpliwości, iż świat
katolicki ma odtąd posługiwać się nowym Mszałem „chcemy raz jeszcze zachęcić do
refleksji nad tą nowością, która wprowadza nowy ryt mszy, który będzie używany w celebracji Najświętszej Ofiary począwszy od 30 listopada 1969 r. Nowy ryt Mszy!”.79
Od 30 listopada 1969 r.80 „można więc było korzystać z łacińskiego tekstu odnowionego »Porządku Mszy św.«”.81 Kongregacja ds. Kultu Bożego nakazała
„przeprowadzenie we właściwy sposób zmiany przyzwyczajeń wiernych i kapłanów
przez odpowiednią katechezę”82 oraz pouczyła, że ostatecznym terminem wprowadzenia wszędzie nowego Ordo jest 28 listopada 1971 r. Udzielono pierwszego oficjalnego indultu zezwalając na odprawianie Mszy trydenckiej kapłanom starym,
chorym i napotykającym „na poważniejsze trudności w zastosowaniu nowego „Porządku Mszy św.”83, ale tylko sine populo. Mimo, że w żadnym dokumencie nie ma 313
zakazu stosowania Mszału trydenckiego, to jednak, choć nie wprost, „ogłoszenie
zakazanym Mszału, który był wypracowywany przez wieki, spowodowało wyłom
w historii liturgii i jego następstwa mogły być tylko tragiczne”.84
Piątego czerwca 1969 r. kardynałowie Ottaviani i Bacci przedstawili Pawłowi
VI „Krótką analizę krytyczną nowego Ordo Missae”.85 Prosili papieża, by nie zakazywał „Mszału św. Piusa V, tak głęboko ukochanego i otaczanego czcią przez cały świat
katolicki”. Analiza ta, będąca obroną Mszału św. Piusa V, stała się druzgocącą krytyką nowego Mszału. Kardynałowie stwierdzili m.in., iż: „Novus Ordo Missae reprezentuje uderzające odejście od katolickiej teologii Mszy takiej, jaka została sformułowana na 22. sesji Soboru Trydenckiego”. Wyliczo kilkadziesiąt błędów doktrynalnych
i teologicznych. Jednak Paweł VI nie dokonał istotnych zmian w przygotowanym
już Mszale.
Zamiast „odnowienia” Mszału św. Piusa V, w 1969 r. Consilium stworzyło
„nowy” zwany Mszałem Pawła VI. Jak jednak ocenił kard. Ratzinger „liturgia nie
rodzi się z dekretów i jedna ze słabości posoborowej liturgii polega niewątpliwie
na gorliwości profesorów reżyserujących przy swoich biurkach”.86 Ks. Biagio Amata ocenił, iż „orientacja »przyszłościowa« i »awanturnicza« wbrew umiarkowanemu
stanowisku Soboru, wymogły na Pawle VI usunięcie łaciny nawet z Kanonu mszalnego. Paweł VI raczej nie miał przydatnych i inteligentnych współpracowników”.87
Warto wskazać charakterystyczne różnice między Mszałem św. Piusa
V a Mszałem Pawła VI:
– łacina została zastąpiona przez języki narodowe,
– kapłan zwrócony do Boga został odwrócony przodem do wiernych,
– stojący u szczytu kościoła ołtarz z nadstawą zastąpiony został prostym
stołem ołtarzowym,
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– pojawiły się wyraźne różnice w celebracji Mszy św. przez m.in. brak modlitw u stopni ołtarza oraz szeregu innych modlitw,
– zlikwidowany odrębny kapłański Confiteor,
– brak wielu znaków krzyża, przyklęknięć,
– zwiększono ilość czytań,
– dołączono modlitwę powszechną,
– usunięto Offertorium,
– praktyczne zastąpiono cicho odmawiany po łacinie Kanon Rzymski przez
odmawiane głośno w językach narodowych nowe Modlitwy eucharystyczne z wyłączeniem słów Mysterium fidei z formuły konsekracyjnej wina,
– utworzono kilkuwariantową aklamację po konsekracji,
– przekazywanie znaku pokoju,
– upowszechnienie koncelebry,
– zmniejszenie roli ministranta,
– upowszechnione przyjmowanie Komunii św. w postawie stojącej oraz „na
rękę”, usuwanie tabernakulów z ołtarza głównego, jak i samych ołtarzy,
– usuwanie balasek,
– praktyczna rezygnacja z chorału gregoriańskiego na rzecz śpiewów współczesnych,
– rezygnacja z organów na rzecz instrumentów współczesnych,
– zmiana kroju ornatu z wycofaniem czarnego koloru ornatu,
– rezygnacja z używania manipularzy,
– zakaz odprawiania kilku Mszy św. w jednym kościele,
– likwidacja tonsury, subdiakonatu i święceń niższych,
– zmiana kalendarza liturgicznego.
Katalog różnic jest dłuższy. Efekt poczynionych reform słusznie odczytano
powszechnie jako „zmianę rytu”.88 Mozambicki bp Pereira zauważył, iż: „reforma
liturgiczna wyszła daleko poza Sobór, wywracając wszystko. Przedstawiono nową
mszę i reformę jako chcianą przez Sobór (a taką ona nie była), więc jako absolutną
regułę. Ci, którzy tego nie akceptowali, byli uznani za zacofanych, a nawet za przeciwnych papieżowi”.89
Ogromny niepokój wzbudzała u niektórych kapłanów i wiernych kwestia,
praktycznego, ale nieformalnego (!), zakazu używania starego Mszału, bowiem „nic
takiego nie wydarzyło się nigdy w całej historii liturgii”.90 Do Rzymu nadsyłano
wiele podań o zgodę na pozostanie przy tradycyjnej liturgii. Proszono o wiążącą,
prawnie oficjalną interpretację co do ewentualnego zniesienia Mszału św. Piusa V.
Jednak Kongregacja ds. Kultu Bożego, której sekretarzem był abp Bugnini, nigdy nie
przekazała tej sprawy do Papieskiej Komisji do Spraw Interpretacji Dokumentów
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Soborowych, uzasadniając, że treść konstytucji wprowadzającej nowy Mszał „jest
zupełnie jasna”.91 Jak wspomina francuski bp Lagrange spowodowało to niebywałe
zamieszanie, pozwalające na to, by każdy głosił swą opinię na powyższy temat.92
„W miejsce liturgii będącej owocem stałego rozwoju, wprowadzono liturgię sfabrykowaną”.93 Ostra ocena wprowadzonej rewolucji liturgicznej, dokonana przez dawnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary nie była odosobniona.
W całej swej historii Kościół nigdy nie zniósł, ani nie zakazał prawowiernych form liturgicznych, co byłoby całkowicie obce Duchowi Kościoła. Liturgia wyrażająca prawdziwą wiarę, nigdy nie jest kompilacją
wytworzoną według kryteriów pragmatycznych, związanych z różnymi ceremoniami – dzisiaj tak, a jutro inaczej. Władza Kościoła może
określić i ograniczyć używanie rytów w różnych sytuacjach historycznych – ale nigdy nie zabrania ich w ogóle i po prostu! Sobór zarządził
reformę ksiąg liturgicznych, ale nie zakazał ksiąg wcześniejszych.94

Ks. Gélineau w 1976 r. stwierdził: „Niech ci, którzy znali i odprawiali uroczystą Mszę po łacinie i z chorałem gregoriańskim, przypomną ją sobie, jeśli potrafią. Niech z nią porównają aktualną Mszę po Vaticanum II. Jest to inna liturgia
Mszy. Ryt rzymski, taki jaki znaliśmy, już nie istnieje. Został zniszczony”.95 Podobnie konstatował ks. Klaus Gamber: „Oglądamy obecnie u swych stóp ruinę, która
dotknęła nie mszę trydencką, lecz stary ryt rzymski, który rozwijał się przez długi
czas aż do osiągnięcia swej dojrzałości”.96 „Burzono starożytną budowlę i tworzono inną, nawet jeśli używano do tego materiałów, z których zbudowana była stara
konstrukcja i wykorzystując poprzednie plany”97, zauważył z kolei kard. Józef Ratzinger.98 W Mszale św. Piusa V jest nie tylko szereg warstw uczestnictwa, ale i kolejne
drzewne słoje pokoleń Kościoła, od czasów apostolskich po wiek XX. Dopiero nasz
wiek postanowił ściąć stary dąb i zasadzić na jego miejscu nową krzyżówkę.99
Parafie często dzieliły się na zwolenników i przeciwników zmiany liturgii.100
Stan ten nie pomógł w zaradzeniu przez Kościół ogromnemu kryzysowi życia religijnego przełomu lat 60. i 70. – masowego porzucania kapłaństwa, ogromnego spadku
liczby powołań, dużego i nagłego spadku liczby dominicantes. W wielu państwach nastąpiły „bardzo poważne wstrząsy. Zbytni pośpiech, przesadny horyzontalizm, brak
pogłębienia, samowolne inicjatywy reformistyczne kryzys ten pogłębiały”.101 W czasie
posoborowych reform liturgicznych wielu katolików odpadło od Kościoła.
Kongregacja ds. Kultu Bożego 5 września 1970 r. ogłosiła, iż: „odnowa obrzędów nie oznacza w żadnym wypadku desakralizacji ani nie chce się przyczynić
do tego, co się nazywa zeświecczeniem świata”. Ten sam dokument cofa wszelkie
zezwolenia na przeprowadzanie eksperymentów liturgicznych.102 Jako szkodliwe
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nadużycie uznano wówczas również sprzeciwianie się posoborowej reformie.103
Kongregacja w 1971 r. powtórzyła, iż Msze tradycyjne mogą odprawiać tylko starzy
i chorzy kapłani, ale bez udziału wiernych.104 Z tego pozwolenia korzystał do śmierci m.in. założyciel Opus Dei, św. Josemaria Escriva de Balaguer.105 W 1971 r. grupa
kilkudziesięciu angielskich osobistości106 zwróciła się do Pawła VI, aby nie dopuścił
do zakazu Mszy tradycyjnej. W odpowiedzi Paweł VI wydał zezwolenie na jej publiczne odprawianie na terytorium Anglii i Walii. Sygnatariusze pisali:
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Gdyby ukazał się bezsensowny dekret nakazujący zburzenie bazylik
i katedr, wtedy niewątpliwie to właśnie ludzie wykształceni podnieśliby głos oburzenia przeciw takiej możliwości. Owe bazyliki i katedry zostały zbudowane po to, by w nich celebrowano ten ryt, który
jeszcze kilka miesięcy temu stanowił żywą tradycję. Mamy na myśli
mszę rzymskokatolicką. Istnieje plan, aby zabronić tej mszy wraz
z końcem 1971 r. Ryt wypowiedziany we wspaniałym tekście łacińskim, inspirował ogromną ilość cennych dokonań w sztuce: dzieła mistyków, poetów, filozofów, muzyków, architektów, malarzy
i rzeźbiarzy, we wszystkich krajach i epokach. Należy on tak samo
do uniwersalnej kultury jak do ludzi Kościoła. Odpowiedzialność
spadłaby na tego, kto by sprzeciwił się zezwoleniu na przetrwanie
mszy tradycyjnej.107

Był to jedyny tego rodzaju wypadek w świecie katolickim. Prośba grupy francuskich intelektualistów z 1974 r., spotykała się już z milczącą odmową. W 1973 r.,
w dziesiątą rocznicę wydania Konstytucji o liturgii, abp Dwyer z Portland zastanawiał
się: „Któż mógł choćby śnić, że w ciągu lat kilku zostanie całkiem usunięta łacińska
przeszłość Kościoła? Myśl o czymś takim przeraziłaby nas, lecz ona zdawała się być
tak bardzo poza kręgiem rzeczy możliwych, że wyglądała aż śmiesznie”.108
Kongregacja ds. Kultu Bożego w dniu 28 października 1974 r. ostatecznie
nakazała celebrację Mszy św. jedynie wg Mszału Pawła VI.109 Notyfikacja ta jeszcze
bardziej ograniczyła możliwość odprawiania Mszy św. wg Mszału przedsoborowego. Orzeczenie to było sprzeczne z przywilejem zawartym w dekrecie Quo primum
tempore św. Piusa V, który orzekał, iż: „można swobodnie posługiwać się tym Mszałem”. Na ten przywilej powoływali się kapłani w dalszym ciągu odprawiający Msze
św. w rycie trydenckim. Ks. Sulmont, proboszcz parafii Domqueur we francuskiej
Pikardii, wspominał, iż „w dalszym ciągu odprawiałem zawsze Mszę św. Piusa V.
Moje stanowisko w sprawie Mszy św. Piusa V zawsze było takie: nie ma potrzeby
prosić o zgodę, aby robić coś, co nie jest zakazane i w żaden sposób nie może być
zakazane”.110
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Paweł VI 26 maja 1976 r. domagał się „celebrowania z godnością i zapałem
obrzędów odnowionej liturgii”.111 Wskazywał na obowiązek odprawiania wg Mszału z 1969 r.: „Przyjęcie nowego Ordo Missae nie jest pozostawione wolnej decyzji kapłanów czy wiernych. Nowy Ordo został ogłoszony, aby zajął miejsce dawnego”.112
W liście do abp. M. Lefebvre’a z 11 października 1976 r. papież piętnował „nielegalne
odprawianie Mszy św., zwanej Mszą św. Piusa V” stwierdzając, iż: „dawny ryt jest
w istocie wyrazem błędnej eklezjologii, terenem walki z Soborem i jego reformami”.113 A jednak w żadnym dokumencie papieskim ani Kongregacji rzymskich odprawianie mszy wg starego Ordo nie zostało zakazane! Nastały więc ciężkie czasy dla
katolików. „Jeszcze niecałe dziesięć lat temu przeciętny katolik wiedział dokładnie,
gdzie jest jego miejsce, jeśli idzie o wiarę. I nagle, pozornie w ciągu jednego dnia,
wszystko się zmieniło”.114
Protesty przeciwko faktycznemu zakazowi odprawiania Mszy św. w klasycz- 317
nym rycie rzymskim miały miejsce we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Powstały tam aktywne grupy i organizacje, które występowały do władz kościelnych,
aby utrzymać Mszę trydencką, np. Międzynarodowa Federacja Una Voce. Proszono,
aby „zaprzestać prześladowań i dyskryminacji względem przywiązanych do tradycyjnej liturgii i nauczania Kościoła”.115

„Eksperyment tradycji” JP2
W 1978 r. wraz z pontyfikatem Jana Pawła II odżyły nadzieje osób przywiązanych do dawnej liturgii. Papież przychodził z Polski, kraju w którym dzięki
mądrości pasterzy Kościoła, reforma liturgii została przeprowadzona rozważnie116,
bez rewolucyjnych znamion tak bolesnych dla katolickiego Zachodu. Jan Paweł II
niejednokrotnie upominał się o wartości związane de facto z Mszałem tradycyjnym:
rozumienie Mszy jako Ofiary, gesty adoracji, pobożność eucharystyczną, skupienie
i kontemplację, przywiązanie do łaciny jako języka liturgii. W pierwotnej wersji papieskiego listu o tajemnicy i kulcie Eucharystii z 1980 r., znajdowało się zezwolenie
na korzystanie z dawnego Mszału przez tych kapłanów, którzy by sobie tego życzyli. Jednak fragment ten został usunięty z wersji ostatecznej pod wpływem sprzeciwu
niektórych osobistości z Kurii Rzymskiej.
Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu dawał wyraz woli „pojednania
liturgicznego”. Służyło temu m.in. spotkanie z suspendowanym przez Pawła VI
abp. Lefebvrem. Papież miał wyrazić nadzieję odnośnie dalszego stosowania Mszału św. Piusa V, iż: „jeśli chodzi jedynie o to, sądzę iż wszystko może się ułożyć”.117
Przepraszał „za wszystko, co z jakiegokolwiek powodu, na skutek tendencyjnego,
jednostronnego, błędnego rozumienia nauki Soboru Watykańskiego II o odnowie
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liturgii mogło stać się okazją zgorszenia i niewłaściwości w interpretacji nauki oraz
czci należnej temu wielkiemu Sakramentowi”.118 Jak pokazuje list kard. Ratzingera
do abp. Lefebvre’a z grudnia 1982 r., Papież zamierzał ponownie zezwolić na używanie starego rytu Mszy w całym Kościele.119 Także i tym razem projekt upadł na
skutek protestów niektórych konferencji biskupów.120 Mimo, iż, jak oceniał kard.
Oddi, w rzeczywistości Mszał św. Piusa V nigdy nie został oficjalnie zabroniony121,
to pewni biskupi suspendowali księży obstających przy dawnej liturgii.
Trzeciego października 1984 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego w liście Quattuor abhinc annos ogłosiła, iż Jan Paweł II „udzielił biskupom diecezjalnym władzy
posłużenia się indultem sprawowania Mszy św. używając Mszału Rzymskiego
z 1962 roku”. Jednocześnie list zawierał klauzulę, iż celebracja wg starego rytu „ma
się odbywać w kościołach i kaplicach wskazanych przez biskupa, a nie w kościołach
parafialnych”.122 Jan Paweł II otworzył po raz pierwszy po II Soborze Watykańskim
możliwość legalnego odprawiania Mszy św. wg dawnego rytu. Indult ten dla środowisk przywiązanych do starego rytu był wyłomem w faktycznym zakazie, który od
piętnastu lat ciążył na tej Mszy.123 Biskupi zaczęli otrzymywać prośby od wiernych
dotyczące dawnej liturgii. Bp Joseph Madec, z francuskiej diecezji Fréjus–Toulon
wspominał: „W 1983 r. odkryłem grupę wiernych, którzy nigdy nie przynależeli do
schizmy abpa Lefebvre’a, lecz pozostali głęboko przywiązani do Mszału św. Piusa
V. Dałem oficjalnie zgodę księdzu, aby kontynuował swoje działanie wobec tej grupy”.124 Na podstawie tego indultu przywrócono stary ryt np. we Mszach cichych,
odprawianych w niektórych opactwach benedyktyńskich.125
W 1986 r. Jan Paweł II nakazał specjalnie powołanej komisji zbadanie, czy
indult z 1984 r. przyniósł oczekiwane owoce. Komisja składała się z dziewięciu kardynałów z kurii rzymskiej.126 Stwierdziła ona, że dotychczasowe „warunki były zbyt
restrykcyjne i powinny zostać rozluźnione”.127 Kard. A. Stickler:
Jan Paweł II postawił komisji dwa pytania. 1.: czy Paweł VI lub inna
prawowita władza prawnie zabroniła powszechnej celebracji Mszy trydenckiej obecnie? Odpowiedź dana przez ośmiu kardynałów brzmiała: Msza św. Piusa V nigdy nie została zakazana. Byłem jednym z tych
kardynałów. Tylko jeden był przeciwny. Inni byli za wolnym pozwoleniem, żeby każdy mógł wybrać starą Mszę. 2.: Czy biskup może zabronić księdzu, znajdującemu się w sytuacji regularnej, celebrowania
Mszy trydenckiej? Dziewięciu kardynałów zgodziło się jednomyślnie,
że żaden biskup nie może zabronić żadnemu katolickiemu księdzu
odprawiania Mszy trydenckiej. Nie ma oficjalnego zakazu i myślę, że
Papież nigdy nie wydałby oficjalnego zakazu.128
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Komisja przygotowała propozycje rozszerzające możliwość korzystania
z dawnego rytu w całym Kościele. Kardynałowie podkreślili, że w nabożeństwach
rytu rzymskiego powinno się oddawać należną cześć łacinie. Biskupi mieli zadbać,
by w każdej okolicy ich diecezji w niedziele i święta przynajmniej jedna Msza św.
była sprawowana w tym języku a celebrans miał prawo wybrać swobodnie między
nowym Mszałem z 1970 r. a tradycyjnym Mszałem wg wydania z 1962 r. Jednak
dokument ten nigdy nie został podpisany z uwagi na zdecydowany sprzeciw niektórych konferencji biskupów. Jak to wyraził kard. Stickler: „przyszli do Papieża
i powiedzieli: »Absolutnie nie wolno na to zezwolić, bo będzie to powodem do kontrowersji między wiernymi«. I pod wpływem tego, jak myślę, Papież powstrzymał
się od podpisania pozwolenia”.129

Sprawa abpa Lefebvre’a
Trzydziestego czerwca 1988 r. doszło do czterech nielegalnych konsekracji
biskupich w rycie trydenckim, dokonanych przez abpa. Marcela Lefebvre’a, założyciela Bractwa Św. Piusa X. Abp Lefebvre, dawny przewodniczący Konferencji Biskupów Afryki Zachodniej i przyjaciel Piusa XII130, był podczas Vaticanum II przełożonym generalnym Ojców od Ducha Świętego. Podpisał dokumenty soborowe,
z Konstytucją o liturgii włącznie. W 1970 r. założył Bractwo św. Piusa X we Fryburgu.
W 1971 r. powstało w szwajcarskim Ecône tradycyjne seminarium duchowne, w którym odprawiane są Msze św. wyłącznie wg Mszału św. Piusa V. Kościelne wizytacje
stwierdzały bardzo wysoki poziom dyscyplinarny i etyczno-duchowy w tym przepełnionym alumnami seminarium, gdy w tym czasie inne, oficjalnie uznane, świeciły pustkami. Abp Lefebvre założył jeszcze trzy podobne seminaria. Tworzył on na
całym świecie ośrodki131, w których odprawiał Msze święte w rycie trydenckim.132
Bractwo św. Piusa X mocno obstawało przy odrzuceniu Mszału Pawła VI.133 Pomimo ostrzeżeń Pawła VI w 1975 r., udzielił święceń kapłańskich trzem diakonom, za
co został suspendowany. W 1976 r. Paweł VI. przyjął arcybiskupa w Castel Gandolfo.
W listopadzie 1978 r. przyjął go także Jan Paweł II, który polecił kard. Ratzingerowi
doprowadzenie do pełnej komunii Bractwa św. Piusa X ze Stolicą Apostolską. Piątego maja 1988 r. ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary i abp Lefebvre podpisali
protokół, w którym Bractwo św. Piusa X zobowiązywało się m.in. uznać ważność
Mszału Pawła VI, otrzymywałoby zaś pozwolenie na używanie Mszału św. Piusa
V. Jednak następnego dnia przywódca Bractwa domagał się ogłoszenia pozwolenia
każdemu kapłanowi katolickiemu odprawiania Mszy trydenckiej.134 W efekcie, po
wymianie korespondencji z Janem Pawłem II, pomimo wyrażonego wprost papieskiego zakazu, abp M. Lefebvre konsekrował 30 czerwca 1988 r. czterech bisku-
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pów.135 Po jego śmierci w 1991 r. Bractwo liczyło 204 kapłanów, 300 kleryków i ok.
200 tys. wiernych, zaś 5 lat później liczba kapłanów niemal się podwoiła.136 Wokół
abpa Lefebvre’a skupiło się też ponad 20 domów zakonnych, które pozostały przy
Mszale św. Piusa V. W 2000 r. Stolica Apostolska ponownie podjęła działania, mające
zaowocować powrotem Bractwa do jedności z Kościołem. W grudniu 2000 r. miało
miejsce spotkanie przełożonego lefebrystów bpa Bernarda Fellay’a z Janem Pawłem
II, a w sierpniu 2005 r. z Benedyktem XVI. Obecny papież „szuka takiej formuły
prawnej aktu pojednania, która byłaby do zaakceptowania również przez władze
FSSPX”.137 Podczas spotkania Benedykta XVI z prefektami rzymskich kongregacji
w lutym 2006 r. dyskutowano o uregulowaniu sytuacji kanonicznej Bractwa.
Drugiego lipca 1988 r. Jan Paweł II wydał list Ecclesia Dei. Zarówno abp
M. Lefebvre, jak i konsekrowani biskupi zostali w nim ekskomunikowani za złamanie zakazu konsekracji biskupich bez mandatu papieskiego.138 W liście papież
wezwał biskupów, by „wszystkim katolikom, którzy żywią przywiązanie do niektórych dawnych form liturgii i dyscypliny tradycji łacińskiej” ułatwić komunię
kościelną poprzez „decyzje mające na celu zagwarantowanie szacunku dla ich
słusznych życzeń”.139 Jan Paweł II powołał do życia Komisję Ecclesia Dei podkreślając, iż: „wszędzie należy uszanować nastawienie tych, którzy czują się związani z liturgiczną tradycją łacińską, poprzez szerokie i wielkoduszne zastosowanie
wydanych już dawniej przez Stolicę Apostolską zaleceń, co do posługiwania się
Mszałem Rzymskim z roku 1962”. Polecenie to otworzyło nowe możliwości legalnego funkcjonowania wspólnot, środowisk i osób przywiązanych do Mszy św.
odprawianej wg rytu trydenckiego.140

Kwestia legalności Mszy św. trydenckiej
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Kard. Augustin Mayer, pierwszy przewodniczący Papieskiej Komisji Ecclesia
Dei, w 1990 r. zachęcał pasterzy do „umożliwienia właściwego i godnego odprawiania
nabożeństw w łacińskim obrządku liturgicznym z 1962 r., wszędzie gdzie pojawi się
szczere tego pragnienie. Nie ma żadnych powodów, aby msze trydenckie nie mogły
być odprawiane”.141 Wystąpienia takie jak wyżej przytoczone, otwierały zamknięte
dotąd przed „tradycjonalistami” kościoły. Jan Paweł II, przemawiając 28 września
1990 r. do benedyktynów z Opactwa Le Barroux we Francji, zgodził się na posługiwanie się także w owym klasztorze Mszałem św. Piusa V. Chciał w ten sposób potwierdzić rozporządzenia soborowej Konstytucji o liturgii142, zgodnie z którą: „Kościół nie chce narzucać sztywnych, jednolitych form nawet w liturgii”.143 „Ecclesia
Dei jest czymś więcej niż koncesją liturgiczną. Otwarcie miejsc kultu tradycyjnego
zależnych od Komisji Papieskiej przyniosło znaczne owoce. Kaplice i wspólnoty,
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pielgrzymki (np. na Zesłanie Ducha Świętego z Paryża do Chartres), które wynikły
z Ecclesia Dei, stały się podstawą nowego prądu apostolskiego”.144
Mimo jasnych orzeczeń kościelnych, proces uznawania przez biskupów
i kapłanów „słusznych życzeń” środowisk przywiązanych do klasycznej tradycji
łacińskiej wciąż trwa. Donośne są głosy przeciwne otwarciu się na dawną liturgię.
Miłośnicy „mszy wszechczasów” często nadal traktowani są podejrzliwie. Pojawiają
się opinie, iż „tym, co zatrzymało zupełnie odnowę liturgiczną była decyzja papieża
Jana Pawła II o przyznaniu w 1984 r. indultu zezwalającego na to, że ryt trydencki
znowu się rozpowszechnił. Motu proprio z 1988 r. umocniło to wrażenie. Od tego
momentu odnowa liturgiczna w USA praktycznie się skończyła”.145 Takie reakcje,
jak powyższa wypowiedź dawnego opata–prymasa benedyktynów abpa Weaklanda z Milwaukee, nie są odosobnione. Abp Giovanni Lajolo, nuncjusz apostolski
w Niemczech, stwierdził w 1998 r., iż msze trydenckie obecnie i w przyszłości mają 321
być tylko wyjątkiem. Dodał też, że „ryt trydencki jest dopuszczalny tylko dla niewielkich kręgów ludzi i pod określonymi warunkami”, a „udzielanie zezwoleń przez
biskupów nie może być tak pojmowane, że Msza trydencka ma być dozwolona w ramach szeroko pojętej możliwości”.146 Bp Zygmunt Pawłowicz, biskup pomocniczy
w Gdańsku, uznał stanowisko abp. Lajolo, odnoszące się do sytuacji w Niemczech,
„jako najbardziej właściwe również dla warunków polskich”.147 Zaś kard. Danneels
z Belgii stwierdził, iż żałowałby, gdyby powrócono do mszy trydenckiej „ponieważ
to nie jest msza pierwotna”. Uznaje, że „w liturgii trydenckiej idea ofiary jest wyrażona bardzo wyraźnie i ludzie byli do tego przywiązani. Ale to jest również wyrażane w obecnej liturgii mszy”.148 Z kolei abp Adrian Doyle, metropolita Hobart
w Australii, ubolewał z powodu istnienia miejsc celebracji dawnej liturgii, stwierdzając przy tym, że „przed Vaticanum II w wielu przypadkach liturgia była prywatnym działaniem duchowieństwa”.149 Takie podejście sprawia, że proces uznawania
„słusznych życzeń” środowisk przywiązanych do klasycznej liturgii rzymskiej trwa
bardzo długo.
W 1995 r. ok. 70 tys. katolików wystosowało petycję do Jana Pawła II z prośbą o interwencję w sprawie powtarzających się przypadków ignorowania regulacji,
zawartych w motu proprio z 1988 r. Sygnatariusze wspominają, iż: „podczas krótkiej rozmowy Papież nie doradzał nam rezygnacji, lecz raczej kontynuowanie naszej
trudnej pracy, mówiąc: Trzeba przekonać biskupów. Od tamtej pory staramy się to
robić – z niewielkimi rezultatami”.150
Kongregacja ds. Kultu Bożego ogłosiła w 1999 r., iż: „osoba korzystająca
z indultu może swobodnie używać formy tradycyjnej zarówno prywatnie, jak publicznie, w kościołach i godzinach wyraźnie podanych wiernym”. Dokument zaleca biskupom, „aby byli nadzwyczaj cierpliwi względem wiernych, którzy pragną
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uczestniczyć w liturgii świętej wg dawnych ksiąg liturgicznych”. Polecona otwartość
względem zwolenników liturgii trydenckiej „może oznaczać wyznaczenie w niektórych kościołach pory dla jej sprawowania, oddanie do dyspozycji tych wiernych
jakiegoś kościoła pod opieką kapelana, albo erygowanie parafii personalnej”.151 Tę
bezpodstawną a istniejąca wciąż niechęć wobec środowisk tradycyjnych piętnował
często kard. Ratzinger:
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Ważne jest, by w końcu zerwać z deprecjonowaniem obowiązującej do
1970 r. formy liturgii. Każdy, kto się opowiada za dalszą obecnością
tej liturgii, czy bierze w niej udział, jest dziś traktowany jak trędowaty – tutaj kończy się wszelka tolerancja. Czegoś podobnego nie było
w całej historii Kościoła – przekreślono przecież całą jego przeszłość.
Nie rozumiem dlaczego tylu biskupów w znacznej mierze podporządkowało się temu nakazowi nietolerancji.152

Znany charyzmatyk o. Daniel Ange dodaje: „Jestem zaszokowany rodzajem
dyskryminacji, która spotyka was ze strony wielu katolików! Wziąwszy pod uwagę
ten piękny dowód wierności, wydaje mi się, że należałoby przynajmniej przyjąć was
z życzliwością”.153
Mimo, iż „w 1970 r., Stolica Apostolska ogłosiła, że należy zakończyć
wszelkie eksperymentowanie dotyczące Mszy świętej, i zakaz ten ponowiła w roku
1988 r.”154, to w wielu miejscach nadal tolerowane były liturgiczne wybryki, podczas
gdy utrzymuje się niechęć do dostojnego rytu trydenckiego. Kard. Ratzinger postulował, by:
ze znacznie większą wspaniałomyślnością przyzwalać na dawny rytuał. Niepodobna zrozumieć, cóż takiego miałoby być w tym niebezpieczne czy nieakceptowalne. Wspólnota, która wszystko co dotychczas było dla niej najświętsze i najszczytniejsze, ni stąd, ni zowąd
uznaje za surowo zakazane, stawia samą siebie pod znakiem zapytania. Jak człowiek ma tu jej jeszcze wierzyć? Czy dzisiejsze nakazy
nie staną się jutro zakazami? Tolerancja nawet dla ekstrawaganckich
igraszek jest u nas niemal nieograniczona, a praktycznie nie ma czegoś takiego jak tolerancja dla dawnej liturgii. Z całą pewnością jest to
błędna droga.155

Indultu na odprawianie mszy trydenckiej udzielił m.in. metropolita Atlanty
abp John Donoghue. Stwierdza on, iż „Jan Paweł II wymaga, aby biskupi wykazali się
hojnością w zezwalaniu na celebrowanie tej mszy łacińskiej w obszarze ich jurysdyk-
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cji”.156 Kard. Ratzinger kładł nacisk na konkretne rozwiązania: „Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wykształcić nowe pokolenie biskupów, którzy będą w stanie
zobaczyć, że dawna liturgia nie stanowi ataku na Sobór, ale raczej realizację Soboru”.157

Powrót do tradycji
Wydanie listu Ecclesia Dei uruchomiło proces odrodzenia tradycji łacińskiej
w Kościele. Od 1988 r. mają miejsce coraz liczniejsze celebracje Mszy św. i innych sakramentów w rycie tradycyjnym, także przez kardynałów i biskupów. Kolejni księża
otrzymują zgodę na celebracje wg Mszału św. Piusa V. W seminariach duchownych
kształcą się księża ze wspólnot tradycyjnych. Powstały lub uzyskały legalny status stowarzyszenia i ruchy świeckich katolików tradycji łacińskiej. Odbywają się poświęcone
starej liturgii rzymskiej sympozja i kongresy naukowe, organizowane są wielotysięczne 323
pielgrzymki międzynarodowe. Poza odrodzeniem na łonie Kościoła dawnego rytu następuje ponowne odkrywanie tradycyjnej katechezy, doktryny oraz reguł duchowości
i form pobożności czerpiących z wielowiekowej tradycji łacińskiej.158 Powstało wiele
wspólnot założonych na podstawie tego dokumentu papieskiego, które dały Kościołowi „wielką liczbę powołań kapłanów i zakonników, którzy z gorliwością, radością
i w głębokim zjednoczeniu z Papieżem pełnią swoją służbę dla Ewangelii w naszej
epoce. Dzięki nim wielu wiernych zostało utwierdzonych w radości płynącej z faktu,
że mogą żyć liturgią, oraz w swej miłości do Kościoła”.159
W 1988 r. powstało Bractwo św. Piotra, jako „stowarzyszenie życia apostolskiego na prawie papieskim” założone przez księży i kleryków, którzy wystąpili z Bractwa św. Piusa X, gdy abp M. Lefebvre dokonał nielegalnych konsekracji.
„Członkom Bractwa przysługuje użytek ksiąg liturgicznych obowiązujących w roku
1962”.160 Klerycy Bractwa kształcą się w dwóch międzynarodowych seminariach
duchownych.161 Bp Timlin ze Scranton w Pensylwanii tak relacjonuje swoje relacje
z Bractwem: „Mieliśmy możność zaprosić Bractwo św. Piotra do diecezji Scranton. Gratuluję członkom Bractwa ich gorliwości apostolskiej i lojalności względem
Świętej Matki Kościoła”.162 W 2003 r. Bractwo było obecne w ponad 50 diecezjach,
w 15 krajach, na 4 kontynentach licząc ok. 150 kapłanów i 120 alumnów.163 Dwudziestego dziewiątego czerwca 2003 r. Stolica Apostolska zatwierdziła ostatecznie
statuty Bractwa, kończąc dany mu okres ad experimentum. Poza Bractwem św. Piotra
istnieją też inne wspólnoty tradycyjne. W 1998 r. szacowano, iż w ok. 500 diecezji
na całym świecie regularnie odprawiane są Msze trydenckie.164 Lista miejsc kultu tradycyjnego w zgodzie z zasadami165 z 1998 r. podaje, iż we Francji msza w rycie trydenckim odprawiana jest w 56 diecezjach (na 95 istniejących) w 103 miejscowościach.
W 73 z tych miejsc Msze św. tradycyjne celebrowane są we wszystkie niedziele i święta,
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w 43 – codziennie. W Niemczech Msze św. wg Mszału św. Piusa V odprawiane są
w 8 landach, w 24 miastach, w Australii na niemal całym obszarze kraju w 24 miejscach; w Austrii – w 5, w Belgii – w 6, w Kanadzie – w 17 miastach, w USA – w 40
stanach w 176 miejscowościach; w Wielkiej Brytanii – w 47, w Gabonie – w 6; w Holandii, Lichtensteinie, Hiszpanii – w 1 mieście, w Irlandii - w 6 miejscowościach,
we Włoszech w 21 parafiach; w Nowej Zelandii – 2 miastach, w Szwajcarii – w 22
parafiach. Uderza spora ilość miejsc celebracji w USA i we Francji, w której jednocześnie wciąż odnotowuje się znikomą ilość powołań kapłańskich166, a z drugiej
strony w 2002 r. ok. 400 francuskich księży wystosowało list do Jana Pawła II z prośbą o „pełną wolność dla odprawiania mszy trydenckiej”.167
Obecnie znacznie zwiększyła się liczba miejsc, w których „Msza po staremu
się odprawia, jakby w niej jednej była wieczysta niespożytość”.168 Np. w Szkocji miejscowy Episkopat w 2003 r. podjął decyzję o zwiększeniu liczby mszy trydenckich.169
Jesienią 2003 r. kard. Francis George, metropolita Chicago, udzielił jasnego poparcia
dla używania rytu trydenckiego w liturgii. Mówiąc o Mszale św. Piusa V jako o „cennym źródle liturgicznego zrozumienia dla wszystkich innych obrządków”, uznał,
że „używanie rytu trydenckiego powinno być popierane, bo stara liturgia należy do
całego Kościoła, jest częścią dziedzictwa wiary”.170 Ten sam hierarcha stwierdził też,
że możliwe jest współistnienie obecnie w Kościele dwóch rytów rzymskich.171
Obok bardzo osobistych, często subiektywnych odczuć, istnieje pewien
wspólny mianownik dla rozsianych po całym świecie środowisk miłośników dawnej mszy. Kryzys, który nastąpił zaraz po II Soborze Watykańskim dotyczył także liturgii. Powstanie w 1969 r. nowego Ordo Missae, który miał zastąpić dotychczasowy
Mszał trydencki, nie przyniosło spodziewanych owoców. Do nowej liturgii wkradł
się chaos. Czystość doktryny katolickiej powiązaną ze świętością i pięknem liturgii
niektórzy odnajdują we mszy trydenckiej, mało podatnej na nadużycia i improwizacje. Ufni w gwarantowaną stabilność tradycyjnego rytu nie mają planów narzucania
światu katolickiemu umiłowanego Ordo. Nie tworzą z reguły ideologii z tradycyjnej
pobożności. Pragną, by zezwolono im w spokoju korzystać z owoców Przenajświętszej Ofiary sprawowanej wg Mszału św. Piusa V, gdyż dla nich „pójście na Mszę św.
oznacza udanie się na Kalwarię, aby spotkać się z naszym Odkupicielem”.172
W debacie liturgicznej dominuje jednak często jednokierunkowość, podporządkowana swoistej „poprawności teologicznej”. „Problematyczność dużej części
współczesnej teologii polega na tym, że chce ona uznać za zgodne z początkiem,
za miarodajne, tylko to, co dawne, a cały późniejszy, średniowieczny i potrydencki
rozwój postrzega jako odstępstwo”.173
W 1998 r. zjechało do Rzymu kilka tysięcy duchownych i świeckich z całego świata, przywiązanych do liturgii odprawianej wg Mszału św. Piusa V. Jan
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Paweł II błogosławiąc im, wezwał „biskupów, by mieli zrozumienie i odnowione
duszpasterskie staranie względem wiernych przywiązanych do dawnego obrządku”.174 Podczas tej samej pielgrzymki, kard. Ratzinger ubolewał, iż: „w bardzo
wielu miejscach trudności trwają, ponieważ zarówno biskupi, jak księża i wierni
uważają przywiązanie do dawnej liturgii za element podziału, który wyłącznie narusza wspólnotę kościelną, budzi podejrzenie o przyjęcie Soboru tylko pod pewnymi warunkami”.175
W 1980 r. Jan Paweł II dał wyraz szacunku Kościoła dla języka łacińskiego
wyrażając życzenie, by był w jego życiu wciąż obecny. „Kościół katolicki posiada
szczególne zobowiązania wobec łaciny, wspaniałego języka starożytnego Rzymu,
i wszędzie, gdzie można, winien temu dać wyraz”.176 Idąc dalej, kard. Alfons Stickler ubolewał, iż: „została zupełnie odrzucona przez reformę posoborową zasada
teologiczna: język łaciński ma być zachowany w rycie łacińskim. Ojcowie Soboru 325
wyrazili zgodę na używanie języka narodowego tylko jako wyjątku”. Rezultatem
usunięcia łaciny było „zagubienie zewnętrznej jedności Kościoła, który, rozproszony po całym świecie, był kiedyś zjednoczony, gdy mówił jednym głosem. W kilka
dziesięcioleci po reformie języka liturgicznego utraciliśmy możliwość wspólnego
modlenia się i śpiewu”.177 Z kolei kard. Ratzinger oceniał, iż: „łacina jako język Mszy
św. jawi się nam wręcz jako grzech pierworodny. Nawet w Rzymie podczas wielkiej
liturgii nikt już nie potrafi zaśpiewać Kyrie czy Sanctus, nikt już nie wie co znaczy
gloria”.178 Łacina w obrządku łacińskim przestała być obecna, a nazwa obrządku
nie oznacza rzeczywistości językowej. Sprzeciw budzą też niechlujne i po prostu
złe tłumaczenia. Słowa konsekracji: pro multis179, zostały przetłumaczone: za wszystkich, zamiast za wielu.180 Słowa: coadunare digneris z modlitwy o pokój przełożonych
w Mszale Rzymskim dla diecezji polskich z 1986 r. na błędne: doprowadź do pełnej
jedności podczas, gdy tłumaczenie z poprzedniej edycji umacniaj w jedności nie
tylko było bliższe editio typica, ale poprawnie wyrażało doktrynę o jedności Kościoła. Podobnie wygląda sytuacja Kanonu Rzymskiego, nazwanego obecnie Pierwszą
Modlitwą Eucharystyczną. Jest to jedyna zwarta część Mszału św. Piusa V obecna
w Mszale Pawła VI. Praktyczna nieobecność Kanonu w celebracjach, uprawnia do
nazwania go raczej ostatnią Modlitwą Eucharystyczną.
O. L. de Bouyer uznał, iż: „dobry był stary sposób odprawiania. Gdy wierni
tworzą jedno ciało, mając na czele celebrującego kapłana i stojąc z nim po tej samej
stronie ołtarza, są tym samym przezeń pociągnięci, aby się z nim jednoczyli w celebracji ofiary”.181 O. Jacek Salij ocenia, iż: „w związku ze zmianami soborowymi
zaszło niewątpliwie trochę zmian na gorsze. Rewolucję w kalendarzu liturgicznym
inspirowali liturgiści nie mający pojęcia o tym, czym jest kult świętych w niektórych Kościołach lokalnych”.182
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W 2000 r. kard. D. Hoyos, przewodniczący Komisji Ecclesia Dei, stwierdził,
iż „ludzie, którzy odnajdują szczęście w starym rycie, nie robią nic złego. Mają oni
zmysł świętości misterium Mszy i szacunek dla zwyczajów”.183 Podobną opinię powtórzył w 2001 r. w katedrze Notre-Dame w Chartres, gdy zauważył, iż „stary ryt
mszy służy wielu osobom do podtrzymania żywej świadomości Misterium. Kościół zaś, głosem Najwyższego pasterza, zrozumiał to, kiedy poprosił, by otwarto
drzwi dla celebracji tego rytu. Odprawiamy wspólnie piękny obrządek, obrządek
tylu świętych, piękną mszę, która wypełniła sklepienia licznych katedr i której misteryjne akcenty brzmiały w małych kapliczkach na całym świecie”.184 Podczas pielgrzymki Paryż-Chartres Msze św. wg dawnego rytu odprawiali w 2001 r. także inni
biskupi – bp Bernard N. Aubertin, ordynariusz Chartres oraz bp George Alencherry185, biskup syro–malabarski z Indii. W 2000 r. w pielgrzymce uczestniczyło pięciu
biskupów z czterech kontynentów – bp Juan R. Laise OFMCap, ordynariusz diecezji San Luis w Argentynie, bp Maixent Coly, z diecezji Ziguinchor z Senegalu, bp
Chucrallach Harb z Libanu, bp Eugenijus Bartulis z Litwy oraz, jak co roku, bp B.N.
Aubertin. Bp Lagrange wspominał, jak pewien 25-latek uczestniczący w Mszach tradycyjnych, powiedział: „Ta wasza Msza jest wspaniała! Ona jest zupełnie inna niż
Msze tradycyjne!” Dla niego Mszami „tradycyjnymi” są te, które znał dotąd, tzn. te,
które mają nie więcej niż dwadzieścia lat.186
W 2000 r. abp Camille Perl, sekretarz Komisji Ecclesia Dei, zaapelował do biskupów, aby jak najczęściej udzielali zgody na odprawianie tradycyjnej Mszy św., by
„zakończyć wykluczenie tych wiernych, którzy sami słyszeli nawoływania Papieża,
że nie może być już więcej wykluczeń”.187 W 2001 r. abp Adam Exner OMI, ordynariusz Vancouver w Kanadzie, ustanowił personalną parafię dla potrzeb „wiernych,
którzy pozostają przywiązani do rytu trydenckiego”. W parafii Msza św. w rycie
klasycznym jest odprawiana codziennie, prowadzi księgi chrztów, małżeństw i pogrzebów, a jej proboszcz, ks. Ryan z Bractwa św. Piotra, ma władzę celebrowania
małżeństw. Kard. M. Estevez, prefekt Kongregacji Kultu Bożego, uznał tworzenie
parafii personalnych za najlepsze rozwiązanie kanoniczne w odniesieniu do grup
wiernych tradycji łacińskiej.188
Bp Fabian Bruskewitz, ordynariusz diecezji Lincoln w USA, przyznał, iż
jest szczęśliwy, gdy odprawia Mszę św. w klasycznym rycie rzymskim. Zaznaczył, że
wierni „mogą uważać, że w starej liturgii jest wiele piękna i więcej składników w dobrym guście. Ryt trydencki budzi określony szacunek, którego nie doświadczam
zawsze w Novus Ordo. Powtarzane przyklęknięcia i gesty są czymś bardzo pięknym
i zapadają w pamięć. Jest splendor w tych ceremoniach, określonych trwale i wyraźnie co sprawia, że ryt ten daje wielu ludziom bardziej kontemplacyjne podejście do
ofiary Jezusa”.189 Amerykański hierarcha w 2000 r. poświęcił nowe seminarium du-
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chowne Bractwa św. Piotra w Lincoln, zaś arcybiskup Oklahoma City zaprosił księży Bractwa do pracy w jego metropolii. W Nowym Jorku nowy arcybiskup udzielił
w 2001 r. indultu na całą diecezję, zaś w Chicago poza miejscowym ordynariuszem
kard. Georgem, pontyfikalną Mszę św. w rycie tradycyjnym odprawiał bp Basile Meeking z Christchurch w Nowej Zelandii.190 W Salzburgu miejscowy metropolita abp
Georg Eder podczas Mszy św. w starym rycie udzielał święceń kapłańskich członkom tradycyjnego Instytutu Chrystusa Króla191, podobnie jak austriacki bp Klaus
Küng, ordynariusz Feldkirch, który niejednokrotnie podczas Mszy św. wg Mszału
Piusa V udzielał święceń kapłańskich i diakonatu w seminarium w Wigratzbad.192
Kard. Józef Ratzinger często krytykował teoretyczne i techniczne podejście
do świętych obrzędów. „Nie możemy w gronie profesorskich komisji po prostu wymyślać, co będzie lepsze i praktyczniejsze z punktu widzenia duszpasterstwa”.193
Po II Soborze powstało wrażenie, że w sprawach liturgii papież może
właściwie wszystko. Jednak liturgia nie jest robiona przez urzędy. Papież może być jedynie pokornym sługą jej prawidłowego rozwoju.
Liturgia, która jest „robiona”, opiera się na opinii i słowie człowieka;
jest zbudowana na piasku. Jedynie szacunek dla odgórności i zasadniczej niedowolności liturgii może zapewnić to, co jest naszą nadzieją:
święto, w którym zbliża się do nas to, co wielkie, czego nie robimy
sami, lecz co otrzymujemy jako dar. „Kreatywność” nie może być
autentyczną kategorią liturgiczną. Liturgia nie karmi się pomysłami
jednostki czy jakichkolwiek grup planistycznych. Przeciwnie, jest
ona wtargnięciem Boga w nasz świat. Liturgia będzie osobista, prawdziwa i nowa nie dzięki banalnym grom słownym czy wynalazkom,
lecz dzięki odwadze wyruszania w drogę do tego, co wielkie, co przez
rytuał zawsze nas poprzedza i czego nigdy nie możemy całkowicie
uchwycić.194

Jan Paweł II, ogłaszając w październiku 2004 r. Rok Eucharystii, podkreślił, iż:
„ważne jest, aby żaden wymiar Najświętszego Sakramentu nie był pominięty. Zawsze
bowiem obecna jest w człowieku pokusa, by zredukować Eucharystię do ludzkich
wymiarów”.195 Kard. Józef Ratzinger krytykował kręgi liturgiczne, które „majstrują
dla siebie liturgię niedzielną. Musi zniknąć to osobliwe czy samowolne konstruowanie”.196 Wzywał do przeprowadzenia swoistej „reformy”, która zaczerpnie na nowo
zarówno z bogactwa starej liturgii i doświadczeń ostatnich lat, aby zrealizować w pełni wskazania Konstytucji o liturgii II Soboru Watykańskiego. Szwajcarski purpurat bp
Wolfgang Haas popiera ten projekt. Jego zdaniem „utrzymywanie obecności starego
obrządku jest już najlepszym wkładem w przyszłą reformę liturgii. Przez to nastąpi
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odnowa liturgii we właściwym kierunku”.197 Jan Paweł II w 2001 r. uznał modlitwy
z Mszału św. Piusa V za wyrażające najgłębiej szacunek i pokorę człowieka wobec
Boga: „W Mszale Rzymskim, nazywanym Mszałem św. Piusa V znajdujemy bardzo
piękne modlitwy, przez które kapłan wyraża najgłębsze poczucie pokory i szacunku
względem świętych misteriów; to one objawiają samą istotę wszelkiej liturgii”.198
Zauważyć należy, iż w niektórych miejscach doszło do protestantyzacji katolickiego kultu. Świeccy czuli się uprawnieni do zastępowania kapłana w czasie
Mszy św., zapominając że „kapłaństwo urzędowe różni się istotowo od wspólnego
kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym”199 oraz
pomimo wyraźnego zakazu mówiącego, że „tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą
przewodniczyć Eucharystii i konsekrować chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią
Pana”.200
Pomimo, iż Ojcowie II Soboru Watykańskiego wyraźnie postanowili, iż „nikomu chociażby nawet był kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego dodawać,
ujmować lub zmieniać w liturgii”201, zakaz ten jest często ignorowany. Jan Paweł II
już na początku swego pontyfikatu wskazywał na podobne zagrożenia dla świętych
misteriów pouczając, iż:
Kapłan nie może uważać siebie za „właściciela”, który dowolnie
dysponuje tekstem liturgicznym i całym najświętszym obrzędem.
Nieliczenie się z przepisami liturgicznymi musi być odbierane jako
brak poszanowania dla Eucharystii podyktowany może indywidualizmem, a może bezkrytycznym stosunkiem do lansowanych opinii,
a może jakimś brakiem ducha wiary.202
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Wielu uczestników Mszy tradycyjnej czuje się bezpiecznie nie musząc się
obawiać źle rozumianej wolności liturgicznej. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w 2004 r. w instrukcji Redemptionis sacramentum powtórzyła, iż
samowolne modyfikacje liturgii nie tylko zniekształcają sposób jej sprawowania, ale
wywołują też wątpliwości doktrynalne, zamieszanie i zgorszenie wśród ludu Bożego.203 Ostrzeżenie instrukcji, będącej kontynuacją encykliki Jana Pawła II Ecclesia
de Eucharistia204, podkreśla papieskie przestrogi z niej pochodzące, „ażeby podczas
sprawowania Ofiary eucharystycznej normy liturgiczne były zachowywane z wielką
wiernością. Liturgia nie jest nigdy prywatną własnością kogokolwiek. Nikomu nie
wolno umniejszać wartości powierzonej nam Tajemnicy: jest ona zbyt wielka, ażeby ktoś mógł pozwolić sobie na traktowanie jej wedle własnej oceny”.205 Przepisy
liturgiczne są konkretnym wyrazem eklezjalności Eucharystii. Kongregacji Kultu
Bożego wyraziła też ubolewanie, iż „poczynając od czasów posoborowej reformy
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liturgicznej, z powodu źle pojmowanego poczucia kreatywności i przystosowania,
nie brakło nadużyć, które dla wielu były przyczyną cierpienia”.206
Kard. Ratzinger zauważył, że: „Kryzys Kościoła jaki obecnie przeżywamy,
zależy w dużej części od rozkładu liturgii, którą niekiedy postrzega się jakby Boga
nie było… Jeśli w liturgii nie pojawia się wspólnota wiary, to gdzie lub w czym zostaje wyrażona duchowa istota Kościoła? Wspólnota celebruje wtedy samą siebie,
niepotrzebnie zadając sobie trud”.207 Do tego depozytu dziedzictwa soborowego
nawiązał Jan Paweł II przypominając, że: „każdy z Kapłanów celebrujących Najświętszą Ofiarę musi pamiętać, że nie modli się w niej on sam ze swoją wspólnotą,
ale modli się cały Kościół”.208 Także kard. Francis Arinze, obecny prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ubolewał że: „wielu biskupów
i kapłanów nie poznało odpowiednio tekstów soborowych, czego następstwem są
liczne zmiany, dokonywane w sposób niewłaściwy”.209
329
Owoce II Soboru Watykańskiego kojarzą się bardzo często wyłącznie z księdzem odprawiającym msze „twarzą do ludzi”, „po polsku”, „po włosku”, „po angielsku”, itd. Uznano powyższe za „soborowy znak firmowy”. „Po Soborze wszędzie wznoszono nowe ołtarze, a kierunek celebracji versus populum wydaje się dzisiaj
właściwym owocem liturgicznej odnowy dokonanej przez Vaticanum II”.210 W tradycyjnej liturgii rzymskiej „Kierunek modlitwy wyraża teocentryczny charakter
liturgii, jest bowiem posłuszny napomnieniu: Zwróćmy się ku Panu!”211 „Wspólne
zwrócenie się na Wschód nie oznaczało, że kapłan »odwraca się plecami do ludu«
– nie był on uważany za aż tak ważnego. Chodziło o ten sam kierunek zwrócenia
się kapłana i ludu, którzy wiedzieli, że wspólnie zmierzają do Pana”.212 Poprzedni
prefekt Kongregacji Nauki Wiary proponował, by skoro wspólne zwrócenie się ku
Wschodowi nie jest już możliwe, to na środku ołtarza winien stać krzyż, by skupiał
wzrok kapłana i modlącego się zgromadzenia.
Do prawdziwych absurdalnych zjawisk ostatnich dziesięcioleci zaliczam fakt, że krzyż jest odstawiany na bok, aby nie zasłaniał kapłana.
Czy krzyż przeszkadza Eucharystii? Czy kapłan jest ważniejszy od
Chrystusa? Ten błąd należy naprawić możliwie jak najszybciej.213

Warto wsłuchać się w głos ubolewający, iż: „reforma liturgii wykazuje błędną
tendencję, by totalnie inkulturować liturgię w nowoczesny świat. Liturgia ma stać
się jeszcze krótsza, wszystko co rzekomo jest w niej niezrozumiałe, należy usunąć.
Pomysły takie świadczą o zupełnym niezrozumieniu istoty liturgii i uroczystości
liturgicznej”.214 Dzisiejszy papież nie poprzestawał jednak na krytyce, lecz wskazywał drogi, które mają doprowadzić do wyjścia z pewnego zaułka, w którym znalazła
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się kluczowa dla życia Kościoła i katolików dziedzina jaką jest liturgia. „Kapłan nie
jest showmanem, który coś wymyśla i zręcznie przekazuje innym. Kapłan może
być całkowicie pozbawiony talentu showmana, ponieważ reprezentuje coś zupełnie
innego i ponieważ w jego działalności w ogóle nie on jest na pierwszym miejscu”.215
„Liturgia nigdy nie jest tylko spotkaniem grupy ludzi, która samą siebie fetuje”.216
„Do zrozumiałości słowa Bożego prowadzą inne drogi rozumienia. Liturgia nie jest
czymś, co wymyślają wciąż nowe komisje. Jako dzieło komisji, stałaby się produktem. Liturgia musi zachowywać swą wielką ciągłość, swą ostateczną nienaruszalność, dzięki której rzeczywiście spotykam w niej tysiąclecia, a poprzez nią samą
wieczność”.217 Warto tu przywołać jeszcze jedną zasadę, która mówi iż „rozumienie
rzeczywistości liturgii jest czymś innym niż rozumienie samych słów liturgii”.218
W 2001 r. kard. Ratzinger przyznał, że od pierwszych reform był za wolnością dalszego używania starego Mszału. Uzasadniał to tym, iż już wówczas zaczęto mówić o zerwaniu z Kościołem przedsoborowym i o utworzeniu różnych
modeli kościołów: przebrzmiały Kościół przedsoborowy i nowy Kościół soborowy.
To, co było aż do 1969 r. właściwą liturgią Kościoła, czymś najświętszym dla nas
wszystkich, nie może po 1969 r. stać się czymś nie do przyjęcia. „Stary Mszał staje
się schronieniem dla wiernych, którzy w swoich parafiach nie znajdują już liturgii
celebrowanej rzeczywiście według autoryzowanych tekstów Kościoła”.219 Warto tu
przypomnieć niedawny papieski zakaz, iż „nie można tolerować tego, iż niektórzy
kapłani uważają się za uprawnionych do układania modlitw eucharystycznych”220
co prowadzi do dramatycznej sytuacji, albowiem „tam, gdzie manipuluje się coraz
swobodniej liturgią, wierni czują, że w rzeczywistości niczego się nie celebruje, i jest
rzeczą zrozumiałą, że porzucają liturgię, a z nią Kościół”.221 Hierarcha w innym
miejscu uznał za konieczny powrót w nowym Mszale do pewnych formuł obecnych
w Mszale św. Piusa V.

Benedykt XVI a Msza św. trydencka
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Kardynał Ratzinger, a dziś papież Benedykt XVI, to jeden z tych hierarchów,
którzy słowem i czynem wskazują, iż dawna liturgia nie tylko nie stanowi zagrożenia, lecz była i pozostanie trwałym świadectwem prawidłowego rozwoju życia liturgicznego. Niejednokrotnie sam celebrował uroczyste Msze św. w dawnym rycie (np.
18 kwietnia 1999 r. w Weimarze222). Wielu kardynałów odprawia Msze św., udziela
bierzmowania i święceń kapłańskich, przewodniczy nabożeństwom, adoracjom.
Jesienią 1999 r. bp Juan R. Laise OFMCap, odprawiał dla uczestników
Msze trydenckie223, zaś w 2000 r., podczas kolejnej edycji kolokwium, celebrowało
dwóch biskupów z Filipin. Bp Gregorio podczas homilii powiedział m.in., iż: „na-
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wet osoby młode, z pokoleń urodzonych po latach 60. doceniają stary ryt działając
pod wpływem swego sensus fidei, ponieważ są one spragnione bogactw duchowych
liturgii łacińskiej, a mają wrażenie, że zostały ich pozbawione. Tradycyjny ryt łaciński nie jest zabytkiem muzealnym, ale raczej źródłem pokarmu duchowego dla
pokoleń trzeciego tysiąclecia”.224 Kard. Jean-Marie Lustiger, były metropolita paryski odprawiał niekiedy Msze św. niedzielne w dawnym rycie (np. 1 października
2000 r. w paryskiej parafii Sainte-Eugene).225 Kard. D. C. Hoyos stwierdził w 2001 r.,
iż: „ryt poprzedni przechowuje silne wezwanie do sakralności i transcendencji, które w przeszłości zrodziło tak wielu świętych i kształtowało oblicze Kościoła w ciągu
tak wielu wieków”.226 Kard. Hoyos wielekroć podkreślał wartości, które przechowuje ryt poprzedni, jak „silne wezwanie do sakralności i transcendencji, które w przeszłości zrodziło tak wielu świętych i kształtowało oblicze Kościoła w ciągu tak wielu
wieków.” Podkreślił w związku z tym, że „powinno być rzeczą jasną, iż lex orandi jest 331
również lex credendi”.227
Dwudziestego trzeciego maja 2003 r. miało miejsce istotne wydarzenie dla
stosowania Mszału św. Piusa V w Kościele – w Bazylice Św. Piotra została odprawiona msza trydencka dla brytyjskiego Stowarzyszenia Mszy Łacińskiej. Mogło tak się
stać dzięki nakazowi Jana Pawła II wydanemu kard. Hoyosowi, aby Msza św. według Mszału z roku 1962 mogła być w Bazylice celebrowana.228 Mszę św. odprawił
benedyktyn o. Andrew Southwell z Londynu. Dzień później kard. D. C. Hoyos odprawił Mszę tradycyjną w Bazylice Matki Boskiej Większej w Rzymie, jednej z czterech głównych bazylik rzymskich. Papieska Komisja Ecclesia Dei wydała w związku
z tym wydarzeniem oficjalny komunikat. We Mszy św. uczestniczyli też kardynałowie: Alfons Stickler z Austrii, William Baum i Bernard Law z USA, Medina Estevez
z Chile, Francis Arinze z Nigerii, abp Julian Herranz oraz ok. 2 tys. osób. Kard.
Hoyos stwierdził wtedy m.in., iż:
zrządzenie Opatrzności pozwoliło nam dziś oddać kult Bogu przez
celebrowanie Boskiej Ofiary według rytu rzymskiego, który przyjął
kształt w tzw. Mszale św. Piusa V. To wy, drodzy wierni szczególnie
wrażliwi na ten ryt podjęliście inicjatywę tej celebracji. I jestem szczęśliwy mogąc odpowiedzieć na tę prośbę, aby uznać owoce świętości,
które uzyskał lud chrześcijański z Najświętszej Eucharystii w ramach
tego rytu. Nie można uważać, że tzw. ryt św. Piusa V obumarł. Autorytet Papieża wyraził swą serdeczną otwartość dla wiernych, którzy są
nadal przywiązani do wcześniejszego rytu i w nim znajdują solidny
pokarm duchowy w swej drodze uświęcenia. Stary ryt rzymski zachowuje więc w Kościele swe prawo obywatelstwa, pośród wielości rytów
katolickich, łacińskich i wschodnich. Ta czcigodna forma liturgiczna
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wykarmiła [Jana Pawła II] w dzieciństwie i w młodości, towarzyszyła
mu przy święceniach kapłańskich, przy pierwszej Mszy, przy konsekracji biskupiej – a więc stanowi część jego najpiękniejszego wieńca
wspomnień duchowych.229
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Konsekrację biskupią Karola Wojtyły w 1958 r. w rycie trydenckim przywołał sam Jan Paweł II, gdy przypomniał, iż: „wtedy jeszcze liturgia była bogatsza aniżeli dzisiaj”.230 Wypowiedzi kard. Hoyosa, uznające żywotność rytu Piusa V skrytykował franciszkanin o. Rinaldo Falsini, jeden z ekspertów II Soboru Watykańskiego
i Consilium przygotowującego reformę liturgiczną, który wcześniej publicznie
krytykował też poglądy liturgiczne kard. Ratzingera. Stwierdził on, iż: „katolicki
ryt św. Piusa V nie istnieje. Był ważny przed ostatnim soborem, ale został głęboko
zreformowany przez Pawła VI. Prawowity ryt rzymski jest tylko jeden. Mamy prawo
i obowiązek do pełnego mocy sprzeciwu wobec tych nieodpowiedzialnych wypowiedzi”.231 Mimo tego typu opinii kard. Hoyos często publicznie odprawia Msze
św. wg starego obrządku. Dziewiątego października 2004 r., podczas ponad trzygodzinnej uroczystej celebracji tradycyjnej Mszy św. w kościele św. Afry w Berlinie wyświęcił dwóch kapłanów z Bractwa św. Filipa Nereusza. Podczas ceremonii obecny
był metropolita berliński kard. Georg Sterzinsky.232
Trzeba przypomnieć, że Mszał Rzymski wg wersji typicznej z 1962 r. podlega naturalnemu rozwojowi i zatrzymanie go w tej samej formie przez niemal 50 lat
bez uwzględniania zmian choćby w sanktorale – przez ten czas przybyło grubo ponad tysiąc świętych i błogosławionych – z całą pewnością nie jest zgodne z organicznym wzrastaniem, jakiemu podlegał na przestrzeni wieków. Choć nieoficjalny, to
przecież faktyczny „zakaz celebrowania jej był błędem wczoraj. Dziś, po trzydziestu latach nadużyć liturgicznych, byłby on zbrodnią. Ale cała prawda o liturgii nie
jest z tego powodu utrwalona raz na zawsze w rycie z 1962 r.”.233
Analizując historyczne wydarzenia związane głównie z losami Mszału Piusa V po II Soborze Watykańskim, widzimy obecnie z wielu stron i osób przychylność dla jego zastosowania w Kościele. „Wielu wiernych uznaje, że dawna liturgia
respektowała doskonale godność tego, co święte. Przywiązanie do niej nie jest tylko
kwestią estetyki, ale potrzeby duchowej chwalenia w ten prawomocny przecież sposób, majestatu Bożego”.234 Z całą pewnością
potrzebujemy nowego wychowania liturgicznego, które w szczególności dotyczyłoby również kapłanów. Liturgika nie jest po to, by
ciągle przedstawiać nowe modele – to nie przemysł motoryzacyjny.
Liturgia jest czymś innym niż wymyślanie nowych tekstów, nowych

Artykuły

rytuałów, liturgia żywi się właśnie tradycją, którą nikt nie może manipulować. Świetnie wyczuwa to młode pokolenie. Ośrodki, w których
liturgię odprawia się bez żadnych tricków, z szacunkiem i powagą,
przyciągają młodych ludzi, nawet jeśli nie każde słowo jest dla nich
zrozumiałe.235

Ośrodkami takimi są miejsca, w których sprawuje się Msze trydenckie.
Jan Paweł II radykalnie występował przeciw deprecjacji przepisów liturgicznych,
bowiem „Eucharystia jest zbyt wielkim darem, ażeby można było tolerować dwuznaczności i umniejszenia”.236
Kard. Estevez przypomniał, iż: „istnieją osoby, które są bardzo przywiązane
do liturgii, którą odprawiano przed II Soborem Watykańskim. Władza kościelna rozumie tę wrażliwość i wita życzliwie pragnienie tych osób oraz grup. W Kościele za- 333
wsze zachodziło i będzie zachodziło współistnienie różnych rodzin liturgicznych,
zachowujących charakter w pełni katolicki”.237 Ten sam kardynał niejednokrotnie odprawia Mszę św. używając Mszału św. Piusa V. Stwierdzał, że jego celebracje
świadczą o szacunku i czci jaką Stolica Apostolska ma względem starej liturgii, „nie
mogło być inaczej: była ona źródłem życia dla Kościoła przez 1000 lat”.238 Kard.
Estevez uznał też, że nie tylko w starym, ale i w nowym rycie celebracja versus orientem jest naturalna i nie jest zakazana, że Jan Paweł II tak właśnie zawsze odprawia
Msze św. w swej kaplicy prywatnej. Jan Paweł II nie odprawiał wg starego rytu, gdyż
wedle słów kard. Esteveza „to sprawa nawyku”.239 Dość istotną informację podał
w maju 2002 r. o. Pierre Blet, profesor rzymskiego Gregorianum, mówiąc iż: „Mszę
św. Piusa V sam Papież odprawiał w czasie swych ostatnich wakacji”.240
Wielu jest zatem kardynałów, biskupów, w tysiące już można też liczyć kapłanów stosujących Mszał św. Piusa V w celebrze liturgicznej w wielu miejscach
świata. Pomimo wciąż istniejących tu i ówdzie napięć, dawny ryt na nowo zadomowił się w katolickich bazylikach, katedrach, kościołach i kaplicach.
Historia Mszału Rzymskiego św. Piusa V, jest pasjonująca, zwłaszcza losy
po II Soborze Watykańskim. Oto w XXI w., w epoce internetu i lotów kosmicznych,
jesteśmy świadkami zaskakującego odrodzenia rytu liturgicznego, sięgającego korzeniami starożytności, o którym do niedawna powszechnie sądzono, że został na
zawsze pogrzebany. Musi to budzić nadzieję, skoro formy obrzędowe uważane nie
tak dawno za skostniałe, archaiczne i zupełnie nie pasujące do współczesnej rzeczywistości, na nowo przekazują życiodajną moc przechowaną w księgach pokrytych
już często grubą warstwą kurzu.
Pomimo, iż w Polsce nie nastąpiły po II Soborze Watykańskim bolesne zmiany raniące Kościół od wewnątrz, mimo iż życie liturgiczne nie zostało zniekształ-
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cone tak, jak to miało miejsce w szeregu państw zachodnich, jednak i tu narasta
zaciekawienie starym, szlachetnym rytem, niepodatnym na nowinki, eksperymenty
i nadużycia. Być może w tym właśnie tkwi tajemnica coraz większego zainteresowania, głównie wśród młodych ludzi, dawną – choć przecie nie „aż tak” dawną – liturgią. W świecie, w którym zmiana coraz szybciej goni zmianę, w którym wszystko
zdaje się być relatywne, niepewne i subiektywne, kolejne środowiska i pojedyncze
osoby odnajdują rzeczywistość zupełnie im dotąd nieznaną. Czują się w tej tajemniczej przestrzeni jednak bezpiecznie – w sprawach najświętszych i najważniejszych,
w obcowaniu z Bogiem żywym w uobecnianej Ofierze Chrystusa. Podczas długiej
celebracji Mszy św. wg starego rytu czują się u siebie. Tu nie muszą się obawiać zmian
zakłócających kontemplację Najświętszego Oblicza Chrystusa, tu odnajdują świętą
ciszę towarzyszącą autentycznemu sacrum. Mszę trydencką uważają za „najpiękniejszą rzecz po tej stronie nieba”.
Zdumiewająca żywotność wielowiekowej liturgii już stała się pożyteczną
okazją rozważań o konieczności weryfikacji realizacji uchwał liturgicznych II Soboru Watykańskiego. Stary Mszał zaczyna być traktowany jako naturalny punkt odniesienia dla przeprowadzenia właściwej reformy liturgii.
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Do powołanego we wrześniu 1976 r. Komitetu Obrony Robotników, przekształconego następnie w Komitet Samoobrony Społecznej KOR, mimo szykan i represji, wciąż dołączali nowi ludzie. „Zgłosić się do współpracy mógł każdy – dobrze
było, jeśli miał referencje od osób wiarygodnych, ale nie musiał” – pisał Jan Józef
Lipski.1 Po przeczytaniu majowego Komunikatu z 1977 r., poświęconego zabójstwu
Stanisława Pyjasa, swą pomoc zaproponował nikomu dotąd nieznany Tomasz Michalak. W pierwszym odruchu, jak sobie przypominał, skierował się do Zbigniewa
Romaszewskiego, z „pomysłem i ewentualnymi chęciami pracy dla podziemia w tej
poligraficznej części”.2 Odesłany do Konrada Bielińskiego, trafił z kolei do Mirosława Chojeckiego, jednego z liderów Niezależnej Oficyny Wydawniczej. Posiadając
umiejętności profesjonalnego fotografowania, a zwłaszcza posługiwania się metodą sitodruku, okazał się bezcennym nabytkiem. „Choj” określał go jako „geniusza
od takich spraw niemożliwych”3; inni mieli za „złotą rączkę”.4 „Tomek zresztą był
pierwszym wojownikiem – mówił Adam Grzesiak, w odniesieniu do lat 70. i 80.
– a zarazem człowiekiem niezwykłym – od wszystkiego: od drukowania, kolportażu, fałszowania dokumentów, no i od drażnienia ubeków”.5 Przy wszystkich zaletach, należał do osób trudnych: „charakterologicznie, psychologicznie – nie bardzo
pasował do wielu innych ludzi. Malkontent” – uznawano.6
Michalak urodził się 10 marca 1950 r. we wsi Rychwarty, niedaleko Morąga.
W wieku 8 lat uległ poważnemu wypadkowi (wybuch niewypału), tracąc część dłoni
oraz, na kilka miesięcy, wzrok; nigdy go już w pełni nie odzyskał.7 Stąd też podstawówkę w miejscowości Ganty, gminie Piecki, musiał zamienić na Państwowy Zakład
Wychowawczy nr 8 na ul. Górnośląskiej 25 w Warszawie, szkołę z internatem dla
dzieci niedowidzących. „Miał urwane trzy palce u ręki oraz uszkodzone gałki oczne – oświadczała jedna z pracownic – Nie mógł się początkowo zaaklimatyzować
i wszyscy wychowawcy bardzo mu współczuli otaczając troskliwą opieką”.8 Mimo
niepełnosprawności kontynuował edukację w mrągowskim liceum ogólnokształcącym im. Obrońców Westerplatte. W trzeciej klasie zdobył III miejsce w olimpiadzie
chemicznej na szczeblu regionu północnego, co umożliwiało wolny wstęp na Wydział Chemii Uniwersytetu Toruńskiego. Niemniej, po zdaniu egzaminów wstępnych na UW (3,3 kandydata na miejsce „o czym – wspominał – dumnie informował
[...] transparent nad wejściem do gmachu w czasie trwania egzaminów”9), właśnie
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tam podjął studia. Przerwał je na czwartym roku, z własnego wyboru, dochodząc
do wniosku, że „warunki pracy i płacy [są w PRL-u] skandalicznie kiepskie bez rozróżniania i weryfikacji jakości wykształcenia”.10 Jako student mieszkał w akademiku
przy ul. Żwirki i Wigury 97/99, gdzie po raz pierwszy zetknął się z „bezdebitową
literaturą”, konkretnie z Archipelagiem GUŁag. Zadenuncjowany, jak sam twierdzi,
przez kolegę z sąsiedniego pokoju Władysława Maciasza, znalazł się w operacyjnym
zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Sprawa ciągnęła się od pierwszej połowy
1976 r. do listopada – ostatniego przesłuchania na ul. Opaczewskiej. „Skutkowało to
dla mnie tym, że SB tym samym zrobiła sobie kolejnego przekonanego do opozycji,
bo nie wyobrażałem sobie, iż żyję w kraju, gdzie nie można czytać książek, na jakie
ma się ochotę!” – pisał po latach.11 Przez pewien czas wydawało mu się nawet, że
„bezpieka nic nie robi, tylko poluje na facetów czytających prohibity. Taka Służba
Biblioteczna”.12 W przyszłości miał się przekonać, że jest zupełnie inaczej.
343
Obdarzony talentem technicznym (smykałką, jak określa się to w Warszawie), bez problemów posługiwał się sitodrukiem. Dzięki temu mógł drukować napisy na sprzedawanych następnie koszulkach, co pozwalało mu na łatanie skromnego budżetu. Zaletą tej metody był tani i prosty „warsztat drukarski”, składający się
głównie z ramki. Zaadaptowana na potrzeby podziemnych wydawnictw, mimo że
„wymagająca precyzji i fachowości”13, bardzo poręczna i bezpieczna w transporcie,
dawała nie tylko znakomite rezultaty w postaci kilku tysięcy dobrze czytelnych kopii, ale i niezbyt dotkliwe straty w razie ewentualnej wpadki.
Nowy nabytek Oficyny, chemiczny geniusz i fotograf-samouk14, bardzo
szybko wciągnął się do wydawniczej konspiry. W czerwcu 1978 r. na dłużej zainstalował się przy ul. Reymonta 27/111, w lokalu wynajętym z ogłoszenia od Rozalii
Buczyńskiej.15 Zajmował się tam m.in. wykonywaniem diapozytywów, co okazało
się o tyle niebezpieczne, że organy ścigania zyskiwały znakomity pretekst do potraktowania go jako pospolitego fałszerza.16
Michalaka „zwinięto” wiosną 1979 r., w powszechnym przekonaniu „na fali
aresztowań po próbie wysadzenia w powietrze pomnika Lenina w Nowej Hucie”.17
Komunikat KOR-u podawał, że w związku z wybuchem, mającym miejsce w nocy
z 17 na 18 kwietnia, dokonano 204 zatrzymań, 127 przesłuchań oraz 155 rewizji.18
W niespełna miesiąc później, 15 maja, w Expressie Wieczornym ukazała się notatka
dotycząca rzekomego podrabiania biletów PKS: „Technika wykonania […] wskazywała, że fałszował je doskonały fachowiec. […] Wyniki przeszukania pracowni […]
okazały się wręcz sensacyjne. Znaleziono sprzęt fotograficzny wysokiej klasy, aparaty, powiększalniki, teleobiektywy itp. a ponadto urządzenia umożliwiające produkcję dokumentów, pieczęci, itd. Co więcej wykryto mocno zaawansowane przygotowania do produkcji legitymacji studenckich, indeksów i banknotów 1000 i 500 zł.
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Gdyby nie szybka akcja milicji zapewne w niedługim czasie pojawiłyby się w kraju
liczne »koperniki« i »kościuszki«. Aresztowany fałszerz Tomasz M. jest fotografikiem-amatorem wysokiej klasy, ponadto ma nie ukończone studia chemiczne. Jest
człowiekiem utalentowanym, a zarazem pozbawionym skrupułów. Jak dotąd ustalono, swoją pracownię zdobył w sposób niezwykle prosty. Dał ogłoszenie w gazecie,
że poszukuje niekrępującego mieszkania w spokojnej dzielnicy Warszawy. Spośród
różnych ofert wybrał jedną – kawalerkę w spokojnej willowej dzielnicy. […] Nikt
z sąsiadów nie przypuszczał, że ten cichy, skromnie ubrany mężczyzna jest wysokiej
klasy fałszerzem. Czy Tomasz M. działał samotnie? Czy może on i jego pracownia
w eleganckiej kawalerce były tylko jednym z ogniw przestępczego łańcucha i jeszcze
ktoś jest zamieszany w aferę – wyjaśni dalsze śledztwo”.19
Mimo ewidentnie politycznego charakteru całej sprawy, możliwość skazania
Michalaka za przestępstwo kryminalne rzeczywiście istniała. Pretekstem mogły stać
się znalezione u niego odbitki negatywowe pieczęci (np. o treści Akademia Medyczna w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny) i biletów PKS-u,
a ponadto różnego rodzaju chemikalia.20
Decyzję o tymczasowym aresztowaniu podjęto 20 kwietnia 1979 r.21 Stanowiła ona pierwszy, od czasu narodzin niezależnego ruchu wydawniczego w latach
70., przypadek zamknięcia jego współpracownika na dłużej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin. „I to już była próba sił. […] Przeżyliśmy szok: nasz człowiek
siedzi! To był problem, bo w więzieniu znalazł się nie ktoś o głośnym nazwisku
i niekwestionowanej uczciwości, tylko osoba anonimowa, nikomu bliżej nieznana”
– mówił Grzegorz Boguta, dodając w 1989 r., że „to dzisiaj brzmi groteskowo”, ale
namawianie „szacownego towarzystwa członków KOR-u, aby podjęło jakieś kroki,
trwało długo”.22
Rozwój sytuacji wymuszał reakcję zarówno Nowej, jak i Komitetu.23 Podczas spotkania 23 kwietnia „padały propozycje poinformowania społeczeństwa, że
Michalak posiada alibi i fakt ten należy wykorzystać w informacji”. Antoni Macierewicz uznawał rzecz za posiadającą „szersze tło” i stanowiącą „jedną z prób wciągnięcia KSS KOR w sprawę wybuchu”. Stąd sugerował obranie taktyki „obrony lub
ataku. Zebrani zaakceptowali tę drugą możliwość”, w związku z czym zaplanowano
napisanie oświadczenia z postulatem podania przyczyn zatrzymania i dopuszczenia do aresztanta adwokata.24
Niedługo potem rozeszła się wiadomość, że podstawę oskarżenia stanowi
posiadanie materiałów, mogących posłużyć do fałszowania dokumentów i „stworzenie możliwości do ujawnienia tajemnicy wojskowej”. Na kolejnym zebraniu Jacek Kuroń proponował powołanie komisji lekarskiej „celem zbadania stanu zdrowia
Michalaka, który jest poważnie chory oraz zmiany środka zapobiegawczego”. We-
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dle wiedzy SB posiadanej z podsłuchu: „zdaniem części rozmówców (np. Kuronia)
postawione [...] zarzuty nie są związane z pomnikiem i stanowią tylko pretekst, żeby
go przetrzymać dłużej zwiększając w ten sposób dezinformację wokół tej sprawy,
która jest zrobiona tak, żeby ukryć prawdziwych sprawców”. Adam Michnik przekonywał, iż sytuacja jest „precedensowa” i podobnie jak ta Kazimierza Świtonia25,
może „okazać się zastawioną pułapką, a władza wpadła na nowy pomysł, żeby skompromitować korowców i w wypadku powodzenia iść tym śladem dalej”.26 Ostatecznie przyjęto oświadczenie, informujące o represjach wobec Michalaka, konfiskacie
sprzętu fotograficznego i wyposażenia drukarni sitodrukowej oraz inwalidztwie
zatrzymanego.27
Dyskusje, wciąż bez widocznego przełożenia na konkretne działanie, kontynuowano. Czwartego maja w mieszkaniu profesora Edwarda Lipińskiego spotkało
się ponad dwadzieścia osób, w tym m.in. sam Lipiński oraz Andrzej Celiński, Cho- 345
jecki, Ludwik Cohn, Wiesław Kęcik, Anna Kowalska, Kuroń, Lipski, Jan Lityński,
Halina Mikołajska, Macierewicz, Michnik, Piotr Naimski, Zbigniew Romaszewski,
Jan Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Jan Śreniowski, Henryk Wujec, a w charakterze
gościa – Irena Lasota. Zdania były podzielone (por. aneks). W cztery dni później
opracowany przez Kuronia i Zofię Romaszewską wniosek złożono do komisji redakcyjnej KOR-u. Jednocześnie jego współautor zaproponował wstrzymanie się
z publikacją.28 Osiemnastego maja, kiedy problem poruszono jako czwarty punkt
obrad, „wielu zebranych apelowało o szczególną rozwagę w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji ze względu na niewyjaśnienie wielu elementów”. Tendencjom tym
sprzeciwili się Bieliński i Chojecki. Obaj „próbowali wywrzeć nacisk na zebranych,
aby doceniając udział Michalaka w drukowaniu wydawnictw NOW-ej, udzielić mu
daleko idącej pomocy”. Efekt okazał się jednak bardziej niż skromny: „postanowiono wytypować osoby, które udzieliłyby swego poręczenia i w ten sposób umożliwić
[…] odpowiadanie z wolnej stopy”. Brano pod uwagę Kazimierza Brandysa i Tadeusza Konwickiego.29 Z kolei 21 maja, z ust Michnika padł postulat wystosowania listu
do Edwarda Gierka, zawierającego „żądanie zajęcia się sprawą […], gdyż w przeciwnym wypadku zostanie nadany jej rozgłos w okresie pobytu papieża”. Propozycję jednogłośnie uznano za „bezsensowną”. Ponadto podjęto decyzję o rezygnacji
z rozpowszechniania ulotki w obronie pod kościołami.30
W tej sytuacji „młodzi”, za wszelką cenę chcąc wyciągnąć swojego kolegę
z więzienia, postanowili działać na własną rękę. Anatol Lawina zdecydował się na
odbycie spotkania z funkcjonariuszem SB (por. aneks). Jakoby nie z ramienia Komitetu i Nowej, a we własnym imieniu (w co zresztą nie wierzył prowadzący rozmowę
mjr Stanisław Olejnik), proponował między stronami „mediację”. Oczywiście nie
wiadomo, czy wynurzenia, dotyczące np. „strajku” drukarzy lub też czekających na
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kolportaż druków, a nawet „zakłóceń porządku, uciekając się nawet do prowokacji” w czasie uroczystości z udziałem Jana Pawła II nie stanowiły jedynie elementu
blefu i próby zaszantażowania „przeciwnika”, aby ten, pod groźbą zaburzenia toku
czerwcowej papieskiej wizyty, uległ i wypuścił Michalaka. Tak czy inaczej dokument potwierdza predylekcję środowiska do negocjacji i uzurpowania sobie w nich
w roli mediatora, co w ówczesnej rzeczywistości wydaje się całkowitą fantasmagorią. Bezpieka oczywiście „propozycję” odrzuciła: „zagrożenie opisane przez Lawinę
jest wyolbrzymione, ilości rzekomo przygotowywanych oświadczeń zawyżone. Nie
należy podejmować dialogu z Chojeckim”.31
Bardziej zdecydowane kroki w obronie współpracownika podjęto dopiero
w czerwcu; 12 czerwca „konieczność wzmożenia akcji” uznał Kuroń. Zaproponował, aby sygnowany przez Robotnika apel kolportować „publicznie”, w ramach
KOR-owskiej demonstracji, wraz ze specjalną odezwą do społeczeństwa.32 Wtedy
też ukazał się 30 numer Komunikatu z listem do Amnesty International z 21 maja
wraz z Oświadczeniem Nowej z 20 maja. Zwracając się o zniesienie środka zapobiegawczego, wzięto za Michalaka pełną odpowiedzialność.33
Podczas posiedzenia komisji redakcyjnej KSS KOR u Anieli Steinsbergowej,
w którym uczestniczyli m.in. Kuroń, Cohn, Jerzy Ficowski, Lipski i Stefan Kawalec,
9 lipca, przy okazji sprawy Edmunda Zadrożyńskiego34 zgodzono się, że represjonowany Michalak stał się ofiarą powrotu „do wypróbowanych w latach stalinizmu
fałszywych oskarżeń. W stosunku do obydwu przyjęto propozycję wysuniętą przez
jednego z uczestników posiedzenia, aby skierować do niektórych związków zawodowych na Zachodzie pismo z prośbą o interwencję”. Tekst zaakceptowano po wprowadzeniu poprawek stylistycznych.35 W niedługim czasie odpowiednie deklaracje
złożyły redakcje Biuletynu Informacyjnego, Głosu, Placówki oraz Pulsu. Z ramienia
Zapisu wystąpili Jerzy Andrzejewski, Jacek Bocheński, Kazimierz Brandys i Wiktor
Woroszylski.36 Pierwszego lipca rozkolportowano w Warszawie 10 tys. apeli-oświadczeń.37 Podobny protest planowano w Krakowie. Protest podjęto nawet w Tarnowie,
gdzie mieszkańcy podpisywali zbiorową petycję do Prokuratury Generalnej.38
Kunktatorskie stanowisko Komitetu oraz przeciągające się, nic nie wnoszące dyskusje, spowodowały, że część działań okazała się najzwyczajniej spóźniona.
Prośba o wysyłanie protestów do władz i instancji sądowych pojawiła się w Komunikacie dopiero 1 września, bezpośrednio przed informacją, że 17 lipca aresztanta
zwolniono.39 On sam miał odpowiadać z wolnej stopy.
Tymczasem śledczy również działali opieszale. Pierwszych przesłuchań
dokonano w czerwcu. Idąc tropem Zespołu Społeczno-Kulturalnego Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Daniłowskiego 2/4, milicja zawezwała instruktora fotografii Michała Olszańskiego. Ten, uważając Michalaka za nieśmiałą niezda-
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rę, wykluczył, aby w klubowej ciemni zajmował się obróbką lub fotografowaniem
dokumentów i pieniędzy lub „innymi pracami z tym związanymi”.40 Fakt pożyczenia podejrzanemu biletu PKS-u potwierdził Mieczysław Taraś, konstatując, że
ilość znalezionych u jego znajomego odbitek rzeczywiście może wskazywać na
chęć dokonania fałszerstwa.41 Kolejnych, wybranych pro forma świadków przesłuchano we wrześniu. Obok osób, którym nazwisko podejrzewanego, podobnie jak
okazywane zdjęcie, nic nie mówiły42, zwrócono się np. do pracownicy Zakładu Wychowawczego nr 8, Józefy Maksymiak. Bez skutku – okazało się, że po ukończeniu
przez podopiecznego szkoły podstawowej nie miała z nim kontaktu.43 Na zaistniałą
okoliczność proszono także byłych studentów i mieszkańców akademika. Elżbieta
Radzio-Andzelm nie powiedziała wiele ponad to, że nigdy o niczym nie słyszała
i nie wiedziała.44 Podobnie jak Romana Majewska: w czasach studenckich pozowała koledze do kilku zdjęć portretowych, a w 1972 r., kiedy skończyła Uniwersytet, 347
ich znajomość uległa samoistnemu rozwiązaniu.45 Nic nowego nie wniosły także
zeznania innej „modelki” – Magdaleny Kumor46 oraz Włodzimierza Piskowskiego. Opowiadał o zainteresowaniu Michalaka (jak podkreślał człowieka spokojnego
i cichego) fotografią artystyczną i wykonywaniu przez niego zamówień dla różnych
czasopism oraz firmy kosmetycznej „Pollena”. Przyznawał co prawda, że jeszcze
w okresie uniwersyteckim razem fotografowali banknot, ale jedynie po to, aby kopiując na nim swoje zdjęcie oraz imię i nazwisko i adres zamieszkania stosować jako
wizytówkę.47
Sprawa ciągnęła się aż do grudnia. Wówczas sąd uznał, że nie posiada dostatecznych dowodów winy, ponieważ „nie można wykluczyć, że podejrzany będąc
amatorem fotografem wykonał dla innych, niż mu zarzucono, celów negatywy pieczątek i banknotów, a także posiadał farby drukarskie i odczynniki chemiczne”.48
Mimo tak niemiłych doświadczeń, zaangażowanie Michalaka nie malało,
a nawet wręcz przeciwnie. W okresie karnawału Solidarności kierował komórką
filmową Regionu Mazowsze49, a w stanie wojennym i później wsławił się umiejętnością perfekcyjnego podrabiania dokumentów. Był kilkakrotnie aresztowany i więziony (w 1982, 1986 i 1988), w latach 1983–1988 poszukiwany listem gończym.50
Przez cały ten okres grał ubekom na nosie. Uniknąwszy internowania, zatrzymany
z bibułą 31 stycznia 1982 r., wykpił się wylegitymowaniem spreparowanymi papierami na nazwisko Maciej Milnikiel, a po odwiezieniu na komendę ... podpisaniem zobowiązania do współpracy, którego oczywiście nie myślał realizować.51 Zwolniony
– przyjął tożsamość Stefana Bielińskiego.52 Ta bezkarność wydaje się tym bardziej
zdumiewająca, że traktowano go jako osobnika wyjątkowo niebezpiecznego, posiadającego „skłonności terrorystyczne” oraz zdawano sobie sprawę z fałszerskich
umiejętności.53 Sam bohater podsumowywał z perspektywy czasu: „Przez lat około
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jedenaście poklepywałem biedę z nadzieją na lepsze jutro albo z myślą, że może nie
uda się przeżyć i SB wykończy mnie rękami »nieznanych sprawców«. Brałem to
poważnie pod uwagę Dostałem umiarkowanej nerwicy, poznałem ludzi wspaniałych
oraz podłych. Zwiedziłem trochę aresztów i więzienie w Warszawie na ul. Rakowieckiej. Dostałem trochę pał po plecach i przeszedłem bicie i znieważanie w Pałacu
Mostowskich”.54
Swej działalności zaniechał na wieść o rozmowach dotyczących porozumienia na linii władza-opozycja. Jak uzasadniał: „nie mógłbym podawać ręki komuś,
kto przez lata był bandytą a przy stole mógł stać się kompanem. Moi byli koledzy
pijali wódkę z Czesławem Kiszczakiem, ohyda”.55
W 2001 r. z rąk ministra Andrzeja Zakrzewskiego otrzymał odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”. Od kilku lat pracuje jako informatyk. Ze względu na radykalne poglądy dotyczące roli bezpieki w kształtowaniu i działalności podziemia,
znajduje się na marginesie środowiska.

Aneks:
Nr 1
1979 maj, Warszawa – Fragment dyskusji KSS KOR z 4 V 1979 r. spisanej przez SB na
podstawie podsłuchu, dotyczący Tomasza Michalaka
Słowny opis zagrożenia (faktu)

348

[…] Na czoło wysunięto sprawę Tomasza Michalaka. J. [sic!] Chojecki stwierdził, iż KOR jako opozycja ponosi ostatnio zbyt dużo porażek podając jako przykład
skuteczne sparaliżowanie akcji TKN.56 Oświadczenie w sprawie T[omasza] Michalaka to też porażka, bo nic ono nie wnosi. Wystąpienie Chojeckiego dało asumpt do
dyskusji na temat zamierzeń i działań KSS-KOR w sprawie Michalaka. I tak:
– L[udwik] Cohn57 proponował zainteresować całą sprawą International
Amnesty;
– J[acek] Kuroń sugerował, by adw. Michalaka wystąpił z wnioskiem o zmianę środka zapobiegawczego z równoczesnym zrobieniem przez KSS-KOR wielkiej
wrzawy wokół tej sprawy;
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– A[dam] Michnik zgłosił wniosek o opracowanie i rozkolportowanie ulotki
(analogicznie jak w sprawie B[łażeja] Wyszkowskiego58);
– J[ózef] Śreniowski59 uznał, iż sprawa jest precedensowa i wymaga zdecydowanego działania ze strony KOR-u. Uważa, iż jest to uderzenie ze strony władz
w KOR i jeśli się ono powiedzie to będą dalsze;
– w podobnym tonie było wystąpienie Z[bigniewa] Romaszewskiego60, który określił istniejącą sytuację związaną z zatrzymaniami jako „postępującą faszyzację kraju”;
– poparcie dla zdecydowanego działania na rzecz uwolnienia T[omasza] Michalaka wyrażali w swych wystąpieniach: J[an] Lityński61, P[iotr] Naimski62 i H[enryk]
Wujec.63 Ten ostatni sugerował zainteresować powyższą sprawą prymasa;
– odmienne stanowisko zajęli A[niela] Steinsbergowa64 i L[udwik] Cohn.
Stwierdzili, iż sprawa jest nietypowa i niewygodna. A[niela] Steinsbergowa uważa, 349
iż nie należy angażować się w tę sprawę zbyt aktywnie. „Należy poczekać. KOR jest
organizacją poważną i musi się na czymś oprzeć. Nie można dopuścić do kompromitacji.” (Chodziło jej o fałszerstwo).
Po dyskusji J[acek] Kuroń zaproponował trzy wnioski:
1. Pismo w sprawie Michalaka alarmujące o stanie zdrowia, z którym delegacja KOR uda się do Prokuratury.
2. Ulotkę, na podstawie której zrobi się kolportaż.
3. Domaganie się amnestii informując, że istnieje więzień polityczny.
Cohn po głosowaniu upoważnił Komisję Redakcyjną do opracowania tych
tekstów na najbliższym posiedzeniu w dniu 8 V 1979 r. [...]
Z[atęp]ca Naczelnika Wydz[iału] IX Departamentu III MSW
[podpis nieczytelny]

Źródło: AIPN, 0204/1405, SOR „Gracze”, t. 8, k. 61–62, mps.
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Nr 2
1979 maj 29, Warszawa – Notatka służbowa zastępcy naczelnika Wydziału III-2 KS MO
mjra Stanisława Olejnika z rozmowy z Anatolem Lawiną dotyczącej akcji w obronie Tomasza Michalaka
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Tajne
Egz. nr 1
Notatka służbowa
Dnia 28 bm., zgodnie z otrzymanym poleceniem służbowym, przeprowadziłem rozmowę z Anatolem Lawiną65, zamieszkałym w Warszawie, przy ul. Podleśnej 40/39. Spotkanie odbyłem o godzinie 17.00 w wynajętym pokoju hotelu „Dom
Chłopa”, po telefonicznym uzgodnieniu z A[natolem] Lawiną czasu i miejsca spotkania. Na spotkanie przybył punktualnie, nie żądał abym wylegitymował się – wystarczyło mu, że nawiązałem do jego wcześniejszej rozmowy z redaktorem naczelnym Trybuny Ludu, tow[arzyszem] Józefem Bareckim.66
Po wstępnym oświadczeniu, że nie jest działaczem „KSS-KOR”, choć pod
wieloma względami zgadza się ze stanowiskiem prezentowanym przez tą [sic!] grupę i utrzymuje bliskie stosunki z wieloma osobami z tego środowiska, A[natol] Lawina przystąpił do meritum sprawy. Stwierdził, że ze względu na specyficzną i trudna sytuację, w jakiej obecnie znajduje się nasz kraj, i w trosce o to, żeby nie dopuścić
do zaostrzenia sytuacji wewnętrznej w okresie wizyty w Polsce Papieża Jana Pawła
II, zaproponował przedstawicielom „KSS-KOR” podjęcie, za jego pośrednictwem,
mediacji z władzami państwowymi w sprawie Tomasza Michalaka. Według relacji
Lawiny, sytuacja w środowisku KSS KOR rozwijała się następująco: Po zatrzymaniu
Michalaka w areszcie śledczym na okres 3 miesięcy i później, po ukazaniu się w Ekspresie Wieczornym notatki na ten temat, KSS-KOR oficjalnie nie zajął w tej sprawie
zdecydowanie określonego stanowiska. Taka postawa KOR-u wywołała oburzenie
wśród tzw. pracowników technicznych (drukarzy), podległych Mirosławowi Chojeckiemu. Ludzie ci wypowiedzieli posłuszeństwo kierownictwu KOR-u i ogłosili
strajk, zapowiadając, że jeśli KOR nie wystąpił w obronie Michalaka, to oni sami
będą go bronić własnymi metodami. Podejmując akcję obrony Michalaka, drukarze
opracowali oświadczenie firmowane przez „Niezależną Oficynę Wydawniczą”, da-
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towane na 21 maja 1979 r. Do podpisania tego oświadczenia wymienił wszystkich
„drukarzy” nakłonieni zostali [tak w tekście]: Konrad Bieliński, Mirosław Chojecki
i Adam Michnik. Oświadczenie to wydrukowane zostało w 100 tysiącach egzemplarzy i przygotowane jest do rozkolportowania, co ma nastąpić podczas uroczystości
z udziałem Papieża. Ponadto „drukarze”, jako ludzie znani ze swojej zdecydowanej
i desperackiej postawy, zapowiedziali [sic!] inne jeszcze działania, których bliżej nie
określali. Lawina twierdzi, że mogą oni wprowadzić nielegalnie na teren uroczystości z udziałem Jana Pawła II, większą ilość swych ludzi – drukując dla nich fałszywe
przepustki i usiłować doprowadzić do zakłóceń porządku, uciekając się nawet do
prowokacji.
Dowiedziawszy się o tym, Lawina zaproponował Chojeckiemu powstrzymanie „drukarzy” od kroków, które mogą wywołać nieobliczalne w skutkach szkody społeczne i polityczne. W nocy z 23 na 24 maja Chojecki powiadomił Lawinę, że 351
„drukarze” skłonni są odstąpić od swych zamiarów pod warunkiem, że najpóźniej
do środy, 30 maja br., akta sprawy Tomasza Michalaka udostępnione zostaną adwokatowi Sile-Nowickiemu a następnie, najpóźniej do godziny 24.00, w dniu 1 VI
1979 r. Michalak zostanie zwolniony z aresztu śledczego.
Po spełnieniu pierwszego żądania, klucze od pomieszczeń, w których zdeponowane są wydrukowane oświadczenia, zostaną przekazane osobie wskazanej
przez A[natola] Lawinę, co ma zapewnić uniemożliwienie samowolnego rozkolportowania ich przez kogoś z „drukarzy”. Spełnienie drugiego żądania ma spowodować
odstąpienie drukarzy od jakichkolwiek działań w okresie pobytu w Polsce papieża.
O powyższych żądaniach i chęci podjęcia mediacji z władzami ze strony M[irosława]
Chojeckiego i jego ludzi, A[natol] Lawina powiadomił osobiście redaktora Józefa
Bareckiego, w dniu 24 maja br. i do 28 maja oczekiwał na nawiązanie z nim kontaktu
przez osobę reprezentującą władze. Rozmawiając z red. Bareckim, Lawina przekazał
mu egzemplarze oświadczenia NOW-ej z 21 V 1979 r., oświadczenia KSS KOR z 15
V 1979 r. oraz maszynopis tekstu listu do papieża, zatytułowanego „pokłon do J. Św.
Jana Pawła II – Papieża”, który ma być doręczony papieżowi w imieniu katolików
współpracujących z KOR-em.
Na zakończenie A[natol] Lawina oświadczył, że gdyby władze uznały za stosowne rozmawiać z przedstawicielami „drukarzy”, to w ich imieniu może wystąpić
Mirosław Chojecki, razem z adwokatem Siłą-Nowickim i zależnie od wzajemnych
ustaleń, z udziałem A[natola] Lawiny, jako mediatora.
Ze swojej strony wyjaśniłem, że nie mogę zająć w tej sprawie żadnego stanowiska, gdyż chodzi tu o kwestie związane ze sprawą postępowania przygotowawczego w sprawie karnej o przestępstwo kryminalne. W sprawach takich kompetentnym
jest wyłącznie prokurator prowadzący lub nadzorujący takie postępowanie. Zapew-
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niłem jednak, że przedstawione przez niego propozycje przekażę osobom zainteresowanym i jeśli zajdzie potrzeba skontaktowania się z nim, to będę telefonował
do niego na podane mi numery telefonów (telefon do zakładu pracy: 32–46–29; tel.
domowy: 44–32–10). Na tym rozmowę zakończono.
Podczas rozmowy, A[natol] Lawina był nieco podekscytowany choć starał
się nie okazywać tego. Po wyjściu z pokoju hotelowego sprawiał wrażenie człowieka
zdenerwowanego.
Odniosłem wrażenie, że grupa Chojeckiego, a nie sam Lawina, jest inicjatorem podjęcia rozmów z władzami w sprawie Michalaka.
Wykorzystując aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną oraz przyjazd
papieża, licząc na to, że władze będą chciały uniknąć wszelkich ekscesów, Chojecki postanowił uciec się do szantażu i wymóc tym sposobem zwolnienie Michalaka
z aresztu śledczego. Należy spodziewać się, że opisane przez Lawinę zagrożenie jest
wyolbrzymione, że podane ilości rzekomo przygotowanych do kolportażu oświadczeń NOW-ej są wielokrotnie zawyżone. Uważam, że nie należy podejmować dialogu z Chojeckim, gdyż byłoby to pójście po linii przez niego wytyczonej.
Zastępca Naczelnika Wydziału III-2 KS MO
(–) mjr Stanisław Olejnik

Źródło: AIPN, 0248/37, SOR „Komitet”, t. 6, k. 182–184,mps.
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Sebastian Zawadzki
Znaczenie rozpadu przestrzeni imperialnej
dla budowania reżimu politycznego Rosji
postsowieckiej według Dmitrija Furmana
Dmitrij Furman urodził się w 1943 r. Ukończył Instytut Historii na Państwowym Moskiewskim Uniwersytecie. W okresie sowieckim zajmował się badaniami
z zakresu socjologii, historii i religii. Jest doktorem habilitowanym nauk historycz- 357
nych, głównym pracownikiem naukowym, a także profesorem w Instytucie Europy
Rosyjskiej Akademii Nauk. W Instytucie pełni funkcję dyrektora centrum problemów wzajemnych relacji pomiędzy Rosją, a państwami Wspólnoty Niepodległych
Państw oraz Europy. W ostatnim czasie zajmuje się badaniem procesów politycznych zachodzących w państwach postsowieckich. Szczególnie interesuje się budową i ewolucją reżimów politycznych, problemami stanowienia demokracji i sukcesji
władzy. Tematyce tej poświęcił prace, analizujące procesy zachodzące na: Ukrainie,
Białorusi, Azerbejdżanie, krajach bałtyckich, Czeczeni oraz Kazachstanie. Do jego
najważniejszych publikacji należy zaliczyć: „Наша странная революция”. Сборник
статей; „Украина и Россия; общества и государства” (ответственный редактор);
„Белоруссия и Россия, общества и государства” (ответственный редактор); „Чечня и Россия, общества и государства” (ответственный редактор); „Азербайджан
и Россия, общества и государства” (ответственный редактор); „Наши десять лет.
Политический процесс в России с 1991 по 2001 годы”; „Старые церкви, новые
верующие” (ответственный редактор); „Старые церкви, новые верующие. Религия в массовом сознании постсоветской России”. Jest autorem ponad stu artykułów naukowych, ponad piętnastu książek. Jego prace opisujące relacje społeczeństwa
i państwa mają duże znaczenie dla zrozumienia systemów politycznych na obszarze postsowieckim. Aktywność Furmana nie kończy się tylko na polu naukowym.
Prowadzi również działalność dziennikarską. Jego artykuły można znaleźć w takich
pismach jak np. Московские новости czy Независимая газета. W Polsce znany jest
z publikacji we Wprost, Forum oraz Dzienniku.
Zdaniem Dmitrija Furmana system polityczny Rosji jest wynikiem nałożenia się kilku czynników z okresu tworzenia jej niezależnego bytu. Po pierwsze podstawy państwa związane są z jego kształtowaniem jeszcze w okresie istnienia Związ-
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ku Sowieckiego. Ruch demokratyczny, którego hasła były najbardziej słyszalne, nie
był jednak dominujący w społeczeństwie, dla którego najważniejszy był porządek,
stabilizacja i równość. Sam Borys Jelcyn wygrał wybory prezydenckie nie głosząc
tak naprawdę haseł demokratycznych, a najbardziej skuteczne okazały się hasła walki z przywilejami nomenklatury, czyli odwołujące się prostego populizmu oraz do
mitu, iż to Rosja w rzeczywistości utrzymuję państwo, a pozostałe republiki jedynie wykorzystują wytworzone przez nią zasoby i bogactwo.1 Poglądy reprezentowane przez inteligencję nie były powszechnie znane i przede wszystkim nie uzyskały
poparcia społecznego. Ponadto struktura ruchu demokratycznego nie była zorganizowana. Stanowiło to jego podstawową słabość. Co więcej, w swojej ideologii dopuszczał istnienie silnej władzy wykonawczej, która mogła łamać prawo. Wzorcami
politycznymi pozostawały takie postaci jak generał Pinochet, a przede wszystkim
Piotr I i Piotr Stołypin2, którzy reprezentowali wzorzec władzy autorytarnej. Furman zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny czynnik sankcjonujący przemiany w Rosji na początku lat 90. XX w. Otóż według niego na samym początku zaaprobowano
nieprawidłowości przy przejmowaniu majątku państwowego. Wszystkie metody
walki z komunistycznym dziedzictwem były dozwolone, zarazem należało zagwarantować, aby system komunistyczny nie wrócił a przedstawiciele dawnej władzy nie
odzyskali swojej pozycji. Przemiany należało przeprowadzić szybko i nie oglądając
się na koszty. Być może było to efektem świadomości braku społecznego poparcia
dla przeprowadzanych przemian reżimu społeczno-politycznego oraz wprowadzania zasad wolnego rynku. Zaakceptowanie przez demokratów metod niezgodnych
ze standardami odpowiadającymi formalnie wyznawanym przez nich poglądom,
tworzyła atmosferę akceptacji wprowadzania wolnego rynku, zmian ustrojowych
metodą autorytarną. Taka postawa obrońców demokracji podkopywała ich i tak
niewielkie poparcie społeczne.
W tym powyższym opisie można zauważyć dwie rzeczy, na które zwraca
uwagę Furman. Otóż ruch demokratyczny nigdy nie reprezentował większości
społeczeństwa, które nie miało żadnego doświadczenia związanego z funkcjonowaniem reżimu demokratycznego. Ponadto sami demokraci byli przecież częścią
społeczeństwa. W innej formie powtórzył się paradoks pierestrojki, przeprowadzonej
przez aparat biurokratyczny ukształtowany przez system sowiecki. W okresie przełomu demokrację wprowadzała w Rosji ta część społeczeństwa, która nie rozumiała jej zasad, a wręcz je odrzucała. Hasła demokratyczne nie stanowiły konsensusu,
na którym budowano nowy reżim polityczny. Co więcej głoszone przez nich hasła o swobodzie politycznej, wolności słowa, władzy, która powinna reprezentować
społeczeństwo, poszanowaniu prawa, były od samego początku łamane. Przyzwolenie na łamanie prawa oraz legalizację bezprawnego przejmowania prywatyzowanej
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własności podkopywało poczucie sprawiedliwości. Władza, która dochodziła do
zajmowanych stanowisk głosząc hasła walki z przywilejami, sama budowała swoją
pozycję na tworzeniu jeszcze większych. Następstwem tego procesu stało się podkopywanie tych wartości, nawet w tej części społeczeństwa, która je popierała. Poza
tym ta jego część3, która je popierała na samym początku istnienia nowego reżimu
w pierwszej połowie lat 90. XX w. najbardziej odczuła jego skutki. Zanim w Rosji
zbudowano reżim demokratyczny społeczeństwo i sama władza przestały dążyć do
jego rzeczywistego wprowadzenia.
Władza Borysa Jelcyna od samego początku poszukiwała innego fundamentu, na którym mogła się oprzeć i zagwarantować sobie dominującą pozycję w systemie politycznym. Biurokracja będąca częścią dawnej nomenklatury partyjnej stała
się faktycznym sojusznikiem nowej władzy. To ona uzyskała dostęp do prywatyzowanych przedsiębiorstw. Często to jej przedstawiciele znajdowali się na ich czele 359
w okresie sowieckim, a w niezależnej Rosji stali się ich właścicielami. Uzyskiwali
dzięki dostępowi do urzędu prezydenta do najbardziej dochodowych części gospodarki, czyli do związanych z wydobywaniem i eksportem surowców energetycznych.
To wreszcie w okresie zmian biurokracja stała się elementem struktury władzy, która
faktycznie zaczęła kierować polityką państwa. Taki model relacji wewnętrznych był
tym łatwiejszy do zaakceptowania również dla samych rządzących. Jelcyn przecież
sam był przedstawicielem dawnej nomenklatury i rozumiał w jaki sposób funkcjonował poprzedni system i co należy z niego zachować, aby jego władza została
utrzymana, a nawet wzmocniona. Nie należy zapominać, że w pierwszym okresie
istnienia niezależnej Rosji nowe państwo przeżywało ogromne trudności, związane
z przejmowaniem kompetencji urzędów związkowych, ułożeniem relacji pomiędzy władzą centralną a podmiotami federacji, konkurencji na jej szczytach w latach
1991–1993 pomiędzy Radą Najwyższą a prezydentem, a także poważnymi trudnościami gospodarczymi. Na problemy te nałożyły się podziały wewnątrz aparatu biurokratycznego, powstałe jeszcze w okresie sowieckim. W nowej Rosji stały się one
elementem konstytuującym reżim polityczny. W sytuacji braku jasnych kryteriów
określających kompetencje pomiędzy organami władzy dochodziło do rywalizacji
o dostęp do nich i próby ich przejęcia. Władza prezydenta pozwalała na stworzenie
mechanizmu, w którym to urząd ten sankcjonował nowy porządek i wkraczał dla
zażegnania sytuacji konfliktowych.
Aparat biurokratyczny nigdy nie stanowił monolitu, co więcej dochodziło
pomiędzy jego poszczególnymi częściami do rywalizacji o dostęp do zasobów, czy
wręcz rzeczywistych ośrodków władzy. W okresie sowieckim te podziały przebiegały wzdłuż resortów, dążących do zdobycia jak największego udziału w obrębie
gospodarki centralnie planowanej, oczywiście w warunkach dominacji kompleksu
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wojskowo-przemysłowego. Dodatkowo system był konstytuowany przez partię komunistyczną, która przez swoje przedstawicielstwa jednoczyła całe państwo. Powstanie niezależnej Rosji i zdelegalizowanie partii komunistycznej spowodowało, że
istniejące podziały stały się elementem charakterystycznym dla całego reżimu politycznego. Przy braku struktury, która by ją jednoczyła, jego poszczególne elementy
rozpoczęły rywalizację o jak największy udział w dostępie do władzy. Skoro najwyżsi przedstawiciele władzy państwowej przejęli swe kompetencje metodą jawnego
puczu to do analogicznych sytuacji dochodziło na niższych szczeblach. Dotyczyło
to podmiotów federacji, która w ten sposób stała się organizmem zbliżonym swoją
wewnętrzną strukturą i podziałem kompetencji do dobrowolnej konfederacji suwerennych państw uznających jedynie zwierzchność Moskwy nad sobą. Od początku
istnienia Rosji brakowało w nim silnej władzy centralnej i ideologii, która stałaby się
jego elementem konstytuującym.
Furman podkreślając, iż nigdy w dziejach Rosji nie doszło do demokratycznego przekazania władzy, ukazuje jednak pewien paradoks legitymacji władzy
prezydenta Jelcyna. Wygrane wybory w 1991 r., jeszcze w sowieckiej Rosji, najbardziej odpowiadały właśnie takiemu przekazaniu, a także były rzeczywiście wyborami alternatywnymi i uczciwymi.4 Odbyło się to jednak w ramach jednej z republik Związku Sowieckiego, a więc było częścią organizmu politycznego o całkowicie
scentralizowanym ustroju. Konsekwencją tego był fakt, że formalna władza, jaką
posiadał była w rzeczywistości niewielka. Jednak w 1991 r. jego faktyczna pozycja
polityczna była nieporównywalnie większa. Był postrzegany jako konkurent Gorbaczowa do władzy nad całym państwem. Po fiasku tzw. puczu Janajewa i osłabieniu
władzy centralnej, władza polityczna nad Związkiem Sowieckim została jawnym
puczem przechwycona przez Jelcyna i przesunięta w obręb instytucji jednej z republik. W ten sposób został położony fundament tworzącego się reżimu politycznego.
Dokonanie puczu oraz doprowadzenie do upadku wspólnego państwa stworzyło
sytuację, w której przedstawiciele najwyższych władz postawili się ponad prawem.5
Przeprowadzenie tych procesów, do których nie mieli żadnych uprawnień, a co
więcej w przypadku państwa sowieckiego doprowadzenie do jego upadku wbrew
wynikom referendum, w którym społeczeństwo opowiedziało się za jego utrzymaniem w przypadku zmiany władzy, mogło zakończyć się postawieniem ich przed sądem.6 Według Furmana w ten sposób powstał mechanizm władzy bezalternatywnej,
w którym nie może dojść do jej legalnego przekazania opozycji. Paradoksalnie był
on przez nią jeszcze wzmacniany. Głoszenie haseł, w których wieści się, że w przypadku zwycięstwa wszystkich odpowiedzialnych za upadek Związku Sowieckiego, za przeprowadzenie prywatyzacji czy za rozstrzelanie parlamenty postawi się
przed sądem jeszcze wzmacniało wewnętrznie system. Rządzący robili wszystko,
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aby zmiana władzy się nie dokonała. Biurokrację, którą dopuszczono do udziału
we władzy, czy to poprzez proces prywatyzacji, czy też przez bezpośrednie przekazanie części uprawnień, wykorzystano do ustabilizowania reżimu politycznego.
Utrzymując procedury wyborcze stworzono za tą fasadą model relacji, w których
wszystkie realne decyzje polityczne były podejmowane poza jakąkolwiek kontrolą
organów wybieralnych.
Mechanizm władzy bezalternatywnej, w której realne uprawnienia znajdują się w ramach jednej grupy politycznej stał się obowiązującym paradygmatem
w państwie. Według Furmana konsekwencją tego stała się jego ewolucja w kierunku
przejmowania przez rządzących wszystkich ośrodków władzy. Nie przewidywano
oddania władzy w ręce jakiejkolwiek opozycji. Żaden „krok w tył” nie był brany pod
uwagę. Należało się spodziewać dalszych posunięć, wzmacniających bezalternatywny system władzy. W latach 90. XX w. przy słabości urzędu prezydenta związanej ze 361
stanem zdrowia Borysa Jelcyna taka ewolucja była utrudniona i to pomimo akceptacji społeczeństwa dla władzy autorytarnej. Poparcie Zachodu dla przemian demokratycznych dodatkowo ograniczało te możliwości.7 Wprowadzenie otwartej dyktatury
wojskowej lub innego systemu represyjnego było niemożliwe. Należało się pod tym
względem liczyć ze zdaniem państw demokratycznych. Oparcie się na demokratycznych liderach wewnątrz kraju było tego logicznym następstwem. Ruch demokratyczny nie posiadając silnego poparcia społecznego stanowił wygodnego sojusznika,
który był bardziej uzależniony od prezydenta niż prezydent od niego. Jelcyn stał się
gwarancją, że zmiany w kierunku przemian demokratycznych mogą nastąpić. Poza
tym był jedyną liczącą się przeciwwagą dla obozu komunistycznego, który potencjalnie mógł zwyciężyć i zdominować wszystkie ośrodki władzy. Pod tym względem
samo poparcie demokratów udzielone Jelcynowi stawało się bezalternatywne.
Słabość ruchu demokratycznego przy jednoczesnej niemożności działań
otwarcie łamiących zasady demokratyczne, nakładały się na istniejące podziały
w ramach samego obozu władzy, poważne problemy związane z jego legitymacją,
istniejącym dużym niezadowoleniem społecznym, silną opozycją dominującą
w parlamencie. Stało się to powodem poszukiwania oparcia w innych częściach
systemu politycznego. Poparcia tego udzielili regionalni baronowie, rodząca się
oligarchia i aparat biurokratyczny. Jednak spowodowało to, że władza była zmuszona do pójścia na kompromis w stosunku do tych podmiotów. Zagwarantowanie gubernatorom miejsca w Radzie Federacji wzmocniło ich pozycję względem
władzy centralnej. Stali się elementem obowiązującego systemu politycznego. Mieli
bezpośredni udział w samym procesie tworzenia prawa. Oligarchom dano dostęp
do prywatyzowanych przedsiębiorstw, przekazano kontrolę nad rynkiem mediów,
pożyczek gwarantowanych. Wszystko to umacniało ich pozycję ekonomiczną. Roz-
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poczęło się budowanie wielkich imperiów gospodarczych kontrolujących poszczególne sfery gospodarki. Z kolei biurokracja zagwarantowała sobie pozycję w obrębie
samej władzy, w której mogła prowadzić własne interesy.
Powyższy model funkcjonowania reżimu politycznego ukształtował się
również w następstwie kryzysów pierwszej dekady istnienia niezależnej Rosji. Doprowadziły one do stabilizacji wewnętrznych relacji pomiędzy podmiotami sceny
politycznej, ale jednocześnie stworzyły one wyzwania, przed którymi stoi państwo
mogące doprowadzić do innych kryzysów o znacznie poważniejszych następstwach. Rok 1993 był formalnie okresem, w którym zostały położone instytucjonalne podwaliny reżimu politycznego. Stąd Furman nazywa ten pierwszy kryzys
instytucjonalnym.8 Do tego roku w jednym systemie politycznym funkcjonowały
dwa organa władzy, które posiadały tak szeroki zakres kompetencji, który umożliwiał im jego zdominowanie. I prezydent, i parlament posiadały sowiecką legitymację swoich pełnomocnictw. Jednak Zjazd Deputowanych Ludowych zakres swoich
kompetencji miał zapisany w konstytucji, a prezydent doszedł do swoich uprawnień
dzięki przejęciu (do którego nie miał żadnej legitymacji) prerogatyw głowy państwa
sowieckiego. Śledząc tok myślenia Furmana w momencie wskazywania początków
mechanizmu bezalternatywności można stwierdzić, że sposób rozprawy władzy
wykonawczej z władzą ustawodawczą był do przewidzenia. Bezprawne przejęcie
uprawnień prezydenta Związku Sowieckiego przez Jelcyna od samego początku
postawiło go w pozycji reprezentanta organu, który żeby utrzymać swoją rolę w systemie politycznym był zmuszony do szukania sposobu ograniczenia uprawnień
władzy ustawodawczej. Oparcie się na ruchu demokratycznym, na aparacie biurokratycznym, która częściowa przekształcała się we właścicieli prywatyzowanych
przedsiębiorstw stworzyła bazę, na której oparła się władza prezydenta w konflikcie
z Radą Najwyższą. Dodatkowo udzielane poparcie Zachodu (polityczne i gospodarcze) przy korzystnym ustosunkowaniu opinii społecznej akceptującej autorytarny
sposób sprawowania władzy umożliwiło siłową rozprawę z parlamentem. Przyjęta
w grudniu 1993 r. konstytucja stworzyła instytucjonalny porządek, w którym prezydent posiada szeroki zakres kompetencji9 przy jednoczesnym wykorzystywaniu
pozaprawnych możliwości wpływania na bieżące wydarzenia. Parlament został
ograniczony do roli reprezentanta społeczeństw i opozycji politycznej, który nie ma
realnych możliwości realizacji własnych kompetencji. Urząd prezydenta, przy słabości pozostałych organów władzy państwowej, stał się dominującym podmiotem
w ramach systemu politycznego. Kryzys roku 1993 umożliwił jego instytucjonalne
ukształtowanie.
Aż do roku 1999 pojawiające się wydarzenia kryzysowe nie były rezultatem
niedoskonałości mechanizmu. Ani rok 1996, kiedy to w wyborach prezydenckich
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kandydat komunistów Giennadij Ziuganow odgrywał rolę potencjalnego zwycięscy,
który jednak realnie nie miał na to żadnych szans, ani rok 1998, rok kryzysu gospodarczego nie były kryzysami instytucjonalnymi. Były to tylko kolejne etapy ewolucji reżimu politycznego, w następstwie których kształtował się model wewnętrznych relacji politycznych i gospodarczych pomiędzy podmiotami władzy. Dopiero
w roku 1999 pojawił się realny kryzys, który zagrażał jego dalszemu funkcjonowaniu
na dotychczasowych zasadach. Jego źródłem była choroba Borysa Jelcyna i problem następstwa władzy. W następstwie kryzysu gospodarczego, kolejnych kryzysów
gabinetowych, kolejnych wizyt w szpitalu, a przede wszystkim pojawienie się silnej indywidualności politycznej w postaci Jewgienija Primakowa spowodowało, że
rządząca grupa zza pleców chorego prezydenta została zmuszona do przygotowania planu, dzięki któremu ich pozycja w państwie miała zostać zachowana. Wokół
Primakowa, który będąc premierem zdobył sobie społeczny autorytet, zaczęła się 363
tworzyć koalicja niektórych regionalnych baronów, która mogła stać się początkiem
budowania organizacji zdolnej do zdobycia władzy. Jednak z punktu widzenia rządzącej ekipy był on zbyt samodzielny i nie można mu było w pełni ufać. Kandydat
na następcę musiał być w pełni zależny od nich i gwarantować zachowanie istniejącego porządku i relacji wewnątrz reżimu politycznego. Władimir Putin jako premier,
a później jako pełniący obowiązki prezydenta był właśnie takim kandydatem. Wskazanie następcy przez urzędującego prezydenta stało się obowiązującym modelem
przekazania władzy. W tym modelu jest ona przekazywana w obrębie zamkniętej
ekipy rządzącej, w której żadna osoba z zewnątrz nie ma szans na jej przejęcie.10
W roku 1991 Borys Jelcyn wygrał wybory w realnej konkurencji z Nikołajem Ryżkowem. W roku 2000 przejęcie władzy przez Władimira Putina odbyło się już bez
jakiejkolwiek rywalizacji.
Według Dmitrija Furmana kryzys 1999 r. przyniósł Rosji mechanizm przekazywania władzy. Spowodowało to utrwalenie reżimu politycznego. Rządząca ekipa dzięki społecznej akceptacji takiego mechanizmu uzyskała możliwość utrwalenia
swej władzy na bazie ukształtowanej już struktury instytucjonalnej. W tym przypadku wskazywany jest jeszcze jeden interesujący argument świadczący o przezwyciężeniu następstw tego kryzysu. Pomyślnie dla rządzących zakończony proces przekazania władzy spowodował, że reżim instytucjonalny przestał być identyfikowany
z nazwiskiem jego twórcy. Furman wskazuje, że dojście do władzy w sposób akceptowany dla społeczeństwa całkowicie nowej osoby spowodował, że istniejący reżim
uzyskał nową legitymację dla sposobu sprawowania władzy. Wskazując jednak na
ten argument nie zauważa, że aktualnie w Rosji władza jest znowu identyfikowana
z jednostką ją sprawującą i w 2008 r. po raz kolejny będzie okresem przekazania władzy, i po raz kolejny reżim będzie musiał go przezwyciężyć. W latach 90. mieliśmy
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do czynienia z reżimem Jelcyna. W pierwszej dekadzie XXI w. jesteśmy świadkami
powstawania i rozwoju reżimu Putina. Czy po roku 2008 będzie budowany nowy
reżim identyfikowany z jego twórcą? Czy bardziej to odchodzący na „emeryturę”,
ale wciąż będący w sile wieku, Putin będzie strzegł swego dziedzictwa? Konsekwencją tego jest zaprzeczenie tezie stawianej przez Furmana. Nie nastąpiło w praktyce oddzielenie reżimu od osoby sprawującej władzę. Chyba, że uznamy, iż celem
pierwszej dekady było doprowadzenie do tego, żeby dziedzictwo Jelcyna przestało
być istotnym elementem rzeczywistości politycznej. Dmitrij Furman zwraca uwagę, iż sposób sukcesji władzy może stać się źródłem zasadniczych przemian reżimu
politycznego. Dokonywanie co 8 lat namaszczenia następcy może doprowadzić do
depersonalizacji reżimu politycznego.11
W rezultacie stabilizacja polityczna, zagwarantowana obecnie wysokimi cenami surowców energetycznych, może się dużo łatwiej załamać. Tak jak wybory są
zinstytucjonalizowaną przypadkowością, tak w przypadku sukcesji ową przypadkowość będzie się ogniskować w sytuacji wyboru następcy. Jeśli w 2008 r. następcą jest
Dmitrij Miedwiediew, a wyboru dokonał Władimir Putin, to kto będzie dokonywał
wyboru w roku 2016? Czy będzie to jeszcze Putin, czy może Miedwiediew, a czy
sam Putin nie wróci już w roku 2012?12
Rosja odtwarzająca silną władzę centralną, wchłania coraz to nowe kompetencje, pozbawiając autonomii i niezależności kolejne sfery, które na przestrzeni lat
90. XX w. mogły swobodnie realizować swoje kompetencje. Dotyczyło to regionalnych baronów, którzy zasiadając w Radzie Federacji posiadali znaczący wpływ na
bieżące wydarzenia polityczne. Odnosiło się to także do opozycji, która, mimo braku realnych kompetencji, potrafiła zdominować Dumę Państwową i regionalne organy ustawodawcze, poszczególnych części aparatu biurokratycznego, które posiadały
kompetencje do realizacji uprawnień państwowych. Były to też grupy gospodarcze,
wpływające na podejmowane przez państwo decyzje. Społeczeństwo głosujące na
opozycyjne ugrupowania potrafiło pokazać czy polityka realizowana przez władzę
jest akceptowana zaś media dawały rzetelną wiedzę na temat bieżących wydarzeń.
Wszystko to odeszło w przeszłość, przestało odgrywać swoją rolę. W nowym reżimie instytucjonalnym, do którego powstania nie była konieczna zmiana ustawy
zasadniczej, istotą nie jest ukazywanie różnorodności interesów i ich uzgadnianie,
ale akceptacja przyjętych w ramach rządzącej biurokracji decyzji bez zbędnych dyskusji i ich realizacja przez wszystkie szczeble władzy państwowej. W tą realizację
powinny być zaangażowane wszystkie siły, począwszy od państwowych, przez gospodarcze oraz społeczne. W korzystnych warunkach rozwoju gospodarczego, przy
wykorzystaniu dostępnych kompetencji reżim polityczny uzyskał możliwość odtworzenia silnej pozycji władzy centralnej, której zadaniem jest jego kontrolowanie
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i skuteczne realizowanie własnych prerogatyw. Władza odzyskała inicjatywę, którą
przez dekadę lat 90. XX w. całkowicie zatraciła.
Przedstawiona powyżej sytuacja tworzenia nowego reżimu instytucjonalnego, w którym to władza centralna uzyskała pozycję dominującą, a wszelkie inne
organy przestały odgrywać istotną rolę według Dmitrija Furmana oznacza, że rozpoczął się okres jego rozkwitu.13 Symbolem tego jest właśnie szybkie przekazanie
władzy z rąk pierwszego prezydenta do rąk drugiego. Wiek XXI rozpoczął się dla
Rosji w idealny sposób. Dynamiczny rozwój gospodarczy przy korzystnych cenach
na surowce energetyczne zapewnia krajowi stabilizację społeczną. Szybkie przekazanie władzy dało poczucie stabilizacji politycznej. Następca Borysa Jelcyna – Władimir Putin cieszy się nie słabnącym poparciem społecznym daje władzy legitymację dla realizowanych przez nią decyzji. Proces centralizowania władzy, ograniczania
swobód politycznych, wolności słowa przebiega, dzięki temu, w sposób efektyw- 365
ny. Putin, w odróżnieniu od Jelcyna, który był rewolucyjnym samozwańcem i jego
osoba kojarzyła się z upadkiem Związku Sowieckiego, daje poczucie stabilizacji.14
Jest kojarzony z odrodzeniem silnego reżimu politycznego i porządku. W krajach
postsowieckich w latach 1993–1994 do władzy doszły siły, które były przedstawicielami dawnych komunistycznych partii.15 Było to następstwem reform gospodarczych i społecznych. W tym okresie silniejszy okazywał się resentyment za sowieckim ustrojem i poczuciem stabilizacji jaki dawał. W Rosji ten proces nie nastąpił.
Przez całą dekadę lat 90. XX w. nie mógł się on ujawnić w ośrodku realnej władzy
ze względu na osobę Jelcyna. Przekazanie władzy w ręce Putina pozwoliło to żywemu resentymentowi na ujawnienie się w pełnej postaci. W społeczeństwie pamięć
o okresie wcześniejszym jest wciąż bardzo silna. Putin jako były oficer KGB jest
żywym symbolem świetności minionego okresu. Przywrócenie melodii sowieckiego hymnu w połączeniu z carskim dwugłowym orłem i demokratycznymi kolorami
flagi jest znakomitym odzwierciedleniem funkcjonującego nowego porządku. Flaga staje się tylko kurtyną w postaci jedynie demokratycznych procedur wyłaniania
przedstawicieli do organów władz, która przykrywa odradzanie się silnej władzy
centralnej w rzeczywistości od nikogo niezależnej dążącej do wchłonięcia wszelkich
uprawnień decyzyjnych. Zadaniem głównym Putina było rozszerzenie bezalternatywności we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Władza nie może tolerować
jakiejkolwiek konkurencji. Dlatego, też została, przynajmniej formalnie, ograniczona rola regionalnych baronów i oligarchów. Zwierzchnicy władz wykonawczych
podmiotów federacji co prawda nie zasiadają już w Radzie Federacji, sposób ich
obierania został uzależniony od decyzji prezydenta, ale w rzeczywistości dalej ci
najważniejsi baronowie odgrywają ważną rolę. Dzięki zmianie sposobu kreacji tej
władzy uzyskali oni możliwość dalszego utrzymania się na zajmowanych stanowi-
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skach. Dotychczas funkcjonująca możliwość zajmowania stanowiska przez dwie
kolejne kadencje znikła. W ten sposób mogą dalej zajmować się kontrolowaniem
swoich księstw. Z punktu widzenia władzy centralnej taki model jest optymalny,
ponieważ baronowie skutecznie egzekwują swoje kompetencje, zwłaszcza w odniesieniu do frekwencji podczas wyborów państwowych, a przede wszystkim do ich
wyników. Poza na tych obszarach opozycja jest całkowicie bezsilna, więc zwalnia
to centrum z konieczności podejmowania wysiłków ją ograniczających. Regionalne reżimy są na tyle już ugruntowane, iż bezalternatywność jest rzeczywistością.
Nie trzeba jej tworzyć. W następstwie tego obydwie strony uzyskały wszystko to co
chciały. Nowy odtwarzający się scentralizowany reżim uzyskał ich poparcie.
Mechanizm bezalternatywności władzy w systemie politycznym Rosji,
kształtujący się na przestrzeni lat 90. XX w. nie jest czymś wyjątkowym na obszarze postsowieckim. Poza nielicznymi wyjątkami (kraje bałtyckie czy Mołdowa) są
to państwa, których ustroje stanowią imitację porządków demokratycznych. Nie
jest możliwe w nich demokratyczne i prawne przekazanie władzy opozycji będącej
w większości tych krajów po prostu słaba. Sytuacja, w której porządek instytucjonalny (wybory, dające społeczeństwu możliwość obierania własnych przedstawicieli do parlamentów i przede wszystkim prezydenta, formalnie zagwarantowany trójpodział władzy) występujący w krajach rozwiniętych demokracji stanowi jedynie
fasadę, jest rezultatem przede wszystkim powszechnie występującego w tych państwach słabości społeczeństwa obywatelskiego. Ta słabość staje się jeszcze bardziej
widoczna jeśli się ją przeciwstawi sile reprezentowanej przez władzę wykonawczą,
która zachowała swoje uprawnienia z okresu sowieckiego.
Furman zwraca też uwagę na rolę oligarchów. Władza posiada środki do
ograniczania ich pozycji, w postaci kontrolowania czy posiadane majątki zostały
zdobyte w legalny sposób. Daje to możliwość ich selekcji pod kątem użyteczności
względem władzy. Potencjalne ambicje polityczne czy też jakakolwiek niezależność
może być dzięki temu teoretycznie szybko ograniczona i zlikwidowana. Jednak czy
to w rzeczywistości jest taka sytuacja możliwa do realizacji? Wydaje się, że nie jest
to takie oczywiste. Przykłady Bierezowskiego, Gusińskiego czy Chodorkowskiego
są raczej odosobnione. Wszyscy oni posiadali własne ambicje, wykraczające poza
istniejący model relacji.16 Stali się zbyt niezależni i próbowali zdobyć pozycję, która
gwarantowałaby zachowanie ich roli w systemie na stałe. Ta niezależność i próba
uzyskania kontroli nad poszczególnymi jego elementami została potraktowana jako
zamach zagrażający istniejącej stabilizacji. Dotyczyło to mediów, finansów i przede
wszystkim ropy naftowej, która jest głównym (obok gazu) źródłem dochodów budżetowych. Dlatego też akcja, wymierzona w firmę Chodorkowskiego zakończyła
się jej przejęciem i wsadzeniem właściciela do więzienia. Jednak innym oligarchom
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nic złego się nie dzieje. Co więcej, można powiedzieć, że wykorzystując strukturę
państwa stali się jeszcze bardziej potężni. To właśnie teraz poszczególne sfery gospodarki podlegają monopolizacji. Znika konkurencja, która, choć nie była nigdy
za duża, to jednak istniała. W ten sposób ma być łatwiejsze zarządzanie i wykorzystywanie zasobów w interesie państwa. Dzięki temu rządząca biurokracja zagwarantuje sobie bezpieczeństwo zachowania własnej pozycji. Niebezpieczeństwa ze
strony opozycji politycznej nie ma, ze strony społeczeństwa również. Regionalni
baronowie zostali wciągnięci w obręb reżimu politycznego. Gospodarka stanie się
również elementem jednego porządku. System osiągnie całkowitą bezalternatywność. Wszystkie decyzje będą podejmowane w jednym miejscu. Wszystko będzie
można zaprogramować i zrealizować. Żadnych nieprzewidzianych okoliczności.
W ten sposób system osiągnie swój szczyt rozwoju.
Według Furmana moment największych sukcesów obecnego stanie się jed- 367
nocześnie momentem rozpoczynającym jego upadek. Tworzenie wertykalnych relacji w ramach struktury państwa doprowadzi do jeszcze większego osłabienia więzi
horyzontalnych. Nawiązywanie jakichkolwiek relacji wewnątrz tego systemu będzie
się odbywać poprzez centrum. Na poziomie regionalnym spowoduje to, że te poszczególne podmioty staną się jeszcze bardziej samowystarczalne. Nastąpi proces,
w którym w sytuacji kryzysowej będą one przygotowane do samodzielnego funkcjonowania jako niezależne państwa. Powtarza się niebezpieczeństwo analogiczne jak
w przypadku Związku Sowieckiego.

Zamiast zakończenia
Problemem, przed którym stoi władza jest społeczeństwo.17 W wyniku ewolucji systemu politycznego utraciło ono wszelkie możliwości wpływania na wybór
przedstawicieli do organów państwowych. Jednocześnie jednak zostały zachowane
procedury demokratyczne przy jednoczesnym ograniczaniu możliwości konkurencji, likwidacji opozycji, którą spycha się poza obowiązujący system; w końcu do
wyborów będą stawać jedynie te partie i ci kandydaci akceptowani przez rządzącą
biurokrację. Pozornie zostaną zachowane wszystkie zasady obowiązujące w okresie lat 90. XX w., jednak przy zmasowanej propagandzie atakującej społeczeństwo
utraci ona możliwość rzeczywistego ocenienia kandydatów na jego reprezentantów.
Za każdym razem, aby system pozostał społecznie legitymizowany będą potrzebne
coraz większe środki finansowe. Może to grozić utratą społecznego mandatu. W wyniku przemian dekady lat 90. społeczeństwo sowieckie już nie istnieje. Do głosu
zaczyna dochodzić pierwsze pokolenie postsowieckie, wychowane w dekadzie Jelcyna. Nie jest pokoleniem, dla którego charakterystyczny jest wszechobecny strach

nr 11–12 (2007–2008)

Znaczenie rozpadu przestrzeni imperialnej dla budowania reżimu politycznego Rosji postsowieckiej

368

przed władzą. Dla niego naturalne stały się takie normy: jak wolność słowa, brak narzucanej totalitarnej ideologii, wielopartyjność, osobista własność czy możliwość
swobodnego wyjazdu za granicę. Z takim społeczeństwem władza będzie musiała
się zmierzyć. Jego aktywizacja przed kolejnymi wyborami, wywoływanie pseudokryzysów oraz zabiegi mające na celu kształtowanie odgórnie całej rzeczywistości
politycznej, gospodarczej i medialnej może stać się elementem, który zdestabilizuje
istniejący porządek. Wszelka opozycja będzie wypchnięta poza system więc uzyskiwane poparcie i rozbudowa jego społecznej bazy będzie stanowić niebezpieczeństwo. W sytuacji kryzysu reżim może się rozpaść równie szybko jak w przypadku
Związku Sowieckiego. Na obszarze dawnego państwa, np. w Gruzji czy na Ukrainie
mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami. W obydwu tych krajach pojawiły się
siły polityczne, powstałe w wyniku rozłamu w ramach ekipy rządzącej. Jak zareaguje
funkcjonujący w Rosji reżim polityczny, gdy pojawi się taka sytuacja? Co się stanie,
gdy kandydat na następcę nie będzie akceptowany przez całą rządzącą biurokrację?
Zniechęcone społeczeństwo może łatwo skupić się wokół takiego lidera. Chyba, że
sama władza spróbuje taki manewr zrealizować. Na bazie niechęci do oligarchów
i rozprawy z Chodorkowskim nastąpiła jego aktywacja, która umożliwiła wygraną
partii władzy i osłabienie wpływów opozycji w parlamencie. Należy brać pod uwagę i taki wariant. Ale, jak wskazuje Furman, taki scenariusz może zostać zrealizowany jeden raz, gdyż w czasie kolejnych wyborów reżim spotka się ze znacznie większymi problemami. Wówczas władza może zostać zmuszona do zniesienia fasady
demokratycznej, nie gwarantującej zwycięstwa. Jak w takiej sytuacji zareaguje społeczeństwo? Czy będzie miało odwagę zaprotestować? Według Furmana taki kryzys zagrażający reżimowi nie jest możliwy w przeciągu życia obecnego pokolenia.18
Wojna w Czeczenii czy też pojawienie się innego ruchu narodowego, dążącego do
niezależności może taką sytuacje przyspieszyć jednak to, co się wydarzy w przeciągu XXI w. nie można dokładnie przewidzieć.
Może również spaść cena ropy do poziomu 10 dolarów za baryłkę. Jak wtedy będzie funkcjonował system? Furman zwraca uwagę, że ewentualny kryzys może
być następstwem relacji Rosji ze światem zewnętrznym. Aktualnie są to relacje
sojusznicze, jednak próby odbudowania pozycji mocarstwowej lub przywrócenia
dominacji na obszarach, które zostały opanowane przez USA, może te stosunki popsuć. Następstwa mogą okazać się trudne do przewidzenia. Należy brać pod uwagę,
że ludność Rosji zmniejsza się i to bardzo szybko. Będzie to wymuszać poszukiwanie trwalszych sojuszy gwarantujących stabilizację na tym obszarze. Może nastąpić
wchłonięcie tego obszaru przez jednoczącą się Europę, dla której niezamieszkałe
terytoria będą gwarantem dostaw surowców i pomogą rozładować zwiększające się
zaludnienie wewnątrz Unii Europejskiej.
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W powyższym kontekście trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku zmniejszenia ludności nie dotyczy to wszystkich narodowości wewnątrz Rosji. Proporcja pomiędzy ludnością słowiańską a pozostałymi narodowościami staje się coraz mniej
korzystna. Jego efektem może stać się przejęcie władzy przez przedstawicieli wywodzących się z innych niż Rosjanie narodowości. Czy okaże się wtedy, że inna Rosja
wyjdzie z cienia? I jaka ona będzie? Już obecnie żyje w niej ponad 20-milionowa
społeczność muzułmańska i szybko wzrasta. Może stanie się największym krajem
islamskim.19 Czy nie zdestabilizuje to sytuacji na tym obszarze? Tego świadkiem
będzie już następne pokolenie, przed którym stoi wyzwanie skonstruowania takich
relacji wewnątrz reżimu, które będą gwarantować zachowanie stabilizacji i rozwoju dla tego obszaru. W warunkach obecnego systemu politycznego, utrudniającego
aktywność społeczną będzie to zadanie skomplikowane. Niezbędne okaże się jego
zasadnicze zreformowanie, tak, aby rozpad przestrzeni postsowieckiej zatrzymał 369
się i nie objął samej Federacji Rosyjskiej.
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Powyższa idea była bliska ideom słowianofilów. Zob.: Дмитрий Фурман, Долгий процесс распада
Российской империи, s. 16.
2
Дмитрий Фурман, „Политическая система современной России и её жизненныйцикл”, Свободная мысль, nr 11 (2003): s. 4.
3
Np. inteligencja.
4
Дмитрий Фурман, Долгий процесс распада Российской империи, s. 20.
5
Tamże, s. 19.
6
Политическая система России после путинских реформ. Дмитрий Фурман, Александр Морозов, Владимир Прибыловский, Николай Петров, Юрий Коргунюк и Ален Блюм отвечают на
вопросы „Неприкосновенного запаса”, http://www.polit.ru/research/2005/01/27/polit_system.
html, s. 3.
7
Jednocześnie sama osoba Borysa Jelcyna była źródłem sprzeczności, ponieważ z jednej strony był
on symbolem przemian demokratycznych, a z drugiej był symbolem rozprawy z Radą Najwyższa
w 1993.
8
Дмитрий Фурман, „Политическая система современной России и её жизненныйцикл”, Свободная мысль, nr 11 (2003): s. 11.
9
Carski jak to wręcz nazywa Furman.
10
Дмитрий Фурман, „Политическая система современной России…”, dz. cyt., s. 13–14.
11
Проблема 2008: общее и особенное в процессах перехода постсоветских государств Лекция
Дмитрия Фурмана, http://www.polit.ru/lectures/2007/10/19/furman.html, s.10.
1

Znaczenie rozpadu przestrzeni imperialnej dla budowania reżimu politycznego Rosji postsowieckiej
Konstytucja Rosyjska określa, że ta sama osoba może pełnić stanowisko prezydenta jedynie dwie
kadencje pod rząd. W takim wypadku powstaje pytanie czy jest możliwe, aby osoba pełniąca już
wcześniej ten urząd została ponownie wybrana po kadencji innej osoby?
13
Дмитрий Фурман, „Политическая система современной России …”, dz. cyt., s. 18.
14
Stabilizacja staję fundamentem, na którym opiera się cały system polityczny. Jest wartością, dzięki
której system polityczny w obecnej formie może trwać. Jest ona rozumiana jako spokój polityczny
na arenie wewnętrzne, którego gwarantem jest silny przywódca, bezpieczeństwo socjalne, prowadzona polityka na arenie międzynarodowej utrzymująca pozycję Rosji jako mocarstwa.
15
Дмитрий Фурман, „Политическая система современной России …”, dz. cyt., s. 7.
16
Tamże, s.16.
17
Tamże, s. 19.
18
W stosunku do społeczeństwa rosyjskiego Dmitrij Furman porównuje go do społeczeństwa kazachskiego. Z punktu widzenia zdolności do samoorganizacji, przygotowania do funkcjonowania
w systemie demokratycznym, zdolności do przeciwstawienia się władzy Kazachów stawia on wyżej
niż Rosjan. Zob.: Проблема 2008: общее и особенное в процессах перехода постсоветских государств Лекция Дмитрия Фурмана, http://www.polit.ru/lectures/2007/10/19/furman.html, s.11.
19
Zwłaszcza, iż Furman rozpatruje taki scenariusz, w którym w Rosji w 2050 będzie żyło jedynie
80 mln ludzi. Zob.: „Впереди у нас очень большой кризис”. Интервью с Дмитрием Фурманом,
http://www.polit.ru/analytics/2006/05/02/furman.html, s. 10.

nr 11–12 (2007–2008)

12

370

Artykuły

Leszek Żebrowski
(Po)marcowe mistyfikacje
40. rocznica wydarzeń marcowych 1968 r. obchodzona była w Polsce (i na
świecie) z wyjątkową pompą, która trwała kilka dni. Wydaje się, że środowiska
szczególnie zainteresowane w ich tak uroczystej pielęgnacji zamierzają zrównać je
emocjonalnie z obchodami np. Powstania Warszawskiego, nadając im szczególny,
martyrologiczny charakter. Służyć mają temu kolejne mistyfikacje, do których należy zaliczyć nadanie ówczesnym konfliktom oblicza „rasowego” (jako konfliktu Polacy – Żydzi) i zwielokrotnianą w mediach liczbę emigrantów w latach 1968–1971. 371
Usiłuje się też nadać tej emigracji szczególnie tragiczny wymiar, przez sprowadzanie jej prawie włącznie do „inteligencji”, walczącej o demokrację i prawa człowieka,
usuniętej niemal siłą przez „dyktaturę ciemniaków”, czyli – stosując ówczesną, fałszywą nomenklaturę – „Chamów” (jako przeciwieństwo „Żydów”). Rzeczywistość
była jednak bardziej skomplikowana i niejednoznaczna. Także dzisiejszy odbiór
tych wydarzeń w opinii publicznej jest zróżnicowany. Z jednej strony mamy przekaz „urzędowy” (jako konflikt „polsko-żydowski”), z drugiej zaś – przebijający się
nieśmiało, ale coraz bardziej wyraźnie (także wśród byłych uczestników demonstracji i wydarzeń) przekaz „społeczny” (konflikt na szczytach władzy komunistycznej
i jego konsekwencje).
Co roku, z okazji kolejnych rocznic, rozpętuje się wokół Marca 1968 dyskusja, o co właściwie w tym wszystkim chodziło. Czy była to zbrodnia, popełniona
na obywatelach polskich żydowskiego pochodzenia, zmuszanych przemocą fizyczną i psychiczną przez ówczesne władze do emigracji? Zwolennicy tej tezy wymieniają jednym tchem Marzec 1968 z innymi rocznicami martyrologicznymi: 1956
(Poznański Czerwiec?), Wybrzeże 1970, Radom i Ursus 1976, Grudzień 1981 (stan
wojenny i jego konsekwencje).
Przeciwnicy takiego podejścia wskazują na konieczność uwzględnienia
w analizie sytuacji takich czynników, jak: faktyczny brak pacyfikacji i krwawych
ofiar, wielki rozziew między jedynie reformatorskimi wobec aktualnego reżimu
oczekiwaniami środowiska „komandosów” (w znacznym stopniu powiązanych
z elitami władzy PRL) i zdecydowanie antykomunistycznym stanowiskiem szerokich rzesz uczestników, szczególnie poza Warszawą. Po 1989 r. narzucona została
oficjalna interpretacja, że był to jeden z kolejnych zrywów wolnościowych i demokratycznych w Polsce po 1944 r., na którego czele stały środowiska późniejszej „opo-
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zycji demokratycznej” związane z Jackiem Kuroniem, Karolem Modzelewskim czy
Adamem Michnikiem.
Przy takim podejściu mamy do czynienia z tworzeniem nowej symboliki
zniewolenia Polski przez komunizm, w którym stalinizm i staliniści stają się nieokreśloną siłą (chętnie mówi się o Bolesławie Bierucie, Stanisławie Radkiewiczu,
czy Mieczysławie Moczarze, ale już nie o rzeszach wyższych funkcjonariuszy partyjnych i ubeckich). Najzaciętszymi i mającymi największe zasługi antystalinistami jawią się zaś te środowiska, które czynnie uczestniczyły w wydarzeniach Marca
1968, niezależnie od ich proweniencji i ścisłych powiązań rodzinnych z okresem
stalinowskim.
Jakiekolwiek rozważania o istocie Marca 1968 bez uwzględnienia zaszłości historycznych i powiązaniach późniejszych emigrantów z aparatem władzy
PRL (niekoniecznie w okresie samych wydarzeń, choć i to nie było marginalne)
tracą po prostu sens.1 Można zaryzykować tezę, że gdyby nie „parasol ochronny”
w postaci licznego uczestnictwa młodzieży z tych środowisk, represje komunistycznej władzy wobec uczestników byłyby znacznie bardziej zdecydowane i brutalne.
Mieliśmy przecież do czynienia z takim podejściem zarówno wcześniej (choćby
w okresie Millennium 1966), jak i później (Wybrzeże 1970). Z drugiej strony reżim
komunistyczny stał się więźniem własnej propagandy, która sprowadziła wszystko
do „syjonistycznej awantury”, a zatem bardziej brutalne represje odbierane byłyby
(szczególnie na Zachodzie) jako atak na stosunkowo nieliczną już wówczas w Polsce
społeczność żydowską.
Na to wszystko nakładała się zaś rzecz najważniejsza – ofensywa „antysyjonistyczna” rozpoczęła się przecież na Kremlu znacznie wcześniej, bo już w czerwcu
1967 r., podczas kolejnej wojny izraelsko-arabskiej i była sygnałem do podobnego,
propagandowego ataku w innych krajach bloku sowieckiego. Komuniści, sprawujący wówczas władzę w PRL (ekipa Władysława Gomułki) mieli ułatwione zadanie
– część marcowych przywódców i organizatorów protestów identyfikowała się z ruchem trockistowskim, ujawnionym w tzw. „Liście otwartym Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego” z 18 marca 1965 r.2 Nawet przy najlepszej dobrej woli trudno
byłoby doszukać się w nim jakichkolwiek podtekstów wolnościowych i prodemokratycznych. Był to raczej wyraz frustracji, że „siermiężny” socjalizm gomułkowski
coraz bardziej odbiega od wyznawanej doktryny w jej „czystej”, marksistowskiej
postaci.
Dziś jest on stale przywoływany jako przykład opozycyjnej walki z PZPR
i niezbędny przyczynek do analizy genezy marca 1968. Problem w tym, że o „Liście”
się wprawdzie dyskutuje, ale nie jest on czytany ani cytowany, albowiem jego treści
są zaprzeczeniem odchodzenia od demagogicznego marksizmu ku demokracji. Sam
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w sobie jest demagogiczny, płytki i przeładowany liturgicznym, partyjnym stylem.
Jego autorzy przecież zafascynowani byli bardziej chińskim modelem państwa, niż
demokracją w stylu zachodnim.
Analiza Marca 1968 nie powinna być też pozbawiona szerszego kontekstu
międzynarodowego. Wiosną i latem 1968 r. przez Europę i świat przetoczyła się fala
buntów studenckich, w których olbrzymią rolę odegrały lewackie organizacje, stowarzyszenia i ruchy, występujące z pozycji trockistowskich, maiostowskich, rewizjonistycznych i paramarksistowskich.3 Wcale nierzadkie były manifestacje solidarności w organizacjami terrorystycznymi: włoskimi „Czerwonymi Brygadami” czy
niemiecką grupą Baader – Meinhoff.4
Wolnościowe protesty młodzieży inteligenckiej w Polsce w marcu 1968 r.
były na ogół spontaniczne (szczególnie poza Warszawą). Ich uczestnicy albo w ogóle, albo w bardzo niewielkim stopniu zdawali sobie sprawę z komunistycznych ko- 373
rzeni warszawskich „komandosów”, czy „czerwonych harcerzy”. Cynicznie usiłowała to wykorzystywać reżimowa propaganda, z lubością przytaczając ich „obco”
brzmiące nazwiska oraz partyjne funkcje rodziców. Zresztą wtedy i tak nie było warunków ani czasu na tego typu analizy postaw i życiorysów. Każdy, kto był brutalnie atakowany w oficjalnej propagandzie, zaczynał być identyfikowany w odbiorze
społecznym jako przeciwnik ustroju, cała reszta już się nie liczyła.5
Wydarzenia marcowe w 1968 r. w PRL nie miały wymiaru rasowego. Nie
było przecież tak, że komunistyczne „polskie” władze tłumiły wolnościowy zryw
młodzieży „żydowskiej”. Faktem jest, że od czerwca 1967 r. trwała nasilająca się
rozgrywka na szczytach władzy. Przy okazji kampanii „antysyjonistycznej” I sekretarz KC PZPR oczyszczał aparat partyjny ze swych przeciwników i działaczy
mu nieprzyjaznych. Było to konsekwencją wcześniejszej utraty przez niego władzy
w 1948 r. oraz izolacji (w zasadzie internowania) w latach 1948–1956. Czystki partyjne rozszerzyły się także na aparat bezpieczeństwa (tu symbolem „zmian” był Mieczysław Moczar) oraz ludowe Wojsko Polskie (kierował nimi Wojciech Jaruzelski).6
Pod pretekstem walki z „odchyleniem imperialistyczno-syjonistycznym”
różne frakcje partyjne załatwiały swe zadawnione i nowe porachunki. Ich ofiarami
padali głównie towarzysze żydowskiego pochodzenia, ale nie tylko. Z pracy usuwano również Polaków (na przykład tych, którzy publicznie ujmowali się za represjonowaną młodzieżą). Aresztowano wiele osób, które nie miały żydowskiego pochodzenia – w ich obronie nie było jednak protestów międzynarodowych. Działania
władz PRL w tym zakresie nie były ostro potępiane, albowiem nie można im było
przypisać zachowań antysemickich. Skala represji wobec obywateli PRL pochodzenia nieżydowskiego była o wiele większa niż wobec tych, którym takie pochodzenie
zarzucano. Represjonowani Polacy nie mieli wówczas jednak żadnych szans na uzy-
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skanie paszportu, uprawniającego do wyjazdu na Zachód, podjęcia tam studiów,
ciekawej i rozwojowej pracy, uzyskania wszelkiej opieki socjalnej jako osoby represjonowane w ustroju totalitarnym, prześladowane z powodów politycznych, społecznych czy religijnych.
Uwypuklenie tylko jednego wątku – rasowego – z wydarzeń marcowych,
jest fałszowaniem rzeczywistości i zawłaszczaniem studenckiej i młodzieżowej rewolty przez w miarę jednorodne i sprawne organizacyjnie środowisko, ale w istocie
najmniej liczne. Takim samym fałszem jest propagowana od początku (i pielęgnowana po dziś dzień) teza, że był to konflikt: Polacy – Żydzi. Po jego drugiej (czyli
„chamskiej”) stronie znaleźć można bowiem wystarczająco dużo funkcjonariuszy
partyjnych i bezpieczniackich, zwolenników Władysława Gomułki, Wojciecha Jaruzelskiego a nawet Mieczysława Moczara, aby uczciwie odejść od tak płaskiej i propagandowej interpretacji.
Wiąże się to niewątpliwie z liczebnością pomarcowej emigracji. Mimo upływu 40 lat od tych wydarzeń i wytworzonej na ten temat olbrzymiej literatury (także
naukowej, zawierającej konkretne dane statystyczne), w poszczególnych wystąpieniach i publikacjach spotyka się bardzo różne dane, znacznie się od siebie różniące
(nawet wielokrotnościami!). Na przykład Gołda Tencer (dyrektor Fundacji Shalom)
podczas konferencji prasowej w Teatrze Żydowskim w Warszawie 3 marca 2008 r.
powiedziała, że „40 lat temu, w 1968 roku wydalono z Polski kilkadziesiąt tysięcy obywateli żydowskiego pochodzenia”.7 Marek J. Chodakiewicz przypuszcza,
że „około 20 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego zdecydowało się na wyjazd
za granicę”.8 Tymczasem od kilkunastu lat znane są wewnętrzne obliczenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z października 1969 r.9 Według tego dokumentu,
w okresie od stycznia 1968 do sierpnia 1969 r. wyjechało z Polski 11.185 osób, w tym
9.570 osób dorosłych. W następnych miesiącach fala emigracji bardzo osłabła i nie
przekroczyła 2 tys. osób. Badacz tego okresu Dariusz Stola przyznaje: „W czasie
emigracji pomarcowej, w latach 1968–1971, wyjechało 13 tysięcy osób. W literaturze
podaje się różne, czasem większe liczby, ale to skutek mitologizacji. Popaździernikowa fala natomiast, w latach 1956–1960, objęła 47 tysięcy Żydów. Ta z lat 1949–50
– 30 tysięcy. W latach tuż powojennych, do roku 1947, opuściło Polskę – w znacznej
części przez zieloną granicę, dlatego mamy tylko szacunkowe dane – grubo ponad
100 tysięcy Żydów.
Nie liczba więc stanowi o wadze pomarcowej emigracji, tylko to, że stanowiła połowę wszystkich Żydów mieszkających wówczas w Polsce. W przededniu
kampanii antysyjonistycznej, w 1967 r., było ich ok. 25 tys. Upływ krwi był więc dla
społeczności żydowskiej bardzo znaczny i w wielu prężnych wcześniej ośrodkach
życie żydowskie zupełnie zamarło”.10
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Jak wynika z dokumentu MSW z 1969 r., w okresie od stycznia 1968 do
sierpnia 1969 r. wyjechało m.in.: 525 osób, piastujących kierownicze stanowiska
w ministerstwach; 200 osób z prasy i instytucji wydawniczych; 217 pracowników
naukowych; 61 osób z Komitetu „Polskie Radio i Telewizja”; 176 osób z resortu
spraw wewnętrznych (b. MBP) – z tego 12 osób to b. dyrektorzy Departamentów,
szefowie WUBP; 28 osób z sądownictwa, prokuratury i więziennictwa; 55 osób
z MON i lWP; 998 rencistów, w tym 204 osoby pobierające renty z tytułu „szczególnych zasług dla PRL”.11
Można oczywiście nie przykładać większej wagi, ile osób wówczas naprawdę wyemigrowało, albowiem dla społeczności żydowskiej liczył się przede wszystkim fakt usuwania ludzi ze stanowisk, publicznego ostracyzmu, czasami strachu.
Ale kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach można i trzeba prowadzić konkretne badania, w tym, nad liczebnością, aby na podstawowe pytanie odpowiedzieć bardziej 375
precyzyjnie.
W bardzo wielu publikacjach oraz relacjach poszkodowanych można znaleźć informacje o pozbawianiu tych osób podstawowych środków do życia. W tej
sprawie również nie mamy rzetelnej wiedzy, jak było naprawdę. Pojawiają się porównania do wstrząsających deportacji sowieckich z lat 1940–1941, gdy ich ofiary
niekiedy z tobołkiem w ręku w bydlęcych wagonach wypędzani byli w nieznane.
Symboliczne sceny z Dworca Gdańskiego, uwiecznione na filmach i fotografiach
temu jednak przeczą. Według jednego z badaczy tego okresu, emigranci „wyjeżdżali
ekspresami do Paryża i Wiednia”.12
Nie wiadomo, dlaczego status materialny marcowej emigracji nie stał się
przedmiotem naukowych dociekań. Kim właściwie byli emigranci, jakie pełnili
funkcje w PRL, z czego żyli?
Jak dotychczas, mamy tylko wewnętrzne opracowania ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym podstawowe z nich: „Notki biograficzne niektórych emigrantów do Izraela”.13 Nie było to zwyczajne opracowanie propagandowe,
przeznaczone do szerszego użytku, o czym świadczyć może ówczesna klauzula „Poufne”. Tym niemniej, należy je traktować z pewną ostrożnością, ale przecież innych
danych na temat pozycji społecznej, zawodu, pełnionych funkcji w aparacie państwowym, partyjnym i bezpieczeństwa w takiej skali nie mamy. Ponadto, są to dane z formularzy i życiorysów składanych do otrzymania paszportu, a więc podawane przez
samych zainteresowanych. Wynika z nich między innymi, że niektórzy z emigrantów tuż przed wyjazdem już nigdzie nie pracowali zarobkowo, otrzymywali jednak
szokująco wysokie „renty”.14 Zawarte informacje w tychże aktach o wcześniejszych
stałych, wielokrotnych podróżach służbowych oraz, co jest bardziej istotne, prywatnych, do państw zachodnich (europejskich i USA) nakazują z większą ostrożnością
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podchodzić do twierdzeń, że w PRL paszport był w praktyce nieosiągalny. Była to
prawda w odniesieniu do osób bezpartyjnych, powiązanych rodzinnie i politycznie
z „wrogami klasowymi”, przede wszystkim tych, którzy byli w PRL represjonowani
z przyczyn politycznych (a dotyczyło to milionów obywateli).
Jednak ci obywatele, którzy byli umocowani zawodowo, rodzinnie i środo
wiskowo na różnych poziomach w strukturach władzy, takich problemów nie mieli.
Kolejnym problemem badawczym, dotychczas nawet powierzchownie niezbadanym, jest obiegowa opinia, że emigracja marcowa dotyczyła głównie inteligencji. Z tego powodu, jest traktowana w wielu wypowiedziach jako rzecz nie tylko
haniebna (co jest akurat zrozumiałe), ale też „wśród historycznych zbrodni komunizmu hańba marca 1968 roku jest wydarzeniem szczególnie ciążącym na polskiej
świadomości”.15
Autorka tych słów na szczęście nie neguje historycznych zbrodni komunizmu, do których zaliczyć w pierwszym rzędzie musimy przede wszystkim Katyń
1940 (jako symbol rozstrzelania prawie 30 tys. polskich oficerów i osób cywilnych
w 1940 r. w Związku Sowieckim), zbrodnie popełnione przez komunistyczne bojówki terrorystyczne we wrześniu 1939 r. (ich ofiara padło od kilku do kilkunastu
tysięcy polskich obywateli), kolejne „deportacje” ludności polskiej na Sybir w latach 1940–1941, czy zbrodnie popełnione podczas tłumienia Powstania Antykomunistycznego po 1944 r. i następujące po nich masowe pacyfikacje i represje ludności
cywilnej oraz zbrodnie sądowe i pozasądowe w Polsce Ludowej. A jednak nie ulega
wątpliwości, że emigrację marcową stawia moralnie wyżej, traktując ją jako rzecz,
która powinna być traktowana „szczególnie”. Jednakże biorąc pod uwagę zasięg
represji pomarcowych, ich zupełnie inny wymiar martyrologiczny (nikogo nie skazywano na kary śmierci i potajemnie nie zabijano) oraz w znacznym stopniu możliwość wyboru (emigrować czy pozostać), były to zjawiska nieporównywalne.
W niektórych przypadkach można założyć, że władze PRL przy wydawaniu paszportów kierowały się własnym, subiektywnym interesem i na przykład,
wysokim funkcjonariuszom bezpieczeństwa czy administracji państwowej tego
prawa odmawiały, argumentując to względami „bezpieczeństwa państwa”. Jednak
ich dzieci to już nie dotyczyło.16 Były też przypadki odwrotne – wyjeżdżały, dzieci,
a rodzice (lub jedno z nich) zostawali w kraju.17
Brak publikacji pełnej listy emigrantów oraz pełnionych przez nich funkcji
przed wyjazdem (oraz w okresie wcześniejszym), nie pozwala na weryfikację tezy,
że Polska utraciła wówczas znaczną część inteligencji.18 A takie argumenty padają
w dyskusji o skutkach Marca 1968. Z drugiej strony, coraz częstsze są głosy, że ówczesna emigracja to nie tylko inteligencja, ale w znacznej mierze też ludzie obciążeni
odpowiedzialnością za okres stalinowski. Jerzy Eisler uważa, że „Wśród tych, którzy
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wyjechali w roku 1968, było bardzo wielu ludzi z wyższym wykształceniem, ale również co najmniej kilkaset osób, które w okresie stalinowskim pracowały w aparacie
bezpieczeństwa, Głównym Zarządzie Informacji Wojska Polskiego, prokuraturze
wojskowej, sądownictwie czy cenzurze. W rozmaitych zbrodniczych i nieciekawych
instytucjach”.19 Jednak nie tylko o te instytucje chodzi. Doliczyć do nich należy
również działaczy partyjnych (czyli pełniących konkretne funkcje w PPR/PZPR),
b. członków WKP(b) (KPZR), czy uczestników wrześniowej (1939 r.) rebelii komunistycznej na Kresach Wschodnich. Tak przecież wielu z emigrantów postrzeganych
było wówczas przez znaczną część społeczeństwa. Wszak od okresu stalinowskiego (1944–1956) minęło niewiele czasu i wiedza o ich przeszłości była jeszcze powszechna.
Być może w tych zjawiskach tkwiła jedna z głównych przyczyn, że masowe
protesty młodzieży akademickiej (i w niektórych ośrodkach również szkolnej) nie 377
pociągnęły za sobą szerszych wystąpień społecznych. Innym czynnikiem mógł być
po prostu strach przed krwawymi represjami, których pamięć była wówczas jeszcze
bardzo żywa. Do tak brutalnych pacyfikacji jednak wówczas na szczęście nie doszło,
ale w ten sposób utrwalił się w szerokiej opinii publicznej pogląd, że jest to konflikt
przede wszystkim środowiskowy, dotyczący elit władzy komunistycznej. Ponadto,
umiejętnie podsycana przez władze PRL propaganda, że tłem konfliktu jest walka
o władzę osób pochodzenia żydowskiego, wśród nich zaś znajduje się wielu stalinistów, zniechęcała skutecznie do szerszych wystąpień społecznych. A taki potencjał
już wówczas był, co pokazały zarówno o wiele większe liczebnie protesty społeczne
w okresie Millenium i związane z nimi represje. Komunistyczne sądy skazały wówczas na kary więzienia ponad tysiąc osób (!), w tym kilkadziesiąt na 3–5 lat. Skazani
odcierpieli wyroki w całości. Kilkadziesiąt tysięcy ukarano aresztami i grzywnami.
Ale nie byli to członkowie PZPR, „utrwalacze władzy ludowej”, oficerowie bezpieki
i weterani „międzynarodowego ruchu robotniczego”. (Być może właśnie dlatego tak
skutecznie są oni rugowani z naszej zbiorowej pamięci.) Ten sam potencjał ujawnił
się wkrótce podczas krwawych wydarzeń Grudnia 1970 i późniejszych konfliktów
z lat 70. XX w.
Jednakże w marcu 1968 r. władze komunistyczne nie zamierzały personalnie
rozliczać stalinizmu. Taką przeszłość wytykano tylko poszczególnym uczestnikom
zajść (de facto – im rodzicom, lub jednemu z rodziców), wyłącznie w celach propagandowych, obliczonych na zniechęcenie innych środowisk do przyłączenia się do
rewolty. I okazało się to w zasadzie skuteczne. Publikacje o stalinowskiej przeszłości
rodzinnej „prowodyrów zajść” (jak określano środowisko ówczesnych „komandosów”) wystarczająco zniechęcały do nich rzesze ludzi, byłych więźniów politycznych, osoby represjonowane i szykanowane, czyli tych, którzy potencjalnie byli naj-
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bardziej zainteresowani w rozdmuchaniu rozruchów i podjęcie próby przerodzenia
ich w zryw niepodległościowy. W tym kontekście emigracja marcowa traktowana
była nie jako kolejny exodus żydowski z Polski Ludowej, ale jako częściowa, ułomna
wprawdzie i niewielka liczebnie (w porównaniu do skali zagadnienia) dekomunizacja, prowadząca do częściowego zelżenia okowów ideologicznych, co samo w sobie
mogło być uważane za zjawisko pożądane, z oczywistych powodów, bez wnikania
w kontekst narodowościowy emigrantów.
Stalinizm w Polsce był zbrodniczy i spowodował niepowetowane straty.
Wówczas bowiem społeczeństwo polskie zostało poddane największym, nieskrywanym krwawym represjom – pozbawiono życia kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w tym
największych bohaterów II wojny światowej, takich jak rtm. Witold Pilecki, czy gen.
August Emil Fieldorf. Setki tysięcy ludzi przewinęło się przez komunistyczne więzienia i areszty. Kilkadziesiąt tysięcy osób zostało skazanych na obozy pracy przez
tzw. Komisje Specjalne. Ludzi pozbawiano bezprawnie dorobku całego życia, przez
rabunek ich mienia (ktoś je jednak otrzymywał). Tysiące „nieprawomyślnych”, lub
tylko podejrzanych o nie sprzyjanie „władzy ludowej” wysiedlano z dotychczasowych miejsc zamieszkania, zsyłając ich w nieznane, na poniewierkę...
Polska po 1944 r. nie była państwem suwerennym i niepodległym. Ci, którzy
nami wówczas rządzili, byli zdrajcami, bardzo często sowieckimi agentami (jeszcze
z okresu przedwojennego) o nieustalonej przynależności państwowej. Wielu z nich
legitymowało się jedynie obywatelstwem sowieckim. Jego posiadanie odczytywane
było za coś znacznie lepszego, to był szczególny zaszczyt, nie dla każdego kolaboranta dostępny.
Gdyby na skutek jakichś zewnętrznych wydarzeń komunizm upadł w Polsce
wcześniej, na przykład w 1956 r., ludzie ci musieliby stanąć przed polskimi sądami
i byliby skazywani na kary długoletniego więzienia, za popełnione zbrodnie, zdradę
i pomoc okupantom.
Jest w Polsce wielu ludzi, którzy nie do końca wierzą w prawdziwość wszystkich przemian po 1989 r. – w tym sensie, że dokonują się one demokratycznie i z pożytkiem dla ogółu obywateli. Manipulacje widzą przede wszystkim w bezceremonialnym traktowaniu historii jako narzędzia bieżącej i długofalowej polityki, której cele
nie do końca są dla wszystkich jasne. Przede wszystkim, mamy do czynienia z bardzo
wyraźnym i coraz bardziej jaskrawym rozdzielaniem urzędowej historii w Polsce na
historię krzywdzonych Żydów oraz równoległą historię krzywdzących Polaków.
W ten sposób znika cały kontekst tego, co się po wojnie działo w Polsce
i z Polską. Epoka stalinowska za jakiś czas może być więc opisana na nowo (?) jako
okres słusznego zmagania się z „polską reakcją”, albowiem głównym zadaniem sił
postępu była walka z „polskim antysemityzmem”.
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Przykładem takiego podejścia jest obecnie interpretacja Marca 1968, sprowadzana do walki „Polaków z Żydami”. Choć nie ma to nic wspólnego z prawdą, coraz powszechniej spotykamy się z takim naświetlaniem tych wydarzeń. W związku
z tym nie należy już zwracać uwagi na fakt, że Polacy nie mieli wówczas własnego,
niepodległego państwa, władza pochodziła z obcego nadania i nie była demokratycznie wybierana a społeczeństwo było terroryzowane siłami bezpieczeństwa. Zaś
w razie większych zagrożeń ustroju do walki z nim rzucano komunistyczne wojsko,
jak na przykład w Poznaniu w czerwcu 1956, na Wybrzeżu w grudniu 1970, czy
podczas stanu wojennego 1981–1982.
To, co się wówczas działo (u schyłku epoki drugiego panowania Władysława
Gomułki) było wielowątkowe. Przede wszystkim, mieliśmy do czynienia z walkami
frakcyjnymi na szczytach władzy komunistycznej, w PZPR. Ich istotą wcale nie była
walka towarzyszy – Polaków z towarzyszami – Żydami. Były to rozgrywki między 379
różnymi grupami interesów i tak się złożyło, że po jednej stronie było akurat więcej towarzyszy – Żydów niż z drugiej, ale tak naprawdę, poszczególne koterie były
mocno pomieszane narodowościowo a i tak identyfikowały się z sowiecką ojczyzną,
a nie z Polską.20 Później konflikt partyjny wyrwał się spod kontroli i wyrodził się
w antysemickie ekscesy, ale i wówczas nie można tego rozpatrywać wyłącznie w kategoriach rasowych.
Adam Michnik w jednej ze swych książek (w 1995 r.) napisał, że „rok 68
to był horror horrorów”.21 Rok później przyrównał te wydarzenia nawet do Katynia.22 Mamy więc do czynienia z próbą wytworzenia nowej martyrologicznej
historii Polski.23
Czy można mówić, że Marzec 1968 to wyjątkowa, przełomowa era w historii Polski? Każda przymusowa emigracja jest złem i ludzkim dramatem. Ale wówczas miliony ludzi, w ogóle nieuwikłanych w budowę i popieranie zbrodniczego
systemu, marzyły o wyjeździe z sowieckiego raju, zwanego „Polską Ludową”. Dla
nich taka okazja byłaby niezwykłym dobrodziejstwem. Dlatego na emigrację osób
pochodzenia żydowskiego patrzyli po prostu z zazdrością, że „oni” mogą swobodnie wyjechać za żelazną kurtynę. Im to nie było dane. Czuli się jak obywatele
drugiej czy trzeciej kategorii, dla których paszport (choćby nawet w jedną stronę,
z orzeczeniem „utraty” obywatelstwa PRL) był przywilejem nie do zdobycia. Co
więcej, w wielu przypadkach wyjeżdżali ich wcześniejsi prześladowcy – przełożeni w miejscu pracy, aktywiści partyjni, funkcjonariusze UB, Milicji Obywatelskiej,
ORMO, sędziowie i prokuratorzy. Dlatego ten fragment naszej historii budzi tyle
emocji i jest tak kontrowersyjny. I dlatego powinien być rzetelnie zbadany, w przeciwnym razie nadal będziemy mieli do czynienia z coroczną urzędową fetą, która
została sprowadzona do czysto propagandowych obrzędów.

(Po)marcowe mistyfikacje

Przypisy:
Należy zwrócić uwagę, że szczególne nasilenie dyskusji oraz związane z nią publikacje mają miejsce
głównie w okresach kolejnych obchodów rocznicy wydarzeń marcowych, co nadaje im ton uroczysty i hagiograficzny, pozbawiony chłodnego osądu i pełnej analizy.
2
„List otwarty Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego do członków Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 18 III 1965” [w:] Z. Hemmerling, M. Nadolski,
Opozycja wobec rządów komunistycznych w Polsce 1956–1976. Zbiór dokumentów, (Warszawa: Ośrodek
Badań Społecznych, 1991).
3
W 1988 Adam Michnik w rozmowie z Danielem Cohn-Benditem nie krył, że jego związki z komunizmem i trockizmem były wówczas bardzo silne: „[…] należałem do komunistów w sześćdziesiątych latach. Uważałem, że komunistyczna Polska to moja Polska. […] nie będę ukrywał, że mieliśmy
coś wspólnego z trockizmem”. „Pewien polski etos… rozmowa Dany Cohn-Bendita z Adamem
Michnikiem, cz.I, Kontakt, nr 6 (1988): s. 34–35, 47.
4
A. Michnik w powyższej rozmowie w charakterystyczny dla siebie sposób „potępił” Franco Piperno – jednego z przywódców i ideologów „Czerwonych Brygad”: „[…] oni w skutkach niczym się
nie różnią od hitlerowców […] a jednak odczuwam dla Franco [Piperno] jakąś sympatię, bo jest to
człowiek czysty, to znaczy zagubiony”. „Pewien polski etos…”, dz. cyt., cz. I, s. 33.
5
Z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w latach 1980–1981, w okresie jawnej działalności
NSZZ „Solidarność”. Na przykład Adam Michnik przedstawiany był jako „element antysocjalistyczny”,
co tylko dodawało mu zwolenników i sympatyków, którzy dzięki temu uważali go za... antykomunistę.
6
Warto zwrócić uwagę, że po 1989 czołowy reprezentant środowisk „marcowych”, Adam Michnik,
zaprzyjaźnił się z gen. Wojciechem Jaruzelskim (jest nim per „ty”) i stał się jego zagorzałym obrońcą.
To samo dotyczy gen. Czesława Kiszczaka.
7
Cyt. za: Konferencja naukowa „Żydowski Marzec 1968–2008”, http://nauka.pap.com.pl/demo/
cgi-bin/full_info.pl?id=215980
8
M.J. Chodakiewicz, Marzec 68 – koniec legendy, http://chodakiewicz.salon24.pl/66898,index.html
9
K. Lesiakowski, „Emigracja osób pochodzenia żydowskiego z Polski w latach 1968–1969”, Dzieje
Najnowsze, nr 2 (1993).
10
Wywiad A. Kaczyńskiego z D. Stolą, „Najbardziej polska ze wszystkich żydowskich emigracji”,
Rzeczpospolita, 8 III 2005. Zdaniem Jerzego Eislera „wbrew legendzie to była najmniej liczna fala emigracji żydowskiej z powojennej Polski”. (J. Eisler, „Rebelia generacji”, Rzeczpospolita, 6 III 2008).
11
„Informacja o przebiegu emigracji do Izraela”, Warszawa, październik 1969 r. [w:] K. Lesiakowski,
dz. cyt., s. 120–122.
12
J. Eisler, dz. cyt.
13
„Notki biograficzne niektórych emigrantów do Izraela”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Biuro Paszportów i Dowodów Osobistych, Zeszyty 1– 6, Warszawa 1970–1971.
14
Na przykład Krystyna Brones (ur. 1924), funkcjonariusz MBP i MSW, przed wyjazdem pobierała
3525 zł „renty” miesięcznie. Miała wówczas 44 lata. („Notki biograficzne...”, Z. 2, s. 44). Emigrantka
Krystyna Miller w liście otwartym do marszałka Senatu z 1998 r. potwierdza fakt zarówno dobrowolności wyjazdu, jak też znacznej gratyfikacji finansowej: „Ja z rodziną wyjechałam w 1968 r. dostając
zezwolenie na wyjazd do Izraela. […] Pragnę z całą odpowiedzialnością przekazać informacje, które
towarzyszyły tym wydarzeniom:
1. Nikt ani nas, ani Żydów z naszej grupy liczącej około 250 osób, z Polski nie wyrzucał. Była to
nasza dobra i nieprzymuszona wola.
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Artykuły
2. Obywatelstwa polskiego zrzekaliśmy się dobrowolnie. Nie było żadnego przymusu. Postawiono
jeden warunek, na który zgodziliśmy się: chcesz wyjechać z Polski – zabieramy ci obywatelstwo.
3. Otrzymaliśmy od rządu odprawy finansowe. Cyt. za: Głos Polski (Toronto) 15–19 kwietnia 1998.
15
Słowa Gołdy Tencer z Fundacji „Shalom”. Cyt. za: Konferencja naukowa „Żydowski Marzec
1968–2008”, http://nauka.pap.com.pl/demo/cgi-bin/full_info.pl?id=215980
16
Paszport na wyjazd uzyskała np. Antonina Alster, córka Antoniego (Nauma) Alstera, b. Pierwszego
Zastępcy Przewodniczącego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego (1954–1956). Nie wiemy jednak, czy on sam o paszport się w ogóle się starał.
17
Tak było w przypadku Eugeniusza i Aleksandra Smolarów, którzy wyjechali wraz z ojcem, Grzegorzem (Herszem) Smolarem. Matka Eugeniusza i Aleksandra (a żona Grzegorza) Walentyna Najdus
(badaczka „dziejów ruchu robotniczego”) pozostała w PRL, była zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim. Kpt. Stefan Michnik, b. sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie postanowił
wyjechać, ale jego ojciec Ozjasz Szechter pozostał.
18
W tym kontekście jakże ciekawe są wspomnienia Krzysztofa Zarzeckiego: Jako młody redaktor
w „Czytelniku” dostałem wówczas propozycję objęcia kierownictwa tzw. redakcji przekładowej zachodniej w młodzieżowym wydawnictwie „Iskry”. Obejmowałem ją po kierowniku wyjeżdżającym
do Izraela. Był to bardzo sympatyczny, kulturalny, starszy ode mnie pan, jawnie nieszczęśliwy, że
wyjeżdża; redakcja, którą stworzył, stanowiła jego oczko w głowie, i spotykał się ze mną kilkakrotnie, żeby mnie podedukować, tak bym jego dzieła nie popsuł. Nie śmiałem go pytać o motywację
wyjazdu, ale musiały tu wchodzić w grę osobiste względy niezwiązane z pracą, bo z dzisiejszej perspektywy jego wyjazd nie przylega zupełnie do faktu, że prawie całe kierownictwo „Iskier”, kiedy
w nich zacząłem pracować, spoczywało w żydowskich rękach. Żydami byli dyrektor, dyrektor administracyjny, redaktor naczelny, zastępczyni redaktora naczelnego, kierownik newralgicznej redakcji
politycznospołecznej, a żadna z tych osób nie żegnała się ze stanowiskiem ani nie szykowała do
wyjazdu. K. Zarzecki, „Refleksje pomarcowe”, Goniec (Mississauga, Kanada), 11–17 IV 2008.
19
J. Eisler, dz. cyt.
20
Po stronie W. Gomułki opowiedzieli się wówczas na przykład gen. Edwin Rozłubirski (z lWP),
czy ppłk Ryszard Nazarewicz (b. wyższy funkcjonariusz UB) i nikt ich (ani ich rodzin) do wyjazdu
z Polski nie zmuszał.
21
A. Michnik, Między Panem a Plebanem, (Kraków: „Znak”, 1995): s. 191.
22
Carlos Marrodan-Casas, „Uciec z niewoli rasy, narodu, fanatyzmu”, Gazeta Wyborcza, 28 XII
1996.
23
Rzecz dotyczy nie tylko takiej interpretacji Marca 1968. Podobnie jest w odniesieniu do okresu
stalinowskiego (1944–1956), którego ofiarami mieli być przede wszystkim funkcjonariusze partyjni,
odsuwani od władzy, czasem nawet więzieni. Coraz częściej też opozycja w PRL sprowadzana jest
(szczególnie przed połową lat 70. XX w.) do walk frakcyjnych, a jako przykłady szczególnych represji
podaje się np. usunięcie... z PZPR.
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Wojciech Wasiutyński
Z duchem czasu.
Wybór felietonów z lat 1932–19361
Wywiad z Kopernikiem
Wywiady z Hitlerem, Stalinem, Mussolinim, Rooseveltem, Einsteinem,
Marconim, Shawem, czy Starzyńskim, są już banalne i nie wytrzymują najmniejszego porównania z tymi, które udało mi się uzyskać u paru pomników warszawskich.
Pierwszy z nich przeprowadziłem z Kopernikiem.
383
Genialnego astronoma zastałem na jego cokole, siedzącego jak zwykle tyłem
do pałacu Staszica. Ukłoniłem się nisko, a pamiętając, że mam do czynienia z duchownym, rzekłem:
– Niech będzie pochwalony.
Kopernik wyciągnął nieco szyję w moim kierunku (stałem na dole), przyjrzał mi się z pewnym zdziwieniem i zapytał:
– Kto?
– Niech będzie pochwalony – powtórzyłem.
– Kto? – zapytał Kopernik.
Speszyłem się ogromnie i zacząłem się usprawiedliwiać:
– Ja tak, po chrześcijańsku, powitać chciałem.
– Po chrześcijańsku? Nie słyszałem, żeby się tak kto witał. Jakiś nowomodny
pomysł. To na pewno Dominikanie wprowadzili co?
– Nie wiem, naprawdę nie wiem, księże kanoniku.
– Poczekaj, zaraz zejdę.
To rzekłszy Kopernik wstał, wcale zwinnie zsunął się z piedestału i stanął
przede mną. Wysunął w moim kierunku rękę z dziwnym instrumentem, który zawsze trzyma przed sobą i zapytał:
– Co to jest?
– To ma być mapa nieba.
– Mapa, nieba! To mapa nieba! A bodajby temu, co to robił kazali badać drogę ziemi na tej klatce.
Wybór felietonów Wojciecha Wasiutyńskiego z tomu Z duchem czasu, (Warszawa: Prosto z mostu,
1936). W prezentowanym poniżej tekście redakcja dokonała uwspółcześnienia pisowni oraz ortografii.
1
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Z pogardą położył przyrząd na niższej kondygnacji cokołu. Przez to widocznie zwrócił uwagę na swój piedestał, bo obrzucił go bacznym spojrzeniem, potem
obejrzał się po swojej brązowej postaci i nagłe zawołał z najwyższym zgorszeniem.
– Cóż to, figurę ze mnie zrobili? Przecież ja ani święty Pański, ani, uchowaj Boże, pogański bałwan, ani tu mój grób z pomnikiem. Czyście może Prusacy?
Nie, przecież to kościół (tu wskazał na Św. Krzyża), nawet wielki kościół. Co prawda dziwnie brzydki. Znasz Toruń? Tam są piękne kościoły. Nie wiem, czy w całym
chrześcijaństwie znajdziesz takie.
– Figurę ze mnie zrobili! – powtórzył raz jeszcze ze zgorszonym zdziwieniem.
Potem podszedł do pomnika i zaczął z wolna, z pewnym trudem odczytywać:
– Mikołajowi Kopernikowi rodacy… Dziwne litery, jakieś starożytne i brzydkie. I ten słup i moja figura też brzydkie, Wit Stwosz ładniejsze robi. A to kto rzeźbił?
– Thorwaldsen.
– Duńczyk?
– Duńczyk.
– Mieszkał tu?
– Nie.
– U Wita Stwosza to do dalekich krajów zamawiali święte rzeźby, a wy sprowadzacie aż z Danii. Widocznie gorzej coś w polskim królestwie. A z drugiej strony
jest też jaki napis?
– Nie, nie ma, Ale miał być.
– Jaki?
– „Wstrzymał słońce, ruszył ziemię,
Wdzięczne mu rodaków plemię”.
– Jak?
– „Wstrzymał słońce…”
– O, wstrętni heretycy! Nie dosyć, że mi figurę wystawili, jeszcze mi na niej
bluźnierstwo chcieli wypisać. „Wstrzymał słońce”. Ja wstrzymałem słońce? Czy ja
jestem Mojżesz? O, teraz rozumiem, że mieli w Stolicy Apostolskiej rację, kiedy mi
nie chcieli pozwolić wydać mego dzieła. Pokarm dla kacerzy! O strzeżcie się jednego: strzeżcie się czytelników!
– Ale przecież wiadomo, że w dawnych ciemnych wiekach ludzie nie znali
astronomii i dlatego Biblia zawiera wiele naukowych naiwności.
– Głupstwo! To nauka jest ciemna wobec Biblii, nie dorasta do jej znaczenia. Ja wstrzymałem słońce? Ja tylko odkryłem układ słoneczny. Przecież nie jestem
ciemnym człowiekiem, który sobie może wyobrażać, że słońce stoi w miejscu.
A może myślisz, że ono wisi na złotym sznurze, który trzymają aniołowie? Słońce
też może być w ruchu.
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– Dookoła czego?
– Niestety, Pan Bóg nie pozwolił mi żyć tak długo, żebym mógł to zbadać.
Westchnął ciężko i obejrzał się za siebie. Fronton pałacu Staszica zatrzymał
jego uwagę.
– Societas scientiarum varsoviensis – odczytał – to tu się schodzą najznakomitsi teologowie?
– Teologowie? Nie, tu przychodzą różni uczeni.
– Jacy?
– No, na przykład fizycy.
– I o czym oni mówią?
– Mówią, że materia jest rzeczą względną i zniszczalną, że może powstać
z niczego, że energia i materia to w gruncie rzeczy to samo. Mówią, że czas jest rzeczą względną, że jest zależny od materii i energii, i żeby znikła materia, toby i czas 385
zniknął, skończył się. Że czasów jest bardzo wiele, a czas na innych światach we
wszechświecie biegnie zupełnie inaczej. Że inny jest czas ziemi, a inny czas wszechświata. Niektórzy z nich mówią nawet, że materia jest czymś ujemnym, brakiem
czegoś, jakiejś równowagi. Mówią, że światło jest początkiem wszystkiego na świecie, że istnieć może nieskończona ilość wymiarów, a nie te trzy, które my możemy
widzieć i wyobrażać sobie, że człowiek nawet nie wie, ile wyższych od niego, a dla
niego niewidzialnych światów istnieje...
– I ty mówisz, że to nie są teologowie?
– Jak to? Przecież teologia, to jest nauka o Bogu, o Kościele, o Przykazaniach, o nieomylności Papieża, o łasce i grzechu, nie o budowie świata.
– Cóż to za nieuctwo u was straszne! Teologia jest to królowa nauk. Wszystko
musi dążyć do teologii i wszystko musi być jej w naukach podporządkowane. Teolog
ja uczy także o powstaniu świata i jego końcu. Ci wasi uczeni, to są teologowie, a nie
astronomowie, ani przyrodnicy. Lepiej by Pismo Święte czytali! Wiedzieliby, że czas
się zaczął i że się skończy. Apokalipsa mówi „Że czasu już nie będzie” i Psalm 89 powiada: „Tysiąc lat przed oczyma Twemi są jako dzień wczorajszy, który już przeminął”.
Że czasem naszym nie można mierzyć czasów innych światów, to jasne, jakżeby inaczej można było zrozumieć, że wszechświat został stworzony w sześć dni? A o tym, że
światło było stworzone na początku, każdy chrześcijanin wie. Albo, że materia może
być stworzona z niczego? Nowina! A istoty, jak mówisz, wielowymiarowe! Czyż nie
są opisane w Apokalipsie? Że istnieją wyższe światy? Chybaś coś słyszał o siedmiu
chórach anielskich? Czy ci wasi uczeni, to pobożni ludzie i kapłani?
– No... kapłanami nie są, a co do pobożności, to jedni są ateuszami, inni
wierzą, ale w swoich książkach nie śmią pisać o Bogu. Ale wszyscy opierają się na
dziele Kopernika.
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– O, święty Mikołaju, jakżeż zostałem ukarany za moją pychę! Bezbożni teolodzy piszą książki, które powinny być palone na stosie i opierają swoje kacerskie
nieuctwa na moim dziele. Najtrudniej jest służyć Panu Bogu swoim umysłem. Tak,
święty Szymon lepszą drogę obrał do zbawienia, siedząc przez całe życie na słupie.
Może to i mnie będzie policzone do zbawienia
To rzekłszy odnalazł swój przyrząd i wspiął się na cokół. Stamtąd jeszcze
rzucił ostatnią uwagę:
– Całe szczęście, że moja figura siedzi tutaj tyłem do tych uczonych nieuków, a twarzą do katedry.
Potem usiadł i zastygł w brąz.

Felieton tylko dla inteligentnych
Dla odstręczenia czytelnika małointeligentnego damy na początku spis wyrażeń, które może napotkać w tekście. Są to: filozofia, metafizyka, idealizm, materializm, empiriokrytycyzm, teoria poznania, dematerializacja materii, solipsyzm,
logistyka, marksizm, heglizm, hipoteza, monizm, pluralizm. A teraz do rzeczy.
Szczytem filozofii jest teoria poznania. Wszelkie inne gałęzie wiedzy filozoficznej są tylko jakby stopniami, po których umysł ludzki usiłuje wspiąć się na
wyżyny teorii poznania, stara się dotrzeć do jądra tajemnicy świata, dać odpowiedź
na pytanie: dlaczego żyjemy, czym jest życie ludzkie, czym jest świat.
Najinteligentniejszy chyba z filozofów świata, Platon, stworzył pierwszy
w naszej cywilizacji konsekwentny system w tym zakresie. Idealizm platoński, dziwnie zbieżny z hipotezami najnowszej nauki ścisłej (że istnieje wyższy świat czterowymiarowy), uznał nasze życie za odbicie tylko jakiegoś wyższego i naprawdę pełnego życia. W tamtym wyższym świecie jest pełniejsze życie bytów rzeczywistych,
które nazwał ideami, a na tym świecie żyją jakby cienie tych idei – realne przedmioty. Na tym się zatrzymał, to znaczy nie dał nam opisu wyższego świata, istotnej
tajemnicy bytu nie rozwiązał.
W każdym razie dał system jednolity, znalazł wspólny mianownik dla spraw
ducha i ciała, stworzył system jedności wewnętrznej – system monizmu. Wspólnym
mianownikiem stała się w tym systemie idea.
Drugiego tak konsekwentnego systemu nieprędko się świat doczekał. Jeżeli
idzie o filozofię (mowa tylko o filozofii), to dokonywano tu najrozmaitszych wariantów platońskiej koncepcji życia, ale całkiem nowa koncepcja pojawiła się dopiero w wieku XIX-tym.
Idealizm tymczasem, ten idealizm, którego ojcem był Platon, usiłowano
rozwijać aż do absurdu, aż do solipsyzmu, czyli do uznawania świata za halucyna-
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cję. Realny jestem tylko ja, wszystko, co widzę i co rzekomo robią inni, co ma się
dziać poza mną, jest złudzeniem, jest snem, który mi się śni.
Idealizm przerobił na sposób racjonalistyczny, zgodny ze swoją epoką, Hegel. Światem rządzi myśl. Myśl ta, myśl wszechświata działa wedle pewnych prawideł, jak myśl ludzka, a więc stwarza tezę, przeciwstawia jej antytezę i łączy w syntezie. Co to za myśl? Poco istnieje świat? I Hegel też nie dał odpowiedzi.
To wszystko był monizm idealistyczny. W połowie zeszłego wieku przeciwstawił mu się zupełnie nowy monizm – materialistyczny.
Istnieje tylko i wyłącznie materia. Myślenie jest też procesem materialnym.
Materia jest wieczna i rządzą nią niezłomne prawa bytu.
Niedługo trwało panowanie tej nowej szkoły. Materializm bowiem musi
opierać się na znajomości materii. Muszę wiedzieć, co jest niezłomnym fundamentem mego światopoglądu. Tymczasem nowa nauka ścisła rozbiła wszelkie dotych- 387
czasowe pojęcia o materii. Materia została zdematerializowana. Równocześnie zaś
psychologia analityczna zbliżyła zjawiska duchowe do materialnych, powstała sfera
zjawisk pośrednich ani duchowych ani materialnych, materia zaś stała się pojęciem
niemal idealnym, w każdym razie teoretycznym. Proton, elektron, indeterminizm
mikrokosmosu, to zjawiska, których nigdy nie widzieliśmy i nigdy nie zobaczymy,
prawa, których nie sprawdzimy ściśle empirycznie. Elektron jest podstawą materii,
ale czy nie jest właściwie czymś idealnym, czy nie jest idealną podstawą materii?
Materia przestała być sobą, niezłomne prawa materii przestały być niezłomnymi prawami. Monizm materialistyczny też nie rozwiązał zagadnienia bytu.
Pojawiła się nowa filozofia – filozofia rezygnacji. Pragmatyzm, empiriokrytycyzm,
logistyka, pluralizm.. Tylko celowość, tylko wzory matematyczne, albo też zrezygnujemy z jednego monistycznego systemu. Inna musi być koncepcja rzeczywistości
duchowej, inna dotykalnej, inna wszechświata, nie ma jednej prawdy absolutnej, jest
tylko szereg prawd w różnych systemach.

Dygresja I

Wysoko ponad doliną wznosi się szczyt, którego górna część spowita jest chmurami.
Ze szczytu tego musi być widok ponad chmury, na olbrzymią przestrzeń. Ludzie chcą zdobyć
ten szczyt.
Pierwszy turysta przed wiekami trasuje sobie z dołu prawdopodobną drogę. Stara się,
aby była najprostsza i najlogiczniejsza. Wspina się z wielkim wysiłkiem, pokonywa ledwie
zaznaczonymi rysami olbrzymie, pionowe niemal ściany i wreszcie dostaje się na szeroką grań.
Czy to szczyt? Turysta nie jest pewien. Dalej iść nie można. Mgła. Grań opada w obie strony.
Widać niewiele. Turysta stawia hipotezę: to nie jest szczyt, ale na szczyt wejść nie można, szczyt
jest niedostępny. To jest zarazem nasz szczyt, najwyższy dla nas dostępny punkt.
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Turysta schodzi w dół i opowiada o tym. Nie wszyscy mu wierzą. Wybierają się
nowi. Zaczynają nieco inaczej, robią warianty, większość musi się cofać, nieliczni wchodzą
na ową grań, czy szczyt, gdzie znajdują bilet wizytowy pierwszego. Schodzą w dół. Niektórzy
mówią, że to nie ramię szczytu, lecz turnia zwornikowa, inni, że szczyt, ale nie główny.
Po wielu latach inny turysta atakuje górę, ale z zupełnie przeciwnej strony. Tylko
stamtąd jest wejście na główny wierzchołek. Nową drogą, przy użyciu nowych metod i zdobyczy turystyki (raki, haki, czekan) dostaje się na szczyt. Co prawda mgła dookoła, ale to
musi być szczyt. Z dumą wtyka między głazy swój bilet.
Nie zauważył, że o parą kroków dalej wetknięty jest bilet pierwszego turysty. Zauważają to jego następcy. Ale to nic – mówią, to tylko dowód, że to jest szczyt główny, że
hipoteza o jakimś ramieniu czy niższym wierzchołku jest zabawną mrzonką. Ze szczytu
niema widoku. Realna jest tylko dolina, którą znamy.
Wówczas wybiera się w okolice góry wycieczka uczonych. Badają konfigurację góry
i stwierdzają, że główny wierzchołek jest dotąd niezbadany. I wówczas wśród turystów rozszerza się hasło: Nie ma w ogóle głównego wierzchołka. Jest szereg szczytów, z których każdy
jest w pewnym sensie główny.
Istnieją prócz turystów także lotnicy. Lotnicy wzbijają się nad chmury i twierdzą
potem, że widzieli szczyt, że widzieli świat nad chmurami, że ze szczytu jest widok olbrzymi.
Ale turyści śmieją się z lotników. Lotnicy – twierdzą oni – ulegają łatwo zrozumiałej autosugestii, a potem opowiadają bajki.
Były parę razy wypadki, że lotnik zabierał ze sobą turystę. Turysta wróciwszy twierdził, że widział niezwykle rozległe widoki.
– A byłeś na szczycie? – pytają.
– Nie byłem, tam nie można lądować, tam można, co najwyżej roztrzaskać maszyną i zostać, ale bez życia.
– A więc nie wiesz nawet czy istotnie widziałeś szczyt – mówią.
– Nie wiem, ale mam przekonanie że to był szczyt.
– Lotnictwo jest przyjemne i efektowne – mówią turyści – ale nie możemy pozwolić,
by stało się jakąś nad-turystyką.
Filozofia jest ograniczona. Ma taki martwy punkt, poza który nie można
wyjść żadnym systemem. Pełne poznanie filozoficzne jest niemożliwe. Tak przynajmniej wskazuje doświadczenie tysiącleci. Jest możliwe inne poznanie. Ale trzeba
wówczas zadowolić się zamiast dowodu przesłankami i wiarą. To jest poznanie teologiczne (Teologia – nauka o Bogu).
Czuję jak dreszcz wewnętrznej grozy wstrząsa czytelnikiem: Filozofia sługą
teologii?
A jednak tak.
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Więc reakcja, nawrót do scholastyki, zatracenie całego dorobku ostatnich
wieków?
Nie. Nauka postąpiła niesłychanie naprzód. Związanie filozofii z teologią
jest dziś możliwe w sposób znacznie pełniejszy i wyższy niż to robiła scholastyka.
Między poznaniem empirycznym a teologią leżała ogromna przepaść, którą starano
się zmniejszać przez umieszczanie dzieł naukowych na index librorum prohibitorum.
Zdobycze fizyki teoretycznej i psychologii analitycznej tę przepaść zmniejszają.
W najbliższej epoce spodziewać się należy niesłychanego rozwoju teologii i filozofii
– jej sługi. Bezczelna fantazja? Porozmawiamy o tym za pięćdziesiąt lat, dobrze?

Dygresja II

W chwili, kiedy to piszę, jest dzień Trzech Króli. Trzej królowie, i to jest ich cecha najistotniejsza, nie byli wcale królami, lecz mędrcami. Na samym początku roku obchodzimy 389
święto hołdu, jaki złożyli mędrcy Objawieniu.
Świat czeka na nowoczesne powtórzenie. Epifanii.

Msza myślana
W kościele jak zwykle: stadko dewotek, trochę biednych staruszek, które już
niewiele od życia oczekują, sporo ludzi prostych, którzy przychodzą trochę z przyzwyczajenia i trochę z braku innych rozrywek, nieco młodej inteligencji, snobującej
się św. Tomaszem i tłum. Tłum przynosi tu swoje ranne rodzinne pretensje, wypatruje znajomych, wspomina stare pretensje i wieczorną zabawę. Owszem chce się
także trochę pomodlić, między innymi myślami.
I w obecności tego towarzystwa, do którego wyjdzie zmęczony, i nie wiadomo nawet czy wierzący ksiądz, ma się dokonać największy cud duchowy świata:
przeistoczenie mąki i wina w ciało i krew Boga?
Trudno jest wierzyć, szczególnie po źle przespanej nocy i wśród wielu groteskowych kłopotów życiowych. Święto jest raczej dniem kłopotliwym. (Gdzie ja
mam być o drugiej?) Ach, jest ksiądz. Od czego zaczyna się msza? To może być
ciekawy eksperyment. Pierwsze słowa…
Ksiądz półgłosem mówi:
– Iudica me Deus…
„Sądź mnie Boże”. Jeżeli się te słowa serio traktuje... Co ja właściwie wiem
o istotnym duchowym życiu tych ludzi koło mnie. Nawet moje własne życie duchowe stanowi dla mnie niekiedy niespodziankę. Jaki jestem właściwie? No cóż:
– Iudica me Deus…
…et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso crue me.
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To dziwne: msza nie zaczyna się ani od inwokacji, ani od kontemplacji, ani
od ekspiacji. To jest dziwnie życiowe, bliskie, zrozumiałe.
„Rozpatrz sprawę moją przeciw plemieniu nieświętemu. Strzeż mnie od
człowieka niesprawiedliwego i podstępnego”.
Dla kogo te słowa ułożono? Nie wiem, ale rozpatrz, Panie, sprawę moją
z nieświętym plemieniem. Śledź walkę moją, bo ja muszę walczyć i muszę wiedzieć,
gdzie jest przestępstwo, a gdzie zbrodnia. I w dodatku na każdym kroku każdego
z nas czeka zguba.
…Ab homine iniquo et doloso crue me.
A więc katolicyzm jest religią walczących? Gdzież ten osławiony kwietyzm?
Ale czy Bóg pomaga nam w walce? Czemu męczymy się ciągle i ciągle nie widzimy
owoców swoich wysiłków?
Quare me repulisti quare tristis incedo, dum affligit me inimicus?
Dlaczego odepchnąłeś mnie i dlaczego smutny chodzę, a nieprzyjaciel nęka
mnie?
…Confiteor Deo omnipotenti beatae Mariae semper Virgini, beato Michaeli Archangelo…
Michałowi Archaniołowi? Cóż to jest archanioł? Wiem dobrze, czym się
różni zwierzę od kamienia – życiem. Wiem, choć już mniej dobrze, czym się różni
człowiek od zwierzęcia. Nie wiem, czym się różni anioł od człowieka. A skądże
mogę wiedzieć, czym się różni archanioł od anioła? Możliwość różnorodności świata wyższego jest nieograniczona.
Czy kiedykolwiek, nawet po śmierci zrozumiem ją? Czy po śmierci dowiem
się, co to jest archanioł? A może to zależy ode mnie? Dostaję przecież w swoje ręce
niezwykły instrument do poznawania wyższych światów – duszę. Ja sam ten instrument stroję i urabiam. A więc każdy krok, maleńki krok w życiu drogą jakichś
gigantycznych transmisyjnych urządzeń wykuwa całą wieczność. Nie chcę takiej
odpowiedzialności! A może rzeczywiście kontemplacja? Małe, ostrożne kroczki?
A efekt? Mały ostrożny efekt po śmierci. Nie, nie zobaczyłbym wtedy Archaniołów.
To chyba głód wiecznego szczęścia każe nam robić wielkie kroki, a one jakimś potwornym echem odbijają się tam, gdzie nie ma czasu ani przestrzeni. Więc to jest
brzemię grzechów? Więc ode mnie tylko zależy czy poznam Archaniołów?
Kyrie elejson!
Christe elejson!
Czy wierzę?
…in unum Deum Patrem omnipotentem factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium…
Stworzyciela rzeczy niewidzialnych?
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A jednak wierzę. Nie dlatego, że nauka współczesna uprawdopodobnia tę
wiarę. Nie dlatego, że mnie w niej wychowano. Nie dlatego, żebym miał szanować
tradycję. Nie dlatego, że to pasuje do moich przekonań. Jest coś takiego we mnie,
że wierzę. Gdyby nauka udowadniała absurd wiary, gdybym był wychowany w ateizmie, gdyby najwstrętniejsze tradycje łączyły się z kościołem, gdybym był materialistą, nawet wtedy bym wierzył.
Dlaczego?
Nie wiem. Może to jest właśnie łaska wiary?
...dilexi decorem domus Tuae et locum habitationis gloriae Tuae.
Ukochałem piękno Twego domu i miejsce zamieszkania Twej chwały.
Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam: et cum viris sanguinum vitam
meam.
Nie gub Boże, nie gub mego życia przez ludzi krwawych. Widzisz, jestem 391
skłonny Ci chytrze tłumaczyć, że mogę zrobić jeszcze wiele dobrego, ale Ty wiesz,
że to słabość tak mówi przeze mnie. Więc nie tłumaczę nic, tylko proszę – nie zatracaj mego życia wśród ludzi krwawych.
...in quorum manibus iniquitates sunt: dextera eorum repleta est muneribus.
Chroń mnie od krzywd z ich ręki, ale stokroć bardziej chroń mnie od datków, których „pełna jest ich prawica”.
Pes meus stetit in directo: in ecclesiis benedicam te, Domine.
„Na prostej drodze stoi moja noga i na zebraniach głoszę Twoją chwałę Panie”. Ne perdas animam meam…
Communicantes et memoriam venerantes... Petri et Pauli, Andreae, Iacobi, Ioannis,
Thomae, Iacobi, Philippi, Bartholomaei, Mathaei, Simonis et Thaddei; Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Ioannis et Pauli, Cosmae et Damiani…
Zabawne imiona: Kletus, Chryzogon… Czy zabawne? To przecież nazwiska żywych niegdyś ludzi. Dla ich współczesnych nie było zabawne, gdy mówili:
„Kletus został ukrzyżowany”, lub „Chryzogona skazali na śmierć”. Tak, tak… Jakże
często zapominamy, że jesteśmy kościołem apostołów i męczenników.
Wszyscy naokoło klękają. Czego będą wysłuchiwać z taką czcią? Hymnów?
Słów ekstatycznych? Nie. Usłyszą coś przeraźliwie prostego, opis przemienienia
chleba i wina. Opisu dokonał człowiek prosty w sposób rzeczowy i epicki.
Qui pridie quam pateretur…
Nie wysłuchują ludzie na klęczkach żadnej z najwspanialszych koncepcji
naukowych ani odkryć. Wysłuchują słów rybaka, które posiadają jedną jedyną wartość – są prawdziwe.
Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis…

nr 11–12 (2007–2008)

Z duchem czasu
Co to jest pokój Twój? To nie jest pokój – przerwa między wojnami, ani
pokój – idylla, ani pokój – bezczynność. Zostawiłeś pokój Twój w duszach walczących. Pokój sumienia, oto jest pokój Twój.
…qui vivis et regnas Deus.
Ten pokój daje nam pewność zwycięstwa nawet w dniach największej klęski.
Laudans invocabo Dominum et ab inimicis meis salvus ero.
„Wielbiąc wezwę Pana i od nieprzyjaciół moich będę bezpieczny”. O daj mi
Boże, pokój Twój. Abym mógł chwalić Ciebie wtedy, kiedy jest najtrudniej. Daj mi
jedną łaskę Panie: Jeżeli kiedyś nieprzyjaciele będą myśleli, że mnie zgniotą, jeżeli
przyjdzie chwila najcięższej próby, pozwól mi mieć tyle siły, by wielbiąc przyzwać
Ciebie, a na nich patrzeć jak się patrzy na stołek albo szkło, albo małą zieloną żabkę.
Daj mi tę łaskę, Panie.
…et ab inimicis meis salvus ero.
„Ksiądz przechodzi na prawą stronę ołtarza”. Tak było napisane w mojej
dziecinnej książce do nabożeństwa. I teraz też ksiądz przechodzi na prawą stronę
ołtarza. Mil jardy razy przechodzili tak księża i miliardy razy odczytywali słowa największej tajemnicy.
Et verbum caro factum est.
A słowo ciałem się stało.
Co za rozpiętość: Boże Narodzenie, choinka, radość rodzinna, siano, mak,
prezenty, świeczki, wódka…
…et verbum caro factum.
Dewotki, biedne staruszki, ludzie prości, snobująca się inteligencja, tłum,
wszyscy poważnie, ale stanowczo pchają się do drzwi. Każdy się wymodlił na swój
sposób. Większość pewnie szczerzej i lepiej ode mnie.
…exaudi orationem meam…

In memoriam – in spem
Na jednym z przedmieść Poznania, na bramie cmentarza umieszczony jest
napis:
392

Byliśmy, czem jesteście,
Będziecie, czem jesteśmy.
Napis ten wywiera dziwnie bezpośrednie wrażenie. „Byliśmy, czym jesteście”. Każdy z nas w bardzo małej części jest tylko sobą, w bardzo wielkiej dalszym
ciągiem tysięcy pokoleń, potomkiem tylu... milionów ludzi (Proszę sobie ustawić
postęp geometryczny 2,22,... 2n-1), wychowankiem tylu wieków i pojęć. Jest w tym
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tajemnica subtelna, ale nie tak groźna, jak w drugim zdaniu: „Będziecie, czym jesteśmy”, to znaczy czym? Kto chce ustalić swój stosunek do życia, musi naprzód
ustalić swój stosunek do śmierci. Bo to jest zagadnienie przyszłości, a teraźniejszość
każdy człowiek orientuje wedle zamierzeń na przyszłość.
Ten geometryczny, zresztą nieregularny (tak zdaje się wyrażać się w matematyce nie wolno), postęp w przeszłość i jednocześnie w przyszłość, jaki przedstawia
rodowód człowieka, to matematyczna tajemnica nacjonalizmu. Każdy z nas powstał
z milionów ludzi i z każdego prawie z nas powstaną miliony ludzi. Co za potworna
odpowiedzialność za każdy uczynek, za rozwój każdego rysu charakteru! Niezależna jednostka?
„Byliśmy, czym jesteście”, mówi nacjonalizm. „Będziecie, czym jesteśmy”,
mówi religia. To jest chyba największy patos życia, dlatego, że nie jest patosem życia,
ale śmierci.
393
Od stosunku do śmierci zależy bardzo wiele. Czyż może np. być dobrym
żołnierzem ten, kto sądzi, że z chwilą jego śmierci kończy się świat? Jest taki problem w ostatnio przetłumaczonej na polski powieści Galsworthy’ego Kwiat na pustyni: młody człowiek, zresztą odważny, pod grozą pistoletu przeszedł na mahometanizm. Wszyscy mu to biorą za złe ze względu na prestige białego człowieka, ale on
twierdzi, że nie miał powodu, by dać się zabić za formułki, w które nie wierzy i nie
przyjąć innych formułek, w które też nie wierzy. Jak nędznie przedstawia się przyszłość społeczeństw, których spójnią moralną jest tylko poczucie prestige’ u a nie
wiara w życie pozagrobowe.
Jest coś dziwnie radosnego w obchodzie Zaduszek. Ten element radosny nie
powstaje stąd, że spotykają się tłumy, że się pali lampki, że zamiast do pracy, idzie
się na cmentarz, że jest ruch i odmiana. Radość tkwi w instynktownym poczuciu
dumy ze swego człowieczeństwa, dumy z tego, że się odwiedza swoich przodków
i z tego, że nas będą odwiedzać potomkowie. Zwłaszcza w Warszawie Zaduszki mają
cechę wyjątkowo niefrasobliwego zbratania się żywych z umarłymi. Rodzina każdego chrześcijanina rozszerza się w tym dniu gwałtownie, powiększa się o przodków,
a raczej o ich pamięć.
Szczególnie element pokrzepiający ma święto umarłych dla katolika, a to ze
względu na – czyściec. Przestańmy na chwilę wierzyć w czyściec, a życie straci połowę swej radości, modlitwa za umarłych stanie się bezcelowa, a człowiek bezsilny.
Dlatego nie tylko dzień Wszystkich Świętych, ale i dzień Zaduszek, dzień, którego
nie znają protestanci, ma w sobie coś pocieszającego. Credo in purgatorium!
Każdy, nawet największy cynik, ma pewien ideał życia. Tak samo każdy ma
pewien ideał śmierci, marzenie jakby chciał umrzeć, tylko się do tego wstydzi przyznać, bo ten ideał należy do najintymniejszych myśli człowieka.
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A jednak jestem przekonany, że można by zmierzyć wartość narodów wedle
dominującego wśród nich ideału śmierci. Jak wspaniałe świadectwo rycerskiej Polsce wystawił Żółkiewski swym testamentem!
A jest to zagadnienie ciekawe. Można sobie wyobrazić, jak się przedstawia
ideał śmierci przeciętnego Japończyka, Anglika, Araba, Hiszpana, ale jak się przedstawia na przykład ideał śmierci przeciętnego ortodoksyjnego żyda?
A ideał grobu? Ja już mam ideał grobu. Powinno się ludzi chować w drewnianych trumnach wprost w ziemi, a na grobie zasiewać zboże.
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Europa i barbarzyńcy
– To wszystko faszyzm! Całą Europę ogarnia faszyzm. I zniszczy ją…
– Co pan nazywa faszyzmem w tym sensie?
– Faszyzm, to walka z wolnością jednostki, z ustrojem parlamentarnym,
z wolnością słowa i poglądów, z wiarą w naukę, z dorobkiem ekonomii, prawa, etyki
wyzwolonej, z humanitaryzmem, z kulturą, z postępem, z tolerancją, z braterstwem
narodów, z wolną konkurencją, z godziwym nawet zyskiem, z całym ustrojem gospodarczym, z całym dorobkiem kulturalnym ostatnich paru wieków, ze wszystkimi zdobyczami politycznymi człowieka.
– Do tej pory wymienia pan wyłącznie negatywne cechy.
– Bo też faszyzm, jako prąd międzynarodowy nie ma żadnych cech pozytywnych, albo w każdym kraju inne, w każdym sprzeczne ze sobą, poza bardzo
ogólnymi wszędzie jednakowymi frazesami o wspólnocie narodowej, nowym porządku i sprawiedliwości.
– O to mi tylko chodziło. Faszyzmem nazywa pan bunt przeciw stylowi
i tendencjom ubiegłych paru wieków. To jest wspólne wszystkim świeżym ruchom
w Europie. Zrzucenie sztucznego, jednakowego jarzma, czy marazmu, potem już
następuje w każdym kraju co innego…
– Faszyzmem nazywam, jeżeli panu o to idzie – barbarzyństwo. Barbarzyństwo, które od wewnątrz zalewa Europę i niszczy jedność europejską i europejską
kulturę.
– Co pan nazywa europejską kulturą?
– Kulturę, która rozwinięta w Grecji i Rzymie, stała się dziedzictwem
ludów europejskich i po wyjściu ich z mroków średniowiecza, zakwitła znowu
wspaniale, tworząc Europę nowoczesną, postępową, demokratyczną, przodującą
światu.
– Czyli, że właściwie Europa, według pana, powstała jako Europa dopiero
w szesnastym wieku, a nawet może później?
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– Oczywiście, choć kultura jej ma początki w świecie starożytnym.
– Otóż, pozwoli pan sobie powiedzieć, że ta Europa, to nie była żadna Europa, że prawdziwa Europa istniała i jeszcze szczątkowo istnieje, i teraz właściwie
odradza się gwałtownie. Grecja ani Rzym, to nie była Europa, tylko Morze Śródziemne, eksponowana część Europy, promieniująca poza Europą. Prawdziwa Europa
zaczęła się po upadku Rzymu. Nas Polaków bardzo pośrednio obchodzi Rzym starożytny, to nie był nasz Rzym. Bardzo bezpośrednio natomiast obchodzi nas Rzym
średniowieczny, nasz Rzym. Jedność europejska istniała bardzo silna przez długie
wieki, oparta na chrześcijaństwie i poczuciu misji religijnej wobec reszty świata i na
walce z tą resztą świata; na walce z Maurami, Saracenami, Tatarami, Turkami. W tej
Europie Polska była czymś bardzo wielkim. Ta Europa, to Europa soborów i krucjat, walk o tiarę i diadem, Europa męczenników i rycerzy bez zmazy, inkwizycji
i miłości ziemi.
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– Ależ ona się skończyła przez Odrodzenie i nową epokę kulturalną.
– Bluff! Potem było tylko rozbijanie Europy, jako cywilizacji. Potem była
epoka konsumowania dorobku średniowiecza. Zjadało się stary zapas, niszczyło
więzi i prawdy.
– Ale tworzyło się piękne dzieła kultury.
– Co się stworzyło pięknego, to nie w walce ze średniowieczem, a w dalszym rozwijaniu jego treści. Renesans, a zwłaszcza już Reformacja, to był najazd
barbarzyńców na Europejczyków, najazd obcych kultur na kulturę chrześcijańskiej
Europy.
– Więc wyrzeka się pan Rzymu starożytnego?
– Nie! Przyjmuję go w tym, co przekazał Europie średniowiecznej, co przekazał Polsce.
– A prawo rzymskie?
– Z prawem rzymskim, jest, jak z ekonomią klasyczną. I jedno i drugie jest
wspaniałą gimnastyką umysłową, imponuje zwartością i logicznością. Ale i jedno
i drugie może mieć znaczenie tylko pomocnicze, nie decydujące. Nauka ekonomii
i nauka prawa stały się dziś zbiorem martwych formułek, czymś znacznie gorszym
od późnośredniowiecznej scholastyki. Niech pan trochę postudiuje ekonomię, albo
prawo, znajdzie pan tam dziesiątki problemów żywo przypominających zagadnienie o ilości aniołów na końcu szpilki.
– Więc według pana barbarzyństwem jest?
– To, co pan nazywa Europą.
– A Europą?
– To, co pan nazywa barbarzyństwem.

Z duchem czasu
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Muza w mamrze
Jeżeli czytelnicy przez czas dłuższy nie widzieli felietonów „Z duchem
czasu”, to jedynie dlatego, że się okazało, najbardziej z duchem czasu jest siedzieć
w mamrze.
Dlatego też przed miesiącem w asyście hintów przekroczyłem progi mamra i zostałem położony na lewo, jako pierwszy w świecie felietonista podejrzany
o przekroczenie art. 165-go polskiego kodeksu karnego.
Szary przedświt w areszcie urzędu śledczego. Po ciemnobiałej ścianie sunie
z wolna ku dołowi stadko pinesek, czyli poziomek. Minęły już dwa wielkie miecze
z literami ONR, właśnie trawersują napis „Niech żyje strajk budowlany pod hasłem
KPP”. Areszt jeszcze śpi. I nagle z głębi korytarza dochodzi odległy odgłos śpiewu:
„My się jeszcze przebudzili,
Byśmy Cię, Boże, chwalili”.
W tej chwili znacznie bliżej, gdzieś w sąsiedztwie rozlega się ta sama melodia:
„Tobie śpiewa żywioł wszelki…”
i miesza się z dobiegającą z oddali zwrotką:
„Już zwycięstwa dzień nadchodzi,
Wielkiej Polski moc to my!”
Ale teraz rozróżnić można już trzeci głos, zupełnie inny, wysoki. Soprany
i alty śpiewają:
„Złoty słońca blask dokoła…”
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Areszt budzi się do codziennego życia. Jest już jasno i na kominie fabryki
Pulsa widać wyraźnie datę – 1868.
Cela nr 26 w więzieniu karno-śledczym przy ul. Daniłowiczowskiej. Cela,
która wyróżnia się dwiema specjalnościami: po pierwsze od połowy czerwca zajmują ją wyłącznie byli członkowie ONR, zmieniając się ciągle po trochu, po drugie od
połowy czerwca trwa w niej, bez względu na obsadę, nieprzerwana dyskusja: co jest
więcej warte, kawaleria czy piechota, przy czym dyskutujący dzielą się zawsze na
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dwa obozy, zależnie od tego, w jakiej broni służą (artyleria konna popiera kawalerię,
łączność – piechotę). Dyskusja zaczyna się stereotypowo:
– W przyszłej wojnie kawaleria będzie miała rolę tylko zwiadowczą.
– A guzik! Niech bym ja was zająców dostał na 800 metrów…
– Co kawaleria naprzeciwko ckm-ów...
– Taczanki...
– Na ostatnich manewrach, uważasz koleś, to z tymi waszymi taczankami…
– Co tam manewry. Na wojnie zając lata w opadniętych owijaczach, a my
robimy wspaniałe rajdy. Weźcie taki Korosteń...
– Co tam Korosteń. Ułani od tego, żeby robili rajdy. Ale jak myśmy zrobili
pieszy rajd pod Żabinkę w 20-tym…
Muza poezji polskiej – chuda, zmęczona, cierpiąca na anemię, na próżno
szukała po całej Warszawie środowiska, gdzie by mogła się rozgościć. I wówczas, pod 397
wpływem natchnienia, które, jak wiadomo, zastępuje u muz funkcję myślenia, wpłynęła przez zakratowane okno na korytarz czwartego piętra wielkiego czerwonego
gmachu przy Daniłowiczowskiej. Wionęła do najbliższych drzwi i odsunąwszy klapkę u judasza, zajrzała do wnętrza. Siedziało tam kilkunastu Żydków. Takich zwykłych Żydków, co są subiektami i rzeźnikami i studentami i uczniami. Muza chciała
właśnie przypomnieć sobie jakiś dowcip o Żydkach, kiedy usłyszała, że śpiewają:
„Hiszpania w ogniu, czerwone rosną Chiny”.
Uśmiechnęła się smutno, bo zrozumiała, że nic tu po niej. Ci dostają piosenki gotowe i tylko tłumaczą tekst. Wiedziała także, że gdyby przyszła innego dnia,
w jakieś święto, na przykład niedawno na M.D.M., usłyszałaby po prostu:
„Bój – to budiet paslednij
I reszatielnyj boj”.
Wobec tego zasunęła klapkę judasza i tchnęła na drugi koniec korytarza.
Znowu zajrzała przez judasza i zobaczyła wielką celę, a w niej trzydziestu ludzi.
Jeden z nich z dość długą już, rudawą brodą spacerował wzdłuż celi i śpiewał długą, monotonną pieśń o dziewczynie, łachmanach, młodzieńcu, bogactwie, grobie,
kwiatach, warkoczach…
– Niech nie zobaczę Olimpu – zawołała Muza – jeżeli on nie jest z Bródna.
Wyjrzała dalej i ujrzała młodzieńca systematycznie wciągającego się na rękach na żelazną sztabę od podnoszonego łóżka. Przed oczyma Muzy zamajaczyło
widmo Olszynki, Czwartaków, Chłopickiego i wykrzyknęła:
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– Jak Apollina kocham, grochowska zastawa!
A potem zobaczyła i Mokotów i Wolą i Politechnikę i Palestrę i Pelcowiznę
i Otwock. I wiedziona natchnieniem, odwróciła się i ujrzawszy starszego strażnika,
owionęła jego korpulentną postać. Pod wpływem Muzy, strażnik otworzył drzwi
i powiedział:
– Kto z panów na ustęp?
Tego tylko było potrzeba bogince, która wpłynęła do celi. Zbliżyła się do stołu
i doznała radosnego bicia serca na widok książki w ręku młodego człowieka. Książka
była stara z biblioteki więziennej i młody blondyn czytał nie tekst, lecz stary formularz, którym była wyklejona okładka. Muza zajrzała mu przez ramię i wyczytała:
„Postanowlenje”
pod tym było coś o trybie administracyjnym, potem „osiedlenie w…”
i miejsce na podpis. Muza owinęła się dokoła skroni czytającego i ten pod wpływem
natchnienia zawołał:
– Mam piosenkę!
I rozległy się smętne tony znanej melodii:
„Nie dbam, jaka spadnie kara,
Bereza, Brystol, Mokotów –
Zawsze jam na wszystko gotów...”
– Psiakrew – zaklęła Muza – inteligent, nic bezpośredniości.
I z tymi słowy wionęła, nie słuchając końca piosenki – ku grupie grających
w „salonowca”.
Skutki działania Muzy wśród mieszkańców przedmieść stolicy nie dały na
siebie długo czekać. Najpierw zjawiła się na melodię „Somosierry” piosenka:
„A czyje to imię rozlega się sławą,
Kto walczy z żydostwem, sanacją plugawą...
To robotnik polski…”
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Jednakże w dalszym ciągu tekst odzyskiwał swobodę i odbiegał od pierwowzoru, przybierając rymy charakterystyczne dla warszawskiego folkloru:
„Burżuazjo polska, coś razem z żydami
Znęcała się długo nad robotnikami”
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Najchętniej jednak posługiwała się rymami znanymi:
„P.P.S. C.K.W. czeka na cię krata,
Boś krew robotnika sączył długie lata”.
Ciekawe refleksje literackie znaczyły tę więzienną poezję:
„Nie pomoże pieniądz mocarstwa wrażego,
Utniemy łeb hydrze mieczami Chrobrego”.
Potem pojawiła się druga, podobnej treści pieśń na starą melodię „Długo
spała Polska święta”, gdzie wpływ poezji romantycznej był dominujący:
„Myśmy młodzi zrozumieli,
Że już dosyć ludu łez”.
Ale wówczas muza pojęła, że jej działalność jest jednostronna i w wyniku
powstała literatura weselsza:
„Pod dwudziestą szóstą celą
Siedzi paczka klawa,
I wre tam zabawa
Fest, a fest!”
A potem wyszła na tęskną melodię „Rozmarynu” piosenka miłosno-polityczna:
„Piękna, mała Krysia w wielkiej rozterce,
Młody obozowiec zabrał jej serce”.
po czym następowała zwięzła opowieść dziejów miłosnych i:
„Już od dwóch miesięcy
Dzieli ich krata
Męska piosnka Rysia i modlitwa Krysi
W niebo ulata:
– Wielką Polskę, Panie daj nam zbudować
Byśmy mogli sobie w Polsce narodowej
Miłość ślubować –”.
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I tego była mało Muzie, która uznała, że czas na własne melodie. I oto pewnego dnia dżentelmen z krzyżacką brodą i złotym zębem, oświadczył: Mam melodię.
Do melodii znalazły się słowa, noszące piętno inteligenckiej już poezji w postaci asonansów:
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„Praca dla Polaków, władza dla Narodu
Naprzód obozowcy, zwycięży ruch młodych…”
I wreszcie nasiąknięcie atmosferą muz stało się tak wielkie, że kiedyś, po
apelu, w mroku celi, bez autora umowy, z nagła uderzył namiętny śpiew:
„O cześć wam panowie z sanacji…”
A wieczorem siadała Muza na skraju pryczy i za jej przyczyną ciągnęły się
długie opowieści o duchach na Pelcowiźnie i ad hoc układana powieść o Arabce Sachicie, która kochała porucznika ułanów krechowieckich.
Teraz już wiecie, gdzie jest w Warszawie – Parnas.

Na ryby
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Wymyśliłem zabawę, która się nazywa „Na ryby” – dlaczego, to się okaże
w końcu tego felietonu. Na razie stwierdzam, że się nazywa „Na ryby” i przystępuję
do opisu zabawy.
W Polsce, w samych tylko największych ośrodkach (Warszawa, Poznań,
Lwów) wychodzi około trzydziestu tygodników ideowo-politycznych, wszelkich
możliwych kierunków, które łączy to tylko, że są redagowane przez ludzi, czy grupy
ludzi, należących do pokolenia, zwanego z powodu naszego konserwatyzmu – młodym. Właściwie należałoby je już nazywać średnim (przeciętny wiek około 30 lat),
a młodość polega na tym, że ludzie tego pokolenia nie mają wpływu na bieżącą, „poważną” politykę i zajmują się programami. Są tam (mówię oczywiście tylko o pismach legalnie wychodzących w kraju) i organy „Myśli Mocarstwowej” i „Związku
Młodych Narodowców” i „Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego” i „Legionu
Młodych” i „TUR’u” i zachowawcze i skrajnie lewicowe i narodowo-radykalne i ludowe.
To był wstęp konieczny do naszej zabawy. Zabawa należy do kształcących,
tak jak „Podróż dokoła Świata”, bo na takich tygodnikach kształci się politycznie
tysiące ludzi, od uczniów szkolnych poczynając, na młodszych politykach kończąc.
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Otóż zabawa polega na tym, że ja wyciągam ze stosu tych pism cytatę dotyczącą
jakiegoś poglądu programowego, a państwo muszą zgadnąć, z jakiego to pisma i jakiego kierunku. Ponieważ i tak nikt nie zgadnie, odpowiedź będzie podana niżej.
Jednak warunkiem uczciwej gry jest najpierw zastanowić się samemu, a dopiero potem zajrzeć do rozwiązania.
Na przykład:
Żyd nigdy nie był i nie jest elementem państwowo-twórczym… Lichwa, pośrednictwo, wyzysk – oto ich działania – bazy operacyjne.
W życie społeczne wnosi rozluźnienie obyczajów przez swą bezsprzeczną niższość etyczną i moralną. Handel żywym towarem, domy
publiczne – oto zasadniczy rys jego ekspansji w życiu zbiorowym…
90 proc. żydostwa bierze udział w pracy destrukcyjnej, w szeregach
komunistycznych, czy innych anarchistycznych żywiołach, zmusza
nas to do negatywnego ustosunkowania się do niego i odrzucenia
problemu asymilacji.

Wcale nie to, coście myśleli. To jest Państwo Pracy organ rządowego „Legionu Młodych”, tej jego części, która się nie zbuntowała.
A teraz:
W Wielkopolsce, gdzie wykorzystanie sił produkcyjnych równa się
100 proc. (podczas gdy na Kresach Wschodnich możliwość produkcyjna wyraża się w cyfrze 19 proc.) uprawia się: żyto, pszenicę, ziemniaki, chmiel i tytoń (np. na zach.), buraki cukrowe. Hodowla bydła
i nierogacizny dobrze postawiona, sięga mniej więcej poziomu zachodniej Europy. Wieś wielkopolska ma swą bogatą kulturę, której
widomym znakiem są czytelnie, biblioteki, salki teatralne, gniazda
sokole, koła młodzieży, stowarzyszenia śpiewackie i organizacje gospodarcze.

Ani to, ani to, bo właśnie Wielka Polska, organ „Sekcji Młodych Stronnictwa
Narodowego”.
Więc proszę znowu:
Ustrój kapitalistyczny… jest ustrojem wyzysku, zapewniającym kapitalistom duże zyski niewspółmierne do pracy, włożonej przez nich…
Niewola kapitalistycznego wyzysku nie może stworzyć atmosfery
wolności i odpowiedzialności w życiu zbiorowym... W przeciwieństwie do obecnego stanu rzeczy ustrój…
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Jaki? Znowu pudło. Tam napisano: „narodowo-radykalny” (Jutro poznańskie).
Albo dalej:
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Dopóki dzięki konserwatystom z rozmaitych Żyrardowów słowo
konserwatyzm będzie niesłusznie synonimem krzywdy robotniczej,
a słowo radykalizm synonimem walki o sprawiedliwość społeczną
i ulżenie doli robotnika, to, dla naszej pracy politycznej (która mimo
nazwy pozostanie zawsze tą samą i taką samą) byłoby już chyba odpowiedniejszym słowo: radykalizm, jak konserwatyzm.

Kto? „Problemy”, organ grupy wyszłej z wileńskiego konserwatywnego
„Słowa”.
Proszę teraz:
Młode, a umiejące już samodzielnie myśleć pokolenie nie przystosowuje się z łatwością do ustępstw ideologicznych nawet na rzecz pewnych sukcesów polityki dnia bieżącego. Wobec zakneblowania ust
w państwach dyktatury czy pół-dyktatury, reagują buntem, a nawet,
jak to miało miejsce w Leningradzie, kulą rewolwerową.

A to czyje? Lewicowa fronda „Legionu Młodych” – pismo Płoń. Bawmy się
dalej:
Ustrój polskiej sprawiedliwości społecznej będzie ustrojem opartym
o ścisłą solidarność narodową, gdzie każdy uczciwy Polak, jako twórca polskiej cywilizacji będzie miał pierwszeństwo przed żydowskim
przybyszem, będzie miał prawo do zdobycia koniecznych środków
do życia, nawet kosztem żydów.
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I znowu pomyłka! To jest reklamowy tygodnik (same ogłoszenia), a nazywa
się Podaj dalej.
Proszę jeszcze raz:
Stosunek prywatnego kapitalisty do robotnika a stosunek Zarządu
przymusowego, według zdania robotników jest identycznie ten sam...
Gdy istnieje czy istniał powód powstania zatargu między państwem
jako pracodawcą, a pracobiorcą, to warunki pracy narzuca się ,,ukazami”, bez pertraktacji, bez umów. Na powstanie wspólnego i jedno-
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litego, bez względu na zapatrywania polityczne, frontu robotników,
odpowiada się groźbą zamknięcia kopalni czy przedsiębiorstwa. Tak
było w Wieliczce.

To jest Bunt Młodych, organ prorządowej „Myśli Mocarstwowej”. I jeszcze
chwileczka:
Stwierdzenia powyższe niech będą przestrogą dla wielu, którzy nie
zdolni są dostrzec całego ogromu szykujących się przemian społecznych, które prędzej czy później muszą dojść do głosu i naznaczyć
światu nowy porządek.
Chcemy, aby świat ochrzcił kiedyś wiek XX i następne mianem „epoki
Wielkiej Rewolucji Polskiej”.
W odczuciu najbardziej zasadniczych spraw, jak i w instynktach
swych, młodzież jest czymś jednolitym, stanowi zwarty, granitowy
blok, I można z całą stanowczością twierdzić, że gdyby nie sztuczne
zabiegi, proces krystalizacji instynktów tych w świadomą myśl i organizację polityczną nastąpiłby w tempie piorunującym i zmiótłby
z powierzchni gromadzące się na niej męty, wytwarzane sztucznością
sytuacji, a nie potrzebą życia.

Teraz ja zapłacę fant, bo użyłem tricku. Ten pierwszy ustęp jest z legionowej
Płoni, ten drugi z Jutra, ten trzeci z poznańskiego Głosu, stanowiącego wyraz literacki „Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego”.
Ale czas wyjaśnić tajemnicę nazwy tej cudackiej gry umysłowej. Mogłem ją
nazwać zrozumiałej na przykład grą w „Rozbite? – Jednolite?”, ale ryby biorą swój
początek z pewnej bardzo starej anegdotki o głuchych, (kto ją zna, niech nie czyta
następnego ustępu).
Dwóch głuchych spotyka się i po chwili nieudolnej rozmowy, jeden z nich
mówi:
– No, żegnam pana, bo ja idę na ryby.
– Co? Aha, żegnam, szkoda, myślałem, że pójdziemy na ryby.
– Co? Nie mogę, bo ja idę na ryby.
Kiedy się czyta te trzydzieści tygodników i dwutygodników sanacyjno-konserwatywnych i ludowo-radykalnych, socjalistyczno-konserwatywnych i sanacyjno-radykalnych, ludowo-konserwatywnych i narodowo-radykalnych, narodowokonserwatywnych i socjalistyczno-radykalnych, sanacyjno-narodowych i narodowo- socjalistycznych, to widzi się wyraźnie, jak tam się wszyscy ze sobą rozstają, bo
wszyscy – idą na ryby.
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Niech żyje wolność!
Wyobrażam sobie już, jakie przerażenie wywołać musi w czytelniku ten tytuł. Jest on przerażająco banalny i oklepany, jak łopatka Amerykanina (Amerykanie,
przynajmniej w powieściach, ciągle klepią się po łopatkach).
Polacy powtarzają ten okrzyk w różnych wariantach od połowy piętnastego
wieku co najmniej, z takim uporem, jak żaden inny naród.
I to właśnie nasunęło mi myśl, czy przypadkiem nie ma w haśle wolności
źdźbła słuszności. Tak jest, źdźbła! Bowiem opaskudzone jest to hasło do niemożliwości. W starszych pokoleniach ma jeszcze jakiś walor stary, pachnący lawendą
i ziołami. W młodszych jego do tego stopnia zdyskredytowane, że gdy chcemy mówić o wolności, to unikamy tego słowa starannie, zastępując je „niezależnością”,
„niezawisłością” lub nawet „dobrowolną hierarchią”.
A jednak, jeżeli jakiś naród kultywuje jakieś hasło przez pięćset lat, to przez
to samo nadaje mu niezniszczalną wartość (nie mieszać niezniszczalności i nieziszczalności – te pojęcia niekoniecznie są nierozdzielne).
Więc rehabilitujmy wolność. Ale w takim razie musimy zacząć od ataku na
liberalizm.
Oto jest grabarz wolności i wróg ludu! Z wolności zrobił pierwszą część
szyldu podejrzanej firmy „Liberté, Egalité, Fraternité & C-ie, Société Anonyme”, pomylił wolność naszą i waszą, z czego wynikło, że wasza miała służyć „naszej” i z przyzwoitego ideału zrobił ordynarny komunał.
Kiedy w ogóle pojęcie wolności ma sens?
Gdy jest czemuś przeciwstawione, gdy wyraża jakiś kierunek, spełnienie
jakichś tęsknot naturalnych, jakieś „refugium”. Ten rodzaj wolności w Polsce jest
szczególnie znany:
„Szlachcic na zagrodzie
równy wojewodzie”.
„Wolność Tomku
w swoim domku”.
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„Ten pan, zdaniem moim,
kto przestał na swoim”.

Nie śmiejcie się z tych przysłów. One bardzo dobrze wyrażają istotę wolności.
Szlachcic jest panem na swojej zagrodzie, ale nie jest nim w grodzie wojewódzkim.

Literatura

Tomkowi wolno robić, co mu się podoba, ale u siebie, nie u sąsiada, ani na królewskim
dworze, ani w Sejmie, ani w urzędzie, ani na wojnie, ani na drodze publicznej. Ten jest
pan, kto w obrębie swego państwa pozostaje i tak długo, jak tam pozostaje.
To są przykłady wolności prawdziwej. A przykład wolności fałszywej, wolności liberalnej, wolności wolnościowej, słowem – wolnościowości? (To ostatnie słowo najlepiej oddaje po polsku znaczenie i posmak wyrazu: liberalizm).
Na ten przykład: demokracja parlamentarna. Jestem wolnym obywatelem.
I mam prawo wybierać takiego posła, który mi obieca, że przeprowadzi ustawę, iż
się wywłaszczy plac mego sąsiada Agapita i zrobi tam ogródek. (Tak w niedawno
granej komedii „Towariszcz” bankier obiecuje przez wdzięczność lokajowi, że mu
da emeryturę na starość, a oburzonej swej żonie tłumaczy, że przecież nie zrobi tego
z własnej kasy, tylko przeprowadzi w parlamencie nowelę do ustawy ubezpieczeniowej). Otóż, mój poseł może to przeprowadzić z tym ogródkiem. I teraz wołam: gdzie 405
jest wolność Agapita? Albo lepiej, niech będę teraz Agapitem: gdzie moja wolność?
Muszę teraz iść do przyjaciela, który ma przyjaciela w rządzie, który tymczasem
otrzymał pełnomocnictwa ustawodawcze, i postarać się, żeby tego Atenogenesa (tak
się nazywałem w pierwszym wypadku), mego sąsiada, teraz psiakrew, wywłaszczyli
i założyli tam basen. I teraz wołam: gdzie jest wolność Atenogenesa? Albo lepiej
(przyjąwszy, że ja znów jestem Atenogenesem), gdzie moja wolność? Liberalizm te
rzeczy sankcjonuje: „Masz babo – placet”.
Otóż wolność naruszenia wszystkiego, to nie jest wolność, tylko swawola.
Liberalizm, jest to program swawoli i niewoli, zmieniających się kolejno w myśl zasady: „Raz na wozie, raz pod wozem”, a dla przeciętnego człowieka, przepraszam
– obywatela, zazwyczaj nawet: „Raz podwoziem, raz nawozem”.
To odwrócenie odbywa się albo drogą zmiany wiek szóści w parlamencie,
albo drogą zamachu stanu, ale to już kwestia techniki.
Pod względem zasad wolności Polska sanacyjna jest typowo liberalna. Wielu
ludzi myli tylko różnicę polegająca na tym, że obywa się bez uchwał prawo mocnych, czyli, że jest to liberalizm niepraworządny, ale zawsze liberalizm.
Jak będzie więc wyglądała wolność prawdziwa?
Człowiek wolny, to nie jest człowiek, który wybiera sobie władze, tylko człowiek, który wie, że jak władze będą chciały zaglądać mu w garnki na kominie, to im
drzwi przed nosem zamknie. Człowiek wolny, to nie jest człowiek, który nie ma
zwierzchnika, tylko człowiek, który ma odwagę odmówić wykonania bezprawnego
rozkazu.
Wolność liberalna dlatego tak nam obrzydła, że dzieli ona ludzi na dwie
płynne grupy: swawolnych Dyziów i niewolnych Dezyderych (od – dezyderat).
Prawdziwa wolność, to wolność Tomka.
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A więc:
Precz z liberalizmem!
Już słyszę, jak wołacie:
Preeeeeeeeeeeeeeeeeecz!
Niech żyje wolność!
Już widzę wasze rozwarte gęby, gdy krzyczycie:
Niech żyjeeeeeeeeeeeeeeeee!
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W niedzielne popołudnie wybraliśmy się do Dubicz. Z miejsca gdzie mieliśmy kwaterę, to jakieś 40 kilometry. Swoją drogą, ta „nasza kwatera” to stare partyzanckie meliny „Krysi i Lichego”1 – wieś Bałandziszki i Matujzy. Blisko stamtąd
do szlacheckich okolic Pajudubia, Tietanców i resztek zaścianka Niewoniańce. Niewoniańców, które były atakowane przez bolszewicką partyzantkę zza Solczy w 1944
roku.2 Tyle dygresji, wracam do naszej podroży do Puszczy Nackiej.
Puszcza bardzo się zmieniła, a dokładnie zmienił ją człowiek, robiąc często
bezmyślne melioracje, osuszając błota i drenując ziemię doprowadził do wyjałowienia łąk puszczańskich, które teraz trafniej chyba nazwać piaskami. Niestety, widać
też rabunkową gospodarkę leśną, wiele winy w tym i chłopów, którzy tną las jak im
się podoba. Jadąc do Dubicz krętą, ale asfaltową drogą, zwraca uwagę po prawej stronie wielka, nowa stanica graniczna, zwana przez nas z litewska „ruożasem”3, a więc
pilnują. Dojeżdżamy do Dubicz – na mogiłę z 1863 roku. Grób i pomnik powstańczy z lat 30. w doskonałym stanie. Mogiła stanowi centralny punkt wsi. Ktoś tuż
przed nami był – tliły się jeszcze światła i pachniały biało-czerwone róże. „Polegli
w bitwie pod Dubiczami, pochowani we wspólnej mogile, tu spoczywają bohaterscy
powstańcy … Ludwik Narbutt, Naczelny Wódz Powstania Narodowego na Litwie”
– głosi napis w języku polskim. Niżej są jeszcze wyryte nazwiska jego 12 poległych
towarzyszy, wśród nich mój pra, pradziadek, Stefan Hubarewicz.4
Obserwuję delikatne i nieco skrywane wzruszenie Tomka, mojego serdecznego przyjaciela i kompana po kresowych szlakach tej wiosennej wyprawy anno
domini 2008. Rozmawiamy o Narbuttach, o naszych rodzinach i bliskich, głównie o sensie trwania przez te 500 lat na Kresach i kościach tu złożonych. Może jak
u Orzeszkowej, ta mogiła jest najpełniejszym sensem naszej tu obecności. W każdym razie, dzięki i przez nią nie możemy zapomnieć i nie zapomnimy. Nie ma co,
idziemy do księdza. Niestety plebania pusta, żałuję, bo wiem że ksiądz, Polak z Ejszyszek, jest zacnym człowiekiem. Tu niestety wkrada się kolejna dygresja. Jakieś pół
roku temu Rada Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa, przy osobistym udziale
jej szefa Andrzeja Przewoźnika dokonała ekshumacji 10 chłopców od „Kotwicza”,
poległych w pobliskim lesie koło Podubicz, było to na dzień przed „masakrą surkoncką”.5 Niestety z przyczyn mi niewiadomych, pan Andrzej Przewoźnik nie wystarał
się u władz litewskich o stosowne pozwolenia i nie mógł dokonać godnego pochów-
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Droga z Kowalek. Na tym polu i łące walczyli Krysiacy, w oddali wieś

ku. Kości wykopane, coś trzeba zrobić..., a więc... zapakowali chłopców w trumienki
i wstawili do księżowego garażu, gdzie wśród ozdób jasełkowych czekają na swój
czas. Miało to trwać kilka tygodni, a minęło już pół roku. Sporo w tym symbolizmu,
bo ponad 60 lat leżeli bezimiennie w lesie, a teraz ponad 6 miesięcy w garażu na plebanii. Ile jeszcze tych szóstek czeka tę dziesiątkę?6 Plebania pusta, ksiądz pojechał
do innego kościoła. Wracamy. Wyjeżdżamy z Dubicz, mamy wracać nad Wersokę,
a tu coś mnie tknęło.
– Tomku – mówię – skręćmy w prawo, tu przed stawem czy jeziorkiem, ot
tam właśnie. Tak się dzieję, jedziemy, mijamy staw, za wodą kilka domów – to Podubicze. Nie ma jakkolwiek żadnego znaku, ale nie mylę się, mam dobrą litewską mapę
– tzw. setkę, za przysiółkiem wjeżdżamy w las. Wąziutki piaszczysty dukt, a po obu
jego stronach mokro – rojsty i wyrastające z nich niejako stare sosny. Nie wiedzieć
czemu, ale przypomina mi się „Lithuania” Grottgera, czyli znów 1863 rok…, nie nic
z tego, wiem dokładnie, że teraz jedziemy śladem innego powstania. Powstania 1944
i lat późniejszych. Wróg też inny, choć mówiący tym samym językiem co sotnie
kozackie w pamiętnym 1863. Tomek jest nieco zaniepokojony ewentualnym stanem
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Kowalki – sześćdziesiąt cztery lata po…
„naszego auta” po tej leśnej eskapadzie, ale twardo jedzie. Pchamy się w puszczę.
Czy aby na pewno ruszyliśmy dobrą drogą? Zaczynamy mieć wątpliwości. Po 4,
może 5 km jazdy przez las, jak spod ziemi wyrasta szlaban i buda „ruożasu”. Tomek
nie wytrzymuje. – Wracamy, to już granica – powiada.
– Zaryzykujemy – mówię spokojnie – najwyżej nas zawrócą, a ja potem
grzecznie moim łamanym litewskim przeproszę i powiem, żeśmy zbłądzili. – Ok.,
Michale – Tomek mówi chyba bardziej do siebie, bo rusza z miejsca, nie dokończywszy ostatniego słowa. Ryzyko się opłaca. Buda pusta, omijamy szlaban, las rzednie,
widzę już zarysy pierwszych domów. Jesteśmy w Kowalkach.
Kowalki znajdują się w jakimś takim dziwnym pasie ziemi niczyjej. Formalnie należą do Litwy, natomiast rzekomo nie można tam wjechać legalnie – bez „dazwołu” – specjalnego pozwolenia. Na szczęście jednak, nam nie dane było sprawdzić
osobiście czy jest to prawdą. Wjechaliśmy i wyjechaliśmy bez przygód i spotkania
z Litwinami. Granica z Białorusią przechodzi przez właściwie pola za wsią i skręca
łukiem dotykając do lasu, który jest już białoruski. Wieś to szumne słowo. Kowalki
umierają, zostało kilkoro, może kilkanaście starszych osób, żyjących w biednych
domach. Taki ubożuchny puszczański pieriesiołek na końcu świata. Dzisiaj na końcu Zjednoczonej Europy.
Zatrzymujemy się na rozstaju dwóch dróżek wiejskich, gdzie kresowym
zwyczajem stoi krzyż. Wyciągam ostatni znicz i zapalam go przy krzyżu. Jest
wietrznie i rześko, zresztą słońce zaszło za chmurami i wygląda jak by dzień zbliżał
się ku końcowi. Choć to jeszcze parę godzin. Lampka nie chce się zapalić, więc raz
po raz schylam się pod ten Krzyż Pański i próbuję od nowa ją rozpalić. W duszy klnę
w żywy kamień na te „niedoróbkę” litewską, kupioną za 2 lity w „magazynie” w Ejszyszkach. Cała ta sytuacja musiała dziwnie wyglądać dla osoby, a być może osób,
obserwujących ją zza okien w pobliskich chałupkach i na łące. Grunt, że spowodo-
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Komendant Jan Borysewicz ps. „Krysia”
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wała żywą reakcję babci wiejskiej, która prowadząc krowę na popołudniowe dojenie,
zostawiła ją na drodze i pognała z kijem w ręku w moją stronę.
– A szczo wy tut pred kryżom robicia chlopczyki – krzyczy na mnie. – Niczaho trasznaga, babula, my łatinniki, iz Polszczy pryjehli – odpowiadam do niej po
białorusku, a właściwie „pa prostu”.
– A z Polszczy, u Imia Ajca, Syna i Duha Swiatoha; Ja szmat gadou nie baczyła Poliakau. A na woszta da nas, u naszyja Kowalki pryehali? – pyta nasza babcia.
– Ot, sami paczycie Babula, szto znicz palim piera krzyżom, tamu babula,
szto tut u 45-m godzi zaginuł „nasz kamendant Krysia”. Akouskij Kamandzir. Balszawiki Jeho zabili – dodaje.
Babcia strapiona, czujnie wycofuje się z niewygodnego dla niej tematu.
– Ja skanczyła 80 gadou, heta nie znaju, nie wiem i nie pamiataju tych czasou.
411
– Nic Babcia – mówię – my was muczyć nie budziem, nie za getym pryjechali, światło zapalim i usio, zostańcie z Bogiem.
I nagle coś w duszy tej kołchozowej staruszki drgnęło.

Mogiła żołnierzy Narbutta

Kowalki – sześćdziesiąt cztery lata po…
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– Czakaj panok, po starago pobiegu – nim skończyła mówić, już biega do
domu. „Stary”, istotnie przyszedł, lekko sparaliżowany, o ciepłych oczach i bystrym
spojrzeniu. zaczął nas badać. A to skąd przyjechaliśmy, a to u kogo mieszkamy, a to
wreszcie czy aby nie rodzina tego „kamandira Krysia”.
Po dobrych kilku minutach wypalił.
– Pamiętaju usio, hot u mnie uze 88 hod idzie; Zasada była i iszła at Naczy,
Akoucy ot, ot tuda s heta liesa, szczo widitie iszli – pokazuje nam ręką na ten las co
już jest po białoruskiej stronie kordonu.
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NN kilka lat temu – bez tabliczki, prawdopodobnie tu poległ Krysia, brak napisu z powodów bezpieczeństwa
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– Ruskie u wioscy, za murami i damami. I jany (Akoucy) na poli byli, Ruskie
ich strialaiec paczali. Palagli jany na śniezie, z prawa i z lewa darożki. Krysia biazau
pamiż imi i kirawau agniom, on padau i potym strałau iznou, ja praz wakno baczyu
(ale nie usio baczyu i tak dumału szczo on tych strełau ruskich nie baitsia. Ale uw
kancy jeho seria z automata patrapila u jaho i tak kak stajał – upau u snieg. Pojdziem,
pakażu. Poszliśmy jakieś 50 metrów.
– Tot tu, ni pamiętnika Paliaki nie pastawili. Soram, ale my tu bajalis, no
a paczemu Paliaki z Polszczy nie pryjechali i kryża albo pamiatnika nie pastawili;
nie wiedaju. On był tut wialikim kamandzirem. Patom jeho „trupa’ (Krysi) Ruskie
naszli u sniagu i usiem ludziam pa wiaskach pakazywali i hawaryli: „nu i gdie wasz
kamandir”. Adrazu pasla hetaga baju, taki haziajin był – Tamulewicz, tak jon (bałota
tut raniej było, pierad melioracyjaj) pryjehau z wazom i kaniom, widac hatieł zabrać
kamandzira, a tut uz Ruskie byli i tak Tamulewicza zabrali i kania i woz… i on pra- 413
pał – ten Tamulewicz, nu my jeho uze nikoli nie baczylii7. Ot i usio.
Dałem gospodarzom trochę litów i kazałem dać na mszę w Dubiczach za
duszę tego „NASZGO KAMANDIRA”. Obiecali, że tak zrobią...

Wersoka

Kowalki – sześćdziesiąt cztery lata po…
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Zabraliśmy się z Tomkiem z powrotem, tym samym duktem puszczańskim
– wzdłuż rojstów – do tymczasowego domu, czyli do nasze meliny nad Wersoką.
Tomek włączył muzykę, usłyszałem następujące słowa:
kiss me goodbye” pushing out before i sleep
it’s lower now and slower now the strangest
twist upon your lips but i don’t see and i don’t
feel but tightly hold up silently my hands
before my fading eyes and in my eyes your
smile the very last thing before i go...8
Pomyślałem, że Komendant mógł faktycznie myśleć w ostatnich chwilach
swego życia o wielkiej i niespełnionej miłości o imieniu Krysia, na cześć której przyjął zresztą swój pseudonim.
Działo się to 20 kwietnia 2008 roku. Ponad 64 lata od śmierci Jana Borysewicza.
Wersoka, Warszawa 2008 r.

Przypisy:
Por. Jan Borysewicz ps. „Krysia- Mściciel” urodził się 12 września 1913 r., w Starodworcach koło
Wasiliszek, w Ziemi Lidzkiej. Harcerz, absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowii Mazowieckiej. W Kampanii Wrześniowej 1939 roku walczył w stopniu ppor. w 41 pp. im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Uniknął niewoli i przedostał się do Wilna, a następnie w Lidzkie, gdzie w początkach
okupacji niemieckiej pracuje jako leśniczy w okolicach miasteczka Ostryna. Jeden z pierwszych
konspiratorów ZWZ-AK w Lidzkiem. Latem 1943 roku sformował zalążek oddziału partyzanckiego
nr 314 i w sile 5 ludzi ruszył w pole. Z czasem z grupy tej powstaje kompania, a następnie batalion
partyzancki pod jego dowództwem. W maju 1944 roku „Krysia” zostaje dowódcą Zgrupowania Północ Okręgu Nowogródzkiego AK. W skład Zgrupowania wchodzą II i V bataliony77 pp., grubo
ponad 1000 uzbrojonych i zaprawionych w bojach partyzantów. „Krysia” wsławił się i dał zapamiętać
się niesłychanym hartem ducha, odwagą, zdolnościami bojowymi, a przede wszystkim troską o los
miejscowej ludności kresowej. W licznych i zwycięskich walkach z Niemcami, partyzantką sowiecką,
policją litewską i białoruską zdobył sobie powszechny mir i szacunek żołnierski wśród swych, jak
i wrogów. Po Operacji „Ostra Brama” w lipcu 1944 roku, uniknął aresztowania i rozbrojenia przez
Armię Czerwoną, wyprowadził podległe sobie formacje z sowieckiego okrążenia w Puszczy Rudnickiej i postanowił kontynuować walkę na Kresach. Zginął 21 stycznia 1945 roku pod wsią Kowalki.
Ppor. Stanisław Szabunia ps. „Licho”, dowódca 2 kompanii V batalionu 77 pp. AK w Zgrupowaniu
„Krysi”, wcześniej twórca i prowadzący konspiracyjnego Kursu Młodszych Dowódców Piechoty
w Obwodzie- Ośrodku Lida „Bór” AK. Zmarł na emigracji za Oceanem.
1
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Zaścianek Niewoniańce został zaatakowany przez bolszewicką partyzantkę 27 kwietnia 1944 r.
Czerwoni. spalili część gospodarstw, mordując co najmniej 8 osób. Wśród zabitych byli członkowie rodzin żołnierzy AK (będących w oddziałach podległych Komendantowi „Krysi”) – Tietańców
i Nosewiczów.
3
Ruożas – pas graniczny; Pesienietis – pogranicznik
4
Tragiczna i ostatnia bitwa Ludwika Narbutta pod Dubiczami miała miejsce 5 maja 1863 roku.
5
Ppłk. Maciej Kalenkiewicz, ps. „Kotwicz”, ur. 1 lipca 1906 w Pacewiczach, na Wileńszczyźnie. Hubalczyk, cichociemny. Był autorem tzw. „.Planu W” – planu powstania powszechnego w momencie
klęski Niemiec oraz planu Operacji „Ostra Brama” – zdobycia Wilna siłami okręgów Wileńskiego
i Nowogródzkiego AK przed nadejściem Armii Czerwonej. Poległ w walce z Sowietami w dniu
21 sierpnia 1944 pod Surkontami. Wraz z nim zginęło 35 oficerów i żołnierzy.
6
Już po napisaniu niniejszego reportażu dostałem informację ze środowiska żołnierzy Nowogródzkiego AK, że chłopcy spod Podubicz będą godnie pochowani na przełomie maja i czerwca 2008
roku. Uroczysty pogrzeb ma odbyć się w Dubiczach, a szczątki spoczną na wieki tuż obok powstańców z 1863 roku.
7
Relacja ta jest prawie zgodna ze wspomnieniami żyjących żołnierzy II batalionu 77 pp. AK, którzy brali udział w bitwie pod Kowalkami w nocy z 20 na 21 stycznia 1945 roku. (Patrz. Romuald
Bardzyński, Album Krysiaków, Żołnierzy 77 pp. AK, wyd. własne, bez daty.) Wspomnianą postać
p. Tamulewicza należy być może traktować jako członka miejscowej placówki AK. Niemniej, jego
nazwisko, jako jedno z kolejnych, dodać należy do listy tysięcy poległych i zaginionych mieszkańców Ziemi Nowogródzkiej.
8
Piosenka zespołu „The Cure” pt. The Same Deep Water as You; tłum.:
„Pocałuj mnie na pożegnanie
Wynurzam się tuż przed zapadnięciem w sen
Teraz coraz niżej, coraz wolniej
Najdziwaczniejszy grymas Twych ust
Lecz ja nie widzę, nie czuję
Tylko mocno wznoszę ręce w milczeniu
Przed mymi gasnącymi oczami
A w moich oczach – Twój uśmiech – ostatnia rzecz zanim odchodzę”.
2
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ś.p. Irena Sendler
działaczka społeczna,
Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
Irena Sendler, z domu Krzyżanowska, urodziła się 15 lutego 1910 r.
w Otwocku. W 1932 r. podjęła pracę
w Obywatelskim Komitecie Pomocy
Społecznej, w którym prowadziła dział
opieki nad matkami nieślubnych dzieci.
W czasie II wojny światowej
aktywnie zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Brała również
udział w wielu akcjach społecznych.
Już jesienią 1939 r. wraz z grupą współpracowników m.in. Janem Dobraczyńskim, Ireną Schultz, Jadwigą Piotrowską i Jadwigą Deneką założyła przy
Wydziale Opieki Społecznej Zarządu
Miejskiego w Warszawie tajną komórkę, której zadaniem było niesienie pomocy ludności żydowskiej. Dzięki pracy w Zarządzie Miejskim jej członkowie mogli
swobodnie przedostawać się na teren getta, nawiązywać kontakty z działającymi tam
grupami konspiracyjnymi i nieść pomoc mieszkańcom. Do jesieni 1940 r. grupa udzieliła pomocy materialnej ok. 3 tys. Żydów. Mimo, iż niemieckie władze okupacyjne nie
wyraziły zgody, aby opieka społeczna docierała do mieszkających tam Żydów, zezwalano na udzielanie im pomocy medycznej. Wykorzystując ten fakt Irena Sendlerowa
przebierała się za pielęgniarkę i wraz ze współpracownikami przemycała do getta jedzenie, leki i pieniądze.
We wrześniu 1942 r. rozpoczęła współpracę z założonym przez Zofię KossakSzczucką Tymczasowym Komitetem Pomocy Żydom, przekształconym w grudniu
w „Żegotę”, jako kierowniczka Referatu Dziecięcego. Kiedy w drugiej połowie 1942 r.
rozpoczęła się likwidacja warszawskiego getta, Irena Sendlerowa zainicjowała szeroko
zakrojoną akcję ratowania dzieci. Wyprowadzane z getta, były umieszczane w polskich
rodzinach, sierocińcach i klasztorach w Warszawie, Turkowicach i Chotomowie. Za-
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ś.p. Irena Sendler
opatrzone w fałszywe dokumenty otrzymywały również pomoc finansową. Uratowano
w ten sposób 2,5 tys. żydowskich dzieci.
Pod koniec 1943 r. Irena Sendlerowa została aresztowana przez gestapo. Torturowana na Pawiaku i skazana na karę śmierci, uniknęła wykonania wyroku dzięki
wysokiemu okupowi wpłaconemu przez „Żegotę”. Do końca wojny ukrywała się pod
fałszywym nazwiskiem. W okresie Powstania Warszawskiego pracowała jako pielęgniarka PCK. Przechowywana w zakopanych w ziemi butelkach, razem z pieniędzmi
„Żegoty”, dokumentacja dzieci przemyconych z getta przetrwała wojnę.
Po wojnie Irena Sendlerowa pracowała w wydziale opieki miasta stołecznego
Warszawy, przyczyniając się do tworzenia nowych domów dziecka i domów starców.
Sprawowała też funkcję szefowej departamentu szkolnictwa medycznego w Ministerstwie Zdrowia, gdzie zabiegała o utworzenie ponadpodstawowych szkół pielęgniarskich dla dziewcząt. Ostatnie 17 lat pracy spędziła jako szkolna bibliotekarka.
Za swą heroiczną postawę Irena Sendlerowa otrzymała w 1965 r. od Instytutu
Yad Vashem w Jerozolimie tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, zaś w 1991 r.
przyznano jej honorowe obywatelstwo Izraela.
W 2003 r. została odznaczona Orderem Orła Białego. W 2006 r. prezydent Lech
Kaczyński wystąpił z inicjatywą przyznania jej Pokojowej Nagrody Nobla. W 2007 r.
Senat RP jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie uhonorowania działalności Ireny
Sendler i Rady Pomocy Żydom „Żegota” w tajnych strukturach Polskiego Państwa
Podziemnego w okresie II wojny światowej.
Zmarła 12 maja 2008 r. w Warszawie. Miała 98 lat.
(oprac. J. Mysiakowska)
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ś.p. Ruta Czaplińska ps. „Ewa”
żołnierz NOW-AK, członek Komendy Głównej NZW,
więzień komunizmu
Ruta Czaplińska urodziła
się 10 września 1918 r. w Janowicach,
k. Kazimierza Dolnego, w rodzinie
ziemiańskiej. W 1937 r. zdała maturę
w Toruniu i podjęła studia na Wydziale
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W okresie studiów ukończyła kurs radiotechniki i radiotelegrafii. Od 1942 r.
żołnierz NOW-AK. Do 1941 r. przebywała w majątku rodzinnym w Janowicach, zagrabionym po wojnie przez
komunistów.
W kwietniu 1945 r. przeniosła się do Łodzi, gdzie podjęła studia
w tamtejszym oddziale Szkoły Głównej Handlowej. Jednocześnie kontynuowała działalność niepodległościową i antykomunistyczną. W czerwcu
1945 r. rozpoczęła działalność w szeregach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Jako członek Komendy Głównej NZW pod pseudonimem „Ewa” od sierpnia 1945 r.
pełniła funkcję szefa łączności. W okresie od czerwca do września 1945 r. kilkakrotnie wyjeżdżała do Krakowa przekazując pieniądze i korespondencję członkom konspiracyjnego Prezydium Stronnictwa Narodowego. Kontaktowała się m.in. z Janem
Małachowskim, Augustem Michałowskim i Leonem Mireckim. W 1945 r. otrzymała
stopień podporucznika czasów wojny. W okresie od czerwca do stycznia 1946 r. przygotowywała zebrania organizacyjne Komendy Głównej NZW na ternie Łodzi. Brała
również udział w wydaniu drugiego i trzeciego numeru, wznowionego po wojnie pisma Wszechpolak.
Aresztowana 5 kwietnia 1946 r. w Łodzi w związku z dekonspiracją w strukturach Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Po dziewiętnastomiesięcznym śledztwie skazana 3 listopada 1947 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy
w Warszawie na karę 10 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatel-
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ś.p. Ruta Czaplińska ps. „Ewa”
skich praw honorowych na okres 5 lat oraz utratę mienia. Najwyższy Sąd Wojskowy
decyzją z dnia 10 grudnia 1947 r. utrzymał w mocy wyrok WSR z 3 listopada 1947 r.
Więziona w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w Więzieniu
Karno-Śledczym Warszawa-Mokotów, więzieniach w Fordonie, Inowrocławiu i ponownie w Fordonie. Zwolniona 5 kwietnia 1956 r. po 3653 dniach spędzonych za więziennymi murami.
Po wyjściu na wolność rozpoczęła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu
Łódzkiego, które ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała w administracji
Instytutu Matematycznego PAN oraz jako starszy redaktor i tłumacz w wydawnictwie
Politechniki Wrocławskiej. W latach 1981–1985 zaangażowana w działalność Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu.
Członkini środowiska „Fordonianek” zgrupowanego w Związku Więźniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego, Związku Młodocianych Więźniów Politycznych
„Jaworzniacy”, Klubu Inteligencji Katolickiej, Towarzystwa Ziemiańskiego i Związku
Inwalidów Wojennych.
Postanowieniem z dn. 15 IX 1992 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego
w Warszawie unieważnił wyrok WSR z 3 XI 1947 r. Odznaczona m.in. londyńskim
Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego (dwukrotnie), Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego oraz awansowana do stopnia podporucznika. W dniu 26
listopada 2007 r. z rąk wojewody dolnośląskiego otrzymała Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP.
Zmarła 22 lutego 2008 r. we Wrocławiu. Miała 90 lat.
(oprac.) J. Mysiakowska
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Marek Jan Chodakiewicz
Żydzi na Syberię!
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Sowiecka polityka wobec żydowskich „wrogów ludu”
na okupowanych Kresach Wschodnich II RP w latach 1939–1943

422

W systemie komunistycznym „wrogiem ludu” mógł zostać każdy: rzeczywisty czy
wydumany przeciwnik komunizmu, osoba neutralna czy pasywna, a nawet sympatyk systemu czy wręcz fanatyczny komunista. Zwykle „wrogiem ludu” zostawało się w sposób
kolektywistyczny. Na przykład jedną z kategorii osób przeznaczonych do deportowania
z Wileńszczyzny i państw bałtyckich w latach 1939–1941 byli filateliści. Z bolszewickiego
punktu widzenia było to całkiem logiczne. Po pierwsze, filateliści zrzeszali się w organizacji
„burżuazyjnej”, a więc z definicji anty-komunistycznej. Po drugie, mieli kontakty z zagranicą, a więc z definicji byli podejrzani o szpiegostwo. Musimy pamiętać o tym specyficznym,
paranoicznym marksistowskim kontekście „walki klas” badając sprawy terroru sowieckiego, a w tym również skierowanego przeciw ludności żydowskiej.
Ludność żydowska na Kresach Wschodnich II RP podlegała represjom według podobnych zasad jak ludność chrześćjańska.1 Komuniści skupili się na tradycyjnych elitach,
głównie kierownictwie organizacji politycznych i społecznych, a w tym nawet rewolucyjnych: lewicowych syjonistów i marksistowskiego Bundu. Naturalnie prawicowcy poszli na
pierwszy ogień, a szczególnie antykomunistyczni syjoniści rewizjoniści z Nowej Organizacji Syjonistycznej (NOS) i jej młodzieżówki Betar. Prześladowań doświadczyli również
przywódcy religijni. Na przykład rabin z Jedwabnego został odepchnięty od życia publicznego i egzystował na marginesie swego sztetla. Ale naczelny rabin Warszawy, profesor Mojżesz Schorr (1874–1941), był aresztowany. „Mimo jego sędziwiego wieku stale prowadzono
go na męczące zeznania i bito” (s. 101). Potem został wywieziony do łagru w Uzbekistanie,
gdzie zmarł. Schorra zakwalifikowano jako „wroga ludu” indywidualnie – bowiem był prominetną postacią religijną, „burżuazyjnym naukowcem”, oraz nie-komunistą; oraz kolektywnie – jako należący do kategorii tzw. „bieżeńców”, czyli uchodźców z Polski centralnej
i zachodniej. Ich wszystkich Stalin rozkazał deportować jako zagrażających bezpieczeństwu Związku Sowieckiego. Stanowili oni pokaźną grupę ponad 70,000 osób wywiezionych
do Gułagu ze wschodnich obszarów II RP między 1939 a 1941 z około 200,000 polskich
Żydów, którzy w tym czasie znaleźli się w Związku Sowieckim..
Oprócz tego wyróżniamy innych żydowskich „wrogów ludu” – tych, którym
udało się zesłania uniknąć. Mecenas Arnhold Joachim z Krakowa, uciekł pod bombami
niemieckimi na Kresy, gdzie zderzył się z Armią Czerwoną. Udało mu się przeżyć komunistyczny terror i deportacje we Lwowie, potem uciekł na Bukowinę, gdzie jednak wnet też
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weszli Sowieci. Przetrwał okupację sowiecką w Czerniowcach. Następnie przetrwał masowe mordy ludności żydowskiej przez niemieckich narodowych socjalistów i ich ukraińskich kolaborantów, jak również deportacje Żydów na śmierć do Transnistrii przez władze
rumuńskie. Udało mu się przeżyć jako obywatelowi polskiemu dzięki interwencji polskiej
dyplomacji, manewrom zakulisowym i łapówkom. Nadeszło lato 1944 r. Do Czerniowiec
zbliżała się Armia Czerwona. „W przeddzień wkroczenia powtórnego wojsk sowieckich
do Czerniowiec rozpoczęła się masowa ucieczka z tego miasta” (s. 527). Wśród uciekinierów był też i mec. Joachim, który zbiegł do Bukaresztu, a potem do Palestyny. Podobne
doświadczenia miał Izrael Ganzweis, 34-letni urzędnik z Bielska. Też przeżył sowiecką
okupację ukrywając się we Lwowie a potem w Czerniowcach. „Gdyśmy się dowiedzieli
o wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej, sądziliśmy się być ocaleni. Po tak długim okresie
ponurych dni wydała nam się najpiękniejsza chwila opuszczania miasta przez wojska sowieckie. Wnet jednak mieliśmy się przekonać, iż czekają nas jeszcze gorsze czasy” (s. 542).
Mimo, że ledwo udało mu się przeżyć eksterminację Żydów, Ganzweis uciekł na wieść 423
o bolszewickiej ofensywie w 1944 r.: „Gdy wojska sowieckie zbliżały się do miasta, każdy
poruszył niebo i ziemię aby dalej uciekać” (s. 543). Dotarł do Bukaresztu, a potem do Palestyny. Wydaje się niebywałe: Żydzi uciekali przed Sowietami szukając schronienia w rumuńskiej satelicie III Rzeszy.
Niedawno ukazał się tom dokumentów, który w dużym stopniu tłumaczy dlaczego również i tak bywało podczas drugiej wojny światowej. Maciej Siekierski i Feliks Tych
zredagowali Widziałem Anioła Śmierci: Losy deportowanych Żydów polskich w ZSRR
w latach II wojny światowej: Świadectwa zebrane przez Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu Polskiego na Uchodźstwie w latach 1942–1943 (Warszawa: Rosner i Wspólnicy, Żydowski Instytut Historyczny i Hoover Institution on War, Revolution and Peace,
Stanford University, 2006). Są to dokumenty dotyczące prześladowania Żydów przez komunistów, a znajdujące się Hoover Institution w kalifornijskim Stanford w Polish Government Collection. Zbiór ten składa się z trzech głównych kolekcji: gen. Władysława Andersa,
amb. Jana Ciechanowskiego, oraz min. Aleksandra Zawiszy. W Widziałem Anioła Śmierci
opublikowano tzw. „protokoły palestyńskie”. Wywodzą się one z Centrum Informacji na
Bliskim Wschodzie, które miało siedzibę w Jerozolimie. Podlegało ono Ministerstwu Informacji i Dokumentacji Rządu RP. Większość dokumentów pochodzi z lat 1943–1944.
Spisane były głównie w Palestynie i Iranie. Akcję zbierania relacji wśród Żydów zainicjowała najpewniej dr Teresa Lipkowska, więzień Gułagu, pracowniczka MSZ, polska katolicka
szlachcianka i gorąca zwolenniczka syjonistów-rewizjonistów. Autorem „ankiety żydowskiej” był dr Menachem Buchwajc. Całość „protokołów palestyńskich” odnalazł i opracował Maciej Siekierski z pomocą Feliksa Tycha. (Uprzednio dr Siekierski udostępnił wybór
relacji do publikacji Normanowi Daviesowi i Henrykowi Grynbergowi).
Nie są to wszystkie relacje żydowskie w Hoover Institution, inne pozostają rozproszone – szczególnie w zbiorze gen. Andersa. Mikrofilmy „protokołów palestyńskich”
(oraz innych relacji z HI) są dostępne w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Większość
autorów relacji to żydowscy „wrogowie ludu”.
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Profil świadków i świadomość narodowa
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Łącznie zbiór Widziałem Anioła Śmierci zawiera 170 relacji 169 autorów. Są one
ważnymi źródłami do badań nad sowiecką okupacją i komunistycznym terrorem. Naturalnie wszystkie należy w miarę możliwości weryfikować. Weryfikacja musi zajść nie tylko
w świetle istniejącej literatury, innych relacji żydowskich, opowieści chrześcijańskich, czy
dokumentów sowieckich. Proces weryfikacji powinien mieć miejsce przede wszystkim poprzez krytyczną analizę samych relacji.
Po pierwsze, musimy stworzyć profil składającego relację. Rozróżniamy więc rozmaite kategorie świadków. Zestawiamy ich według cech indywidualnych i zbiorowych.
Zwracamy uwagę na wiek, wykształcenie, ideologię, pozycję społeczną, stopień asymilacji,
stopień zaangażowania w działalność agend rządu RP w Związku Sowieckim. Ustalamy, że
większość składających relacje to uciekinierzy z zachodniej i centralnej Polski. Jest przynajmniej jeden uczestnik podziemia polskiego (s. 97), jest kilku wziętych do niewoli żołnierzy
WP (s. 279). Widzimy aresztowanych za „szpiegostwo” – zwykle dotyczy to nielegalnego
przekroczenia granicy. Wyróżniamy uchodźców przed wojną niemiecko-sowiecką w czerwcu 1941 r. (s. 137, 139, 196–197, 375, 380, 410, 434, 473, 477), studentów ortodoksów z jeszibotów z japońskimi wizami (s. 341–344), oraz kilku uciekinierów, którzy przeszli na Węgry,
a potem dostali się do Palestyny. Dowiadujemy się z zeznań, że większość deportowano
całe rodziny. Większość zesłano wiosną i latem 1940. Większość zmarłych wśród ofiar deportacji dobiegła kresu swego życia po tzw. „amnestii”.
Bardzo ważne jest ustalenie za kogo się uważali się składający relacje. Krytyczna
analiza powinna dotknąć tutaj kwestii mentalności. Jak wyglądała sprawa samoidentyfikacji
bezpośredniej bądź pośredniej (wynikającej z kontekstu relacji) autorów? Wielu identyfikowało się tylko jako Żydzi. Niektórzy wręcz odróżniali się samorzutnie od „Polaków”. Po
prostu podkreślali swoją żydowską odrębność narodową. Niektórzy patrzyli na sprawy polskie obojętnie, inni identyfikowali się z nimi o ile zazębiało się to z żydowskim interesem.
Na przykład w taki sposób opisywał dychtomię „my” i „Polacy” 15-letni Saul
Gliksberg z m. Różany nad rz. Narew: „w miasteczku naszym... Polacy przygotowali silną placówkę obronną i pierwszego dnia wojny nadszedł rozkaz, aby ludność cywilna [i.e.
żydowska] opuściła miasto [podkreślenie MJC]” (s. 260). Adam Reif, 14-latek z Krasnobrodu pod Lublinem wspomina, że rzeź Żydów w jego miasteczku przerwał kontratak WP.
Do walki dołączyli się miejscowi. „Ludność cywilna, chłopi i Żydzi, uzbroili się w butelki
z naftą i rzucali na tanki” (s. 429). Znów dychtomia – gdzie „ludność cywilna” to z jednej
strony „chłopi” a z drugiej „Żydzi,” ale jest też i solidarność w walce ze wspólnym wrogiem.
15-letni Motl Gejer z Łaszczowa też cieszy się z lokalnego zwycięstwa polskiego nad Niemcami, ale podkreśla rozdzielność między Żydami a Polakami: „Niedaleko od nas, w lasach
tomaszowskich, toczyła się bitwa pomiędzy Polakami a Niemcami, i tym razem udało się
Polakom zwyciężyć... Spalono całe miasto, wraz z naszym domem. Mimo to radość z porażki Niemców była olbrzymia” (s. 289). Raczej z neutralnej pozycji obserwatora żydowskiego
opisał bój WP z Niemcami i Sowietami pod Janowem Lubelskim Jozef Rosenberg, 15-latek
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z Krzeszowa nad Sanem (s. 154). Podobną optykę miała 13-letnia Tauba Tuchschneider, która była świadkiem wejścia Sowietów do Kamienia Koszyrskiego:
Pod miastem Polacy i Rosjanie strzelali do siebie. Padło kilku żołnierzy. Potem Polacy odeszli i bolszewicy zajęli miasto. Żydzi odetchenęli swobodnie, otworzono sklepy, które napełniły się rosyjskimi żołnierzami. Przez cały dzień maszerowało wojsko rosyjskie, śpiewając
pieśni. Biegały za nimi dzieci, a Żydzi myśleli, że wojna się skończyła
(s. 387).
Dalsze doświadczenia nie spowodowały bynajmniej wyodrębnienia się polskiego
patryjotyzmu wśród większości niezaasymilowanych świadków. Wzmogły się ich uczucia
narodowe żydowskie. Eliezer Helfman, 15-latek z Izbicy pod Zamościem, podkreśla żydowski patriotyzm swojej grupy zesłańców, którzy w posiołku wymalowali swoje baraki 425
„na kolor niebiesko-biały”, a nie biało-czerwony (s. 57). Trzeba też pamiętać, że czasami
samookreślenie narodowe było wynikiem desperackich okoliczności, albo przekory. Wspomina 11-letnia Dina Stahl z Rabki: „Najgorsze było to, że chrześcijańskie dzieci przezywały
nas od parszywych Żydów i drażniły się z nami, że one pojadą do Afryki, a nas wyślą do
Palestyny. Odpowiedziałam im razu pewnego: »Wcale się Palestyny nie boję, bo to jest moja
ojczyzna«” (s. 224).
Większość świadków – nawet ci niezasymilowani – wiedziała, że są polskimi obywatelami. Jednak niektórzy z nich mieli podwójną świadomość – polską i żydowską. To
dotyczyło przede wszystkim asymilantów. Większość w tej kategorii posiadała wyższe
wykształcenie, albo przynajmniej wyższą pozycję społeczną i – wyczuwa się – była raczej
zsekularyzowana, indyferentna w stosunku do religii judaistycznej. Sprawa mentalności
i świadomości etno-religijnej jest o tyle ważna, że rzutuje zarówno na percepcję świadków,
jak i na ich priorytety i preferencje. Sytuacja ekstremalna, w której się znaleźli pomagała
w polaryzacji postaw. Wydaje się na przykład, że prześladowania sowieckie spowodowały utrwalenie się polsko-żydowskich postaw patriotycznych u asymilantów czy też osób
wykształconych bądź lepiej sytuaowanych. Deportowany na posiołek syjonista dr Lewin
z Radomia został aresztowany za próbę obrony swego honoru: „milicjant wyzwał go od
polskich świń, w wyniku czego ojciec został oskarżony o opór władzy i skazany na miesiąc więzienia [podkreślenie MJC]”. Siedział 5 dni (s. 162). Więzień łagru Jozef Tajchtal, lat
43 z Krakowa, wspomina, że „kiedy kierownictwo obozu zrozumiało, że pomimo terroru
nie uda się nam wykonywać normy, przysłano do nas specjalistę, niejakiego Kowalskiego
z Warszawy. Ten zachowywał się wobec nas po biestialsku, bił nas i wyzywał od polskich
świń. Było to gorsze od śmierci [podkreślenie MJC]” (s. 371). Pobił dotkliwie Tajchtala.
Inny łagiernik, 32-letni Sar Cadok z Lublina, stwierdził, że po amnestii „kilku z nas, sami
Polacy, dostało zwolnienie z obozu [podkreślenie MJC]” (s. 414). Łodzianin Julian Abramowicz, 48 lat, wspomina jak na zesłaniu dopiekł jemu i innym obywatelom RP sowiecki
tajny policjant: „Po drodzie spotkaliśmy kontrolera z NKWD, który nam oświadczył, że tu
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nie żydowska Palestyna, i nie pańska Polska, gdzie pracuje się na godziny” (s. 417). Abramowicz – tak jak inni – zapamiętał potwarz, która najbardziej go zabolała. Ilustruje to dość
dobrze podwójną świadomość narodową.
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Bardzo ważna jest identyfikacja postaw Żydów. Czy świadek był antyniemiecki?
Właściwie każdy z protokołów zawiera zdrową dozę antyniemieckości ze zrozumiałych powodów. Czy świadek był antysowiecki? Niektórzy byli od początku – szczególnie zasymilowani, o świadomości polsko-żydowskiej, o wysokiej pozycji społecznej i – do pewnego
stopnia – o wyższym wykształceniu. Byli nimi prawicowcy, szczególnie syjoniści-rewizjoniści. W dużym stopniu właściwie wszyscy autorzy relacji stali się antysowieccy, a już na
pewno władze sowieckie ich za takich uznawały pod koniec ich pobytu w ZSRS. Doświadczenia z systemem komunistycznym były najlepszym lekarstwem na filosowietyzm, ale
tylko do mniejszego stopnia na lewicowość. Dalej, powinno nas interesować czy świadek
miał uprzedzenia w stosunku do innych grup etno-religijnych, na przykład do Polaków
czy Ukraińców? Jeśli miał uprzedzenia, to z czego one wynikały? Jak się obiawiały? Czy
kolektywistycznie? Na przykład, czy świadek identyfikował wszystkich „Polaków” jako odpowiedzialnych za coś? Czy ulegał stereotypom? Jakim? To wszystko rzutuje na treść relacji i jej odbiór, szczególnie przez publicystów, jak również przez post-modernistycznych
naukowców. Ci ostatni przecież nie zajmują się badaniami w sensie tradycyjnym, a raczej
a priori podporządkowują wybiórczo pasujące im fragmenty do politycznie poprawnej wykładni dziejów.
Następnie pochylając się nad dokumentami staramy się wyłapać to, czego świadkowie nie powiedzieli. Na przykład prawie wcale nie ma relacji o działalności polskiego
podziemia.2 Można założyć, że większość świadków nie uczestniczyła w takich sprawach.
Innych to raczej nie obchodziło, działo się to bowiem poza ich żydowskim światem. Wyjątkowo jeden ex-filosowiecki autor zauważył działalność polskiej konspiracji.3 Czyli w relacjach nie spotykamy spraw, które albo nie były uznane za ważne, albo które pozostawały
poza sferą doświadczeń autorów, albo i takich, o których zapomiano czasami wspomnieć
czy też o które ankieter zapomniał zapytać. Na przykład, w kilkunastu wypadkach brakuje
wieku, w innym wypadku zawodu czy miejsca zamieszkania przed wojną. Niekiedy informacje takie można jednak wyczytać z kontekstu, a nawet wydedukować.
Wiek autorów powoduje opuszczanie pewnych szczegółów. Na przykład, czasami
dzieci nie podają powodu deportacji, bo po prostu nie wiedziały dlaczego ich rodzinę represjonowano. Wspominają jedynie fakt wywózki. Dzieci mogą mieć (choć nie muszą) kłopoty
ze statystyką czy czasem. Mogą zawyżać ilość zesłańców w wagonie, czy długość podróży. Innym razem dorosły bezosobowo mówi o rejestrowaniu się na powrót pod niemiecką
okupację, a potem szczegółowo o swoim i rodziny aresztowaniu i deportacji. Wyczuwa się,
że wstydził się faktu rejestracji, tak jakby było o coś zdrożnego próbować się ocalić spod
Sowieta nawet przechodząc pod Niemca.
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Czasami to na czym świadek się koncentruje pozwala wytłumaczyć dlaczego inne
sprawy są pominięte. Na przykład, w jednej z relacji dominuje gehenna jaką kobieta żydowska przeszła próbując przekroczyć granicę kordonu niemiecko-sowieckiego. Trwało to kilka
dni. Poniżana, bita, Helena Wojtowska widziała zbiorowe gwałty i śmierć innych Żydów
(s. 383–384). Jest jasne, że przez te kilka dni coś w niej się załamało. Szok przełamania tabu
niszczenia godności ludzkiej, przemoc, której doświadczyła od Niemców, spowodowała,
że kobieta ta musiała dostać właściwie zupełnej znieczulicy na swoje straszne doświadczenia pod Sowietami. Opisuje je zupełnie lakonicznie, właściwie bez szczegółów, niemal bez
emocji. Odwrotnie niż swoje przeżycia na granicy między dwoma zaborami. Możliwe też,
że na łagodniejsze potraktowanie Sowietów miały też jej lewicowe preferencje.
Zasadne jest też pytanie o osobiste, charakterologiczne predyspozycje świadka. Na
przykład, Herminia Neld, 32 lata, krawcowa z Krakowa jawi się jako osoba sympatyczna,
serdeczna i ciepła. Mimo swojej wrogości do systemu sowieckiego cały czas utrzymuje optymizm i opisuje w pozytywny sposób zarówno współtowarzyszy niedoli, jak nawet po- 427
jedyńczych przedstawicieli władzy komunistycznej: „Kierownik NKWD, stary Rosjanin,
miał ludzkie serce”. Neld mówi uczciwie – na podstawie swego tylko doświadczenia – że
„bolszewicy traktowali nas jak niewolników, ... ale nie dręczono nas specjalnie”. Podkreśla też, że „stosunki między obywatelami polskimi były bardzo harmonijne” oraz, że „stosunki pomiędzy Żydami i Polakami, szczególnie wśród inteligencji, były przykładne” (s.
427–428). Badacz powinien zauważyć takie predyspozycje, jak również im przeciwne. Na
przykład, Jakub Rosenblum, lat 31 z Krakowa, był, delikatnie mówiąc, czasami nadwrażliwy.
Wszędzie widział antyżydowskość: „Pod wpływem Polaków wzrósł antysemityzm wśród
Uzbeków, którzy nie chcieli Żydom wynajmować mieszkań”. Trudno sobie wyobrazić, że
Polacy zasiali antyżydowskość wśród Uzbeków. I dalej: „Uchodźcy zabrali się do handlu,
co powiększyło antysemityzm Uzbeków” (s. 315–318). Z kontekstu jest więc jasne, że Uzbecy, z którymi miał doczynienia Rosenblum byli nieżyczliwi w stosunku do uchodźców
z powodu braku miejsc mieszkalnych oraz niedoborów rynkowych. Uzbecy czuli resentyment do tych, którzy sobie – według nich – lepiej radzili. Mogli też swoją frustrację werbalizować za pomocą antyżydowskich epitetów. Ale analogiczne sytuacje opisywali też zesłańcy chrześcijańscy (zwykle redukując wrogość do mentalności „dziczy azjatyckiej” raczej
niż antypolonizmu). Nie koniecznie należy wszystko to sprowadzać do „antysemityzmu”.
Niestety w podobny sposób na świat zewnętrzny reagowali inni, e.g. Chaim Hades czy Iccach Lewkowicz (s. 319–323, 472). Ten ostatni uważa, że „Polscy żołnierze schwytani razem
z nami zaczęli przeciwko nam Żydom judzić niemieckich strażników, w rezultacie czego
zaczęli nas Niemcy inaczej traktować niż żołnierzy Polaków” (s. 472). Czyli Lewkowicz
sugeruje, że polscy jeńcy dyktowali Niemcom politykę narodowościową. Jest to oczywisty
nonsens, który nie wymaga jednak abyśmy kwestionowali istnienie resentymentów antyżydowskich wśród polskich jeńców.4
Wczytując się w relacje zawsze zadajemy sobie pytanie, na ile można autorom
wierzyć. O ile pewne fakty czy mechanizmy powtarzają się w wielu relacjach, to można
zakładać, że miały one miejsce, szczególnie jeśli zweryfikujemy je w innych źródłach. Ale
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pamiętajmy też, że relacje odzwierciedlają pewną optykę jednostek, a nawet grupową percepcję. A percepcja jest często ważniejsza niż rzeczywistość. Świadek może się nią zupełnie
zasugerować. A i historyk też. Lecz dobry dziejopisarz wczyta się w relacje i będzie przynajmniej starał się odzielić ziarno od plew. Przynajmniej wyciągnie z nich ducha czasów.
Bardzo rzadko tylko można natknąć się na prezent, gdzie na dokumencie znajdujemy adnotację, że dany świadek konfabuluje, jak miało to miejsce w przypadku Hersza Szulmana (s.
300). Czy oznacza to, że relacja ta jest całkowicie bezwartościowa? Nie. Powtórzmy: nawet
relacja częściowo przekłamana (o ile nie została sfałszowana całkowicie jako wymysł kogoś
pozującego na „świadka”) jest wartościowa o tyle o ile ilustruje charakter jej autora oraz
oddaje pewnego ducha czasu.
Weźmy owego Hersza Szulmana, krawca z Łodzi, wiek 34 lata (s. 293–300). Podaje
on, a inne relacje i literatura faktu potwierdzają to, że w 1939 r. Niemcy faktycznie urządzali
obławy na Żydów, bili ich, poniżali i rozstrzeliwali. Weźmy również Szulmana za słowo, że
kolaborował z Sowietami we Lwowie po ucieczce tam w 1939 r. Zainstalował się jako „działacz” w związku zawodowym krawców. Była to funkcja nomenklaturowa. Tym bardziej, że
oprócz tego został wiceprzewodniczącym kooperatywy oraz jej telefonistą. „Telefony we
wszystkich koopertywach musiały mieć obsługę 24-godzinną i pozostawać do dyspozycji
NKWD”. Bezsprzecznie tajna policja mu ufała. Zwolniono go nawet od deportacji, ale zgłosił się na ochotnika gdy do wagonu wpakowano mu żonę. Zwykle świadkowie nie chwalili się
kolaboracją z Sowietami, a więc można założyć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że
świadek mówi prawdę. Szulman dalej opisuje jak wraz z innymi zesłańcami płynął tratwami
konwojem. Mieli być usmarowani oliwą i mdlejący. Powiada, że „niektórzy Polacy zaczęli się
wyśmiewać z Żydów, a podchwycili tę zabawę NKWD-owcy”. Czy to możliwe? Naturalnie możliwe, że aby ulżyć sobie człowiek w tragicznych warunkach może odnaleść humor
w najdziwniejszym miejscu. Ale wątpliwe jest, że polscy więźniowie podjudzili strażników
sowieckich przeciw Żydom. Mechanizm zależności zwykle działa tak, że posiadający władzę
napuszczają podległych sobie ludzi jeden na drugiego. Albo więźniowie i strażnicy szydzili
sobie z Żydów niezależnie od siebie. Świadek daje więc upust swoim uprzedzeniom. Następnie Szulman twierdzi, że „skarżyliśmy się wyższej władzy, wskazując nawet nazwiska
winnych. W mieście Gari dwaj antysemici z NKWD zniknęli i oświadczono nam, że zostali
zesłani do więzienia” (s. 295). Przynajmniej jeszcze jedna relacja potwierdza, że rzeczywiście
można było z sukcesem oskarżyć nawet NKWDzistów o antysemityzm i doprowadzić do
ich ukazania. Szulman wspomina też strajk więźniów. Podobne opisy znajdujemy u innych.
Następnie świadek zostaje zwolniony na podstawie „amnestii”, ale – jak twierdzi – Polacy
nie chcą przyjmować Żydów do Wojska Polskiego. Zajmiemy się tą sprawą bardziej szczegółowo potem; na razie odnotujmy, że taka żydowska percepcja jest bardzo rozpowszechniona,
choć była fałszywa. A w końcu sprawa konfabulacji. Szulman fałszywie przypisał sobie organizowanie kursów i rozmaite inne przewagi w ramach instytucji polskich w Iranie. Ogólnie,
dzięki krytycznemu podejściu do relacji oraz jej ostrożnej weryfikacji dochodzimy do wniosku, że świadek jest podejrzany, niesympatyczny, pro-komunistyczny, ale możemy dość dużo
prawdy ze wspomnienia Szulmana wydusić.
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Powtórzmy: aby prawidłowo zrozumieć relacje z „protokołów palestyńskich” musimy podejść do nich krytycznie.

Wejście Sowietów
Spróbujmy odtworzyć więc chronologię według relacji autorów. Część uciekła na
Kresy Wschodnie dosłownie pod niemieckimi bombami, chociaż kilka osób wyjechało tam
wcześniej z uwagi na zbliżającą się wojnę. Ci zderzyli się z Armią Czerwoną. Wielu opowiada o atmosferze niepewności przed wejściem Sowietów. Niektórzy wskazują przykłady
przemocy, głównie wobec Żydów, ale również wobec Polaków. Bardzo często świadkowie
identyfikują złoczyńców etnicznie, pisząc o „białoruskich chłopach” czy „ukraińskich
bojówkach”. Wyjątkowo tylko zdarzają się opisy złoczyńców pochodzenia żydowskiego.
Świadkowie prawie zawsze opisują ich jako „elementy kryminalne” czy „rewolucjonistów”
albo „miejscowych komunistów”. Nie podają ich narodowości. Wynika to z odruchu 429
obronnego, jak również z niechęci kolektywistycznego oskarżania „swoich”, czy też wzdrygania się przed wzmacnianiem stereotypu kolaborującej z Sowietami „żydokomuny”. Ale
również eufemizmy takie zamiast określenia narodowości wynikają z familiarności z kolaborantami. W podobny przecież sposób świadkowie i badacze polscy, chrześcijanie opisują polskich kolaborantów czy bandytów. Wśród swoich po prostu zakłada się, że nie ma
potrzeby podkreślać wspólnej narodowości ze złoczyńcami. Chodzi również o to, że dla
Polaków, Żydów czy Ukraińców narodowość własna jest atrybutem pozytywnym. Osoby
samoidentyfikujące się jako „Żyd” czy „Polak” bardzo rzadko potrafią opisywać czyny podłe i jednocześnie określać sprawców według ich narodowości, o ile złoczyńcy należą do tej
samej nacji co autor relacji.
W taki oto sposób o tej delikatnej sprawie wyraził się uciekinier z Krakowa, który dobił do Pińska 17 września 1939: „Po kilku godzinach Armia Czerwona zajęła miasto
i aresztowała wszystkich uchodźców. Każdego wypytywano o dokumenty, a potem zwalniano. Pomimo, że w Pińsku dużo było miejscowych komunistów, zostały uszanowane polskie narodowe uczucia. Natomiast obliczano się z Żydami. Na ulicy zlinczowano donosiciela żydowskiego, który donosił władzom polskim o istnieniu komórek komunistycznych
[podkreślenie w tekście MJC]” (s. 316). Po prostu świadek opisał jak miejscowi komuniści
pochodzenia żydowskiego mścili się najpierw na Żydach-antykomunistach. W podobnie
zakodowany sposób Chaim Janower, lat 33, mechanik-ślusarz z Otwocka, który służył
w WP w 1939 r., wspomniał, że uciekł z niewoli sowieckiej dzięki „miejscowemu milicjantowi [podkreślenie w tekście MJC]” (s. 434). Chodzi o to, że pomógł mu lokalny Żyd, który
służył w lokalnym aparacie terroru. Także Marcel Rosenberg, 30-latek z Krakowa, opisuje
czerwoną milicję ze Słonimia, którą po wejściu Sowietów tworzył „miejscowy element cywilny” (s. 521). Jest więcej niż pewne, że chodzi przede wszystkim o osoby wywodzące się
z ludności żydowskiej.
A tak oto opisał żydowskich kolaborantów w miejscowości Boćki małoletni uciekinier z Polski centralnej: „Ponieważ miasteczko było małe, a władza spoczywała w ręku
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miejscowych komunistów, nie baliśmy się, aby nam coś złego się stało [podkreślenie w tekście MJC]” (s. 63). Jasne jest, że „nie baliśmy się” bowiem chodziło o „swoich”. W całej
swojej relacji ten sam świadek zawsze odróżniał wszystkich uznanych za obcych – a więc
Polaków, Niemców i innych. „Miejscowi” w tym kontekście bezsprzecznie byli Żydami.
Podobnie można ekstrapolować z relacji najpewniej z miejscowości Narol (?). Nachum Teper wspomina, że „miejscowi komuniści pomagali bolszewikom w szukaniu broni. Polacy
bardzo się oburzali na nich. Potem wrócili znów Niemcy. Niektórzy przyjaciele nasi uprzedzali nas, że ludność polska jest wrogo nastawiona wobec Żydów z powodu żydowskich
komunistów, którzy pomagali bolszewikom w konfiskowaniu broni. Nasi przyjaciele Polacy
radzili, by ludzie opuścili miasteczko, bo mogą być dokonane akty zemsty [podkreślenie
w tekście MJC]” (s. 172). Mniejsza już pewność jest na temat składu etnicznego aparatu terroru w Krzeszowie nad Sanem, gdzie jesienią 1939 r. „wielu ludzi zapisało się do czerwonej
milicji” (s. 155). Wyjątkowo inny świadek, również dziecko, opisuje sytuację wprost: „Część
młodzieży żydowskiej zapisała się do milicji i nosiła czerwone opaski. Milicjanci pomagali
przy szukaniu broni” (s. 52).
Nastoletni Mordechaj Mowszowicz, potwierdza, że część młodzieży żydowskiej
cieszyła się z sowieckiej okupacji w Nowogródku: „Życie religijne ustało, młodzież korzystała ze swobody i możności obchodzenia zakazów religijnych. Obie synagogi zamieniono
na skład i na warsztat pracy. Jeden z kościołów zamieniono na Dom Ludowy i urządzono
tam kino” (s. 59). Bez podawania korzeni etno-kulturowych, 48-letni Julian Abramowicz
z Łodzi wspomniał, że w Dawidgródku „głównym gospodarzem miasteczka stał się 16letni chłopak, Pilczyk, którego ojciec, zamożny człowiek, dostał ataku sercowego ze zmartwienia” (s. 414). Znów młody człowiek i – można dedukować bez groźby większego błędu
– że pochodzenia żydowskiego. Inaczej zwykle w tekstach relacji żydowskich kwalifikowałoby się młodego człowieka jako „Polak Pilczyk” albo „Ukrainiec Pilczyk”. Podsumujmy:
zwykle słowo „miejscowy”, czy osoba wymieniona z nazwiska przez świadka żydowskiego
oznacza współplemieńca, współwyznawcę, chyba, że autor albo wprost stwierdzi, że tak
nie jest, albo kontekst określa tę osobę bezsprzecznie jako nie-Żyda.
W każdym razie większość świadków początkowo przyjęła wejście Sowietów na
Kresy raczej z ulgą. Kładło to kres walkom i anarchii. Wkrótce zmienili zdanie. Według
żony oficera WP, którą inwazja zastała w Przedwłoczysku: „Bolszewicy zachowywyli się
w mieście bardzo życzliwie do ludności. Sklepy powoli otwierały się, miasto przybierało
normalny wygląd. Ale po kilku dniach zaczęły się rewizje, areszty i nacjonalizacje. Znacjonalizowano wszystko: domy, fabryki, sklepy” (s. 89).

Pod niemiecką okupacją
Wielu Żydów uciekło na Kresy po pewnym czasie, dopiero doświadczywszy niemieckich prześladowań i bestialstw. Zaczęło się we wrześniu 1939 r. W Tarnowie, na przykład, Niemcy zagnali Żydów do synagogi, którą obłożyli ogniem artyleryjskim (s. 390).
W innych miejscowościach palono Żydów żywcem w synagogach czy pod mostami oraz
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rozstrzeliwano czy wieszano zakładników. Wyjątkowo są wzmianki o gwałtach na Żydówkach (Goworów k. Łomży, s. 67; Narol (?) pod Rzeszowem, s. 172; Leżajsk, s. 210; Majdan
Kolbuszowski, s. 217; Przeworsk, s. 249–250; Leżajsk, s. 252; Pułtusk, s. 291; Łódź, s. 300;
Brok n. Bugiem, s. 304; Wisznica, s. 306; Zagórze, s. 323; Przemyśl, s. 335; Ożarów, s. 336;
Liski, s. 372; Wyszków, s. 385; Krasnobród, s. 429; Ulanów pod Rozwadowem, s. 440; Przeworsk, s. 532).
Po ustanowieniu „porządku” naziści wyzwierzęcali się na ludności żydowskiej.
Zwraca uwagę wymuszanie aktów przemocy na ofiarach przez Niemców, zjawisko prawie
zupełnie przemilczane przez historiografię zachodnią. W Warszawie 30 września 1939 r.
(w święto Kuczki-Sukkot) „Niemcy zaczęli nas wyśmiewać. Kazali nam śpiewać i bić się
wzajemnie, ojcu kazali pobić mnie. Wyrywali mojemu ojcu włosy z brody”, wspomina nastoletni Nachman Elbojm (s. 135). Również w Warszawie Niemcy obrabowali staruszka
rabina Gutszechtera: „W końcu kazali rabinowi wyjąć z Arki Pięcioksiąg, rozłożyć go na
ziemi, rozebrać się do naga, i 70-letniego starca zmusili, aby przez pół godziny tańczył na 431
Pięcioksięgu” (s. 143). A na ul. Miłej 44 Niemcy „zmusili modlących, aby na czworakach
poszli z synagogi na cmentarz i po drodze szczekali jak psy... Po drodze chwytali wszystkich
napotkanych Żydów i kazali im także na czworakach chodzić i szczekać” (s. 144). W Lublinie „Niemcy zmuszali nabożnych Żydów, aby na pół nago tańczyli z kobietami na ulicach”
(s. 140). Najbardziej nagminne było bicie Żydów i porywanie ich na przymusowe roboty. Często ścinano czy nawet wyrywano im brody, bito. Prawie zawsze rabowano: zarówno w sposób zorganizowany (tzw. kontrybucje i konfiskaty), jak i spontanicznie (Stoczek,
s. 39; Zamość, s. 93; NN, k. Lubaczowa, s. 234; Węgrów, s. 235–236; Kałuszyn k. Mińska
Mazowieckiego, s. 237; Warszawa, s. 262, 267; Łańcut, s. 312; droga Radzymin-Wyszków,
s. 378–379; Kraków, s. 430; Łódź, s. 433; Otwock, s. 437; Pułtusk, s. 438; Jędrzejów, s. 448;
Zamość, s. 452).
Kilkunastu świadków żydowskich z różnych miejscowości podkreśla, że w rabunkach i prześladowaniach brała udział chrześcijańska ludność miejscowa (Wieliczka, s. 116;
Biłgoraj, s. 184–185; Tomaszów Lubelski, s. 213, 419; Majdan Kolbuszowski, s. 219, 221; Tarnówka k. Łańcuta, s. 227; NN pod Pułtuskiem, s. 239–240; Siedlce, s. 333; Warszawa, s. 351;
Rozwadów, s. 354, 408; Niemirów, s. 363; Krasnobród, s. 429; NN k. Janowa Lubelskiego,
s. 444; Przemyśl, s. 533). Ponieważ relacje dotyczą głównie centralnych terenów II RP Polacy są wymieniani częściej jako sprawcy niż Ukraińcy. Jednak w niewielu tylko wypadkach
ataki odbyły się bez niemieckiej obecności. Mieszkaniec podłomżyńskiego sztetla, który
w 1939 r. miał 11 lat, Zwi Elsana, twierdzi, że w Ostrowi Mazowieckiej „Niemcy użądzali
pogromy Żydów, a Polacy im pomagali” (s. 62). Ale w Suwałkach, po odejściu Sowietów,
„całą noc miasto ewakuowano. Chuligani polscy biegali po ulicach i bili Żydów” (s. 286).
Możemy ekstrapolować, że ataki miały częściowo podłoże rabunkowe, a częściowo polityczne. Naturalnie dalsze badania mogą potwierdzić bądź skorygować tę hipotezę.
Niekiedy Żydzi z wdzięcznością wspominają pomoc chrześcijan, głównie Polaków, zwykle znajomych i sąsiadów, a rzadziej obcych. Polacy chowali Żydów, ryzykując
życiem. Brali na przechowanie własność żydowską, podwozili ich na podwodach. Interwe-
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niowali w ich imieniu u władz okupacyjnych. W jednym wypadku, w Liskach koło Lwowa,
„starsi Polacy” dorzucili się do kontrybucji, którą Niemcy nałożyli na Żydów. Dzielili się
jedzeniem. Szmuglowali ich przez granicę. Część robiła to za pieniądze, a część z dobrego
serca. Niektórzy tylko kradli pieniądze i albo wydawali żydowskich uciekinierów, albo po
prostu ich porzucali (s. 154, 164, 216–217, 237, 283, 286, 339, 368, 372, 376, 394, 490).
Bardzo interesujące są opisy niemieckich prowokacji wobec Polaków i Żydów. Na
przykład, jak podał 27-letni muzyk Dawid Zylkiewicz w Warszawie jesienią 1939 r. „Niemcy przede wszystkim wyciągali z ogonków Żydów i okrutnie ich bili. Reszta Żydów pouciekała. Niemcy zmuszali polskich policjantów, aby bili starych Żydów, a kiedy Żydzi wracali
po biciu do przytomności, zmuszali ich, aby rzucali się na policjantów” (s. 143). W Sokołowie Niemcy zabili dziecko chrześćjańskie, podrzucili na żydowskim cmentarzu i obwinili
Żydów. W Węgrowie
Niemcy wydali rozporządzenie, że strzelać będą do każdego Żyda
i Polaka, których spotkają na ulicy razem, i że każdy akt spółki polsko-żydowskiej grozi karą śmierci. Niemcy dowiedzieli się bowiem,
że Żydzi i Polacy popierają się wzajemnie. Aby wywołać nienawiść
do Żydów Niemcy wpadli na pomysł podłej prowokacji. Zmusili grupę Żydów, aby poszła do kościoła i zanieczyściła ołtarz. Potem kazali
Polakom nieczystości te wynosić, przy czym oświadczono, że Żydzi
dopuścili się bluźnierstwa. To samo uczynili w Wielkiej Synagodze,
zmuszając Polaków, by ją zanieczyżcili, i Żydów, by nieczystości wynosili (s. 144).
Tylko bardzo niewielu świadków żydowskich miało pozytywne doświadczenia
z Niemcami. Zwykle w takich wypadkach twierdzi się, że pomagali Żydom „Austryjacy”, bo
„prawdziwi Niemcy” to Gestapo i inni mordercy. W Wisznicy i Krasnobrodzie tacy „Austryjacy” nawet dali dzieciom żydowskim czekoladę (s. 164, 306, 323, 363, 426, 428, 496). Warto
przytoczyć tutaj chyba najdziwniejszy przykład w stosunkach żydowsko-niemieckich. Chaluc Mosze Weinberg, 27-latek z Grodna, w 1939 r. walczył w WP i uniknął niewoli. Uciekł
z Warszawy i chciał dostać się na Kresy. Twierdzi, że po drodzie prości żołnierze niemieccy
namówili go na zabicie swego oficera, który odbierał im na swój użytek zrabowane mienie
żydowskie. Weinberg zgodził się ponieważ Oberst Hoffman gwałcił kobiety żydowskie, bił
Żydów i prześladował nawet takie sławy jak Izaak Turkow i Ida Kamińska: „Oberst obrabował ich doszczętnie, rozebrał do naga i kazał całować się po rękach”. Zamach doszedł do
skutku, a spiskowcy podzielili się z Weinbergiem, którego następnie przerzucili na sowiecką
stronę granicy. Konfabulacja czy fakt? Nie wiadomo. Reszta relacji jest raczej solidna, choć
rutynowa. Może autor chciał dorzucić wątek heroiczny? A może istotnie coś takiego miało
miejsce? Na wojnie zdarzały się i dziwniejsze rzeczy. W każdym razie podkreślmy, że był to
wyjątek godny odnotowania. Nie sugerujmy się nim jednak jako charakterystycznym dla
żydowskiego doświadczenia na sowiecko-niemieckim pograniczu (s. 379).
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Pod sowiecką okupacją
Autorzy niektórych relacji uznali, że przekroczenie sowiecko-niemieckiej granicy
nie wymagało odnotowania żadnych szczegółów. Można zgadnąć, że odbyło się raczej bez
kłopotów. Dla innych to wielodniowa gehenna. I Niemcy i Sowieci strzelali, bili, gwałcili
i wypędzali nieszczęśników, którzy musieli koczować czasami kilka dni po na ziemi niczyjej. Niemcy byli bardziej brutalni, wręcz morderczy. Sowieci prześladowali na mniejszą
skalę (s. 200, 337, 372, 379, 430, 533, 537). „Dwukrotnie bolszewicy chwytali mnie i odsyłali
mnie na powrót”, poskarżył się jeden ze świadków (s. 73). Niektórych Żydów aresztowano
za nielegalne przekroczenie granicy. Większość z nich wypuszczono, ale kilka osób aresztowano i zesłano do Gułagu. W każdym razie dla tych, którzy mieli kłopoty z przejściem
granicy zetknięcie z Sowietami było pierwszym zawodem.
Tymczasem ci, których wejście Armii Czerwonej zastało na Kresach w międzyczasie doświadczyli pierwszej fali rewolucyjnej przemocy, konfiskat, aresztowań oraz wywózek 433
z jesieni 1939 r. Jakub Szajnblum, 40-latek z Przemyśla, wspomina: „Pierwsze ofiary to byli
tzw. burżuje i stan średni, to jest Żydzi. Naturalnie, że nie szanowano i nie-żydowskich
burżujów” (s. 47). Podobnie postąpiono z elitą II RP w innych miejscach (Lwów, s. 98).
Prześladowano religijnych. Rabin Frankel odprawiał modły i uczył dzieci religii. Był szykanowany przez NKWD. „Ani przez jedną chwilę ojciec nie rezygnował z nauczania.....
Szpiegowano go na każdym kroku. Ludzie obawiali go się i omijali na ulicy” (s. 253). Wnet
został wywieziony z całą rodziną.
Inna uciekinierka, Noemi Dobrin, lat 25 z Pomorza, wspomina: „We Lwowie chciałam dostać się na fakultet medyczny, bo wykładowcami byli jeszcze polscy profesorowie.
Lecz sytuacja stawała się coraz cięższa, nie mogłam znieść panującej atmosfery i zrezygnowałam ze studiów. Zapisałam się na kurs pielęgniarek, po skończeniu którego nie mogłam
dostać pracy, ponieważ nie chciałam przyjąć rosyjskiego obywatelstwa” (s. 339). Deportowano ją do republiki Mari. Mosze Zira, którego rodzina – po tragicznych doświadczeniach
z Niemcami – ewakuowała się z Zamościa z Sowietami do Włodzimierza Wołyńskiego
twierdzi, że „specjalnie martwił się ojciec z powodu naszego wychowania. Jako pobożny
Żyd nie chciał nas puścić do szkoły sowieckiej i wychować na komunistów. Uczyliśmy się
u prywatnego nauczyciela nauk judaistycznych” (s. 453). Rodzina Zira odmówiła przyjęcia
sowieckiego paszportu i została deportowana na Sybir. 17-letnia Amalja Jollesówna z Borszczowa koło Czortkowa brała udział w spisku uczniowskim w 1939 r. Po aresztowaniu dyrektora jej gimnazjum „Uczniowie zareagowali buntem, który trwał przez kilka dni i który
przybrał poważne formy. NKWD w brutalny sposób ‘zlikwidowała’ odruch, aresztując szereg moich kolegów, między innymi także mojego brata” (s. 480). Amalję z matką deportowano do Ałtajskiego kraju w lutym 1940 r.
Mieszkańcy Kresów i uchodźcy musieli się przyzwyczaić do braku zaopatrzenia i nieomylnego znaku socjalizmu: kolejek. Sowieci konfiskowali wszystko co można.
„W pierwszym okresie czasu los robotników pozornie się poprawił, tzn. nikt teraz niczego
nie miał. Nastąpiło równanie w dół” (s. 511). Na Kresy wpełzła brzydota i ponuractwo oraz
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wszechobecny strach przed denuncjacją.5 Zlikwidowano wszelkie organizacje społeczne
i polityczne, prześladowano religię. Sfałszowano wybory. Rządziła żulia.6 Abraham Kudisz,
lat 45 ze Stryja stwierdził wręcz: „Szumowiny zaczęły coraz częściej dochodzić do głosu,
wykonując czasem krwawe akty zemsty, na które władze zupełnie nie reagowały” (s. 509).
Jednym słowem zawitał na Kresach rewolucyjny totalitaryzm.
Nowo-przybyłych spod okupacji niemieckiej naturalnie ominęło to wszystko aż
przekroczyli granicę między okupacjami. Wszyscy szukali desperacko pracy. Większość
osób starała się kontynuować te same zawody, które uprawiali przed wojną. Wielu zajmowało się w związku z tym wolnym handlem, z mniejszym bądź większym sukcesem. Sowieci uznawali to za nielegalną działalność „czarnorynkową”. Pamiętajmy, że była to forma
oporu przeciwko komunistom i niezbędny czynnik konieczny do przeżycia pod totalitaryzmem (s. 110). Wyjątkowo zdarzały się akty czynnego oporu Żydów przeciwko władzom.
Prawie wszystkie były spontaniczne, oddolne i indywidualne. Na przykład, 40 dziewcząt
zaprotestowało przeciwko próbom usunięcia ich z dworca w Białymstoku, gdzie koczowały. Ich strajk głodowy został spacyfikowany przez NKWD za pomocą polewania wodą
z węży strażackich i bicia. Osiem dziewcząt raniono (s. 139). Abraham Lewi, lat 32 z Jędrzejowa pod Kielcami, uciekł przed niemieckimi prześladowaniami do Lwowa. Tam znalazł
się w podziemiu gospodarczym: handlował walutami i zegarkami. Odmówił przyjęcia obywatelstwa sowieckiego, aby uniknąć przesiedlenia do małego miasta poza strefę graniczną,
co uniemożliwiłoby mu robienie interesów. Sprzeciwił się też powrotowi pod niemiecką
okupację. „Znając smak niemieckiej opieki, nie rejestrowałem się i prowadziłem agitację,
aby się ludzie nie rejestrowali. Za tę agitację zostałem aresztowany” (s. 448). Został skazany
na 5 lat łagru i wywieziony. Jego „przestępstwem” było ostrzeganie przed zbrodniami narodowych socjalistów, czyli sprzeciwiał się polityce rządu komunistycznego, godząc w sojusz
z III Rzeszą.
Ludność kresowa i napływowa była coraz bardziej zdesperowana. Wśród naszych
świadków niektóre osoby przechodziły granicę kilkakrotnie w obie strony (s. 150–151, 164,
332). Kilku z nich usiłowało uciec do Rumunii czy – jeszcze częściej – na Litwę (s. 322,
341–42, 347, 359–360, 380, 490, 520). Kilku świadków zapisało się na dobrowolne roboty do
Związku Sowieckiego. Prawie wszyscy uciekli z nich spowrotem na okupowane Kresy (s. 39,
155, 270, 309, 396, 405, 438, 450, 547). Wspomina 24-letni Joel Szrajber, który zbiegł z miejsca
pracy w Homlu: „Nasza grupa, nastawiona lewicowo, była ogromnie rozczarowana” (s. 516).
W Połtawie „wielu Żydów meldowało się u naczelnika, że chce wrócić do domu. Jedną z najważnieszych przyczyn był brak koszeru w Rosji.... Żydzi sądzili, że u Niemców nie będą im
bronili [celebrowania] Świąt” (s. 156). Wszystkich przerażały warunki pracy w Sowietach. Jak
podał prawicowy syjonista socjalista z młodzieżówki „Dror”: „W tym czasie wracali z Rosji
znajomi i koledzy, niektórzy entuzjaści komunizmu, którzy ochoczo zapisali się na wyjazd
do Rosji, a teraz wracali rozczarowani i załamiani.... Wszyscy byli komuniści chcieli wracać
pod okupację niemiecką” (s. 477). Zostali aresztowani i deportowani do Gułagu.
Większość autorów relacji zarejestrowała się na powrót pod okupację niemiecką.
Prawie wszyscy odmówili przyjęcia sowieckiego obywatelstwa. To oni głównie padli ofia-
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rą aresztowań i wywózek. Wśród 169 autorów „protokołów palestyńskich” 68 świadków
wspomina rejestrację na powrót do domu albo odmowę przyjęcia sowieckiego paszportu.
Tylko 12 osób podejmowało taką decyzję indywidualnie. Większość odmówiła wraz z rodzinami. Chaim Hades, 40-latek z Łodzi wspomina, że w Brześciu „w czasie rejestracji, stojąc po kilka godzin w ogonku, dostałem wreszcie kartę na wyjazd [do okupacji niemieckiej],
co uważane było wówczas za szczęście. Pewien oficer niemiecki zwrócił się do tłumu Żydów i zapytał: »Żydzi, dokąd jedziecie, przecież my was zabijemy«” (s. 322). 24-letni stolarz
z Warszawy, Dawid Lewin, opowiada, że „A kiedy niemiecka komisja opuszczała Brześć,
Żydzi biegli z autem odwożąc [odprowadzając] ich, błagając, by ich zabrano stąd” (s. 397).
(Sceny takie były nagminne; potwierdzają to też inne źródła. Na przykład Jan Tomasz Gross
cytuje świadka żydowskiego, który wspominał tłumy Żydów wiwatujących na rzecz wodza
III Rzeszy: „Niech żyje Hitler!”7).
W Przemyślu „wielu Żydów nie chciało brać sowieckiego paszportu i przeszło na
niemiecką stronę” (s. 48). Leon Klajman, 27-latek, który doświadczył prześladowań niemie- 435
ckich w rodzimej Łodzi, przyznał, że „chociaż nie miałem ochoty wracać do Niemców,
wydawało mi się pozostanie w Białymstoku i przyjęcie obywatelstwa sowieckiego losem
gorszym” (s. 74). Sara Zylberfaden, 13 lat, z Warszawy, wspomina, że jej ojciec po pobiciu
przez Niemców uciekł do Pińska, skąd wysłał list do brata do USA z prośbą o wizę, za co
został przesłuchany przez NKWD, a po doświadczeniu tym oświadczył, że „oni są gorsi od
Niemców” (s. 400). Boruch Flamenbaum, którego rodzina uciekła z Biłgoraja do Radziłowa
wspomina, że „ojciec często mawiał, że się dławi powietrzem tamtejszym, i że wolałby raczej być u Hitlera, niż znosić szykany komunistów” (s. 186). Frajda Celnikier, 11 lat, z Warszawy, która znalazła się w Białymstoku wspomina, że jej „matka mówiła, że wprawdzie
u Niemców jest bardzo źle, ale u Rosjan jest jeszcze gorzej” (s. 257).
Wielu innych podzielało takie zdanie. Jeszcze inni nie chcieli mieć z żadnym
z okupantów do czynienia i siedzieli cicho, unikając władz. Niektórzy ukrywali się okresowo, bądź stale (s. 126, 145, 264, 266, 392, 409). Zupełnie wyjątkowo, w późniejszym okresie
sowieckiej okupacji, słyszało się pozytywne opinie o nowych porządkach. Jedynie 18-latka
Danuta Warszawska, która w maju 1941 r. uciekła z Warszawy i przybyła pod sowieckie panowanie stwierdziła, że „po warszawskim getcie wydawał mi się pobyt we Lwowie – rajem”
(s. 410). Było to naturalnie prawdziwe głównie z żydowskiego punktu widzenia, chociaż
nawet dla ludności polskiej sprawy się poprawiły, ponieważ pod koniec swego panowania
Sowieci złagodzili nieco kurs w stosunku do Polaków. Nie był to jednak „raj” ponieważ nie
było wolności. Trwały wciąż prześladowania przez NKWD oraz zesłania.

Deportacja
Zatrzymajmy się na chwilę nad statystyką deportacji. W „protokołach palestyńskich” na 169 autorów relacji 58 osób podaje ilu ludzi znajdowało się z nimi w bydlęcych
wagonach wywożących ich „na Sybir.” Przeciętnie wsadzano 45 osób na wagon. W najgorszym przypadku Sowieci wepchneli do wagonu 85 ludzi. W najlepszym razie prominentnym
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zesłańcom-rabinom, Izrealowi Halberstamowi (Halbersztromowi) i jego ojcu (po uprzednim dotkliwym pobiciu ich) pozwolono zapłacić za normalny wagon osobowy, do którego wpuszczono około 10 osób (s. 445). Podobnie rodzina prominentnego lekarza uzyskała
pozwolenie na jazdę w warunkach luksusowych w tzw. wagonie sanitarnym (s. 160). Ale to
były zupełne wyjątki. Prawie wszyscy świadkowie wspominają straszliwe warunki podróży.
Jeśli chodzi o statystykę zesłanych w przeliczeniu na wagon „protokoły palestyńskie” zgadzają się z relacjami chrześcijańskimi w Hoover, czy też licznymi wspomnieniami powojennymi, choćby tymi zebranymi przez Tadeusza Piotrowskiego.8 To właśnie na
takich relacjach, a w tym żydowskich – a oprócz tego raportach podziemnego wywiadu
kolejowego – oparł się Rząd RP na Wychodźctwie szacując, że w latach 1939–1941 Sowieci
wywieźli z Polski około 1.25 miliona ludzi. Tymczasem niedługo po nawiązaniu stosunków
dyplomatycznych z Rządem RP sowiecki dygnitarz Andrei Vyszinski (Andrzej Wyszyński) podał, że w rękach sowieckich znajduje się 387.932 polskich obywateli wliczając w to
deportowanych i uwięzionych. Pisał nawet o tym Jan Tomasz Gross, nazywając tę liczbę „w
najlepszym wypadku zgadywanką w ciemno, a bardziej prawdopodobne, że z góry ukartowanym oszustwem”.9
Tymczasem ostatnio historycy rewizjoniści w Polsce podają podobną liczbę – około „ponad 300.000 osób”, a w tym 70.000 Żydów, deportowanych z Kresów II RP. Opierają się na pewnych dokumentach z archiwów wojsk kolejowych NKWD. Jest to naturalnie
dokumentacja niekompletna. Dotyczy ona wyselekcjonowanych statystyk organów centralnych, a nie szczegółowych obliczeń poszczególnych operacji deportacyjnych z każdej
wioski, kolonii, miasteczka czy miasta. Takich mikrobadań jeszcze nie przeprowadzono.10
Co więcej dokumenty centrali kolejowej NKWD nie zgadzają się z pewnymi kluczowymi
dokumentami innych organów władz sowieckich, które omawialiśmy w innym miejscu.
Możemy w związku z tym kwestionować rewelacje historyków rewizjonistów. I –
podkreślmy – nie jest to analogiczny przypadek do sprawy rewizji liczby ofiar Auschwitz.
Na nazistowskich statystykach można było polegać. Podawano je z całą germańską pedantycznością. Natomiast sowieckie statystyki były notorycznie fałszowane na każdym poziomie. Pisała o tym choćby Anne Applebaum przy okazji badań nad Gułagiem. Jak na przykład ustosunkować się do centralnej instrukcji NKWD, która przykazywała, że w każdym
wagonie miało być tylko 25 osób? Jeśli przyjmiemy tę instrukcję za dobrą monetę i uznamy,
że tak faktycznie było w praktyce, to szacunki historyków rewizjonistów rzeczywiście są
prawidłowe. Z instrukcją NKWD zgadzały się właśnie statystyki centralne wojsk kolejowych NKWD. Ale co zrobić z tysiącami relacji, a w tym z 58 świadkami żydowskimi – autorami „protokołów palestyńskich”? Czyżby i oni padli ofiarą zbiorowej psychozy, której
wynikiem były zgodne zeznania o około 45 zesłańcach w każdym wagonie?11
Bez mikrobadań pozostają tylko bardziej lub mniej trafne szacunki. Na razie możemy podawać, że szacunkowo Sowieci wywieźli z terenów II RP od „ponad 300.000” do
1.25 miliona osób. Możemy też podać, że według 95 autorów „protokołów palestyńskich”
podróż trwała około 2 tygodni: od 8 dni minimum (Gitla Rabinowicz, Sar Cadok, Mosze
Grajcer) do 2 miesięcy maksimum (Miriam Krambajn). Podróżowano koleją, a potem zwy-
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kle maszerowano do celu. Czasami zesłańców podwożono ciężarówkami, częściej furmankami. W kilku wypadkach odnotowano spław niewolników rzeką do miejsca docelowego.
Relatywnie niewiele osób wspomina o przypadkach śmierci wśród zesłańców podczas
transportu (s. 235, 323, 329, 367). Po prostu, na początku ludzie byli wciąż całkiem silni
i zdrowi. Po drugie, większość podróżowała wiosną i latem, gdy warunki klimatyczne były
znośniejsze.

„Sowiecki raj”
W każdym razie większość zesłańców znalazła się na posiołkach, a nie w łagrach
za drutami. Prawie wszyscy jednak wspominają o pracy ponad siły, głodzie i chorobach.
Bardzo wartościowe z punktu widzenia socjologii, historii i antropologii kulturowej są
opisy społeczności sowieckiej. Żydzi, szczególnie wykształceni, uważali się za Europejczyków, a Sowietów za azjatycką dzicz.12 Dziwią ich zwyczaje miejscowe. Odrzucają ko- 437
rodujące tradycyjną moralność tubylcze sposoby na życie. Właściwie wszyscy świadkowie
podkreślają negatywne cechy systemu sowieckiego. Są zaszokowani brutalnością, przemocą,
chamstwem i złodziejstwem w ZSRS. Cywilizowane normy po prostu nie obowiązywały.
Wielu ma również negatywne wspomnienia o poszczególnych Sowietach. Tylko wyjątkowo
zdarza się komplement. Bardzo ważnym czynnikiem w tych reakcjach żydowskich jest kontrast z sytuacją w przedwojennej Polsce, która jawi się przy sowieckiej rzeczywistości jako
niedościgniony raj. Charakterystyczne, że w relacjach właściwie (z wyjątkami, które przedyskutujemy potem) brak jest wielkiej krytyki II RP, skarg na getto ławkowe, bojkot handlu żydowskiego, paragrafy aryjskie, legislację antyżydowską i inne wyrazy dyskryminacji
przedwojennej. W obliczu ogromu sowieckiego zła przedwojenne przykre doświadczenia
po prostu prawie nie liczą się dla świadków. Oto kilka próbek.
Zaczynało się już w śledztwie. Wiktor Alter z Bundu postawił się NKWDzistom.
„Na jednym z badań pytano go o zdanie co do paktu rosyjsko-niemieckiego. Alter odparł,
że uważa ten pakt za zdradę interesów robotniczych, że Hitler jest wrogiem proletariatu nr
1. Przewodniczący [NKWD] zwymyślał go ordynarnymi słowami, że śmie się tak odzywać
o sprzymierzeńcu Rosji. Pobito go przy tym tak silnie, że padł zemdlony i po kilku godzinach dopiero odzyskał przytomność” (s. 100).
Icchak Rosenberg z Warszawy ukrywał się u chrześćjanina we Lwowie. Starał się
przejść granicę rumuńską pod Horodenkiem za Kołomyją. Fryzjer Żyd agent i chłop ukraiński przewodnik wzięli pieniądze i wydali Rosenberga z towarzyszami na NKWD. „Trzy
godziny trwało śledztwo, towarzyszyło mu bicie, zmuszono mnie do tego, żebym przyznał
się, że należę do tajnej organizacji... Na drugi dzień znów nastąpiło badanie i bito nas gorzej niż pierwszego dnia – szpicrutą, żelazem i związano nam ręce” (s. 357–58). Zesłano
Rosenberga do łagru.
Roman Weiss, lat 28 z Rzeszowa, żołnierz 17 pp, ciężko ranny w kampanii wrześniowej starał się przedostać do polskiej armii. Szedł przez Kuty na Rumunię, ale „szmugler był agentem policji” (s. 404). Weiss został aresztowany: „wsadzono mnie do małej celi
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z innymi, pobito straszliwie, usiłując wymusić podpis pod protokołem oskarżającym mnie
o niestworzone rzeczy”. Weiss został zesłany do łagru karnego w Murmańsku.
Żołnierz WP Aron Glikman, którego złapano przy przekraczaniu granicy z Litwą
został oskrażony przez Sowietów o podziemie, partyzantkę i szpiegostwo.
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Sędzia śledczy Szerman męczył mnie pytaniami. Widząc, że nie przyznaję się do niczego, zawołano dwóch żołnierzy rosyjskich, którzy
mnie okrutnie pobili. Pobitego zaczęto znowu pytać. Nie mając siły
więcej i bojąc się, że mnie zatłuką na śmierć, przyznałem się, że należę
do Organizacji Syjonistycznej, a wszystkie inne oskarżenia odrzuciłem stanowczo. Było to wystarczające dla sędziego. Syjonizm uważany był za kontrrewolucję i zaprowadzono mnie do celi...W drugim
oddziale zaczęto mnie znowu badać i nie obeszło się bez bicia. Od
pobicia dostałem zapalenia nerek (s. 423).
Samuel Rand, 40-latek z Bielska, inwalida WP, w 1939 r. był ranny w nogę i stracił
oko. Został ujęty przez Niemców, ale uciekł z więzienia w Jarosławiu. Aresztowany następnie przez Sowietów przy przekraczaniu granicy. NKWD poddało go badaniom: „Nie bito
podczas nich, ale stosowano wyrafinowane tortury psychiczne”. Zesłany został Rand do
łagru do Karelii, potem pod Archangielsk (s. 478).
Abraham Kudisz, 45-latek na stałe zamieszkały w Italii, odwiedzał rodzinę
w Stryju, gdzie zastała go wojna. Potem pracował w Stanisławowie, gdzie „podczas rewizji
znaleziono u mnie legitymację Syndykatu przemysłowego w Mediolanie, którą NKWD
uznało za kartę przynależności do partii faszystowskiej” (s. 511). Kudisza uwięziono
i choć uniewinniono go od zarzutu został zesłany mimo wszystko do kołchozu w Albaszi na Kubaniu. O sowieckiej sprawiedliwości miał tyle do powiedzenia: „Kiedy pewnego
razu jeden z moich kolegów zasądzonych poprosił sędziego o kodeks, tenże popatrzył na
niego zdumnionym wzrokiem i odpowiedział wreszcie, iż można go dostać chyba tylko
w Moskwie” (s. 510).
Sowiecka sprawiedliwość czychała zawsze. W Kazachstanie „pani Tiegerowa z Tarnowa, wysprzedawszy się ze wszystkich gorszych części garderoby, wyszła raz na miasto
w jedynej jeszcze posiadanej jedwabnej sukni. Została za to zaaresztowana i skazana na 8 lat
więzienia. W motywach sąd podał, iż miało się tu do czynienia z wypadkiem kontrewolucji,
agitacji bez słów” (s. 485). Elegancka suknia była bowiem symbolem reakcji.
Żona oficera WP zasłabła i odmówiła wyjścia do pracy w posiołku. Naczelnik odmówił przyjęcia tego do wiadomości. „Gdym powiedziała mu, że jestem chora, skazano
mnie na 25 batów. Karę wykonał sam naczelnik. Bił mnie kijem po plecach. Zemdlałam po
pierwszych uderzeniach” (s. 91).
Meir Bogdański, lat 28, bundysta z Łodzi, walczył w WP w 1939 r. Dostał się do niewoli sowieckiej i został zesłany do łagru: „Tu po raz pierwszy spotkałem się ze straszliwym
niewolnictwem sowieckiego obywatela. Kiedym opowiadał o strajkach w Polsce, zmierzają-
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cych do poprawienia bytu robotników, uważali, że kłamię i jestem agentem polskich panów.
Nie wierzyli, że oprócz niewolników istnieją inni robotnicy w Polsce” (s. 276).
Etka Gutfrajnd, 29 lat, właścicielka pensjonatu w Krynicy Górskiej, oddaliła się
z miejsca przymusowego osiedlenia, aby zobaczyć swoich deportowanych rodziców, znajdujących się niedaleko. „Zostałam podejrzana o szpiegostwo.... Zdawało mi się, że uda mi
się łatwo dowieść prawdy, bo jakże mogli wierzyć, że Żydówka chce Niemcom dostarczać
wiadomości” (s. 149). Wypuszczono ją za łapówkę.
Ojciec rabina Izrela Halberstama zmarł na zesłaniu. Rabin wspomina: „Chciałem
odmówić modlitwę, za co zostałem tak pobity przez naczelnika, że krew mi ciekła z nosa.
Stawiłem opór. Skazali mnie na dwa dni karceru i postu” (s. 446).
A takie doświadczenie z NKWD zapamiętała dziewczynka żydowska uprawiająca
nielegalny handel na południu ZSRS: „W cyrkule bito mnie, trzymano w ciągu dnia, raz-dwa
razy skonfiskowano towar. Chcieli wyciągnąć ode mnie, kto mi dostarcza towar. Pomimo
bicia nie wydałam ani swojego adresu i ukryłam fakt, że mam rodziców. Ponieważ miałam 439
wygląd chorobliwy, wyglądałam na 7–8-letnie dziecko, puszczono mnie wolno” (s. 65–66).
Powinniśmy pamiętać, że nielegalny handel to była forma oporu wobec komunistów.
Bardzo ważne są żydowskie relacje dotyczące oporu. Zwykle objawiał się nielegalną
nauką tradycji i religii żydowskiej, czy nawet podziemniem wolnorynkowym, a w tym nawet zdobywaniem i dostarczaniem współwięźniom koszernego jedzenia. W kilkunastu conajmniej przypadkach opisano strajki żydowskie. Zwykle chodziło o sprzeciw wobec prześladowań religijnych. Strajkowano szczególnie w żydowski Nowy Rok (Jom Kipur) i inne
święta. Często NKWD łamała te strajki. Używano donosicieli. Nakładano kary pieniężne,
bito, więziono, albo – in extremis – zsyłano do gorszego łagru, zwykle tzw. „prowodyrów”,
ale czasami również całe grupy. Czasami jednak udało się oprawców przekupić. W kilku
wypadkach jednak miejscowe sowieckie władze pragmatycznie odstąpiły od sankcji. Wybuchały też bunty w łagrach i NKWDziści tłumili je, strzelając do bezbronnych (s. 64, 70,
76, 87, 96, 131, 173, 178, 182, 208, 215, 231, 243, 248, 258, 267, 270, 278, 280–281, 290, 292,
363, 373, 382, 431, 441, 492, 536). W dwóch wypadkach conajmniej świadkowie wspominają
4-dniowy bunt i próbę zbiorowej ucieczki z 3 łagrów, w której brało udział 12,000 więźniów,
głównie Żydów (s. 56, 248, 254). Oprócz tego istniał opór indywidualny: unikanie roboty,
fuszerka. Wielu stawiało opór oszukując system i kradnąc.

Życie codzienne i rodzina
Oszustwo i złodziejstwo w Sowietach były na porządku dziennym. 23-letni Cwi
Landau z Ostrowca został wywieziony do łagru. „Dzięki protekcji” został nadzorcą pralni.
„Nauczono mnie, abym normę fałszował. Były to wskazówki buchaltera” (s. 451). Adela
Gutman, 28-latka z Warszawy pracowała jako pielęgniarka w szpitalu żydowskim we Lwowie. „Jadało się nawet psie mięso, ale i to było drogie. Nie pozostawało nic innego, jak okradać szpital” (s. 501). Jakub Piwko, 12-latek z Broku n. Bugiem wspomniał: „Pracowaliśmy
ciężko i bylibyśmy z głodu umarli, gdybym się nie nauczył kraść i nie kradł codziennie
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garstki żyta dla mamy. Wiedziałem, że kraść nie wolno, ale nie mogłem się powstrzymać na
widok mąki” (s. 306). Abraham Lewi odbywał wyrok w łagrze w Rybińsku k. Archangielska.
„Kiedy pewnego dnia poskarżyłem się komendantowi, że ukradziono mi marynarkę, przeprowadził on śledztwo i nic nie znalazł. Po kilku dniach okazało się, że komendant sam nosi
moją skradzioną marynarkę. Gdym mu zwrócił na to uwagę, uderzył mnie pięścią pomiędzy oczy i padłem zemdlony” (s. 449). Zniesmaczona, Dora Werker wspominała o swoim
pobycie „w tym klasycznym kraju kradzieży, w Rosji Sowieckiej” (s. 44).
Niektórzy zesłańcy byli zaszokowani do czego doprowadził feministyczny i komunistyczny ideał egalitarianizmu oraz interwencji państwowej w życiu intymnym. Odrzucało ich moralne zepsucie. Lewicowy syjonista Icchak Rochman, 22 lata, który uciekł z Warszawy i zgłosił się dobrowolnie na roboty do Sowietów po krótkim czasie chciał wracać
z Homla na Kresy. Podjął próbę zmiany pracy. Odmówiono mu.
Odparłem, że nie mogę przyzwyczaić się do rosyjskiego zwyczaju
sypiania wraz z dziewczętami w jednym baraku. Dziewczęta te utraciły wszelką obyczajowość.... Sekretarzem partii była kobieta. Zaczęła
mnie wypytywać, jak układały się stosunki w Polsce pomiędzy mężczyznami a kobietami, i oświadczyła mi, że te stosunki prowadziły do
rozwoju prostytucji, której nie ma w Rosji. W Rosji nie ma domów
publicznych, jeśli chłopak spodobał się kobiecie, żyje z nią. O skutki
tego współżycia dba państwo (s. 271).
Sowiecki stosunek do rodziny najprościej opisał 42-letni Szymon Rozenblum, murarz i weteran WP z 1920 r.: „pewnego dnia zawezmano mnie do NKWD i zapytano, dlaczego nie mam paszportu. Odparłem, że jeśli sprowadzą mi żonę i dzieci [spod niemieckiej
okupacji], natychmiast zostanę sowieckim obywatelem. Powiedzieli mi, że nie brak innych
kobiet w Białymstoku” (s. 302). 23-latka Emma Lewinówna z Radomia odkryła, że rozwody
i śluby „odbywają się bez żadnych formalności i z dużą łatwością”. W sowieckiej rodzinie
jednak „brak atmosfery rodzinnej i życzliwości oraz opieki męskiej” (s. 161). W rzeczywistości
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pomimo, iż kobieta rosyjska korzysta ze wszystkich przywilejów
równouprawnienia, jest ona głęboko upośledzona i nasze, europejskie stosunki wydają jej się rajem niedoścignionym. Jest ona nie
tylko po wschodniemu źle traktowana przez mężczyznę, ale częste
zmiany obiektu miłości wpływają na to, że często nie wie ona, kto
jest ojcem jej dziecka. Wprawdzie sądy sowieckie zawsze stoją po
stronie kobiety i z dużą łatwością przyznają jej alimenty od każdego, kogo wskaże, ale suma pieniężna, którą wypłaca rzekomy ojciec
matce, absolutnie nie rozwiązuje trudności wychowania i wyżywienia dziecka (s. 160–161).
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W obozach panowała podobna logika, choć było dużo gorzej. 25-letnia Maria Rudnicka z Warszawy podała, że w łagrze
Niektóre kobiety oddawały się naczelnikowi i za to dostawały lżejszą
robotę, ciepły barak i lepsze jedzenie... Na ogół panowała w łagrze olbrzymia demoralizacja. Kobiety rosyjskie na ogół są bardzo popsute.
Podobne są do mężczyzn. Pracują tak, jak mężczyźni, i wykonują robotę przeznaczoną dla mężczyzn. Nie ma mowy o żadnych względach
dla kobiet – znanych w Europie. Kobieta to bydło robocze.... Kobiety
rosyjskie wskutek ciężkich warunków życia utraciły wszelkie cechy
kobiecości. Pomiędzy kobietami rosyjskimi jest coraz popularniejsza
miłość lesbijska. W naszym łagrze było mnóstwo takich kobiecych
parek. Kobiety w takim stadle, grające rolę mężczyzn, nosiły męską
odzież. Przyczyną tego była straszliwa samotność zesłanych kobiet
– traktowanych jak mężczyźni katorżnicy. Kobiety tęskniły po prostu
za przyjaźnią i życzliwością, ale mężczyźni wybierali zawsze kobiety europejskie, które mimo ciężkiej pracy zachowały resztki swojego
wdzięku. Mężczyźni, „bytownicy” terroryzowali oporne (s. 105).
Natan Birman, lat 37, fryzjer z Warszawy, zesłany do łagru w Kotłasie, gdzie został
kierownikiem punktu sanitarnego, był świadkiem głębokiej degrengolady moralnej ZSRS:
Przyglądałem się okropnym rzeczom. Większość kobiet była chora
wenerycznie, niektóre przybyły tu mając lat 12. Były to ulicznice lub
dzieci aresztowanych rodziców. Pomiędzy kobietami miłość lesbijska
była bardzo popularna. Podobnie układały się stosunki w obozach
męskich. Zdarzały się wypadki, że bytownicy [więźniowie kryminalni] sprzedawali w czasie gry swoje męskie kochanki, co zwykle kończyło się tragicznie (s. 353).
Początkowo zadziwiał niektórych zesłańców zupełny brak zaufania wśród ludzi
w ZSRS. Jeden świadek wspomina, że „Prof. Mezakow opowiedział mi, kiedy komsomolca
nie było w domu, jak źle jest w Rosji” (s. 51). 16-latek Chaim Dawid Cwiebel twierdzi o Sowietach, że „nie wolno im było z nami utrzymywać żadnych stosunków, i bali się okropnie
rozmów. Ze mną jako z dzieckiem, zapuszczali się w dłuższe pogawędki. Pytali mnie, czy to
prawda, że w Polsce wszyscy ludzie są dobrze ubrani, i że w każdym domu znajduje się szafa,
w której wiszą różne ubrania” (s. 86). Inny świadek, który odwiedził swojego brata i jego rodzinę w Moskwie zdziwił się gdy „proszono mnie, bym w domu rozmawiał cicho, bo obawiali się
sąsiadów. Dopiero po pewnym czasie zrozumiałem, że w Rosji ściany mają uszy” (s. 514).
Bardzo często zesłańcy rozróżniali rozmaite postawy sowieckich tubylców
w rozmaitych miejscach i okolicznościach. Jest nawet kilka relacji pozytywnych. Według
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świadectwa Jozefa Tajchtala: „Muszę zaznaczyć, że w czasie naszej podróży straż rosyjska
odnosiła się do nas z życzliwością i wrzucała nam do wagonów, co się dało. Widzieliśmy często płaczące na nasz widok kobiety i to nam dodawało otuchy do życia” (s. 370).
Mala Horowicz, 28-latka z Sosnowca została zesłana do łagru w Maryjskiej ASSR. Powiada, że religijni „przestępcy” i „trockiści” deportowani w 1937 r. „odnosili się oni do nas
w bardzo ludzki sposób, w szczególności pełne litości było zachowanie się zakonnic” (s.
508). 35-letni Chaim Fischer z Oleszyc k. Jarosławia został deportowany do Kazachstanu.
Tamtejsi „chłopi, którzy przez cały okres naszego pobytu w kołchozie bardzo serdecznie
się do nas ustosunkowali, pomagając, czym mogli, bardzo chętnie się nas do siebie przyjmowali” (s. 485). Marcel Rosenberg twierdzi, że na jego posiołku „stosunek okolicznej
ludności do nas był nad wyraz przychylny. Pomagali nam, w czym mogli, chociaż sami
dużo nie mieli” (s. 522).
Kilku świadków opisuje antysowietyzm ludności w ZSRS. Nastolatka z Czortkowa
stwierdziła, że wśród chłopów w ZSRS „panowała nieopisana nędza. Właściwie życie to
nie różniło się niczym od naszego, obozowego. Na ogół, mimo, iż wyraźnie tego nie wypowiedziano, panował stosunek wrogości wobec istniejącego reżimu. We wszystkich prawie
chatach można było widzieć obrazy Świętych” (s. 481).13 Według 19-letniego warszawiaka,
„stosunek przeciętnego człowieka do reżimu: starsi ukrywają skrzętnie swoje wrogie nastawienie, młodzież jest entuzjastyczną zwolenniczką. W chatach można bardzo często znaleść ikonę i obrazy świętych” (s. 539). Abraham Kudisz przejeżdrzał przez Krasnodar (d. Jekaterinodar), stolicę Kubania „i mogłem jeszcze raz stwierdzić, jak silna jest w tamtejszej
okolicy zakorzeniona nienawiść do reżimu sowieckiego” (s. 513).
Chyba w najbardziej zniuansowany sposób opisuje społeczeństwo sowieckie
25-letnia Noemi Dobrin, która znalazła się na zesłaniu w Republice Mari: „Ludność rosyjska składała się z zesłańców i byłych kułaków. Odnosili się do nas dobrze, póki mieliśmy
jeszcze coś do sprzedania, potem znienawidzili nas za nasze wspomnienia z dobrzych czasów. Nienawidzili także sowieckiego reżimu”. Później Dobrin dotarła na południe ZSRS.
Pomogli jej studenci Gruzini. „Byli to patrioci rosyjscy, lecz mieli do Polski stosunek pozytywny i wyrażali wiarę w niepodległość Polski”. Również we Frunze „stosunek ludności
rosyjskiej do Polaków, jak zauważyliśmy ze zdumieniem, był serdeczny i życzliwy”. Natomiast „jadąc przez region Kirgiski, wpadłam przypadkowo do posiołku zamieszkałego
przez niemieckich kolonistów, mówili po niemiecku, byli niemieckimi patriotami i wierzyli w zwycięstwo Hitlera. Do Polaków odnosili się przyjaźnie, twierdząc, że pod niemiecką
okupacją Polska dopiero rozkwitnie” (s. 340).
W kilku wypadkach rzeczywiście praktycznym odzwierciedleniem antysowietyzmu był filogermanizm. Wilhelm Lichtblau pisze: „Chcę zauważyć, że podczas gdy wyjeżdżałem z Samarkandy, tamtejsza ludność organizowała komitety, które miały powitać wkarczającą niemiecką armię. NKWD zlikwidowała te komitety i setki Rosjan znikło owej nocy
bez śladu” (s. 369). Filogermanizm ofiar sowietyzmu jest bardzo możliwy. Nie wykluczajmy
jednak, że była to jedna z wielu prowokacji NKWD. Roman Weiss zauważył, że „Uzbekowie nienawidzili Rosjan i czekali na Niemców” (s. 404). Jeden świadek, który pracował
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pod m. Engels zaobserwował, że: „kolonistom niemieckim powodziło się bardzo dobrze,
znacznie lepiej niż innym kołchozom... Niemcy zajmowali wysokie stanowiska i czuli się
jak u siebie w domu. Nie byli wprawdzie przyjaciółmi Żydów, ale nie wykazywali wrogości
i w porównaniu z nazistami byli judofilami” (s. 514).

Antyżydowskość w Sowietach
W kilku relacjach znajdujemy odniesienia do antyżydowskości w ZSRS. Niektóre
opisy są stereotypowe i powierzchowne, inne bardziej zniuansowane. Czasami antyżydowskość połączona była z antypolonizmem. W innych była wypadkową walki klas, czy niechęci wobec wolnego handlu, czyli – w żargonie komunistycznym – „spekulacji”. Zdarzało się,
że w sposób antyżydowski werbalizowano swoje troski, które miały związek z powszechną
biedą i ponurością systemu sowieckiego, a właściwie nie wiele z Żydami. Oto kilka przykładów.
443
Według młodej kobiety o postępowych poglądach inteligenckich: „Rozczarowaniem i zdziwieniem było dla nas skonstatowanie antysemityzmu w Rosji. Ponieważ nie
miałam wyglądu żydowskiego, niejednokrotnie słyszałam z ust miejscowych, że przyczyną
wojny są Żydzi, i że Żydzi zajmują wszystkie wysokie stanowiska. Bardzo często spotykałam się z faktem, że chłopi nie chcieli sprzedawać Żydom ani kupować u Żydów” (s. 161).
Świadek wywodzący się z asymilantów o podwójnej, polsko-żydowskiej świadomości narodowej, tak wspomina łagier Buchta: „Rosyjscy katorżnicy odnosili się wrogo do Polaków. Bili nas, okradali i wyzywali od »polskich panów«. Biada temu, o kim wiedzieli, że jest
Żydem. Antysemityzm ich przechodził wszystko, co o antysemityzmie wiedziałem. Nie
pomagały skargi przed naczelnikiem. Naczelnik, sam antysemita, zawsze stawał po stronie
Rosjan [podkreślenie MJC]” (s. 101). Krakowianka Adela Weinling, 28 lat, absolwentka filozofii UJ tak opisała Sowietów: „Nie widzieli dotąd Europejczyka. Mimo to zauważyłam
antypatię do Żydów, słowo Żyd jest w Sowietach zabronione, ale dzieci wiejskie rzucały
w nas kamieniami i używały innych obelg” (s. 96).
Zesłaniec, który trafił do kołchozu w Turkiestanie stwierdził po prostu, że „antysemityzm był straszny” (s. 125). Inna osoba podkreśla, że „Uzbekowie nienawidzili Żydów i częstko napadali i obrabowywali dzieci żydowskie” (s. 235). Świadek, który znalazł
się w domu dziecka w Taszkencie wspomina: „Było tam mnóstwo łobuziaków rosyjskich
i wyzywali mnie »Jewrej« oraz bili mnie” (s. 332). Chana Gelerntner, lewicowa syjonistka
z Haszomer Hacair twierdzi, że „wszyscy, młodzi i starzy, wykazywali nienawiść do Żydów. Uzbekowie są z natury złymi ludźmi. Nie wiedzą, co to znaczy dać komuś kawałek
chleba, ale nawet trochę wody” (s. 142). Debora Szulwerk wraz z dzieckiem została zesłana
na posiołek pod Irkuckiem, a potem na południe, podaje, że „komendant był antysemitą...
Stosunek Uzbeków do Żydów był wrogi. Byli to prawdziwi antysemici, którzy nas prześladowali. Podawaliśmy się za aryjczyków” (s. 546). Wachmistrz WP Michał Lipnik z Lidy,
45-letni muzyk, został zadenuncjowany za swoje uczestnictwo w wojnie 1920 r. i wywieziony. Stwierdził, że w Sowietach „pijaństwo jest rzeczą powszechną... Byłem świadkiem

Recenzje i noty
jak pijany Rosjanin wykrzykiwał: »Bić Żydów, ratujcie Rosję«” (s. 499). Pijak nie poniósł
żadnych konsekwencji. Natomiast w innym wypadku było odwrotnie. Komendantem jednego z łagrów był Niemiec sowiecki. „Był to straszny antysemita i męczył Żydów.... przeciw
naczelnikowi obozu, Niemcowi, został wytoczony proces za prześladowanie Żydów i skazano go na zesłanie” (s. 157).
Powyższe sygnalizuje tylko problem, który naturalnie wymaga dalszego opracowania.
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Podobnie ciekawe są też spostrzeżenia na temat Żydów sowieckich. Większość z relacji o nich jest albo pozytywna albo neutralna. Negatywne spostrzeżenia to wyjątki, dotyczą zwykle Żydów-komunistów. Kilka relacji wymienia Żydów sowieckich, którzy znaleźli
się jako okupanci na Kresach, ale dużo więcej odnosi się do współwyznawców w ZSRS.
W większości wspominień brak głębszych refleksji.
Jeden ze świadków z pogardą odniósł się do sowieckiej asymilacji: „Żydzi sowieccy
wstydzili się mówić po żydowsku. Usiłują używać złego języka żydowskiego, który świadczy o tym, że są zaasymilowani, i że z ludem żydowski nie mieli nic wspólnego” (s. 153). Tak
przynajmniej wyglądało to dla niektórych na zewnątrz. Jednak inni starali się zachować
tradycję na tyle na ile było to możliwe w warunkach stalinowskiego komunizmu.
Gdy rodzina Szpalterów trafiła z Przeworska pod sowiecką okupację, jeden z sowieckich pograniczników powitał ich okrzykiem w jidisz: „Oto przyszedł Mesjasz czerwony” (s. 250). Chaim Dawid Cwiebel szmuglował wraz z bratem wódkę we Lwowie aż
brat został aresztowany. Cwiebiel ze wspólnikami przekupili znajomego Żyda rosyjskiego
z NKWD, który wypuścił brata z więzienia (s. 85). Rabin Mordechaj Rokeach (Rokach)
z Białegostoku, brat słynnego cadyka Arona Rokeacha z Błeżca wspomina jak w Przemyślu
„NKWD-owcy, a specjalnie Żydzi z NKWD, zaczęli prześladować rabina, zarzucając mu,
że prowadzi propagandę religijną” (s. 460). Został wypędzony z Przemyśla do Radziejowa,
skąd wygnano go do Buska, a stamtąd do Glinian; w końcu znów trafił do Przemyśla, gdy
wybuchła wojna niemiecko-sowiecka.
12-letnia Sara Mławer wspomina „NKWD-owcy obudzili nas ze snu. Nie pozwolili
nam zabrać ze sobą żadnych rzeczy i kazali pójść na dworzec. Dopiero żydowski milicjant,
który był razem z nami, pozwolił zapakować nasze rzeczy” (s. 236). W Przemyślu:
Do nas przyszedł agent NKWD, Żyd, i zapytał o nasze paszporty.
Myśmy papiery swoje oddali do Urzędu, bo czekaliśmy na wydanie
rosyjskich paszportów. Tylko ojciec nie chciał zmienić paszportu. Po
kilku dniach, w nocy, zjawili się u nas NKWD-owcy z tym samym
żydowskim urzędnikiem, który nie chciał już mówić z nami po żydowsku. Wszystkich odprowadzono do stacji kolejowej. Tam dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy skazani na zesłanie (s. 251).
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Elizer Helfman, który znalazł się na zesłaniu w Soświe koło Swierdłowska, pamięta, że: „pomiędzy agentami NKWD było dużo Żydów. Mówili niektórzy po żydowsku.
Handlowaliśmy z nimi, sprzedawaliżmy im zegarki i kupowali inne produkty” (s. 56). 27letni Leon Klajman z Łodzi był w obozie pod Syktywar: „W naszym łagrze mieszkał rabin
z małego miasteczka, znajdującego się na granicy polsko-sowieckiej. Syn jego był naczelnikiem NKWD, ale mimo to nie mógł wyciągnąć ojca z obozu, i tylko przysyłał mu paczki
żywnościowe” (s. 76).
Są też różne opinie o żydowskich więziach między zesłańcami w Gułagu. Mala
Horowicz, która wylądowała w więzieniu w Dniepropietrowsku, podkreśla, że: „na ogół
istniała silna solidarność. Żadna z Żydówek nigdy nikogo nie denuncjowała” (s. 508).
Z drugiej strony, w jednym z łagrów komunista Fiszhaut z Warszawy zadenuncjował współskazańców, że modlą się. NKWD interweniował, rozbił nabożeństwo. Jedna z jego ofiar
wspomina: „Płakałem tak strasznie w nocy, że usnąłem wśród płaczu... Musiałem pracować
w Jom Kipur” (s. 303).
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Po pewnym czasie zesłańcy zobaczyli, że niedobitki tradycyjnych Żydów istniały
w rozmaitych częściach ZSRS. Starali się w różny sposób uratować swoje Żydostwo. Jednym
sposobem było zachowanie więzów krwi. Według Icchaka Rochmana, „w Homlu mieszkało dużo dziewcząt żydowskich, które nie mogły się zdecydować na małżeństwo z chrześcijanami. Na ogół chłopcy żydowscy żenili się z Rosjankami i dlatego dziewczętom żydowskim groziło staropanieństwo. Kiedy przyjechali z Polski żydowcy robotnicy, rodziny
żydowskie urządzały na nich istne polowanie” (s. 271). Innym sposobem było podtrzymanie wiary judaistycznej. Zesłaniec, który dotarł pod Taszkient pisze, że „spotkaliśmy tam
grupę starszych Żydów zamieszkałych w tym mieście od czasu rewolucji. Żydzi, którzy
w ukryciu do dnia dzisiejszego wierni są religii i rytuałowi żydowskiemu, pomogli nam bardzo” (s. 137). Inny świadek potwierdza, że „spotkaliśmy Żydów bucharskich, którzy znają
język hebrajski. Ale mogli nam oni niewiele pomóc, bo bogacze zostali już dawno zesłani,
a biedacy nie mieli co jeść. Przyjęli nas mimo to bardzo serdecznie. Modliliśmy się razem
z nimi” (s. 174). 13-letni Jozef Geller potwierdza obecność Żydów w Bucharze i podkreśla,
że jednak jej pomagali (s. 382). Czyli podtrzymywanie żydowskiej świadomości objawiało
się też w pielęgnowaniu solidarności narodowo-religijnej.
Są na to i inne przykłady. Jak wspomina o swym zesłaniu 20-letnia Rachel Abramowicz z Łodzi, która zapadła na tyfus: „W rosyjskim szpitalu siostry nie oglądały się na
chorych, krzyczały na nich, czasami biły, traktowano nas jak psów.... Cudem tylko, dzęki
pomocy żydowskiej lekarki, zostałam uratowana” (s. 433). 23-letni ochotnik na roboty do
ZSRS Cwi Landau z Ostrowca również trafił do szpitala: „Stosunek do mnie był niezwykle
życzliwy ze strony lekarzy i sióstr. Szczególnie starsza siostra, Żydówka, odnosiła się do
mnie jak do syna” (s. 451).
Z relacji wynika, że w Sowietach tradycyjna żydowskość została zepchnięta w duzym stopniu do katakumb. A sekularna żydowskość miała rację bytu jedynie w formie sowieckiego pastiszu. Mimo wszystko jednak pozostała pewna doza solidarności i świadomości narodowej, a może tylko obudzili ją polscy Żydzi.
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Latem 1941 r. przyszła sowiecka „amnestia” za nie popełnione zbrodnie. Zesłańcy
podążali na południe ZSRS. Wtedy też zaczęło się prawdziwe żniwo śmierci, żniwo, którego
finał nadszedł dopiero w Iranie. Ofiary były skrajnie wyczerpane, głodne, chore. Władze
sowieckie, które często niechętnie wypuszczały swoich niewolników – szczególnie Żydów
– z łagrów i posiołków, przestały właściwie zaopatrzać uwolnionych w jedzenie i inne środki do życia. Krańcowe osłabienie organizmu, jak również nadwątlona psychika prowadziły często do śmierci. Rebeka Frenkel, 25-latka z Limanowej, wspomina: „Na wiadomość
o amnestii ojciec dostał z radości ataku sercowego i umarł” (s. 350). Ale to była anomalia.
W większości zesłańcy padali z głodu i chorób. Jak stwierdził Józef Wajdenfeld z Bielska,
„okazało się, że nasza sytuacja była gorsza niż w łagrze” (s. 295).
Większość relacji zawiera wzmianki o zaobserwowanych zgonach (e.g., taka informacja z kołchozu im. Lenina w Uzbekistanie: „Z rodziny Rotman, składającej się z 7 osób,
4 zmarło na tyfus, rodzina Polaków wymarła cała” (s. 252). Jednak aż 50 autorów „protokołów palestyńskich” wspomina o śmierci wśród swoich najbliższych. Wymieniają razem
115 zmarłych, najczęściej 2 osoby na autora. W najlepszym wypadku odnotowuje się jednego nieboszczyka. Wyjątkowo w najgorszym wypadku ginęły całe rodziny. Na przykład,
15-letni Izrael Ferster z Majdanu Kolbuszowskiego relacjonuje, że umarł mu ojciec, matka,
dziadek, babka, ciotka, wuj, oraz dwaj kuzyni. „Z 15 osób z naszej rodziny zesłanych do
Rosji, oprócz trojga dzieci, które były w polskiej ochronce, zostały trzy osoby” (s. 221).
Jozef Geller z Oświęcimia wspomina, że chronologicznie zmarł jego kuzyn, a potem babka,
dziadek, ojciec, matka, wujek i ciocia. „Z naszej rodziny, składającej się z 11 osób, zostały 4”
(s. 382). Tych, którzy przeżyli, te wraki ludzkie wyciągnął z Sowietów Rząd RP.
Warto zatrzymać się przy procesie ewakuacji Żydów z ZSRS. Wielu z nich wyraża
pretensje do władz polskich. Większość opisuje kłopoty z dostaniem się do Wojska Polskiego,
czy na transporty ewakuacyjne (s. 97, 115, 125, 298). Osoby, które takich kłopotów nie miały
były zwykle zaasymilowane, prominentne, ustostunkowane, czy wykształcone (s. 83, 101, 330,
383, 410, 551). Odrębna kategoria to jeńcy-żołnierze WP, którzy walczyli w 1939 r. Tylko nieliczni z nich doświadczyli problemów z przyjęciem do wojska (s. 348, 380, 404, 431, 473, 550).
W wypadku odmowy chodziło o ich zły stan zdrowia, lewicowe przekonania, podejrzenie
o syjonistyczną indyferencję do sprawy polskiej, a przede wszystkim – i to był główny czynnik kardynalnie determinujący – o sprzeciw władz sowieckich wobec przyjmowania Żydów.
Osoby zaasymilowane, a szczególnie polscy patrioci żydowskiego pochodzenia,
w większości rozumieli, że kłopoty są wynikiem polityki sowieckiej, która uznawała Żydów za obywateli sowieckich, a nie polskich. Powiada 48-letnia Dora Werker, której syn był
lotnikiem WP, a mąż pracował w delegaturze Rządu RP: „Rosjanie robili trudności Żydom,
nie pozwalając im opuszczać Rosji” (s. 45). Lwowianka Chawa Kastenbojm, 40-letnia żona
oficera WP internowanego na Węgrzech stwierdziła wprost: „NKWD nie wypuszcza Żydów” (s. 92). Na szczęście pomógł jej ks. mjr. Włodzimierz Trzeski. Szlomo Zdrojowicz, 42
lata, z Łódzi wspomina, że komisja wojskowa „składała się ona z 5 Rosjan i jednego Polaka.
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Rosjanie nie chcieli przyjmować Żydów do polskiego wojska” (s. 192). Emma Lewinówna
wywodząca się z rodziny lekarskiej, o poglądach syjonistycznych, oświadczyła: „Ponieważ
słyszałam wielokrotnie skargi na to, jakoby wyłączną przyczyną nieprzyjmowania od wojska polskiego był antysemityzm Polaków, chcę stwierdzić, iż na własne oczy widziałam,
jak na komisji mieszanej, składającej się z bolszewików i Polaków, komisarz bolszewicki
na dokumencie mojego kuzyna napisał: „jewrejiew nie nado”.... Ja osobiście nie widziałam
w wojsku, gdzie służył mój brat i ojciec, objawów antysemityzmu”. Według Lewinównej,
Polacy nawet prosowieckich Żydów przyjmowali (s. 162).
Wydaje się, że im niższy stopień asymilacji, im niższy stopień wykształcenia, tym
chętniej Żydzi podejrzewali, że za ich kłopotami z ewakuacją stoi „polski antysemityzm”
(s. 149). „Poczuliśmy stary powiew antysemityzmu,” powiada jeden świadek (s. 77). Inny
dodaje: „polscy oficerowie zachęli wyrabiać antysemickie kawały” (s. 154). Naturalnie nie
możemy wykluczyć, że czasami też miała miejsce małostkowość biurokratyczna u polskich
urzędników. Jak twierdzi Roza Buchman, 43 lata, żona fabrykanta z Radomia: „jest tedy 447
nieprawdą, którą stwierdzam, że bolszewicy robili trudności przy wyjeździe Żydów z Rosji. Najczęściej wszystko zależało od urzędników polskich. I tylko ich złej woli można zawdzięczać, że setki Żydów zginęły w Rosji.... Był to objaw silnego antysemityzmu, który istniał na równi z objawami wysokiego humanitaryzmu ze strony Polaków” (s. 166). Buchman
wyjechała dzięki Polakom, a ze swego indywidualnego doświadczenia wysnuła generalną
teorię o „polskim antysemityźmie” modyfikowaną opinią o „polskim humanitaryźmie”.

Memorandum profesora Sukiennickiego
Nota bene uwarunkowania polityki sowieckiej w stosunku do polskich Żydów
najlepiej wyjaśnił profesor Wiktor Sukiennicki w memorandum z 1942, bardzo mądrze załączonym jako aneks do Widziałem Anioła Śmierci (s. 557–570).14 Oto podstawowe przesłania memorandum. Sukiennicki nadmienia, że 8 października 1941 r. syjoniści rewizjoniści
prosili gen. Władysława Andersa o utworzenie „oddzielnego legionu złożonego z Żydów”.
Inne ugrupowania żydowskie sprzeciwiły się. W dniu 14 listopada 1941 r. gen. Anders
wydał rozkaz przeciw postawom antyżydowskim: „wszystkim podległym mi dowódcom
nakazuję zwalczać kategorycznie wszelkie objawy rasowego antysemityzmu”. Ale 10 listopada 1941 r. sowiecki generał Aleksander Szczerbakow „oświadczył, iż działa na podstawie
instrukcji władz centralnych, które polecić miały traktować wszystkich obywateli RP narodowości niepolskiej, posiadających paszport radzieckie, jako obywateli ZSRS... Tylko obywatele polscy narodowści polskiej otrzymują zezwolenie na przejazd do miejsca organizacji
Polskich Oddziałów Wojskowych, natomiast obywatele polscy Ukraińcy i Żydzi spotykać
się mają z kategoryczną odmową ze strony wymienionych władz” sowieckich. Sukiennicki podkreślał, że „stanowisko władz radzieckich... kwestionowało obywatelstwo polskie
wszystkich osób narodowości niepolskiej, a szczególnie Żydów”. W rezultacie „od grudnia
1941 r. obywatele polscy narodowości niepolskiej są traktowani jako nie podlegający zwolnieniu obywatele radzieccy”.
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Sukiennicki dalej wyjaśniał, że „w czasie dokonywania poboru Ambasada otrzymywała z różnych stron ZSRS dziesiątki depesz i listów, w których obywatele polscy, narodowści żydowskiej, ukraińskiej i białoruskiej, protestowali przeciwko nieprzyjmowaniu ich
do szeregów Wojska Polskiego. Z otrzymanych następnie sprawozdań polskich członków
komisji poborowych wynikało, że radzieccy członkowie tych komisji nie dopuszczali do
poboru nikogo, o kim mieli wątpliwości, czy jest narodowści polskiej”. Zgodnie z założeniami politycznymi, aby ratować przede wszystkim elitę „ze strony Ambasady poczyniono
kroki, aby ewakuacja objęła pewną ilość ludności żydowskiej, w szczególności osób bardziej wybitnych i reprezentacyjnych”.
A tymczasem Sowieci mnożyli kłopoty: „Podczas gdy toczyła się powyższa korespondencja dyplomatyczna, bardzo wielu obywateli polskich, Żydów, Ukraińców i Białorusinów, pozbawionych zostało wystawionych przez władze radzieckie dokumentów
ze stwierdzeniem polskiego obywatelstwa... Zaznaczyć należy, iż przy rozległych obszarach ZSRR i rozmaicie urzędującej administracji radzieckiej trudno było o jakiś zupełnie
jednolity tryb postępowania”. Powodowało to nie tylko kłopoty z interwencjami Ambasady RP, ale również wprowadzało zamieszanie wśród Żydów, którzy doświadczali całej
gamy postaw biurokratycznych u Sowietów. A Sowieci nie tylko utrudniali życie Żydom,
ale zgodnie twierdzili też, że cała wina leży po stronie władz polskich. Potrafili się nawet
uciekać do przedstawienia, gdzie zabraniali Polakom ewakuować Żydów, a gdy oficerowie
WP tłumaczyli żydowskim petentom fakt sowieckiego sprzeciwu, NKWDziści publicznie
„interweniowali” i daną grupę Żydów wypuszczano. Ci byli przekonani o sowieckiej łasce,
a o niechęci Polaków, wręcz o „polskim antysemityźmie”, co pokutuje do dziś nie tylko
u potomków żydowskich zesłańców, ale również u zachodnich historyków (porównaj relacje na s. 447 i 458).

Stosunki polsko-żydowskie: 1939 r.
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W „protokołach palestyńskich” znajdujemy dużo wzmianek o stosunkach polskożydowskich. W mniejszym stopniu są to generalne uwagi, w większości zaś opisy indywidualnych sytuacji. Zaledwie kilka uwag dotyczy spraw przedwojennych. Większość odnosi się
do bieżących wypadków pod okupacją sowiecką i na zesłaniu. Oto przykłady.
Latem 1939 r. 14-letnia Gita Wagsztal z Nowego Sącza znalazła się u dziadka, prezesa gminy w Rozwadowie. Twierdzi, że „W Stalowej Woli nie mieszał ani jeden Żyd i nie pozwalano Żydom pracować w tej fabryce. Słyszałam od dziadka, że Polacy zabronili Żydom
mieszkać w Stalowej Woli” (s. 354). Przydałaby się dogłębna monografia Stalowej Woli, ale
już można choć częściowo zweryfikować opinię Wagsztal: według prawa w II RP każdy obywatel mógł mieszkać tam gdzie chciał i było go na to stać. Można też zgadnąć, że Żydzi zaasymilowani raczej nie mieli kłopotów ze znalezieniem pracy w przemyśle. Podobne uwagi
odnoszą się do opinii o Mielcu 16-letniego Abrahama Frenkla, syna rabina: „W naszym mieście znajdowała się fabryka samolotów i fabryki amunicji, zatrudniające kilka tysięcy robotników, wśród nich ani jednego Żyda. Robotnicy ci byli strasznymi antysemitami i zatruwali
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atmosferę miasteczka” (s. 362). Z braku badań takie opinie często do dziś funkcjonują na
Zachodzie jako uprawnione fakty Polakach ze Stalowej Woli i Mielca, składając się na zbitkę
stereotypów, która u niektórych uchodzi za historię Polski.
Na szczęście w „protokołach palestyńskich” znajdujemy też bardziej zniuansowane opinie o Polakach w okresie 1939–1943. Generalnie, osoby zaasymilowane i wykształcone zwykle unikały prymitywnych stereotypów. Podkreślano solidarność, wspólnotę cierpienia. Niektórzy świadkowie podawali też konkretne przykłady współpracy. Wspominaliśmy już o przechowywaniu własności żydowskiej, ukrywaniu Żydów, czy szmuglowania
ich przez granicę. Oto garść innych przykładów i opinii.
Opisując zamieszanie we wrześniu 1939 r. jeden z nastoletnich świadków uznał, że
WP rabowało sklepy żydowskie w Rozwadowie podczas wycofywania się. Z kontekstu wynika jednak, że chodziło o całkiem legalną konfiskatę rowerów. Ta sam osoba przyznała też,
że na miejscu „porządku pilnowała policja, składająca się z Żydów i Polaków”, czyli straż
obywatelska (s. 84). Podobnie było w Sieniawie: „Nie było tam ani Niemców, ani Rosjan. 449
Porządku pilnowała milicja obywatelska, składająca się z chrześcijan i Żydów i źle odnoszono się do uchodźców” (s. 116). Czyli kooperacja polsko-żydowska miała charakter lokalny
a jej wymiar pozytywny głównie dotyczył miejscowych bez względu na pochodzenie. Podobnie w Biłgoraju na użytek miejscowych „zorganizowano milicję obywatelską, składającą
się z Żydów i chrześcijan” bowiem przez „cztery dni miasto pozostawało bez opieki żadnej,
zdane na pastwę rabunku ciemnych elementów” (s. 185). Niekiedy współpraca taka miała
charakter nieformalny. W Przemyślu Niemcy „opuszczając, demolowali domy i wysadzili w powietrze bet-hamidrasz. Widziałam, jak Żydzi i Polacy gasili ogień. Na ogół Żydzi
i Polacy pomagali sobie wzajemnie” (s. 335). Gdy istniało wspólne zagrożenie o podobnym
stopniu niebezpieczeństwa dla wszystkich, obie społeczności jednoczyły się aby wspólnie
mu się przeciwstawić.
Kilku świadków wspomina pomoc udzieloną im przez chrześćjan, zwykle Polaków. 17-letnia chasydka Ida Kowen opisuje jak podczas rzezi dokonanej przez Niemców
we wrześniu 1939 r. w Jarosławiu jej rodzinę ukrył w szafie Polak Kowalczuk: „Owej nocy
mój ojciec i my czworo dzieci byliśmy ukryci u Polaka, przyjaciela ojca, który ukrywając
nas, ryzykował życiem, ponieważ Niemcy grozili karą śmierci każdemu, kto będzie ukrywał
Żydów” (s. 377). 12-letnia Luba Milgram z Kałuszyna k. Mińska Mazowieckiego opowiada,
że ukrywała się u chłopów, którzy ochronili, nakarmili oraz odebrali poród matki pod nieobecność ojca (s. 237). W tym samym czasie w Majdanie Kolbuszowskim:
Po kilku dniach Niemcy zjawili się u nas. Żydzi schowali się. Rozbiegli się po sąsiednich wsiach szukając schowków u znajomych wieśniaków. Większość Żydów istotnie znalazła schron[ienie] na wsi, ale wielu chłopów odmawiało przytułku nawet tym Żydom, z którymi od lat
pozostawali w handlowych stosunkach. Także i ojciec wraz z rodziną
ukrył się u znajomego chłopa, u którego kupował bydło na rzeź. Ale
chłop oświadczył, że boi się Niemców, nie chciał nas długo trzymać.
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Jego żona widząc naszą rozpacz oświadczyła, że jednak nas ukryje, bo
nie może patrzeć, jak jej starzy przyjaciele znajdują się bez dachu nad
głową (s. 216–217).
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Roza Buchman wspomina, że w Radomiu przed ucieczką pod sowiecką okupację:
„Wszystkie rzeczy ukryłam w fabryce lub u sąsiadów Polaków” (s. 164). 17-letnia Estera Barasz z Lisków k. Sokala przywołuje interwencję Polaka na rzecz Żydów. We wrześniu 1939 r.
taka oto tragiczna scena rozgrywała się na kordonie sowiecko-niemieckim po wypędzeniu
miejscowych Żydów:
Niemcy nie przestawali strzelać, Żydzi z okrzykiem „Szma Isroel”
biegali przed siebie, ale rosyjscy żołnierze mieli rozkaz nie przepuszczania nikogo. My, małe dzieci, podbiegliśmy do rosyjskich żołnierzy i błagaliśmy ich, aby przepuścili nieszczęśliwych. Na próżno
Żydzi wołali „Niech żyje Stalin”, nic to im nie pomogło. Dopiero
kiedy doktor, Polak z Sokala, który zajmował się specjalnie sprawami
uchodźców, poszedł do komendanta bolszewickiego, wymógł na nim,
aby Żydów z Hrubieszowa i Chełma przepuszczono przez granicę (s.
247).
34-letni Izrael Ganzweis, urzędnik z Bielska, znalazł się na Kresach. Pod Równym
zaopiekował się nim polski oficer i ukrył w domu w Lubomlu. Potem uciekł do Lwowa,
gdzie „mnie przez dłuższy czas ukrywał księgarz polski”. Ganzweis podkreśla: „W owym
czasie ustosunkowanie się wzajemne ludności polskiej i żydowskiej było bez zarzutu. Wzajemnie pomagano sobie i łączono w nieszczęściu” (s. 540–541).

Solidarność pod Sowietem
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Solidarność polsko-żydowska przetrwała jesień 1939 r. Z relacji wynika, że nie była
cechą powszechną, lecz jednak istniała. Przejawiała się w rozmaity sposób i w różnych miejscach, nawet w sytuacjach ekstremalnych. Jej przejawy to symboliczne okazanie sympatii,
dzielenie się jedzeniem bądź ubraniami, jak również solidarna akcja przeciw komunistom.15
Oto dowody.
Jednym z najbardziej budujących przykładów przewagi pozytywnego elementu
w stosunkach polsko-żydowskich są chyba doświadczenia 33-letniego Arona Glikmana,
członka „Organizacji Syjonistycznej” z Warszawy.16 Jest to też jedna z najbardziej zniuansowanych relacji, a więc warta jest przytoczenia in extenso. W 1939 r. Glikman walczył w 1
pplot. Po rozbiciu oddziału wrócił do stolicy. Brakowało jedzenia. „Z ogonków wyrzucano
Żydów i bito ich. Z sąsiadem chrześcijaninem wyszedłem na wieś i przywiozłem produkty
żywnościowe do Warszawy”. Niemcy odmówili mu pozwolenia na pracę, ale „dostałem zaświadczenie od miejscowego komisarza policji”, Polaka. Tym sposobem zachował pozwo-
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lenie na handel węglem, „tak jak przed wojną. Byłem jedynym Żydem na 600 dostawców
Polaków”. Wygryzł go Volksdeutsch-konkurent. Glikman jednak uciekł przed aresztowaniem
do Białegostoku. Tam dostał pracę. „Ponieważ bałem się powiedzieć prawdę o swoich poglądach syjonistycznych, a kłamać nie mogłem, bo pracowało w rzeźni kilku bundowców,
którzy mnie znali z Warszawy, musiałem porzucić robotę”. Usiłował uciec na Litwę, mimo
jednej wpadki na granicy, przekradł się jednak w końcu do Wilna. Tam partia syjonistyczna
wysłała go do Lidy, aby wykupił towarzyszy (mec. Trepmana z żoną i p. Rakowicką) z sowieckiego więzienia. Został niestety ponownie aresztowany „z dwoma polskimi oficerami,
Glaszewickim i Pileckim”, przy przekraczaniu granicy (s. 422). Zwróćmy uwagę, że Glikman stale przywołuje nazwiska współwięźniów Polaków, aby pamięć o nich nie zginęła.
Glikmana torturowano i skazano za syjonizm. Z Lidy przerzucono go do więzienia
w Oszmianie. Ponieważ był chory po torturach, lekarstwa podawał mu p. Szapiro. Jako jedyny
Żyd Glikman siedział w celi śmierci z 5 Polakami: „Piotr i Jan Wysoccy, ziemianie z tamtej
okolicy, Waryfaj, przywódca endecki, także obywatel ziemski, i były kierownik urządu skarbo- 451
wego Sznajder.... Polacy odnosili się do mnie dobrze”. Współwięźniowie opatrzyli go, ale potem Polaków zabrano, najpewniej na egzekucję. Glikman znalazł się w innej celi. „Razem ze
mną siedział rzezak Gurewicz, który przekroczył granicę, aby w sąsiedniej wsi zabić cielaka,
aresztowano go za to i oskarżono o kontrrewolucję. Żywił się tylko chlebem i wodą, bo jedzenie nie było koszerne, a przez cały czas święta Pasach jadł dziennie tylko po trzy łyżki cukru,
który otrzymywał od Polaków, dając im w zamian chleb”. Za nielegalne nauczanie judaizmu
siedział z Glikmanem też kierownik jeszywy w Oszmianie, Szalom Kiewer.
W wieczór pesachowy stanęliśmy do modlitwy, lecz Polacy zaczęli
nam przeszkadzać, wołając, że nie chcą tu mieć bożnicy. Powstała bijatyka. Interweniował Sergiusz Kościałkowski, syn ministra [Mariana
Zyndram-] Kościałkowskiego, który stanął po naszej stronie. Zawiadomiono naczelnika więzienia, Żyda, który oświadczył, że jeśli powtórzą się modlitwy, pośle Żydów do karceru. Kiedy naczelnik opuścił celę, Polacy usunęli się w kąt i prosili nas, byśmy się modlili.... I oni
płakali. Polacy byli bardzo wzruszeni, tym bardziej, że tłumaczyliśmy
im tekst modlitwy. Hymnem Hatykwa zakończyliśmy wieczór. Starostą więzienia był Litwin, który zmusił nas na drugi dzień, w święta, do
mycia podłóg, i mimo, że Polacy byli gotowi spełnić za nas robotę, nic
to nie pomogło. Szczególnie upierał się rzezak, którego starosta zaczął
bić. Schwyciłem wiadro z wodą i rzuciłem nim w starostę. Pokazała się
krew, zadzwoniono na alarm, przybiegł naczelnik i groził mi rewolwerem. Rzucił się na mnie, Polacy stanęli po mojej stronie, wyciągnięto
mnie z celi i za to skazano na 10 dni karceru (s. 423–424).
Glikmana przeniesiono do Słucka, a w celi z nim znajdował się m.in. mjr. dr Karpiński. Skazano go na 8 lat łagru. Na miejscu Glikman usiłował uciec ze swoim kolegą, pol-
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skim marynarzem o nazwisku Służewski. Złapano ich i pobito. Głodowali, więc Glikman
prosił sowieckich nadzorców o chleb:
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„Ty tu zdechniesz brudny Żydzie” – odparł mi jeden, za co rzuciłem
w niego siekierą. Dostałem 30 dni karceru. Karcer znajdował się w ziemi. Rozebrano mnie do bielizny i wpakowano jak gdyby do grobu.
Tylko dzięki pomocy towarzysza polskiego, marynarza Służewskiego
z Rzeszowa, który wyrwał deskę i codziennie wrzucał coś do jedzenia, wytrzymałem tę karę. Służewski był faworytem naczalstwa, bo
umiał pięknie śpiewać... Nie uchroniło go to od karceru, gdy odkryto
jego przewinienia [i.e. karmienie Glikmana] w stosunku do mnie (s.
424–425).
Glikmana zesłano następnie nad Morze Białe. Lekarka Żydówka interweniowała
i jej zaświadczenie spowodowało, że odesłano go na posiołek, co uratowało mu życie. W posiołku Polak z Wilna Nowicki dawał Glikmanowi lekką robotę, ale jak Glikman zainterweniował po stronie Żyda w bójce z innym Polakiem, zesłano go do kolonii karnej z kryminalistami. Przeżył i przez Persję dostał się do Palestyny.
Doświadczenie Glikmana nie było wyjątkiem. Jak wspomina współwięzień,
„przedstawiciel ludności żydowskiej [rabin Mojżesz Schorr] i były antysemita [endek professor Stanisław Głąbiński] tak się zaprzyjaźnili ze sobą, że spali razem na jednej pryczy”.
Potem, gdy Schorra wywieziono, Głąbiński dzielił pryczę z Wiktorem Alterem z Bundu (s.
100). Wszyscy ponieśli śmierć w Związku Sowieckim. Razem w łagrze siedział z Józefem
Tajchtalem przedstawiciel „starej” endecji, prof. Stanisław Grabski „któremu Żydzi okazywali bardzo dużo serca” (s. 371).
Oprócz solidarności indywidualnych więźniów, były przykłady solidarności zbiorowej. Mala Horowicz usiłowała uciec pod niemiecką okupację. Aresztowano ją, osadzono
w więzieniu w Przemyślu, a następnie deportowano.
Gdy pociąg nasz stanął na dworcu lwowskim, rozegrały się sceny, które stanowiły jaśniejszy moment i których chyba do końca życia nie
zapomnę. Mieszkańcy Lowa poczęli gromadzić się przed naszymi
wagonami i wrzucać do środka artykuły spożywcze, papierosy i inne
przedmioty i pożyteczne przybory. Wszystko płakało spazmatycznie.
Kolejarze jeszcze usiłowali nam przyjść z pomocą, gdy pocięg był
w ruchu. Wszystko to wspaniałe, a jednocześnie makabryczne pożegnanie (s. 507).
17-letni Jakub Kalman z Bochni wspomina, że podczas deportacji „w naszej grupie
znajdowali się Polacy i Żydzi, którzy się stale kłócili ze sobą. Głodowaliśmy jednakowo,
a czasem nawet Polacy, wśród których znajdowali się bogaci chłopi i dziedzice, częstowali
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nas produktami, które zabrali ze sobą” (s. 440). Dowieziono ich do posiółka, gdzie osiedlono 600 Żydów i 30 Polaków. „Stosunki z nimi były bardzo dobre. Był wśród nas wysoki polski urzędnik, wierzący katolik i antysemita, który się bardzo zaprzyjaźnił z moim ojcem.
Prowadzili długie rozmowy i doszli do przekonania, że w tej strasznej sytuacji jedyna pociecha pozostaje w życiu religijnym. Polak ten pomógł Żydom, by mogli modlić się w Rosz
Haszana” (s. 440–441). Inny świadek twierdzi, że „na posiołku mieszkali Żydzi i Polacy.
Na ogół stosunki były dobre. Zorganizowaliśmy się i występowaliśmy solidarnie” (s. 329).
Nastolatek z prominentnej rodziny asymilanckiej podaje, że w posiołku „na ogół Polacy
dobrze żyli z Żydami i tylko niektórzy uczyli antysemityzmu Ukraińców” (s. 361). W innej
relacji z posiołku pod Archangielskiem czytamy, że „było tam dużo Polaków, którzy odnosili się do nas bardzo życzliwie. Pomagali nam się urządzić i dawali pożyteczne rady” (s.
64). 30-latka Helena Ribbel, pielęgniarka z Nowego Sącza, po „piekielnej podróży” trafiła
do szpitala łagiernego. Twierdzi, że „stosunki pomiędzy Polakami i Żydami były dobre” (s.
426). Roman Weiss podkreśla, że „pomiędzy zesłanymi z Polski panowała kompletna har- 453
monia, natomiast Rosjanie byli do nas wrogo usposobieni” (s. 404).
Wspomina Amalja Jollesówna:
Komendant odnosił się do nas z niesłychaną brutalnością. Gnał do
pracy, nie uwzględniając stanu zdrowia. Pomagał sobie stale nahajem.
Jedyną pociechą w tym stanie był fakt solidarnego zachowania się
wszystkich obywateli polskich, będących na posiołku. Jeden drugiemu pomagał, czym tylko mógł. Każdy z nas zdążył zabrać jakieś książki polskie, które były po sto razy czytane. Razu pewnego komendant
kazał przeprowadzić u nas rewizję i zabrać wszystkie książki polskie
i żydowskie (s. 481).
Po ogłoszeniu „amnestii”, wspomina 42-letni Szymon Rosenblum, murarz z Łodzi
i weteran 1920 r., „w nocy Polacy śpiewali na głos pieśni narodowe, a Żydzi się modlili” (s.
303). Po zwolnieniu z łagru, cieszy się świadek, „jednak Rząd Polski starał się o to abyśmy
dostali macę” (s. 174). Według innego świadka, „pewien Polak, inżynier, który mieszkał
w sąsiedztwie z nami, bardzo nam pomagał” (s. 249). Gdy – podczas ewakuacji do Iranu
– kierownik transportu chciał usunąć z wagonów dzieci żydowskie, „zaczęliśmy strasznie
płakać. Pewien ksiądz bardzo się wzruszył naszym płaczem”, interweniował i dzieci wyjechały (s. 213).
Rabin Izrael Halberstam (Halbersztrom) przyjął sowieckie obywatelstwo. Miał kłopoty z wyjazdem. Mimo tego zeznaje, że polscy dyplomaci, duchowni i żołnierze, a wśród
nich konsul Andrzej Jenicz, płk. Zygmunt Szyszko-Bohusz i bp. Józef Gawlina dopomogli
w ewakuacji 500 rabinów do Persji. „Kiedy pułkownik i biskup Gawlina prowadzi pertraktacje z NKWD-stami i powiedzieli, że beze mnie transport nie odejdzie, konsul Jenicz zdjął
z ręki złoty zegarek i wepchnął mi do kieszeni, dał mi także skórzaną teczką z 30.000 rubli”.
Gen. Żukow z NKWD nie chciał wypuścić Halberstama. „Biskup Gawlina ostro zareagował
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na obrazę duchownego, twierdząc, że obraża się tym cały stan duchowny wszystkich religii”
(s. 447). Rabin wyjechał.
Jak wspomina inny świadek, „na statku nie robiono różnicy pomiędzy Żydem
a nie-Żydem” (s. 61). Wyjazd z ZSRS skomentował w następujący sposób ex-sympatyk komunizmu, Jakub Rosenblum: „W obozach polskich [w Iranie] było czysto, dużo jadła, prawdziwy raj po piekle sowieckim” (s. 318–319).
(Na marginesie warto zaznaczyć, że na podstawie „protokołów palestyńskich”
nie możemy wyrobić sobie opinii na temat stosunków polsko-żydowskich w późniejszym
okresie okupacji niemieckiej. Wspomina o tym zaledwie kilka relacji. Na przykład, autorka
jednej z nich, pani Aszkenazy, 30-latka z Kołomyji, podaje, że „Polacy postarali się dla mnie
o papiery aryjskie. Niemcy tyranizowali Polaków. Zabijali polską inteligencję, a młodzież
wysyłali do Niemiec” (s. 497).

Ukraińcy i Litwini w żydowskich oczach
Bardzo ciekawe jest też podejście świadków żydowskich do Ukraińców. Autorzy
„protokołów palestyńskich” wyrażają podobne opinie na ten temat jak ich polscy współzesłańcy czy – szerzej – współobywatele. Czasami obiegowe żydowskie opinie o Ukraińcach
brzmią jak przeciętne polskie zdanie o Żydach. Chyba w najzwięźlejszy sposób określią
to Wilhelm Lichtblau z Tarnowa: „Ukraińcy pomagali z jednej strony Niemcom, z drugiej
– bolszewikom. Zawsze jednak byli nastawieni antypolsko [podkreślenie MJC]” (s. 368).
Świadkowie opowiadają o ukraińskich atakach, denuncjacjach i innych bezecnościach. Prawie zawsze relacje charakteryzuje brak zniuansowania. Podjeście żydowskich autorów do
Ukraińców jest więc często pełne złości, stereotypów i oskarżeń. Jest ono dużo bardziej
negatywne niż najbardziej pejoratywne opinie o Polakach. Oto przykłady.
Niektóre relacje pokazują, że niedobitki władz polskich broniły porządku, a w tym
ludności żydowskiej. We wrześniu 1939 r. dr Jan Bader ewakuował się z Krakowa do Aleksandrii pod Równem. 16 września, po wyjściu WP, „ludność ukraińska uzbroiła się, w co się
dało, i urządziła pogrom na Żydów. Na szczęście w miasteczku bawił jeszcze komendant
polskiej policji. Człowiek ten, znany ze swych liberalnych poglądów, na prośbę przedstawiciela Żydów, dał im trochę broni, krabin maszynowy i zorganizował milicję żydowską, która
broniła dzielnicy żydowskiej. Utworzył się front. Z jednej strony stali Ukraińcy, a z drugiej
Żydzi” (s. 468). Weszli Sowieci, aresztowali komendanta policji i rozstrzelali. Nie był to
wyjątek. Według 14-letniego Józefa Wajdenfelda z Bielska, który we wrześniu 1939 r. znalazł
się u dziadka w Grzymałtowie pod Skałatem:
Wojsko polskie wyszło, a Rosjanie jeszcze nie nadeszli. Te dwa dni
bez władzy wykorzystała banda Ukraińców, która zaczęła rabować
mienie żydowskich mieszkańców miasteczka. Bili Żydów, napadali
na ulicy i bano się opuszczać mieszkania. Bano się, że chłopi ukraińscy z sąsiednich wsi urządzą wielki napad na miasteczko. Na szczęś-
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cie znalazło się 2 polskich policjantów, którzy pilnowali porządku.
Kiedy Ukraińcy w nocy rozpoczęli rabunek, policjanci zastrzelili 2
spośród rabusiów. Odstraszyło to resztę i w miasteczku uspokoiło się
nieco. Tak mieszkaliśmy spokojnie w tym miasteczku aż do zesłania
(s. 258).
Kilku świadków opowiada o napadach grup ukraińskich na uchodźców i żołnierzy WP. Mechanik Emanuel Rotkopf z Krakowa dotarł z żoną i dziećmi pod Mikuliczyn
pod Tarnopolem, gdzie był świadkiem wejścia Armii Czerwonej. „Przez kilka dni strzelano
jeszcze w okolicy. To żołnierze polscy bili się raz z bolszewikami oraz z ukraińskimi oddziałami” (s. 431) 28-letni Meir Bogdański, łódzki bundysta i żołnierz WP walczył we wrześniu
1939 r. Niedobitki jego oddziału maszerowały od Hrubieszowa na Chełm.
Z wyekwipowanych żołnierzy stworzono straż narodową. Zadaniem
tych oddziałów była obrona przed Ukraińcami, którzy napadali żołnierzy i zabierali im broń....Oddział topniał. Po drodze utworzyły się
bandy, które napadały na żołnierzy i zdzierały z nich mundury.. Pod
Chełmem zakwaterowaliśmy na wsi. Nad ranem poszliśmy dalej, zaś
po drodze zauważyliśmy, że otoczyła nas kolumna sowieckich tanków. Wzięto nas do niewoli. W mieście rozpoczęła się walka. Zjawiła
się grupa Ukraińców z czerwonymi opaskami i jak się okazało, to oni
oddali nas w ręce żołnierzy sowieckich (s. 275).
Uciekinierka z Bochni wspomina: „Jechaliśmy razem, Polacy i Żydzi, i nacierpieliśmy się niemało z powodu owej wrogości Ukraińców. Niedaleko od Radziejowa oddział
partyzancki Ukraińców ostrzeliwał nasz wóz i zabił kobietę. Potem byliśmy świadkami, jak
oddział ukraiński napadł na kilku żołnierzy polskich i ich zabił”. Następnie świadek pisze
o sowieckiej okupacji Tarnopola, gdzie miały miejsce ekspropriacje, rabunki i wyrzucanie
ludzi z mieszkań. „Akcje te przeprowadzał kryminalista, potem wszystkie stanowiska obsadzano Rosjanami, sprowadzonymi z głębokiej Rosji... Stwierdziłam także na własne oczy,
że Ukraińcy od razu odnieśli się przyjaźnie do władzy sowieckiej i wkrótce otrzymali poważne stanowiska w administracji miasta” (s. 328).
32-letni Abraham Lewi z Jędrzejowa Kieleckiego, który dotarł do Lwowa, wspomina, że po wejściu Sowietów „resztki polskiego wojska uciekały z rosyjskiej granicy. Niemcy cofnęli się, a bolszewicy zaczęli gospodarować w mieście. Żydzi odetchnęli swobodnie.
Ukraińcy podnieśli głowy, ale władze nie dopuszczały do antyżydowskich i antypolskich
rozruchów” (s. 447). 18-letnia Ruth Lofler z Bielska, córka urządnika, również uciekła do
Lwowa, gdzie wnet nastała sowiecka władza. „Oprócz Rosjan członkami administracji byli
Ukraińcy i Żydzi, przeważnie młodzież. Żydzi zajmowali niższe stanowiska, a Rosjanie
i Ukraińcy wyższe” (s. 366). Abraham Kadisz stwierdził, że w Stryju „na ogół niektóre warstwy robotnicze solidaryzowały się z poczynaniami bolszewików. Również u Ukraińców,
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pragnących wykorzystać sytuację przeciw Polakom, dało się zauważyć kompromisowe nastawienie. Było ono jednak wybitnie dwulicowe”. Najpierw u władzy byli lokalni komuniści, potem przysłano z Sowietów swoich (s. 510). Amalia Jollesówna podkreśla, że „jedynym
elementem czującym się dobrze w nowych warunkach byli Ukraińcy, którzy bez żadnych
zastrzeżeń oddali się w służbę NKWD, stając się przez noc żywiołem komunistycznie nastrojonym. Wsypywali oni obywateli polskich – Polaków i Żydów – i z tytułu swego serwilizmu zajęli najwyższe stanowiska w mieście”. Jollesówna wspomina też, że u niej w gimnazjum wśród rodziców miało miejsce głosowanie o języku wykładowym. Wygrał polski,
a potem żydowski. Wprowadzono ukraiński (s. 480). Sar Cadok ukrywał się w Kowlu przed
władzami sowieckimi. Chłopiec ukraiński wydał go i kolegów na NKWD. Cadok został
skazany na 5 lat łagru i deportowany do Uchty na Kotłasie (s. 411). Jehosua Frydman wspomina, że Ukraincy bili Żydów na posiołku (s. 214).
Powszednie były też oskarżenia Ukraińców – obok antysemityzmu – o filogermanizm. We wrześniu 1939 r. Jozef Tajchtal odnotował w Równem i we Lwowie „wrogi
stosunek ludności ukraińskiej do uchodźców. Ukraińcy przgotowywali się do uroczystego powitania oddziałów armii hitlerowskiej” (s. 370). Laura Beckmann również trafiła do
Równego. „Władzę nad miastem obięli Rosjanie oraz Białorusini”, powiada, myląc ich zapewne z Ukraińcami (s. 504). Beckman wspomina dalej, że „wędrowaliśmy poprzez wsie
ukraińskie, natrafialiśmy na wrogą atmosferę. Mieliśmy nieraz sposobność przekonania się,
jak Ukraińcy nienawidzili Polaków oraz Rosjan, lgnęli natomiast od Niemców” (s. 505).
Roman Weiss, został ciężko ranny w kampanii wrześniowej. Po powrocie do Rzeszowa pod
niemiecką okupacją ukraiński lekarz odmówił mu pomocy (s. 403). Trudno powiedzieć czy
chodziło o antyżydowskość czy filogermanizm tego doktora.
Wanda Ludmir, lat 33, z Jarosławia twierdzi, że w 1939 r. „młodzież ukraińska służyła w wojsku niemieckim” (s. 106). Według rabina Izraela Halberstama w Krasnymstawie,
„Ukraińcy prowadzili Niemców przez dzielnicę żydowską i podburzali ich jeszcze, opowiadając, że Żydzi ukrywają broń... Pod pretekstem szukania broni dokonywali rabunku i dzielili
się z Ukraińcami” (s. 445). Po zajęciu Chełma przez Niemców „Ukraińcy podnieśli głowy
i zaczęli mścić się na Żydach i Polakach. Straż obywatelska [polsko-żydowska] nie dopuszczała do ekscesów”. Straż rozpędziła policja niemiecka, prześladowania Żydów poszły całą
parą (s. 549). Po wejściu Niemców do Niemirowa, „nazajutrz przyjechał tłum chłopów ukraińskich, mężczyzn i kobiet z workami i wozami, i zaczęli rabować mienie żydowskie”. Na
prośbę Żydów komendant „Austryjak” wysłał swoich żołnierzy, którzy odgonili Ukraińców,
ale wnet „przybyli prawdziwi Niemcy” i znów zaczęły się prześladowania Żydów (s. 363).
35-latek Chaim Fischer z Oleszyc k. Jarosławia podaje, że po zdobyciu miasteczka
Niemcy prześladowali Żydów. Panoszył się Volksdeutsche Preisler, który do tej pory udawał
„dobrego patriotę polskiego”. Fischer podkreśla, że „na zakładników brano wyłącznie Polaków i Żydów, zostawiając w spokoju Ukraińców. Ci bowiem otrzymali od Niemców całą
władzę, będąc panami życia i śmierci.... Sporządzili listy proskrypcyjne, na zasadzie których
Niemcy później rozstrzeliwali”. Wtedy zginął m.in. ojciec i brata Fischera. Niemcy podpalili też synagogę. Potem weszli Sowieci. „Rzecz charakterystyczna, iż najgoręcej witali
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ich Ukraińcy. Chasydzi oraz młodzież syjonistyczna pochowała się po domach”. Rządziło
NKWD. „Administrację obsadzono w dużej mierze Ukraińcami, którzy, będąc jeszcze zaledwie kilka tygodni temu gorliwymi wykonawcami okrucieństw hitlerowskich, przekształcili się obecnie w sumiennych wyznawców haseł komunistycznych. Podmiot prześladowania
został ten sam – Polacy i Żydzi” (s. 483).
Podobnie było w Kosowie Huculskim. Jak podaje Jehoszu Gertner, prezes miejscowej Rady Żydowskiej, spodziewano się wejścia Niemców, ale weszli Sowieci. „W pierwszej
chwili Żydzi przyjęli tę wiadomość z uczuciem ulgi. Zawsze lepiej mieć do czynienia z nimi
niż z Niemcami. Jednakże rozczarowali się wszyscy. Przekonaliśmy się wkrótce, że nawet
antysemityzm nie jest obcy władzom sowieckim”. Nową władzę stanowili Ukraińcy przybyli z ZSRS. „Wielki wpływ na nich mieli miejscowi Ukraińcy, którzy, jak mogli, mścili się
na Żydach. Oficjalnie szykanowano nie Żyda, lecz kupca i spekulanta... Ci sami Ukraińcy,
którzy schlebiali władzy bolszewickiej, po wejściu Niemców stali się zaufanymi gestapo
i zaczęli oskarżać Żydów o sympatie bolszewickie” (s. 459).
457
Po ataku Niemców na Sowietów 22 czerwca 1941 r., Icchak Fuksman był świadkiem jak w Przemyślanch „o 9 rano Rosjanie wyprowadzili kilkadziesiąt [sic kilkudziesięciu] Ukraińców na rynek i zabili ich pod zarzutem o szpiegostwo” (s. 517). Po wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej, „Ukraińcy strzelali do wojska sowieckiego, przyłączając się do
Niemców” (s. 477). Student prawa L.B. ze Lwowa wspomina, że w czerwcu 1941 r. „Ukraińcy pomagali wypędzać Rosjan. Trudno sobie wyobrazić radość Ukraińców, którzy po prostu tańczyli na ulicach, marząc o przyszłym pogromie” (s. 552). Według Adeli Gutman
Kiedy Rosjanie po raz pierwszy przybyli do Lwowa, zostali powitani
przez część ludności bardzo entuzjastycznie. Opuszczających Lwów
bolszewików ostrzeliwała ludność ukraińska... Ukraińcy urządzali
pogromy na Żydów. Bolszewicy usiłowali pomagać uchodźcom, ale
Niemcy bombardowali uciekających.... Ukraińcy wybitnie pomagali
Niemcom. Polacy nie uciekali z miast. Mówili: „Jedno zło nie jest lepsze od drugiego” (s. 503).
36-letni betarowiec Jakob Hager, buchalter z Kołomyji, przeżył sowiecką okupację pracując na swoim dawnym stanowisku w młynie. Po niemieckiej inwazji na Sowiety,
bolszewicy próbowali Hagera i innych ewakuować, ale ci nie zgodzili się. „Nie mogliśmy
się zdecydować na opuszczenie rodzinnych miejsc i podzielenie losu uchodźców. Wiedzieliśmy na własne oczy co to być uchodźcą. Poza tym otrzymywaliśmy wiadomości z miejscowości zajętych przez Niemców, że sytuacja przedstawia się nieźle. Niektórzy szmuglowali sią przez granicę, aby wracać do domu. Niemcy, jak nam mówiono, wysoko cenili
fachowców i dobrze im płacili” (s. 529). Następnego dnia Hager tego żałował, chciał się
ewakuować, ale się nie dało już. W Kołomyji panowało „bezkrólewie”. „Ukraińcy podnieśli
głowy”. Powstały ukraińska milicja i rada powiatowa, a szefostwo ukraińskiej spółdzielni
służyło jako rząd regionalny. Ale nie było pogromu, bo kolega szkolny Hagera, ukraiński
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nacjonalista mgr Paprocki zapobiegł temu. Weszli Węgrzy, potem Niemcy. Ukraińcy zaczęli
katować Żydów. „Widziałem wśród stojących chuliganów swoich byłych przyjaciół. Zawołałem do nich po imieniu. Zawstydzili się i opuścili laski. Za tą bezczelność poczęstowali
mnie inni Ukraińcy podwójną porcją razów” (s. 530).
Inny świadek z Kołomyji utrzymuje, że „w ciągu różnych okupacji ludność ukraińska odnosiła się wrogo do Żydów. Rabowano, denuncjowano i trudniono się zabójstwem.
Nienawiść Żydów do ludności ukraińskiej była tak wielka, iż niejednokrotnie twierdzono,
że Ukraińcy gorsi są od Niemców” (s. 496). Rabin Mordechaj Rokeach podaje, że 8 lipca
1941 r. w Przemyślu Niemcy i Ukraińcy spalili żywcem w synagodzie 40 Żydów. Policja
ukraińska biła i rabowała Żydów (s. 462). O późniejszym okresie okupacji niemieckiej pisze: „Wiele można powiedzieć o stosunku Polaków do Żydów. Faktem jest, że w dzielnicach
robotniczych stosunki były dobre. W Krakowie było gorzej. Ukraińcy brali czynny udział
w akcjach, a w okrucieństwie prześcignęli Niemców” (s. 466).
Podobne opinie o Ukraińcach wyraża ukrywający się pod pseudonimem „AA”
prawnik z Krakowa, absolwent UJ i syjonista. Walczył on w WP w 1939 r., ale był zwolniony
z bolszewickiej niewoli i uczył w sowieckiej szkole w Kałuszynie. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej usiłował uciekać, ale nie wyszło, kontuzjowany znalazł się w Tarnopolu.
„Po kilku dniach SS-owcy zorganizowali, wraz z Ukraińcami, pogrom na Żydów. 5000 ludzi zostało zabitych.... W czasie pogromu oszczędzano kobiety i dzieci”. Utworzono getto
i radę żydowską. Nakazano nosić gwiazdę Dawida. Ponownie masowe mordy rozpoczęły
się w marcu 1942 r. „Z pierwszego transportu tarnopolskiego wielu Żydów uratowało się.
W czasie podróży, w nocy, kilka wagonów zostało otwartych przy pomocy polskich pracowników kolejowych, kilku Niemców i węgierskich żołnierzy”. 500 osób uciekło spowrotem
do getta w Tarnopolu. AA podkreśla, że „w Tarnopolu nie było Polaków tylko Ukraińcy,
którzy okazali się znacznie okrutniejszymi od Niemców w stosunku do Żydów”. Ostateczna akcja mordów miała miejsce w kwietniu i maju 1943 r. „Po likwidacji getta domy
wysadzano w powietrze dynamitem, a cegły sprzedano chłopom”. Jednakże AA przyznaje,
że „część żydowskiego majątku ukryto u chłopów i innych aryjczyków” (s. 492–495).
Na marginesie warto zaznaczyć, że w „protokołach palestyńskich” znalazło się też
kilka wzmianek z okupacji litewskiej. Jest ich zbyt mało nawet aby stworzyć obraz percepcji
żydowskich, ale zdecydowaliśmy się je przytoczyć aby zasygnalizować problem. Poglądy
wyrażone tam do złudzenia podobne są do opinii o Ukraińcach.
Pianistka Maria Mandelbrot, 32 lata, uciekła z Warszawy do Wilna. Opisuje, że
w październiku 1939 r. miał miejsce pogrom antyżydowski zorganizowany przez Litwinów
w tym mieście. Mimo tego, „każdy chciał zostać w Wilnie, któreśmy uważali za polskie
miasto.... Za rozmawianie na ulicy po polsku – bito” (s. 112). 16-latek Jakob Płoński z Wilna, syn właściciela sklepu galanteryjnego, wspomina, że w 1939 r. „kiedy rozpowszechniły
się wiadomości, że Wilno zostanie oddane Litwinom, rozpoczęła się masowa emigracja
uchodźców, specjalnie Żydów, którzy jechali do Rosji, bojąc się antysemityzmu litewskiego, z drugiej strony masa uchodźców przybywała do Wilna w nadziei, że stąd będzie się
łatwiej wydostać za granicę”. Litwini wkroczyli 27 października 1939 r. Wnet miał miejsce
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pogrom Żydów i rabunek sklepów żydowskich. „Do Litwinów przyłączały się ciemne polskie elementy. Dziesiątki tysięcy Żydów zostały ranionych” (s. 374).
Przypomnijmy, że należy unikać ostatecznych wniosków o Ukraińcach i Litwinach
(czy Polakach) bez dokładnej weryfikacji świadectw żydowskich.

Przemilczani
Warto wspomnieć, że niektóre relacje żydowskie dotyczą spraw przemilczanych
w historiografii, albo przynajmniej niedopracowanych: syjonistów-rewizjonistów, ziemian,
oraz policji żydowskiej w getcie.
Syjoniści-rewizjoniści, albo Nowa Organizacja Syjonistyczna (NOS), była skrajnie
prawicową partią narodowo-radykalną żydowską. Jej założycielem był Vladimir Zeev Żabotyński. Jej młodzieżówką był Betar. Na członków NOS natychmiast spadły prześladowania
sowieckie. W wyjątkowym tylko wypadku Jakob Hager z Betaru w Kołomyji uniknął aresz- 459
towania. Mimo, że wiedziano o jego przeszłości, nie był prześladowany. Jako specjalista
dostał awans w upaństwowionej firmie przetwórstwa żywności. W jego przedsiębiorstwie
szefował sowiecki Żyd i pozwalał na praktyki religijne. Jak twierdzi Hager, miały miejsce
konfiskaty, zesłania i aresztowania „byłych wojskowych, urzędników,... ukraińskich nacjonalistów i Żydów... uchodźców... lecz nam, [żydowskim] mieszkańcom Kołomyi, powodziło się dobrze” (s. 528).
Inni z NSO mieli mniej szczęścia. Na przykład, w Przemyślu NKWD od razu ujęła
ich prezesa, dr Babada (s. 47). W Nowogródku aresztowano rewizjonistę Beniamina Erona: „jego oskrażono o dyskusję z komunistami” (s. 58). Jak wspomina Regina Treler, lat 34,
żona mec. Emmanuela Trelera z Beitaru, sekretarza syjonistów rewizjonistów w Krakowie:
„Mój mąż jako znany rewizjonista musiał się ukrywać, ponieważ wielu z jego towarzyszów
siedziało w więzieniu”. Treler chował się w Równem aż do deportacji (s. 121). Prawnik ze
Lwowa opowiada, że „broniliśmy pewnego razu grupy młodych rewizjonistów, skazanych
na 8 lat więzienia za prowadzenie nielegalnej politycznej roboty. Jeden z nich zginął w więzieniu lwowskim” (s. 552). Szczegóły konspiracji betarowców pozostają nieznane. Nie miała w założeniu oporu zbrojnego. Jeden z świadków wspomina o nielegalnych spotkaniach
młodzieży syjonistycznej, „a nawet sam byłem obecny na akademii nielegalnej, urządzonej
ku czci [Vladimira Zeev] Żabotyńskiego” we Lwowie (s. 541).
Najbardziej obszerną relację dotycząca syjonistów-rewizjonistów złożył dr Jan Bader, lat 42, prezes NOS na Kraków (s. 467–469). We wrześniu 1939 r. Bader ewakuował się
pod niemieckimi bombami z Krakowa do Aleksandrii pod Równem na Wołyniu. Potem
przeprowadził się do Równego, uciekł przed aresztowaniem do Łucka, a potem do Lwowa,
gdzie ujęło go NKWD.
Wiedziałem o aresztach wszystkich wybitniejszych członków partii
rewizjonistycznej. We Lwowie spotkałem adwotaka Lejba Landaua.
Był załamany na duchu i błagał mnie o śmierć. Był on obrońcą wszyst-
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kich aresztowanych syjonistów. Podał mi kilka szczegółów dotyczących procesu członków Organizacji Syjonistycznej. Oskarżeni po 2
miesiącach byli tak załamani na duchu, że byli bliscy samobójstwa.
Przyznawali się wszyscy do zarzucanych oskarżeń, aby pozbyć się
męczących nocnych śledztw. Dr Landau odłożył termin procesu, który się nie odbył, bo w międzyczasie zesłano wszystkich do obozów.
Oto jeszcze jeden fakt dotyczący działacza rewizjonistycznego, który
oświadczył, że rewizjoniści zwalczają Anglię, gdyż nie chce ona w Palestynie stworzyć państwa żydowskiego. Za to oświadczenie został
uwolniony, podczas gdy inni zostali skazani. Najniższy [wyrok] był
8 lat więzienia, najwyższy kara śmierci. Na śmierć skazano mag [mgr]
Chassida z Ostroga, który w czasie procesu odezwał się nieprzyjaźnie
o ugodzie niemiecko-rosyjskiej (s. 469).
Przykro stwierdzić, ale NSO była wroga Wielkiej Brytanii, sojuszniczce RP. Plusem
jest, że betarowcy pozostawali ostro antykomunistyczni.
W kilku innych relacjach czytamy o działalności syjonistycznej, ale nie wiadomo
czy chodzi o NSO. Na przykład 25-letnia studentka medycyny na UJK we Lwowie Natalia
Debolicka z Chojnic na Pomorzu, córka adwokata, wspomina, że
Studiowałam dalej na Uniwersytecie za czasów bolszewickich. Sytuacja studentów była ciężka. Stale badano naszą przeszłość, kazano
wypełniać ankiety. Wśród nas było dużo szpiegów. Mimo to uczyłam
się dalej, chociaż program był zmieniony i włączono do niego nauki
o marksizmie. Po kilku miesiącach aresztowano kilku studentów znanych jako działaczy syjonistycznych. Bałam się o siebie, bo należałam
także do kółka syjonistycznego (s. 475).
W każdym razie w materiałach z Hoover o syjonistach, szczególnie betarowcach,
najczęściej się słyszy jako o ofiarach sowieckich aresztowań indywidualnych. Odwrotnie
niż większość zesłańców, oni byli prześladowani za działalność polityczną, za ideologię żydowskiego nacjonalizmu.
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Ziemianie
Ziemianie stanowią następną kategorię ofiar do niedawna zupełnie ignorowanych
w badaniach.17 Według żydowskich relacji ziemianie doświadczyli prześladowań przede
wszystkim z powodów klasowych. Dotyczyło to zarówno chrześćjan jak i Żydów. Podkreślmy jednak, że prześladując ziemian Sowieci załatwiali kilka problemów za jednym zamachem: ziemianie byli kremem polskiej elity, pełnili wiele funkcji społecznych, politycz-
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nych, administracyjnych i charytatywnych, oraz zajmowali relatywnie wysokie stanowisko
na drabinie gospodarczej. W początkowym okresie było najgroźniej. Zdarzały się mordy.
Potem „tylko” aresztowania i zsyłki. Tylko pod okupacją niemiecką ziemianie częściowo
zachowali swoją uprzywilejowaną pozycję. Oto przykłady.
W Aleksandrii pod Równem zaraz po wejściu Sowieci zamordowali ks. Huberta
Lubomirskiego (s. 468). W Czortkowie ofiarami aresztowań jesienią 1939 r. padli „ordynat
czortkowski, Menkese i inni” (s. 480). W okolicach Krzeszowa nad Sanem pod Janowem
Lubelskim bolszewicy zjawili się bardzo krótko pod koniec września i na początku października 1939 r. Jak wspomina syn właściciela młyna, „Rosjanie na ogół dobrze obchodzili
się z ludnością. Kazali otworzyć młyny i dzielili chleb. Konfiskowali bydło u dziedziców
i rozdawali biednym. Jeden dziedzic nie chciał oddać stada swego i groził rewolwerem. Rosyjski żołnierz rzucił granat na jego dom i zburzył mieszkanie” (s. 155). W Krzemieńcu
„władzę w mieście objął komitet rewolucyjny, składający się z byłych więźniów. W toku akcji wywłaszczeniowej jeden z miejscowych obszarników przeciwstawiając się siłą zastrzelił 461
komandira sowieckiego. Rosjanie w odpowiedzi przestrzegli ludność i rozpoczęli stosować
terror” (s. 520). Mala Horowicz była świadkiem jak pod Sarnami „w majątku Silbermannów rozdano ziemię, konie, krowy, narzędzia rolnicze okolicznym chłopom – Ukraińcom,
wyrzucając rodzinę właścicieli na bruk” (s. 507). 24-letni Dawid Lewin, stolarz z Warszawy,
zapisał się dobrowolnie na roboty w Sowietach. Zamiast tego wysłano go do majątku ziemskiego pod Pińskiem, „do pałacu tak wypróżnionego, że nie tylko klamki, ale nawet kontakty elektryczne były wyjęte. Chłopi obrabowali pałac doszczętnie” (s. 397). Pod władzą
sowiecką ziemian poddano więc represjom, a ich spóściznę dewastowano.
Najobszerniejsza relacja o losie ziemian pochodzenia żydowskiego pochodzi od
16-letniego Ludwika Ferstera, którego rodzina była właścicielami 18 tysięcy hektarów pod
Łunińcem (s. 359–361). We wrześniu 1939 r. większość rodziny przybyła do majątku z Warszawy. Potem uciekli do Łunińca, bo zrobiło się groźnie. Ukraińscy chłopi zrabowali majątek. Szwagier autora relacji, Mieczysław Aronson (mąż Reginy z domu Ferster), poskarżył
się miejscowym władzom sowieckim. Dostał eskortę czerwonych milicjantów, wrócił do
majątku i odebrał część zrabowanych rzeczy chłopom. Może się to nam wydawać dziwne,
ale w zamieszaniu pierwszych dni takie rzeczy były możliwe. W każdym razie rodzina dobrze zrozumiała sowieckie niebezpieczeństwo. Aronson wrócił do Warszawy, a jego żona do
Łodzi – oboje pod niemiecką okupację. Bracia Ludwika Ferstera Samuel i Bernard uciekli do
Lwowa, a potem bez powodzenia starali się przekroczyć granicę rumuńską. Ludwik z matką
i ojcem zostali w Sarnach. W kwietniu 1940 r. NKWD wywiózł administratora majątku Fersterów Polaka Kuczyńskiego z rodziną. Fersterowie uciekli do Lwowa. Zarejestrowali się na
powrót pod Niemca. Zostali aresztowani i deportowani w czerwcu 1940 r. na posiołek. „Żyliśmy z otrzymywanych od siostry paczek z Warszawy”. Potem siostra uciekła do Lwowa.
Tymczasem Ludwik uczęszczał do sowieckiej szkoły. Gdy stwierdził, że nie uważa
Związku Sowieckiego za „naszą” ojczyznę został przesłuchany, ale się wykręcił. „Innego
razu chrześcijańska dziewczyna, 13-letnia, zamazała ołówkiem oczy Stalina na portrecie.
Powstał skandal, grożono dzieciom zesłaniem do domu poprawczego”. Po amnestii rodzina
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trafiła do Samarkandy, gdzie egzystowała w okropnych warunkach. „W czasie mieszkania
w stajni ojciec mój wysłał list do prezydenta Roosevelta prosząc go o pomoc dla uchodźców. Tej samej nocy został aresztowany” (s. 361). Jeden z braci Forsterów usiłował przekupić „sędziego” (może śledczego NKWD), ale ten go aresztował. Brat jednak wnet uciekł.
Drugiemu bratu nie udała się też interwencja w sprawie zwolnienia ojca, mimo, że sprawę
przejął delegat Jan Kwapiński. W międzyczasie matka Ludwika Ferstera zmarła na tyfus.
Brata nie przyjęto do WP, ale Ludwika jako sierotę ewakuowano do Iranu. Reszta rodziny
została w Sowietach i ich dalsze losy są nieznane.
O swoich doświadczeniach z polskimi ziemianami w następujący sposób wspomina rabin Mordechaj Rokeach (Rokach), brat cadyka Arona Rokeacha z Bełżca. We wrześniu
1939 r. „znajomi dziedzice polscy z okolic Bełżca postarali się o auto i umożliwili rabinowi
wyjazd do Sokala” (s. 461). W styczniu 1942 r., pod okupacją niemiecką, pewien chrześćjanin (nie wymieniony z nazwiska) wziął pieniądze, ale nie pomógł przeszmuglować cadyka
Arona z bratem rabinem Mordechajem do Krakowa. Zrobił to „hrabia polski” swoim samochodem za 50 tys. złotych. Rabin nie tłumaczył czy „hrabia” złakomił się na pieniądze
czy też może użył je po drodze na łapówki bądź przekupił kogoś aby dostać odpowiednie
przepustki. Rabin i cadyk co prawda zgolili brody, ale nie mieli żadnych papierów (s. 462).
W każdym razie mimo wszystkich swoich mankamentów relacje żydowskie też są
pomocne do odtworzenia historii ziemian pod sowiecką i niemiecką okupacją.

Getto i eksterminacja
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Bardzo niewielu autorów „protokołów palestyńskich” miało nieszczęście doczekać się wejścia niemieckich narodowych socjalistów na Kresy Wschodnie. Kilku z nich
jednak było świadkami pierwszych chwil pobytu tam sił III Rzeszy. Następnie umknęli im
na wschód, do ZSRS. Kilka osób uciekło dopiero po roku czy dwóch. Świadkowie wspominają mordy, ale również instytucje w gettach. Niektórzy opisują swoje doświadczenia
z Polski centralnej sprzed czerwca 1941 r. Zwróćmy uwagę, że opisy takich instatucji jak
rady żydowskie czy policja gettowa są zwykle neutralne, albo nawet życzliwe, szczególnie
w początkowym okresie. Autorami w większości są ci, którzy nie doświadczyli eksterminacji na wielką skalę.
Na przykład Chaim Hades od listopada do końca grudnia 1939 r. służył w żydowskiej służbie porządkowej, czyli w tzw. policji gettowej w Łodzi. „Moja praca polegała na
dostarczaniu Żydów do roboty. W ten sposób chcieliśmy ominąć rewizje po domach” (s.
319). Hades napomknął też o miejscowej radzie żydowskiej i jej prezesie Chaimie Rumkowskim, którego wysiłki na rzecz Żydów „niewiele pomagały. Po takiej interwencji nieraz
prezes gminy wracał pobity”. Natomiast mecenas Libacka, córka Lejzera Libackiego, „jako
kobieta mogła łatwiej interweniować i wiele pomagała Żydom” (s. 319). Tak było na początku. Potem Niemcy takich względów kobietom żydowskim nie okazywali.
22-letnia Pola Kukiełka z Kielc uciekła do Białegostoku. Tu doczekała ataku Hitlera
na Stalina. Znalazła się w miejscowym getto. Słyszała o spaleniu Żydów żywcem w biało-
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stockiej synagodze. Ale opisała też i organizację getta, gminy żydowskiej, a nawet szkoły,
w której pracowała. Ciekawy jest opis służby porządkowej: „Policja żydowska składała się
z 300 osób. Zadaniem jej było dbanie o czystość i porządek i pilnowanie bram getta. Gestapo
nie dowierzało tej policji i zamiast broni dało jej do dyspozycji tylko pałki” (s. 338).18 W Kołomyji pod niemiecką okupacją „rejestracjami zajmowała się żydowska milicja” (s. 496).
Danuta Warszawska z Warszawy wspomina, że „u bram getta postawiono policjantów: żydowskiego, polskiego i niemieckiego. Za wyjście z getta groziła śmierć. Policja żydowska
była odpowiedzialna za wszystko i bardzo dużo znosiła przykrości od Niemców” (s. 410).
Rabin Mordechaj Rokeach i jego brat cadyk Aron zawdzięczają swoje przeżycie
tzw. „żydowskiemu Gestapo”. Szczególnie wyróżnił się pozytywnie „Szymon Szpitz, Żyd,
który miał na swoim sumieniu niemało ofiar”. Wymuszał pieniądze od Żydów, a potem na
śmierć odsyłał. W rozmowie z rabinem Szpitz „odparł, że pracuje w wydziale politycznym
gestapo, które jak wiadomo, żadnemu Żydowi nie wyrządziło przysługi”. Ale dla rabina
i cadyka Szpitz zrobił wyjątek. Oprócz tego pomógł im „pracujący w gestapo Landau, któ- 463
remu tysiące Polaków i Żydów zawdzięcza swoje życie”. Landau, z zawodu bankier, korumpował Niemców łapówkami. Gdy rabin i cadyk znaleźli się w kryjówce, „gestapo wystawiła straż, złożoną z żydowskiej policji, i uczyniła ich odpowiedzialnymi za całość naszych
głów” (s. 465). Między innymi dzięki takiej protekcji rabinowi i cadykowi udało się wnet
ujść cało na Węgry.
Najbardziej obszerną relację o żydowskiej policji zostawił krakowski prawnik, który
znalazł się w Tarnopolu. Według niego, w obozie pracy podlegającym pod getto w Tarnopolu komendantem był SS-man, „a nadzorcą Żyd – Miller”. Jako szef policji żydowskiej służył
Chaim Helle, jego zastępca to Bergman. „Milicja żydowska składała się z ochotników. Większość z nich to komuniści. Zgłosili się oni do służby niemieckiej, chcąc w ten sposób ratować
swoje życie. Nie zabijali oni Żydów, ale część z nich zdradzała nas i biła. Zdarzył się wypadek, że członek milicji wydał 60 Żydów, aby ratować swoją żonę [podkreślenie MJC]” (s. 495).
Świadek kontynuuje: „Policję żydowską zmuszano do dokonywania rewizji, wyszukiwania
schowanych, których w grupach po 1000 i dwa tysiące koncentrowano w określonym miejscu
i gnano na stację kolejową.... Wagony jechały w kierunku Bełżca... Rozbierano ich do naga
i zatruwano gazami” (s. 493–494). I dalej: „Słyszałem, jak opowiadano, że zagłada w Bełżcu
odbywa się w sposób następujący: wygłodzonych dusi się gazami, a ciała ich przerabia się na
mydło” (s. 495). Relacja ta jest ważna nie tylko dlatego, że całkiem otwarcie opowiada o roli
policji żydowskiej jako instrumentu nazistowskiego terroru, ale również dlatego bowiem jest
to jeden z najwcześniejszych raportów o eksterminacji Żydów za pomocą gazu. Autor relacji
uciekł z żoną i dzieckiem w sierpniu 1943 r. na Węgry, potem do Palestyny.
Pomocniczą wartość mają natomiast wzmianki o grupach przeżycia i partyzantce.
Potwierdzają one, że partyzanci niechętnie przyjmowali Żydów, oraz, że Żydzi padali ofiarą
bandytów i że Żydzi rabowali aby utrzymać się przy życiu. Relacje oddają też ekstremalne
warunki w jakich egzystowali Żydzi. Pani Aszkenazy z Kołomyji ukrywała się w bunkrze
„i na własne oczy widziałam, jak matka udusiła swoje małe dziecko, kiedy zaczęło płakać,
chcąc w ten sposób uratować innych mieszkańców bunkra” (s. 496) Pod Tarnopolem nad-
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mienia się, że Żydzi kopali bunkry. „Wielu z nas chciało się przyłączyć do partyzantów, ale
nie chciano nas przyjąć, bo szukano specjalnie wyszkolonych ludzi” (s. 495) Jeden z rabinów podaje, że

464

Z obawy przed wygnaniem w Bochni, podobnie jak w innych gettach
zaczęto budować bunkry. Niemcy wynajdywali kryjówki i wysadzali je
dynamitem, zabijając ukrywających. Także partyzanci, Żydzi i Polacy,
działający w sąsiednich lasach, ukrywali się w bunkrach. Zdobywali
pieniądze na broń, napadając bogatych Żydów w przebraniu niemieckim i z bronią w ręku zmuszali do oddawania drogocenności. Jednym
z przywódców partyzantów żydowskich był rabin Frenkiel z Jaworzna, syn słynnego cadyka z Podgórza, Symchy Frenkla (s. 466).
Warto zauważyć, że ów „rewolucyjny bandytyzm” nie robił względów dla pochodzenia etnicznego, wieku, czy płci.

Redaktorzy i konkluzja
Na koniec kilka słów na temat redaktorów tego tomu. Czapki z głów przed Maciejem Siekierskim, mistrzem archiwaliów w Hoover, jak również wnikliwym badaczem
przedmiotu.19 Zbyt często tacy jak dr Siekierski (i jego asystent Zbigniew Stańczyk) pozostają w cieniu. A to dzięki ich cierpliwości i źródłoznawstwu nieznane dokumenty docierają przez historyków do czytelników. Dr Siekierski – którego mam przyjemność znać chyba
z ćwierć wieku – z ekspertyzą koryguje nawet tzw. „profesorów gwiazdy” (star professors):
„Wstęp do książki Jana Grossa, Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia, Princeton, Princeton University Press, 1988, omawiający
dokumentację zachowaną w Instytucie Hoovera, świadczy o raczej powierzchownej i wyrywkowej wiedzy autora o zasobach zbiorów Władysława Andersa (Biuro Dokumentów)
i Ministerstwa Informacji” (s. 24–25 n. 3).
Inna sprawa jest z drugim redaktorem tomu, profesorem Feliksem Tychem.20 Odnosimy wrażenie, że prof. Tych dopiero teraz odkrył, że Żydzi cierpieli z rąk sowieckich.
Lepiej późno niż wcale. Pisze o Żydach jako o ofiarach „dwóch totalitaryzmów, hitlerowskiego i stalinowskiego” (s. 7). Powtarza znaną i słuszną tezę, że dla Żydów ucieczka pod
sowiecką okupację to „wybór mniejszego zła” (s. 8). Dla polskich chrześcijan właściwie
nie było różnicy między okupantami. Prof. Tych twierdzi jednak, że istniał parytet między
żydowską kolaboracją a współpracą z okupantem innych narodowości. „Stopień kolaboracji żydowskiej z reguły nie był jednak większy niż kolaboracji innych grup etnicznych,
zamieszkujących te tereny, bądź uciekinierów” (s. 9). Jest to ciekawa hipoteza, chociaż prof.
Tych nie prowadził badań na ten temat.21
W jaki sposób zmierzyć poziom kolaboracji? Chyba najpierw trzeba to zjawisko
zdefiniować, czego prof. Tych nie czyni. Po pierwsze, kolaboracja to świadome działanie
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na rzecz okupanta skierowane przeciwko innym, a nastawione na czerpanie zysków dla
siebie. Po drugie, kolaborację należy najpierw przebadać na podstawie postaw jednostek,
a dopiero potem grup, z których się wywodzą. Wydaje się też, że u ludności żydowskiej
– tak jak u innych – można wyróżnić pewnych osobników, a następnie rozmaite grupy,
które były bardziej skłonne do kolaboracji. Jak wynika z „protokołów palestyńskich” mieliśmy do czynienia z kolaboracją falową. Z początku widzimy entuzjazm części rewolucyjno-kryminalnej, szczególnie młodzieży żydowskiej, ulga większości tego społeczeństwa po
wejściu Sowietów, a potem stopniowe rozczarowanie. A może zastosować też podejście statystyczne? Powinniśmy wyróżnić rodzaje kolaboracji, a następnie podliczyć osobno, zsumować i skontrastować z podobnymi badaniami wśród ludności chrześcijańskiej: Polaków,
Ukraińców, Białorusinów, Litwinów i innych. Prof. Tych tego nie robi. Prof. Tych tylko powtarza bezwiednie opinie: Żydzi kolaborowali tak jak inni. A skąd taka pewność? A może
kolaborowali mniej? A może więcej? Szkoda, że prof. Tych jako redaktor Widziałem Anioła
Śmierci nie pokusił się o szczegółowe badania przynajmniej „protokołów palestyńskich” 465
pod tym względem.
Jeszcze bardziej niepokojące jest, że prof. Tych nie do końca wyzwolił się z filokomunistycznych, a nawet filostalinowskich uprzedzeń. Przynajmniej jedno z jego twierdzeń
zalatuje kłamstwem katyńskim. Prof. Tych pisze: „W ZSRR, gdzie masowe (choć rzadko
zbiorowe) egzekucje były w niektórych okresach na porządku dziennym i pochłonęły setki tysięcy ofiar, głównie Rosjan i Ukraińców – podstawowe instrumenty ludobójstwa były
inne” (s. 14). Po pierwsze, ofiar były miliony: 15 milionów podczas kolektywizacji, oraz 10
milionów podczas Wielkiej Czystki.22 Po drugie, wyrzucanie ludzi w syberyjskiej głuszy
równało się masowej i zbiorowej egzekucji za pomocą głodu i chorób, co było nagminne,
chociaż rzeczywiście komuniści oszczędzali amunicję. Warto nadmienić też, że – po trzecie
– mimo, że w liczbach absolutnych rzeczywiście większość rosyjska i ludność ukraińska
ucierpiały najwięcej, lecz polska mniejszość w Związku Sowieckim była nadreprezentowana wśród ofiar komunistów.23 Po czwarte, czy opisane przez Icchak Fuksman zgładzenie kilkudziesięciu Ukraińców w czerwcu 1941 r. (s. 517) to nie była zbiorowa egzekucja?
Czy była ona rzadkością, czy też raczej zwykłą zbrodnią popełnianą przez wycofujących
się Sowietów?24 Zaniżając liczbę ofiar, negując masowy i zbiorowy modus operandi machiny
czerwonego terroru oraz przemilczając cierpienia Polaków prof. Tych doszlusował do rewizjonistów zachodnich. Jest to forma apologii Stalina i jego zbrodni.
A jak w tym świetle odnieść się do informacji prof. Tycha, że „Rząd Polski w Londynie zerwał stosunki dyplomatyczne z ZSSR”? (s. 234 n. 309). Redaktorskie potknięcie czy
stare komunistyczne nawyki? Przecież było odwrotnie. To Stalin zerwał stosunki z władzami RP. Albo takie niezręczności: „Mowa tu o krwawo stłumionym przez klerykalno-faszystowski rząd Engelberta Dollfussa powstaniu Schutzbundowców, paramilitarnej organizacji samoobrony, utworzonej przez austriacką socjaldemokrację” (p. 352 n. 441). Jakiej samoobrony? To były rewolucyjne bojówki. „Klerykalno-faszystowski rząd”? To przecież wprost
z kominternowskiej propagandy. A można było chyba po ludzku napisać, że w lutym 1934 r.
konserwatywny rząd autorytarnych katolików Engelberta Dollfussa stłumił próbę rewolu-
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cji przedsięwziętą przez rewolucyjne bojówki socjaldemokracji Schutzbund. Warto dodać,
że podobnie ostro Dollfuss rozprawił się z narodowymi socjalistami. Czas zerwać z komunistycznymi przyzwyczeniami. W tym kontekście należy też zapytać jak mamy odnieść się
do takiego odredakcyjnego wpisu: „Włodzimierz (Zeew) Żabotyński (1880–1940), działacz
syjonistyczny, twórca ruchu rewizjonistycznego w syjonizmie, uważanego przez pozostałe
nurty syjonizmu za prawicowy” (s. 541 n. 720)? Co za dziwny wpis. Czy nie można wprost
napisać, że rewizjonistyczny syjonizm był skrajnie prawicowym ruchem żydowskich nacjonalistów? Poza tym nie był jedynym nurtem prawicowym syjonizmu, bo na przykład
syjoniści religijni Mizrachi bynajmniej lewicowi nie byli.
Gdyby prof. Tych dokonał pracy redaktorskiej z prawdziwego zdarzenia, nie musielibyśmy robić tego za niego pod pozorem recenzji. W sumie jednak należy się cieszyć, że
opublikowano kolejną kolekcję dokumentów dotyczących dziejów komunistycznego terroru. I pokazujących, że Żydzi też cierpieli pod jego ciosami.
Brak dostępu do takich dokumentów przez pół wieku spowodowała utrwalanie
stereotypów o „polskim antysemityźmie” i „żydowskim komuniźmie”. Prawda jest dużo
bardziej skomplikowana. Mamy nadzieję, że umiejętna analiza tych i innych dokumentów
doprowadzi do ostatecznego wzywolenia się z okowów domorosłych uprzedzeń, zachodnich przesądów i propagandy komunistycznej.

Przypisy:
Omawialiśmy to obszernie w kilku naszych pracach. Zob. Marek Jan Chodakiewicz, Polacy i Żydzi, 1918–1955: Wspołistnienie, Zagłada, Komunizm (Warsaw: Fronda, 2000 [2001], 2gie wyd. 2005);
Marek Jan Chodakiewicz, Ejszyszki: Kulisy zajść w Ejszyszkach: Epilog stosunków polsko-żydowskich na
Kresach, 1944–45: Wspomnienia-dokumenty-publicystyka (Warszawa: Fronda, 2002 [2003]); Marek Jan
Chodakiewicz, The Massacre in Jedwabne, July 10, 1941: Before, During, and After (New York and Boulder, CO: Columbia University Press and East European Monographs, 2005).
2
Jeden z wyjątków jest również jednym z najbardziej budujących przykładów polskiego patriotyzmu
u osoby o polsko-żydowskiej świadomości narodowej. Edmund Filkner, 39 lat, ze Lwowa (s. 97–101),
legionista i oficer WP, uciekł z niemieckiej niewoli w 1939. Aresztowany przez NKWD 4 stycznia
1940, był przesłuchiwany przez 36 godzin jako podejrzany o udział w podziemiu: „Bito mnie i katowano, aby ze mnie wydusić zeznania... W czasie badań kilka razy mdlałem. Wlewano we mnie kubeł
wody, a kiedy wracałem do przytomności, znów rozpoczynały się tortury” (s. 99). Po 9 miesiącach
w śledztwie skazano Filknera na karę śmierci, bo jego kolega Henryk Pisarski, też na śmierć skazany,
z klubu sportowego „Jutrznia” zeznał pod torturami, że Filkner był z nim w podziemiu. Filkner się
nie przyznał i zmieniono mu śmierć na 10 lat.
3
Jakub Rosenblum, lat 31, z Krakowa został sowieckim urzędnikiem i do tego zaufanym, bowiem
wysyłano go służbowo pod niemiecką okupację. Mimo tego Rosenblum wspominał, że we Lwowie
„polski ruch podziemny prowadził ożywioną pracę, kiedy 11 listopada rozdawano ulotki o treści na1
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cjonalistycznej, gdzie dodawano ludziom otuchy do wytrwania i zapowiadano powrót Niepodległej
Polski” (s. 316).
4
Porównaj z relacją, którą złożył Joel Szrajber, 24-latek z Warszawy, który jako żołnierz WP również dostał się do niewoli. Opisuje jak jeńców Żydów również oddzielono od Polaków, ale nie wini
tych ostatnich (s. 516): „Na początku mieszkaliśmy razem z Polakami, pomagając sobie wzajemnie.
Po kilku dniach Żydów oddzielono i warunki nasze były gorsze”. Następnie: „Ludność niemiecka
podchodziła w niedzielę do drutów kolczastych, które nas otaczały, i wrzucała nam kawałki chleba
i mięsa. Rzucali nam, jak się rzuca jedzenie zwierzętom w ogrodzie zoologicznym, zabawiając się
widowiskiem, jak chwytamy – wygłodzeni – jedzenie. Śmieli się patrząc, jak żołnierze polscy biją się
o kawałek chleba. Sceny te fotografowali”. Polscy żołnierze przestali przyjmować jedzenie, Niemcy
się obrazili i nie przychodzili więcej.
5
Przemysłowiec Samuel Chmielarz, 40-latek z Radomia, który uciekł do Lwowa spod niemieckiej
okupacji stwierdził: „Miasto, dotychczas wesołe, robiło ponure wrażenie” (s. 486). Laura Beckmann,
lat 45 z Krakowa uciekła do Lwowa i oceniła, że: „Z miasta wesołego i bezstroskiego stał się ponurym
i szarym” (s. 506).
6
Według jednego ze świadków, „Na jednym z mityngów nawoływano do głosowania na b. komunistę, walczącego jako partyzant w okresie okupowania Polski przez Rosję. Po tygodniu okazało się, że
ten partyzant był zwykłym bandytą, rabującym mienie polskie i żydowskie w przejściowym okresie
wrześniowym 1939 r.” (s. 397).
7
Józef Blumenstrauch, HI, Anders Collection, file 10580. Cyt. za: Jan T. Gross, Revolution from
Abroad: The Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988): s. 206.
8
Na około 20 wspomnień, pięciu świadków podaje, że w wagonach było około 45 osób – najmniej
27, a najwięcej 70. Zob.: Tadeusz Piotrowski (red.), The Polish Deportees of World War II: Recollection of
Removal to the Soviet Union and Dispersal Throughout the World (Jefferson, NC and London: McFarland
& Company, Inc., 2004).
9
„It is a wild guess, at best, and more likely a deliberate deception”. Zob.: Jan T. Gross, Revolution
from Abroad: The Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1988): s. 193. We wstępie do drugiego wydania swojej pracy Gross daje
wiarę rewizjonistom.
10
Istnieją pewne poszlaki, że przynajmniej w jednym wypadku NKWDziści dbali aby liczba zapisanych zesłańców przy załadunku zgadzała się z liczbą wyładowanych. Według jednego ze świadków:
„Po drodze do Orszy uchodźcy wyrwali kilka desek w podłodze i w czasie jazdy 8 uchodźców uciekło. Kiedy nas przeliczono i okazało się, że brakuje 8, przerażeni NKWD-owcy wybiegli na ulicę,
schwytali 8 przechodniów, wpakowali ich razem z nami” (s. 146). Należy więc zbadać też statystki
każdego transportu z osobna.
11
Obszernie przedyskutowaliśmy te sprawy w Marek Jan Chodakiewicz, „Losy sybiraków: Rozważania o metodologii badań nad czystkami etnicznymi na okupowanych przez Związek Sowiecki
ziemiach polskich, 1939-1947”. Glaukopis, nr 4 (2006): s. 74–96.
12
Porównajmy to ze wspomnieniami chrześcijanina: Wesley Adamczyk, When God Looked the Other
Way: An Odyssey of War, Exile, and Redemption (Chicago: University of Chicago Press, 2004); oraz zob.:
Marek Jan Chodakiewicz, “When God Looked the Other Way: A Review”, The Sarmatian Review, Vol.
XXV, no. 1 (January 2005): 1103–1104.
13
W innej relacji czytamy: „Chłopi są nabożni. W każdym domu nad kominem wiszą ikony i krzyż.
Starsze pokolenie chodzi do cerkwi” (s. 96).
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Aneks, [Wiktor Sukiennicki]„Sprawa Żydów obywateli polskich w świetle oficjalnych dokumentów oraz praktyk władz radzieckich”, Kujbyszew, 11 sierpnia 1942, Widziałem Anioła Śmierci,
s. 557–570.
15
Odnotujmy jeden z niewielu głosów pesymistycznych. Julian Abramowicz, 48 lat z Łódzi, twierdził, że „Nie było jedności pomiędzy zesłańcami, jeden denuncjował drugiego” (s. 418).
16
Glikman podaje o sobie, że działał „wraz z kilkoma towarzyszami syjonistami należącymi do partii
Grynbauma” (s. 422). Najpewniej był więc liberalno-lewicowym syjonistą.
17
Jednym z niewielu chlubnych wyjątków jest Krzysztof Jasiewicz, Zagłada polskich Kresów (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen and ISP PAN, 1997); Krzysztof Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego, 1939–1945 (Warszawa: Pomost and Alfa, 1995).
18
We wrześniu 1941 Pola Kukiełka uciekła na piechotę przez Charków i przeszła front. Została aresztowana przez NKWD jako szpieg, zesłana do łagru, udało jej się wyjść długo po amnestii i na fałszywych papierach jako chrześcijanka opuścić Sowiety.
19
Maciej Siekierski, „Zbiory polskie Instytutu Hoovera i historia świadectw deportowanych Żydów”, Widziałem Anioła Śmierci, s. 23–28. Ten świetny źródłoznawczy esej opublikowano również
w języku angielskim.
20
Feliks Tych, „Żydzi polscy – więźniowie sowieckich łagrów”, Widziałem Anioła Śmierci, s. 7–14.
21
Możliwe, że prof. Tych zasugerował się wstępną hipotezą dr. praw Samuela Pilzera (Pilcera) z Krakowa. Pisał on: „Spotkałem się niejednokrotnie z zarzutem, iż Żydzi popierali wszystkie zamierzenia
Sowietów – zarzut równie płytki jak i niesłuszny.” Pilzer wyróżnia trzy grupy: 1. młodzież robotnicza-komuna „najgłośniejsza i najczynniejsza... Toteż była ona wszędzie”. 2. nieczynni politycznie,
ale chcieli żyć. 3. „olbrzymia większość ludności żydowskiej” – „zniszczeni i przestraszeni” (s. 456)
przez Sowietów. Pilzer twierdzi, że „Zresztą ta sama linia podziału przebiegała także przez społeczeństwo polskie” (s. 456).
22
Zob. Robert Conquest, The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine (New York
and Oxford: Oxford University Press, 1986); Robert Conquest, The Great Terror: A Reassessment (New
York and Oxford: Oxford University Press, 1990); Robert Conquest, Kolyma: The Arctic Death Camps
(Oxford and New York: Oxford University Press, 1979); Anne Applebaum, Gulag: A History (New
York and London: Doubleday, 2003); Paul R. Gregory and Valery Lazarev, eds., The Economics of Forced
Labor: The Soviet Gulag (Stanford, CA: Hoover Institution Press, Stanford University, 2003); Dariusz
Tolczyk, See No Evil: Literary Cover-ups and Discoveries of the Soviet Camp Experience (New Haven, CT,
and London: Yale University Press, 1999); Barry McLoughlin and Kevin McDermott, eds., Stalin’s
Terror: High Politics and Mass Repression in the Soviet Union (London: Palgrave Macmillan, 2003).
23
Andrzej Paczkowski, “Poland, the »Enemy Nation«”, in Stéphane Courtois et al., The Black Book of
Communism: Crimes, Terror, Repression (Cambridge, Mass., and London: Harvard University Press, 1999),
363–393; Mikołaj Iwanow, Pierwszy naród ukarany: Polacy w Związku Radzieckim, 1921–1939 (Warszawa and Wrocław: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1991); Wojciech Lizak, Rozstrzelana Polonia:
Polacy w ZSRR, 1917–1939 (Szczecin: Prywatny Instytut Analiz Społecznych, 1990); Janusz M. Kupczak, Polacy na Ukrainie w latach 1921–1939 (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
1994); Hieronim Kubiak et al., eds., Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR (Wrocław, Warszawa, and
Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992);
Roman Dzwonkowski, ed., Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie, 1932–1947: Relacje
(Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2005).
24
Bogdan Musiał szacuje, że w lato 1939 NKWD zabiło co najmniej 30.000 więźniów, których nie
zdążono ewakuować w głąb ZSRS. Zob.: Bogdan Musial, „Konterrevolutionäre Elemente sind zu ers-
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cheßen”: Die Brutalisierung des deutsch-sowjetischen Kreigges im Sommer 1941 (Berlin and Munich: Propyläen Verlag, 2000). Wcześniej szacowano, że na południowo-wschodnich Kresach zginęło 10.000
osób. Zob.: Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu-lipcu 1941 roku. Materiały z sesji naukowej w 55. rocznicę ewakuacji więźniów
NKWD w głąb ZSRR (Łódź, 10 czerwca 1996 roku) (Warszawa and Łódź: Główna Komisja Badania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej i Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, 1996): s. 10–11; Krzysztof Popiński, Aleksander Kokurin, and Aleksander Gurianow, Drogi śmierci: Ewakuacja więzień sowieckich z Kresów
Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941 roku (Warszawa: Karta, 1995).
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Łaciński tytuł dzienników prymasa Wyszyńskiego brzmi Pro memoria, to jest po
polsku „dla pamięci, do zapamiętania”.1 Wbrew skromnej nazwie zapiski Prymasa są kopalnią wiedzy o powojennej historii Kościoła w Polsce oraz stosunkach państwowo-kościelnych. Autor zapisków był wnikliwym obserwatorem życia społecznego, nie stronił również
od ocen i analiz spraw dotyczących całego narodu. Znakomity styl, nieco archaizowany
jak na ambonie, ale lekki, często ironiczny, przynosi niespodziewany efekt. Kwestie trudne,
szczegółowe, dziś raczej zapomniane (przynajmniej w powszechnym odbiorze) odżywają
na powrót na kartach dziennika.
Rękopis, jaki powstawał w latach 1948–1981, spoczywa w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. W archiwum gnieźnieńskim oraz w Archiwum Prymasa Polski w Warszawie znajduje się również maszynopis Pro memoria. Egzemplarz maszynopisu przechowywany jest także w Instytucie Prymasowskim Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
gdzie szesnaście oprawionych tomów zajmuje jedną półkę.2 Pro memoria rozpoczynają się
zapisem z 22 października 1948 r., dalej zaś idą nieregularne zapiski do 22 lutego 1949 r. Następnie w dzienniku jest luka, obejmująca okres aż do końca grudnia 1951 r. Począwszy od
1 stycznia 1952 r. zapiski kontynuowane są już z zadziwiającą konsekwencją do 20 września
1953 r. Za życia Prymasa zaginął fragment rękopisu Pro memoria z okresu 25 września 1953
– 26 października 1956 r. (znany Czytelnikom jako Zapiski więzienne, prowadzone przez
Prymasa w okresie uwięzienia w Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku
Śląskim i podczas odosobnienia w Komańczy), jednak już po przepisaniu zachowanego
tekstu na maszynie.3 Istniejące więc maszynopisy są wersją pełniejszą, w przeciwieństwie
do rękopisu. Teksty te są niedostępne dla badacza lub zainteresowanego Czytelnika.
Do niedawna sądzono, że są to jedyne wersje dzienników Prymasa. Sytuację zmieniło częściowe otwarcie archiwów służb bezpieczeństwa, znajdujących się obecnie w gestii
Instytutu Pamięci Narodowej. Okazało się, że kopie fragmentów Pro memoria znajdują się
w zasobie Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie, nietrafnie
zatytułowane Pamiętniki.4 Są to kopie zapisków Prymasa z lat 1948–1949 i 1952–1953, powstałe najprawdopodobniej po skonfiskowaniu ich podczas aresztowania w pałacu na Miodowej we wrześniu 1953 r.5 Nie ma w nich brakujących zapisków z lat 1949–1951, co by
potwierdzało tezę, że Prymas nie prowadził wówczas notatek, jednak kwestia ta pozostaje
otwarta. Kopie o tyle obecnie posiadają swą wagę, że zawierają zarówno tekst w postaci
maszynopisu (przepisanego przez pracowników UB po aresztowaniu Prymasa, o czym
świadczą błędy językowe lub błędny często zapis nazwisk), jak i w postaci rękopisu, niedostępnego dla badaczy. Kopie rękopisu obejmują przełom lat 1948 i 1949 oraz rok 1953, kopie
maszynopisu zaś cały omawiany okres.6

Recenzje i noty

Ten fragment Pro memoria tworzy jedną całość w archiwum IPN (zespół „Prymas.
Pamiętniki Wyszyńskiego”) z zapiskami Prymasa z lat 1953–1954 (1955), prowadzonymi
w okresie uwięzienia, w postaci rękopisu, w miarę regularnie przepisywanego przez jednego
ze współwięźniów, s. Marię Leonię Graczyk, na polecenie władz bezpieczeństwa.7 Jest to
więc pierwsza kopia, w formie odpisu, Zapisków więziennych Prymasa – fragmentaryczna co
prawda, lecz interesująca ze względu na brak autorskiego rękopisu i okoliczności jej powstania. Porównanie jej z opublikowanymi Zapiskami uwidacznia poważne różnice, bowiem
wydanie książkowe zawiera niewątpliwie ten sam tekst, lecz bardziej rozbudowany. Można
więc sądzić, że Zapiski więzienne nie są tekstem w pełni oryginalnym jako dziennik – zostały
zapewne później przeredagowane, albo przez Autora, albo przez kogoś z jego otoczenia.8
Pro memoria z lat 1948–1954 (1955) są „obudowane” w tym zespole innymi jeszcze,
interesującymi dokumentami, wokół których narosło wiele niejasności, rzutujących na odbiór i wiarygodność zapisków Prymasa. Razem z Pro memoria przechowywane są w archiwum IPN dzienniki (wspomnienia) z lat 1916–1933, pióra niezidentyfikowanego duchow- 471
nego, zaczynające się pobytem w przedrewolucyjnym jeszcze Piotrogrodzie. Zatytułowano
je Pamiętniki, po czym dołączono do tak samo zatytułowanych Pro memoria w zespole „Prymas...”. Najwyraźniej albo nastąpiła pomyłka, albo z przedwojennymi wspomnieniami łączono jakieś specjalne zamiary w ramach „kombinacji operacyjnych” przeciwko Prymasowi.9 Prawdopodobnie obecność tych właśnie Pamiętników jest źródłem błędnej informacji
wśród historyków, że ów egzemplarz Pro memoria z lat 1948–1955 jest „fałszywką” Służby
Bezpieczeństwa.10 Zespół „Prymas...” zawiera ponadto interesujące dokumenty z okresu
uwięzienia kard. Wyszyńskiego (1953–1955). Do wspomnianego wyżej tekstu Pro memoria z lat 1953–1954 (1955) dołączony jest dziennik, prowadzony w 1954 r., także odręcznie,
przez s. Graczyk (w ten sposób utrwalała ona swe przemyślenia, odczucia itp. z kontaktów z Prymasem).11 W sąsiednim zespole „Izolacja Wyszyńskiego” znajdują się meldunki
komendantów miejsc odosobnienia z lat 1953–1955, oraz inne, ważne dokumenty władz
bezpieczeństwa z lat 1953–1956.12 Meldunki te w swym zasadniczym zrębie opierają się na
dwóch źródłach: podsłuchach (krypt. „Truteń III”) i stałych, codziennych donosach dwóch
współwięźniów Prymasa – kapłana archidiecezji lwowskiej ks. Stanisława Skorodeckiego
(ps. „Krystyna”) i siostry Rodziny Maryi Marii Leonii Graczyk (ps. „Ptaszyńska”). Oryginalne doniesienia współwięźniów, przechowywane w innym zespole13, zawierają bardzo
interesujący materiał (zwłaszcza autorstwa ks. Skorodeckiego). Były to notowane na bieżąco
wypowiedzi i wspomnienia Prymasa dotyczące całego okresu jego życia – w tym sprzed
aresztowania – mogące uzupełnić naszą wiedzę o osobie Prymasa oraz o dziejach Kościoła
w czasach stalinowskich, o czym świadczy artykuł Jana Żaryna.14
Zespoły „Prymas...” oraz „Izolacja Wyszyńskiego” są fragmentem szerszego zbioru
dokumentów, wytworzonych przez UB/SB, zarchiwizowanych następnie przez SB. Pismem
z 11 lipca 1990 r. szef SB gen. Henryk Dankowski przekazał sekretarzowi Konferencji Episkopatu Polski, abp. Bronisławowi Dąbrowskiemu, kserokopie dokumentów z tego zespołu15,
dotyczących Prymasa oraz Kościoła w Polsce. Część z nich do siedziby arcybiskupa przewiózł Marian Piotr Romaniuk16, oryginały zaś pozostały w gestii Centralnego Archiwum
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MSW, a następnie Biura Ewidencji i Archiwizacji UOP, skąd zostały przekazane do BUiAD
IPN. Całość poukładana tematycznie, odnosi się do wszystkich dziedzin życia kościelnego
w Polsce, obejmując okres od czasów okupacji niemieckiej co najmniej do lat 70.17 Z tego
zespołu, będącego w posiadaniu abp. Dąbrowskiego (a po jego śmierci w 1997 r. w postaci
spuścizny po nim), korzystali Marian Piotr Romaniuk18 i Peter Raina19, przygotowując swe
biograficzne prace o Prymasie, oraz Wiesław Jan Wysocki, piszący o uwięzieniu Prymasa
(przede wszystkim na podstawie meldunków funkcjonariuszy UB z lat 1953–1956).20 Z akt
oryginalnych tego zespołu, znajdujących się wówczas w posiadaniu BEiA UOP, korzystał
Bogdan Piec (edycja dokumentów dotyczących aresztowania, odosobnienia i przygotowań
do planowanego procesu sądowego Prymasa).21
Bibliografie prac Prymasa sprzed 1989 r. o Pro memoria wspominały marginalnie,
ujmując przede wszystkim dorobek drukowany Autora (ten, który mógł po wojnie ujrzeć
światło dzienne, a i tak nierzadko cenzurowany lub konfiskowany). Nawet w opracowaniach
traktujących o tekstach archiwalnych, ta część spuścizny Prymasa była ledwie wspominana.22 W latach 90. wyłączenie Pro memoria z edycji dzieł zebranych, grupujących teksty Prymasa o charakterze publicznym – począwszy od 1949 r. – również nie pozwoliło na szersze
omówienie jego dzienników.23 W tomie I Dzieł ukazały się jedynie w Aneksie notatki Prymasa z Zapisków więziennych o tzw. Porozumieniu kwietniowym (zapis z 27 września 1953 r.)
oraz wykaz głoszonych kazań, złożony m.in. na podstawie zapisów z Pro memoria z lat 1949,
1952 i 1953.24
Pierwszy raz Pro memoria ujrzały zapewne światło dzienne w 1971 r., kiedy opublikowano krótki ich fragment pod tytułem Wyjątki z Dziennika Kardynała Stefana Wyszyńskiego (zapisy z 17–19 października 1971 r.).25 W roku następnym ukazał się autorski wybór
Pro memoria, poświęcony osobie papieża Jana XXIII i obejmujący zapisy z lat 1957–1964.26
W wigilię Bożego Narodzenia 1979 r. Prymas poinformował stołecznych kapłanów, że prowadzi codzienne zapiski Pro memoria, liczące dotąd 30 tomów.27 Zapiski więzienne ujrzały
światło dzienne za życia Prymasa w 1980 r. w wydaniu pallotyńskim, obejmującym fragmenty poświęcone Matce Bożej.28
Po śmierci Prymasa paryscy pallotyni wydali Zapiski więzienne.29 Emigracyjne Znaki Czasu opublikowały w latach 1986–1992 Pro memoria z lat 1952−1953.30 Redakcji dokonał
Andrzej Micewski, w porozumieniu z dyrektorem Biura Prasowego Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, ks. Alojzym Orszulikiem. W edycji tej występują różnego rodzaju
cenzuralne zapisy. Opuszczono przede wszystkim nazwiska wielu osób, które przewijają się
na kartach Pro memoria, skracając je do inicjałów, zwłaszcza osób związanych ze środowiskiem Paxu, w którym zaczynał karierę polityczną Micewski.31 Edycję Pro memoria z 1952 r.
podjęło w latach 1987–1988 Pismo Okólne Biura Prasowego Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.32 Zapiski z 1952 r. ukazały się, po części, w osobnej edycji, w postaci powielonej.33 W 1988 r. Peter Raina w trzecim tomie biografii Prymasa zamieścił obszerne wyjątki
Pro memoria z lat 1952–1953.34 Niewielkie, opublikowane już fragmenty, Pro memoria z tych
lat, znalazły się w dokonanym przez niego wyborze dokumentów na temat stosunków państwo-Kościół.35 Wyjątki Pro memoria z lat późniejszych zamieścił autor również w tomie
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drugim wydawnictwa, obejmującym lata 1960–1974.36 Osobno Raina opublikował zapiski
Prymasa z lat 1980−1981.37 Dysponujemy także kolejnymi wyborami tematycznymi z Pro
memoria, jaki stanowią Zapiski milenijne z lat 1965–1967, fragmenty dzienników dotyczące
Gdańska oraz osoby kardynała Wojtyły w 2006 r.38
Wspomnieć wypada o pierwszych publikacjach źródłowych, których autorzy
cytowali i wykorzystywali Pro memoria. Najważniejszą była biografia Prymasa, pióra Andrzeja Micewskiego.39 Najciekawsze fragmenty dotyczą okresu życia Prymasa do 1948 r.
W sposób interesujący Autor omawia relacje państwo-Kościół w latach 1949–1951. Zasadnicza część książki jest niewolniczym streszczeniem Pro memoria (1948/1949, 1952–1981).
Czytelnik otrzymuje w ten sposób pośredni dostęp do całości zapisków, jednak ze szkodą dla samej książki, która stanowi swego rodzaju poszerzone kalendarium. Pro memoria szeroko wykorzystał Peter Raina w obu cytowanych wydaniach biografii Prymasa.40
W drugim wydaniu zapiski były wykorzystane do 1965 r.; w tomach I (Droga na Stolicę
Prymasowską) i II (Losy więzienne) znajdują się m.in. fragmenty zapisów z lat 1948–1953. 473
Z Pro memoria korzystał również Marian Piotr Romaniuk w swym czterotomowym kalendarium życia Prymasa. Niewielkie ustępy z Pro memoria za lata 1952–1953 cytuje Jan
Żaryn w szkicu o religijności Polaków.41 Tekst z lat 1948/1949 oraz 1952–1956 został szeroko wykorzystany w cytowanym, tematycznym numerze Ateneum Kapłańskiego, poświęconym osobie Prymasa.42
Na początku lat 90. w Sekretariacie Episkopatu Polski spisano, na podstawie maszynopisu, tekst Pro memoria w wersji elektronicznej, obejmujący lata 1952–1953 (do 20
września). Został on sczytany następnie z maszynopisem, dokonano także wielu opuszczeń o charakterze cenzuralnym. Inaczej, niż w tekście ocenzurowanym na łamach Znaków Czasu, tu usunięto wszelkie, najdrobniejsze nawet wzmianki stawiające w niewłaściwym świetle osoby duchowne, także wzmianki o charakterze humorystycznym, których
nie brak w dziennikach Prymasa. Tekst ten miał stać się podstawą planowanego wydania
książkowego, przeleżał się jednak na półkach Instytutu Prymasowskiego. W 2001 r., w porozumieniu z Instytutem Dziedzictwa Narodowego, podjęto prace nad edycją zapisków.
Do tekstu z lat 1952–1953 dołączono zapiski Prymasa, prowadzone od 22 października
1948 do 22 lutego 1949 r., na podstawie maszynopisu. Maszynopis Pro memoria z lat
1952–1953 był także pomocny w wyjaśnianiu wątpliwości przy przepisywaniu i korygowaniu wydruku komputerowego (nie zachował się on bowiem w wersji cyfrowej). Tekst
przepisano w Instytucie Dziedzictwa Narodowego, zaś korekta została wykonana w Instytucie Prymasowskim. Odnalezienie fotokopii Pro memoria w archiwum IPN pozwoliło na ponowne sczytanie zapisków i skonfrontowanie z rękopisem. Umożliwiło także
usunięcie większości dokonanych w podstawie tekstu opuszczeń, przywracając jego pierwotny kształt. Jednakże niektóre z opuszczeń zostały zachowane, na wyraźne życzenie
pracownic Instytutu Prymasowskiego, w tym ocenzurowano tekst w dwóch miejscach,
gdzie Prymas uczynił nieprzychylne wzmianki pod adresem księży pallotynów (czyli
obecnego współwydawcy). Ostatecznie, tekst ukazał się drukiem w 2007 r., otrzymując recenzję zanim wyszedł ze stadium pracy redakcyjnej.43 Niżej podaję w pierwotnym
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brzmieniu zapisy usunięte z tego wydania. Jak widać, teksty Prymasa, słuchane (kazania!)
i komentowane szeroko za życia, nie mają szczęścia po śmierci Autora. Na krytyczną edycję całości dzienników przyjdzie więc trochę zaczekać, co najmniej − póki „nie przeminie to pokolenie”.44
***

nr 11–12 (2007–2008)

Stefan kardynał Wyszyński, Pro memoria. Zapiski z lat 1948−1949 i 1952−1953,
(Warszawa: Soli Deo-Apostolicum, 2007)

474

Fragmenty usunięte w wydaniu oznaczono kursywą
10 VII 1952, s. 238
Ks. prowincjał Księży Pallotynów o. Czapla zaproszony na audiencję przybył z wieloma sprawami zgromadzenia. Kilkakrotnie już zwracałem mu uwagę na niewłaściwy sposób
zbierania stypendiów mszalnych przez Zgromadzenie. Prowincjał jest typem człowieka rozgadanego,
który nie dopuszcza do głosu. Wnosi dużo pretensji do duchowieństwa. Zmuszony byłem upomnieć
go, że ta droga nie prowadzi do wyrobienia współżycia należnego z otoczeniem. Był projekt stworzenia parafii w Ołtarzewie, ale nie znalazł poparcia w Kurii, głównie wskutek „zadziorności”
Prowincjała.
15 VII 1952, s. 242−243
Z Tarnowa przybył ksiądz Siekierko, filipin, z listem od księdza Tabora. Wizyta ta
wiąże się z misją ks. Infułata Brossa, który był zamianowany Wizytatorem Apostolskim
Zgromadzenia, w wyniku przedłożenia ks. Kokocińskiego. List ks. Tabora jest najlepszym
świadectwem, jak wizytacja jest potrzebna. Ks. T[abor] osłania się tajemnicą spowiedzi
i odmawia wydania wszelkich pism, związanych „z objawieniami prywatnymi”. Ks. Siekierko zajmuje to samo stanowisko. Wyjaśnia, że drogą nadprzyrodzoną otrzymali wiadomość o wyznaczeniu wizytatora i że tą samą drogą otrzymali „mandat” dla Prymasa,
by tylko do jego rąk wydać te pisma. „Mandat” ma ten charakter, jak tyle innych „pism
i posłannictw nadprzyrodzonych”, które Prymasowi dyktują, co ma robić. Ks. Siekierko
jest zdania, że to, co się dzieje w Tarnowie, ma tak olbrzymie znaczenie dla całego świata, że tylko wybrani mogą to pojąć. Drogi nadprzyrodzonych objawień idą przez klasztor filipinów w Tarnowie. Wyjaśniłem Księdzu S[iekierko], że dla mnie nadal idą przez
Ojca św. i nie uznaję żadnych tarnowskich objawień. Wymagam posłuszeństwa wobec
Wizytatora Apostolskiego; w razie odmowy obłożę zakonników suspensą, a kleryków
nieposłusznych usunę ze Zgromadzenia. Ks. Siekierko przywiózł „mandat” otrzymany
drogą nadprzyrodzoną z admonicją dla Prymasa, w stylu „p. Kowalczykowej”. – Te dwa
fakty – list księdza Tabora i oświadczenie księdza Siekierko ujawniają niebezpieczeństwo,
kryjące się w konwencie tarnowskim.
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18 VII 1952, s. 245, 246
Przybył ksiądz Tabor, filipin z Tarnowa, główny „wtajemniczony” i miał złożyć
materiały dotyczące „objawień”. Niestety, nie przyniósł ich, natomiast zaczął się osłaniać
tajemnicą spowiedzi. Otrzymał stanowczą odpowiedź, że nie istnieje tu zagadnienie tajemnicy Spowiedzi, bo wizytacja ap[ostolska] dotyczy Zgromadzenia. Ma obowiązek w ciągu
tygodnia złożyć wszystkie materiały, sub poaena suspensionis a divinis. [...]
Ks. T. Szmydt, przeniesiony z Żułowa (k. Krasnegostawu) do Łowicza, przyszedł „ulać
żółć”; prosiłem, by to rozłożył na raty, a na razie przyjął do wiadomości, że jest skierowany do Łowicza ze względów wychowawczych.
26 VIII 1952, s. 278
Siostra Nulla wydawała mi się zawsze Bożą figlarką. Miała spojrzenie „ucieszne”.
Chociaż przez kilka lat ją spowiadałem, zawsze patrzyłem na nią jak na pensjonarkę, chociaż to był tylko styl tej świętej wilnianki spod znaku ks. Henia Hlebowicza. Zresztą oboje 475
pasowali do siebie i dobrze się rozumieli. Oboje byli świętymi, których nie ceniłem.
8 IX 1952, s. 293
Objazd miasta zaczynamy o godzinie 10.00 od zwiedzania kościoła. Zabytkowa
fara została niedawno polichromowana przez profesora Ozima. Nieszczęściem tego malarza
jest, że do wszystkich postaci modeluje mu żona, o wulgarnej twarzy. Stąd wszystkie postacie w grupie
Zwiastowania i Nawiedzenia są jednakowo brzydkie i pozbawione tchnienia religijnego. Piękny
pomysł ujęcia całości w szeregu obrazów mariologicznych jest dobry. Architektura oprawy
obrazów udana, bardzo rozszerza świątynię.
13 IX 1952, s. 297
Na godzinę 17.00 ruszamy na Kamionek do parafii Bożego Ciała z wizytacją kanoniczną. Biskup Choromański był zdania, że należy wizytację odwołać z powodu akcji
prasowej „Słowa Powszechnego”, związanej z tą wizytacją. W wypowiedzi ks. [Eugeniusza] Dąbrowskiego na temat duszpasterstwa parafialnego nie znalazłem nic, co mogłoby
usprawiedliwić tak niedelikatną demonstrację. Bp Choromański jest niekiedy człowiekiem
gotowym do utrzymania własnych resentymentów, do udzielania rad awanturniczych. Potem się
dyskretnie wycofuje, gdy już nie pora ratować sytuację. Ileż trzeba zachować samodzielności sądu.
Ostatecznie „łaskę stanu” ma Ordynariusz, a nie jego sufragan.
26 IX 1952, s. 306
Maria Stokowska, skreślona z listy wykładowców estetyki na KUL, opowiada o swoich zamiarach. Jest gotowa poświęcić się pracy katolickiej na odcinku nauki.
Proszę o przeprowadzenie rozmowy z ks. kanonikiem Piotrowskim. Profesor Makarczyk, z KUL, który nie był u mnie przeszło 2 lata, przybył aby „pokazać się”. Prof.
M[akarczyk] miał obawy kontaktowania się z prymasem. Dziś nabrał odwagi. Boję się
odwagi odzyskanej.

Recenzje i noty

nr 11–12 (2007–2008)

3 X 1952, s. 313
Przybył ks. dr Karwot, kapłan diecezji katowickiej, urlopowany bezterminowo,
który na terenie Warszawy „zajmuje się nauką” i urządzaniem awantur z proboszczami.
Ostatnio umieścił się na Zaciszu, w parafii Św. Rodziny, u ks. Sydrego. Obydwaj ci ludzie
najmniej pasują do siebie, chociaż początkowo entuzjazmowali się sobą wzajemnie. Poleciłem ks. K[arwotowi], by wyniósł się z Zacisza.
4 X 1952, s. 315
Przybył o. Wawryn TJ, z którym omawiałem sprawę koordynacji prac przygotowawczych wydawnictw katolickich. Zdążamy do tego, by wydawnictwa zakonne pracowały
planowo i dzieliły między sobą specjalności wydawnicze. Dotychczas bowiem pracują według wszystkich konkurencyjnych zasad gospodarki kapitalistycznej. Panuje ciężka emulacja komercyjna; zwłaszcza celują tutaj Księża Pallotyni, dziś najruchliwsi, dający sobie radę
z maglem cenzury, „robimy pieniądze” − nieco bezwzględnie, niekiedy zadziorni (ks. Czapla,
prowincjał i ks. Len). Wydawnictwo ich tygodniowe – ale dla rodzin katolickich − jest redagowane doskonale. Książki, które wydali są opracowane starannie. W widoczny sposób
górują nad wydawnictwami Księży Jezuitów. Postanowiliśmy zaprosić na konferencję porozumiewawczą przedstawicieli myśli zakonnej w miesiącu listopadzie. Opracuję wstępne
przemówienie, a o. Wawryn wygłosi referat.
3 XI 1952, s. 338
Największa trudność powstaje na odcinku kapelana wojskowego i kapelana szpitalnictwa. Władze wojskowe zabrały ks. Goryca [Maksymiliana Goszyca], a na jego miejsce
przysłały księdza K[onstantego] Święcickiego z Poznania. Nowy kapelan przynosi ze sobą sławę wprawnego pijaka i dał się poznać jako taki na terenie miasta. W rozmowie z ks. pułkownikiem Szemrajem w Warszawie wniosłem zastrzeżenie przeciwko nowemu kapelanowi.
Dotychczas sprawa w Ministerstwie Obrony Narodowej nie została załatwiona. Władze
miejskie mianowały samowolnie księdza Gatzka kapelanem szpitali. Kapłan ten nie chce
jednak przyjąć tego stanowiska, z obawy by nie był wciągnięty w robotę polityczną. Jest to
człowiek dobry, lecz słaby, związany z innym „politykiem” w sutannie, księdzem Kupczykiem, człowiekiem wyrachowanym, osłaniającym swoją lękliwość miłowaniem młodzieży,
wśród której radby utrzymać się w szkole. W rzeczywistości Ks. Kupczyk jest słabym pedagogiem, o napędzie demagogii, mało posiadającym wpływ na młodzież.
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13 XI 1952, s. 349, 350
Wezwany na rozmowę ksiądz Karwot, kapłan diecezji katowickiej, przybył prosić
o przywrócenie mu jurysdykcji. Sprawa ta była przedmiotem rozmowy Bpa Majewskiego
z Woj[ewodą] Albrechtem, który przedstawił księdza Karwota, jako pracownika ZBoWiD
i Frontu Narodowego. [...] Ks. kanonik Kaulbersz przybywa z informacją o alarmujących
telefonach dyrektora Leśniewskiego z województwa w sprawie ks. Sprusińskiego i księdza
Karwota.
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14 XI 1952, s. 352
Zgłasza się ksiądz proboszcz Weber z parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku; stary jego wikariusz, ks. Kozłowski, przeniesiony niedawno z Błonia, a dziś skierowany na samodzielne stanowisko do Kurzeszyna, nie chce opuścić domu i opiera się wykonaniu postanowień władzy.
25 XI 1952, s. 364
O godzinie 18.00 przeprowadzamy konsultację nad sytuacją w Katowicach; jest biskup Choromański, biskup Bieniek i jeden z czynnych notariuszów Kurii Katowickiej. Kuria jest czynna; pracuje pięciu księży. Raz po raz jest ktoś zapraszany na „magiel” do władz
bezpieczeństwa. Dochodzą, kto zajmował się organizacją zbierania podpisów. Rozrabiani
są kanonicy Kapituły. Wobec jednego z nich wysunięto kandydata na wikariusza kapitulnego księdza Filipa Bednorza, starego pijaczynę, który dziś pije na koszt ZBoWiD. Po rozważeniu
sytuacji dochodzę do wniosku, że trzeba przynajmniej z tydzień poczekać. Może dojdzie 477
ktoś do otrzeźwienia. Ks. Skupin ma pozostać w Krakowie. Ważniejsze sprawy Kuria ma
przysyłać do Sekretariatu Prymasowskiego. Z innymi radzić sobie w swoim zakresie. Dochodzę coraz bardziej do wniosku, że o jakiejkolwiek deklaracji Episkopatu mowy być nie
może. Rząd piwa nawarzył i chce, by biskupi je wypili na zdrowie następnych banitów
w diecezji.
23 XII 1952, s. 389
Omawiałem sprawę arcybiskupa Baziaka. Przedstawiłem, że arcybiskup jest najbardziej lojalnym, spokojnym, umiarkowanym członkiem w gronie Episkopatu. Komisja Główna straciła zwolennika „Porozumienia”. Nadto Arcbp ponosi karę za cudze winy.
Kard. Sapieha, jako człowiek stary, miał wielki nieporządek w papierach; nadto nie bardzo już
wiedział, co jest wykroczeniem, a co nie, co wolno, a czego w nowym państwie nie wolno. Zresztą, nie przywiązywał wielkiej wagi do czynionych ostrzeżeń, że należy uporządkować akta. Po
śmierci Kardynała nikt nie wziął się do tej sprawy. Sądzę, że przez szacunek dla Kardynała.
Tam wszystko prowadził Ks. inf. Mazanek, i tylko on wiedział, co jest w aktach i w Archiwum
Kurialnym. Gdy Ks. Mazanek umarł, nikt nie był w stanie tego zbadać, choćby dlatego, że nie
uważano tej sprawy za najpilniejszą, a Arcbp Baziak, jako Wikariusz Kapitulny, uważał się
za człowieka tymczasowego. Otrzymałem obietnicę marszałka Mazura, że zreferuje opinię
moją Rządowi.
7 IX 1953, s. 599
Wstąpiliśmy do Góry k. Żnina. Ks. kanonik Marlewski pokazał nam nowe dzieło
pana Ozima, malarza kościelnego, bez ducha religijnego. Naśladuje on nieco Ghirlandaja,
ale aktualizuje. Każda postać pokazuje jedną nogę. Wszystkie są bardzo rozrzucone, zarówno w rękach, jak i w nogach. Szczególnie zuchwała jest Samarytanka przy studni; rozmowę
z Chrystusem prowadzi założywszy nogę na kolano. Chrystus musi i to wytrzymać, ale
parafianie się dziwią.
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12 IX 1953, s. 604
Wczesnym rankiem odwiedza nas ks. infułat Cymanowski, jadący z Gdańska do
Częstochowy na rekolekcje. Dziękuje za relikwie św. Wojciecha, przesłane przez Sekretariat dla parafii Św. Wojciecha pod Gdańskiem. Omawiamy sprawę Cystersów w Oliwie.
Prowadzą się nie dobrze, byłoby więc pożądane by ich zmienić, jakkolwiek zakon może pozostać
w mieście. Alumni gdańscy, których jest 23, są rozmieszczeni w kilku seminariach. Alumni kształcący się we Wrocławiu, radzi by opuścić to Seminarium, z uwagi na panujące tam
stosunki.
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Przypisy:
Zwrotem „pro memoria” określa się na ogół bieżące notatki, dezyderaty, relacje w korespondencji.
Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego utworzony został po śmierci Prymasa, a zatwierdzony w 1993, w celu gromadzenia i upowszechniania spuścizny Zmarłego. Wcześniej funkcjonował jako Instytut Prymasowski Ślubów Narodu na Jasnej Górze, ustanowiony przez Prymasa
3 V 1957 w celu realizacji Ślubów Jasnogórskich oraz Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu
Polski. Drugim celem stało się zbieranie, przechowywanie i upowszechnianie całej spuścizny,
jaką pozostawił po sobie prymas Wyszyński. Tomy Pro memoria idą kolejnymi latami: 1948–1952;
1953–1956; 1957–1959; 1960–1963; 1964–1966; 1967–1969; 1970–1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976;
1977; 1978; 1979; 1980–1981.
3
Informacja ustna z Instytutu Prymasowskiego.
4
Pełny tytuł: Prymas. Pamiętniki kardynała Wyszyńskiego, Departament IV MSW, z informacjami
w podtytule, że są to fotokopie oryginalnego pamiętnika i maszynopisy z tych fotokopii. Na teczce
widnieje data 30 XII 1968. Jednakże w archiwum IPN przechowywany jest mikrofilm, najwyraźniej
zrobiony w MSW po powyższej dacie.
5
Chyba, że funkcjonariusze UB dysponowali, dzięki metodom „operacyjnym”, tekstem zapisków
Prymasa na bieżąco, w miarę ich powstawania (konfidentem UB, o pseudonimie „Heniek”, był
w l. 1952–1956 sekretarz Prymasa, ks. Hieronim Goździewicz). W tym wypadku konfiskata w 1953
byłaby tylko swego rodzaju formalnością. Akta, pisma, książki etc., skonfiskowane po 25 IX 1953,
zwrócili – jednakże nie wszystkie – funkcjonariusze Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego,
27 XI 1956. Por.: Jan Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), (Warszawa: „Neriton”,
2003): s. 139–140; Wiesław J. Wysocki, „Osaczanie Prymasa. Kardynał Wyszyński w operacyjnym
»rozpracowywaniu« przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Urząd ds. Wyznań” [w:] Polska Prymasa Wyszyńskiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów Roku Prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Tarnów, 26 IV 2001, (Tarnów: „Biblos”, 2001): s. 104–105.
6
Podaję w układzie chronologicznym (w nawiasach sygnatury mikrofilmów w archiwum IPN)
– 1) okres 22 X 1948–22 II 1949: rękopis (sygn. AIPN, 01283/99) i dwa maszynopisy (sygn. AIPN,
01283/99 oraz sygn. AIPN, 01283/103); 2) Rok 1952: dwa maszynopisy obejmujące, każdy z osobna,
cały rok (sygn. AIPN, 01283/99 oraz sygn. AIPN, 01283/103), a także jeden maszynopis niepełny,
bo z luką (zapisy od 19 IX do 3 X) – w posiadanej przeze mnie kserokopii brakuje kart 171–179
(sygn. AIPN, 01283/99); 3) Rok 1953 (do 20 IX): rękopis w dwóch częściach (sygn. AIPN, 01283/100
oraz AIPN, 01283/101), oraz jeden maszynopis (sygn. AIPN, 01283/103). W formie teczek w zespole
AIPN 0648.
1

2
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BUiAD IPN, sygn. AIPN, 01283/102 (mikrofilm). Odpisy, odręczne oraz w kopiach przepisanych
na maszynie, zaczynają się od zapiski z 25 IX 1953 (a więc od dnia aresztowania) do początków lipca
1954 (odpis listu do Prezydium Rządu z 2 VII 1954). W „Spisie zawartości teczki” figurują także
informacje o istnieniu odpisów z okresu 1 IX 1954–31 VIII 1955, nie ma ich jednakże w udostępnionej mi kserokopii. Odpisy z dziennika Prymasa posiadają na ogół dwie daty (data zapiski Prymasa
oraz data przekazania odpisu) i są tytułowane „Doniesienie agencyjne” (źródło „Ptaszyńska”, przyjął
„JŻ”), podobnie jak codzienne obu meldunki współwięźniów (s. Graczyk i ks. Stanisława Skorodeckiego).
8
Chyba, że odpisy były dokonywane wybiórczo, nie wskazuje jednak na to treść zachowanych fragmentów, trudno także sobie wyobrazić, by władze bezpieczeństwa nie były interesowały całością powstających tekstów Prymasa, zdając się w tej mierze na intuicję s. Graczyk.
9
Być może na tekście autentycznych wspomnień (bo nie ma podstaw sądzić, że zostały one spreparowane) zamierzano sporządzić jakąś „fałszywkę” lub wykorzystać ich fragmenty przeciwko Prymasowi. W ten sposób usiłowano doprowadzić do kompromitacji kard. Karola Wojtyły w latach
siedemdziesiątych, preparując w Departamencie IV MSW „pamiętniki” bliskiej mu osoby. Zob.:
„Informacja o działalności komórek „D” pionu IV byłej Służby Bezpieczeństwa, luty 1991”, Biuletyn
IPN, nr 1 (24), styczeń 2003, s. 47.
10
Zob.: Wiesław Jan Wysocki, „Kłopoty z »materiałami« resortu bezpieczeństwa dotyczącymi antykościelnej polityki państwa komunistycznego (na przykładzie »spuścizny« związanej z osobą kard.
Stefana Wyszyńskiego)”, Ateneum Kapłańskie, T. 142: styczeń-luty 2004, z. 1 (1569), s. 44, 47. Jako
ciekawostkę można podać, że kopie tych Pamiętników, w postaci maszynopisu, przekazał pierwszy
prezes IPN prymasowi Józefowi Glempowi, z informacją, że chodzi o autentyczne wspomnienia
Stefana Wyszyńskiego.
11
BUiAD IPN, sygn. AIPN, 01283/102 (mikrofilm); pt. „31 IV 54–20 VI 54. Pamiętnik Ptaszyńskiej”.
Dziennik s. Graczyk wydał Marian P. Romaniuk, Kryptonim „Ptaszyńska”. (Donosy na Prymasa), (Londyn: Plus Publications Ltd., 1993), na podstawie fotokopii udostępnionych autorowi przez ministra
spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka. Zob. także: Antoni Poniński, „Przegląd publikacji dotyczących uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego”, Ateneum Kapłańskie, T. 142: styczeń-luty 2004, z. 1
(1569), s. 170.
12
BUiAD IPN, sygn. AIPN, 01283/104–108 (w postaci mikrofilmów). Kserokopie tychże meldunków (około 700 stron w dwóch teczkach) oraz teczkę dokumentów dotyczących Prymasa z lat
1966–1971 przekazał IPN w maju 2002 do Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Zob.: ks. Antoni
Poniński, „Dokumentacja cierpienia, które przyniosło zwycięstwo”, Ateneum Kapłańskie, T. 142: styczeń-luty 2004, z. 1 (1569), s. 4–6.
13
BUiAD IPN, sygn. AIPN, 00170/52 („Krystyna” – 10 tomów; „Ptaszyńska” – 4 tomy). Zob. także:
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), (Warszawa: „Neriton”, 2003): s. 137, 141,
143.
14
Tenże, „Bilans pierwszego pięciolecia. Internowany Prymas o relacjach państwo-Kościół w latach
1948–1953. Nowe ustalenia na podstawie meldunków funkcjonariuszy UB z okresu internowania
kard. Stefana Wyszyńskiego (1953–1956)”, Ateneum Kapłańskie, T. 142: styczeń-luty 2004, z. 1 (1569),
s. 22–32.
15
Jak można domyślić się z charakterystyki jego zawartości, pióra W.J. Wysockiego. Zob. jego Kłopoty z „materiałami”..., s. 44. Co prawda Urząd Ochrony Państwa, faktyczny i prawny następca SB,
został powołany do życia formalnie w maju 1990, jednak SB funkcjonowała do końca lipca tr.
16
Tamże.
7
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Przechowywany w BUiAD IPN w formie mikrofilmów inwentarz 01283, zawierający 1667 pozycji,
w tym poz. od 1432 do 1660 dotyczą innych wyznań chrześcijańskich oraz religii. Osoby Prymasa
dotyczą bezpośrednio (podaję istniejące tytuły działów i numery pozycji w inwentarzu): 1) „Prymas.
Pamiętniki Wyszyńskiego” 97–103 i Pro memoria z lat 1948/1949, 1952–1953); 2) „Izolacja Wyszyńskiego” 104–108 (w tym Pro memoria z lat 1953–1954/1955 oraz meldunki komendantów z miejsc
odosobnienia); 3) „Sprawy ewidencji operacyjnej” 109–125 (inwigilacja Prymasa przez organy bezpieczeństwa w latach 1946–1970); 4) „Kazania kardynała Wyszyńskiego” 126–192 (stenogramy kazań Prymasa i korespondencja z lat 1948–1972); 5) „Korespondencja zagraniczna Wyszyńskiego”
193–201 (z lat 1951–1974); 5) „Korespondencja krajowa Wyszyńskiego” 202–206 (z lat 1948–1968);
6) „Telegramy krajowe i zagraniczne” 207–208 (do 1973); 7) „Zbiór dokumentów dot. walki ideowopolitycznej prowadzonej przez Wyszyńskiego” 209–218 (z lat 1957–1968); 8) „Rodzina Wyszyńskiego” (219–222); 9) „Materiały różne dot. Wyszyńskiego” 223–256.
18
Marian P. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia,
t. I–IV, (Warszawa: „Pax”, 1994–2002), kalendarium.
19
W nowym, wielotomowym wydaniu biografii: Peter Raina, Kardynał Wyszyński, t. I–V, (Warszawa:
„Książka Polska”, 1993–1996).
20
Obecnie w BUiAD IPN; z zespołu „Izolacja Wyszyńskiego”, sygn. AIPN, 01283/106 („Meldunki
okresowe za lata 1954–1956”) oraz z zespołu „Materiały różne dot. Wyszyńskiego”, sygn. AIPN,
01283/246 („Notatki dot. ocen problemów politycznych”). Wiesław Jan Wysocki, „Osaczanie Prymasa. Kardynał Wyszyński w operacyjnym »rozpracowywaniu« przez Ministerstwo Bezpieczeństwa
Publicznego i Urząd ds. Wyznań” [w:] Polska Prymasa Wyszyńskiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów Roku Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Tarnów, 26 IV 2001, (Tarnów: Biblos,
2001): s. 85–161; wersja rozszerzona: Tenże, Osaczanie Prymasa, (Warszawa: b.w., 2002).
21
Bogdan Piec, Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski w dokumentach aparatu bezpieczeństwa PRL
(1953–1956), (Warszawa: „Verbinum”, 2001). Jest to najwyraźniej edycja teczki archiwalnej (z ww. zespołu „Izolacja...”), pt. „Podstawowe dokumenty dot. izolacji”, obecnie w BUiAD IPN, sygn. AIPN,
01283/104.
22
Por.: Piotr Nitecki, „Stan badań na życiem i działalnością kard. Stefana Wyszyńskiego” [w:] Studia
Gnesnensia, T. VIII, (Gniezno: Redakcja Studia „Gnesensia”, 1984/85): s. 88–89.
23
Marian Bizan, „Posłowie” [w:] Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski, Dzieła zebrane, t. I:
1949–1953, (Warszawa: „Soli Deo”, 1991): s. 279–280; Marian Bizan, Mirosława Plaskacz, „Posłowie”
[w:] Dzieła, t. II: 1953–1956. Okres więzienny, (Warszawa: „Soli Deo”, 1995): s. 256.
24
M. Bizan, „Posłowie” [w:] Dzieła, t. I, s. 260–277.
25
W książce Beatyfikacja Ojca Maksymiliana Marii Kolbe. Wybór dokumentów i przemówień, (Rzym:
Zakłady Naukowe Seminarium Polskiego w Orchard Lake, 1971): s. 53–66. Toż, S. Wyszyński, Nie
gaście ducha ojca Maksymiliana. Wybór przemówień i listów, (Niepokalanów: Wyd. OO. Franciszkanów,
1996): s. 185−195.
26
„Był człowiek posłany od Boga, a Jan mu było na imię” (Wspomnienia o papieżu Janie XXIII) [w:]
W nurcie zagadnień posoborowych, t. 5, (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1972): s. 41–166;
Stefan kardynał Wyszyński, Przyjaciel Boga i ludzi. Wspomnienia o Janie XXIII, (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek – Wydawnictwo „Soli Deo”, 2000): s. 188.
27
Andrzej Micewski, Kardynał Wyszyński Prymas i mąż stanu, t. II, (Paris: Ed. du Dialogue–SEI, 1982):
s. 191 (przedruk krajowy).
28
Jako osobny rozdział: „Okres więzienny: »In vinculis pro Ecclesia«… Rywałd, Stoczek, Prudnik,
Komańcza (1953–1956) (Z notatek duchowych)” [w:] Stefan Kard. Wyszyński, Wszystko postawiłem
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na Maryję, (Paris: Ed. du Dialogue–SEI, 1980): s. 69–107 (w tym króciutka zapiska na Jasnej Górze z 2
XI 1956, czyli już po uwolnieniu Prymasa).
29
Stefan Kardynał Wyszyński, Zapiski więzienne, (Paris: Ed. du Dialogue–SEI, 1982) i szereg wydań
późniejszych.
30
Montmorency (Centre du dialogue), następnie Polski Ośrodek Myśli Soborowej, Rzym-Warszawa.
31
Znaki Czasu, nr 2 (1986)−nr 28 (1992).
32
Pismo Okólne, nr 2–57 (1987); nr 1–2 (1988). Tekst dostępny m.in. w Instytucie Prymasowskim i w
Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.
33
S. Wyszyński, „Pro memoria”. Zapiski roku 1952, z. 1, bdmw.
34
P. Raina, Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, t. III, (Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1988).
Fragmenty o stosunkach państwo-Kościół (s. 550–598), 1952: 2 I, 5–6 I, 9 I, 12–16 I, 18 I, 21 I, 23–24
I, 26–27 I, 1 II, 3 II, 7–8 II, 10–12 II, 21–22 II, 24–25 II, 27–28 II, 5–6 III, 8–9 III, 15 III, 19–23 III, 26
III, 29 III, 31 III, 9 IV, 25 IV, 16 V, 21 V, 23–26 V. Fragmenty o rozmowach z Franciszkiem Mazurem (s.
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Giovanni Sale, Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi. Dokumenty z tajnego archiwum
(Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007)
watykańskiego odtajnione w 2004 r.
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Niedawno do rąk polskiego czytelnika trafiła książka jezuity, ojca Giovanniego
Sale, p.t. Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi. Dokumenty z tajnego archiwum watykańskiego odtajnione w 2004 r. Praca składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza obejmuje bardzo
obszerny wstęp merytoryczny poświęcony sytuacji Niemiec w latach 30., funkcjonowaniu
Kościoła katolickiego a także działalności dyplomacji watykańskiej w obliczu wzrastającego znaczenia narodowych-socjalistów. Autor wiele miejsca poświęca również polityce
III Rzeszy wobec ludności żydowskiej. Pojawia się też problem polityki Watykanu w czasie
II wojny światowej oraz jej międzynarodowych uwarunkowań. Drugą część książki stanowi
wybór stu trzydziestu sześciu dokumentów pochodzących z zasobu archiwum watykańskiego z lat 1930–1938. Dominują wśród nich raporty nuncjusza apostolskiego w Berlinie,
abpa Cesare Orsenigo, kierowane do watykańskiego Sekretariatu Stanu.
Zaprezentowana publikacja pozwala nam nie tylko wzbogacić wiedzę na temat polityki Watykanu w okresie międzywojennym, ale również na postawienie kolejnych pytań
o rolę dyplomacji watykańskiej i mechanizmy jej funkcjonowania w okresie międzywojennym, a także w czasie II wojny światowej. Szczególnie ten drugi problem wzbudza do dnia
dzisiejszego wiele emocji i niejednokrotnie staje się okazją do formułowania nieprawdziwych i nie mających potwierdzenia w materiałach źródłowych tez. Co gorsza, tezy te przenikają nie tylko do publicystyki, ale również prac o charakterze naukowym.
Krytycy polityki Watykanu wobec III Rzeszy w latach 30., jak i w okresie II wojny
światowej, formułują w stosunku do Piusa XII oskarżenia o sympatyzowanie z Niemcami.
Uznając co prawda wyjątkowe predyspozycje kard. Pacellego do sprawowania powierzanych
mu kolejnych funkcji w Sekretariacie Stanu, najpierw przez Leona XII, a następnie Piusa XI,
które czyniły zeń znakomitego kandydata do objęcia Tronu Piotrowego, zdają się oceniać
politykę Watykanu w oderwaniu od wszelkich realiów politycznych i społecznych, w jakich
przyszło jej działać. Kardynał Pacelli znał nie tylko doskonale sytuację Kościoła katolickiego w Niemczech. Jako nuncjusz apostolski w Berlinie zetknął się również z problemami, jakie napotykała dyplomacja watykańska zmierzająca do wypracowania skutecznego modelu
tzw. polityki wschodniej.
Pełniąc funkcję Sekretarza Stanu kard. Pacelli konsekwentnie utwierdzał papieża w słuszności polityki konkordatowej. Po podpisaniu umów z Bawarią (1925) i Prusami (1929) doprowadził do porozumienia w negocjacjach z Badenią (1932) i rok później
z rządem III Rzeszy. Jak możemy wnioskować z opublikowanych przez o. Sale dokumentów
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tym, co skłoniło Watykan do podpisania konkordatu była koniczność ochrony interesów
katolików w Niemczech, a także instytucji katolickich, coraz bardziej zagrożonych przez
agresywną działalność NSDAP. Autor zwraca również uwagę, iż Pacelli doskonale zdawał
sobie sprawę, że Hitler i jego otoczenie nie zamierzali przestrzegać postanowień konkordatowych.
Rozpatrując politykę Watykanu wobec Niemiec należy zwrócić uwagę na sytuację
międzynarodową, która miała duże znaczenie zarówno za pontyfikatu Piusa XI, jak jego
następcy. Postanowienia konferencji pokojowej w Wersalu miały nie tylko podstawowe znaczenie dla politycznej racji stanu Niemiec, ale również zaciążyły, na miejscu jakie ten naród
zajął w dyplomacji Watykanu. Zasadniczy kierunek polityki papieskiej był skierowany na
Niemcy. Nie było to bynajmniej świadectwo germanofilstwa, o które wielokrotnie oskarżano papieża Pacellego, ale wzgląd na siłę i wysoki stopień zorganizowania niemieckiego katolicyzmu. Jak zauważa znawca tematu, Maciej Mróz „jakkolwiek w Watykanie liczono na
zastąpienie przez katolicką Polskę utraconego przez równie katolicką Austrię, dotychczaso- 483
wego znaczenia na mapie politycznej Europy Środkowowschodniej, to jednak potencjał odrodzonej Rzeczpospolitej i jej katolicyzm był dla Rzymu nieporównywalny w porównaniu
z zasobami i dynamizmem zarówno katolicyzmu niemieckiego, jak i samych Niemiec”.1
Wobec tego osobiste zaangażowanie kard. Pacellego w sprawy Kościoła w Niemczech, najpierw jako pracownika Sekretariatu Stanu, a później papieża, nie było podyktowane sympatią osobistą. Dyplomacją watykańską nie rządzą bowiem względy osobiste, a Kościół
katolicki nie wyrzekł się prób budowania swych struktur na drodze negocjacji, choć często
stawało się to przyczyną oskarżeń o oportunizm.
U progu II wojny światowej znalazło to szczególne odzwierciedlenie w wymiarze
politycznym. Papieskie działanie na rzecz pokoju szybko okazało się dążeniem do zapobieżenia wojnie za wszelką cenę. Pius XII był gotowy do spełnienia roli mediatora między
Polską a Niemcami. Mediacja ta jednak sprowadzała się do nakłaniania polskiego rządu do
umiarkowania wobec szantażu III Rzeszy i wyrażenia nadziei na znalezienie polsko-niemieckiego modus vivendi. Gdy okazał się on niemożliwy i we wrześniu 1939 r. Polska stała się celem agresji najpierw niemieckiej, a następnie sowieckiej, Pius XII zachował dyplomatyczną
ostrożność. Hamowany wieloma względami nie napiętnował popełnianych zbrodni. Zdaniem historyka tego okresu, ks. Zygmunta Zielińskiego najistotniejszym była chęć zagwarantowania sobie, dzięki bezstronności, możliwości pośredniczenia w chwili krytycznej,
kiedy pokój będzie jedyną alternatywą dla walczących.2 Mając na celu możliwość uczestniczenia w budowaniu fundamentu powojennego ładu papież był zwolennikiem zachowania
bezstronności wobec stron konfliktu. Postawa ta, choć krytykowana za opieszałość w zajęciu
otwartego stanowiska wobec niemieckich zbrodni, początkowo mogła wydawać się słuszna.
Obiektywnie opierała się na zasadzie uniwersalizmu sprawowanego przez papieża urzędu,
a także misji samego Kościoła. Papież doskonale zdawał sobie sprawę, iż żądane potępienia zbrodni pociągnęłoby za sobą także konieczność napiętnowania ich sprawców, na co
w określonych warunkach politycznych dyplomacja watykańska nie mogła sobie pozwolić.
Z jednak strony bowiem nie ulegało kwestii, kto jest agresorem w działaniach wojennych,
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nie ulegały także kwestii stosowane przezeń barbarzyńskie metody eksterminacji mieszkańców okupowanych terenów. Z drugiej jednak strony uczynienie za dość oczekiwaniom
opinii publicznej byłoby równoznaczne z potępieniem katolików walczących w szeregach
armii niemieckiej. Była to zarazem armia zwycięska, której sukcesy czyniły niepewnym wynik kampanii wojennej, a także zasady późniejszego pokoju, który bez względu na warunki
powinien gwarantować swobodę religijną.
Postawa ta miała stanowić szansę konstruktywnego działania na rzecz pokoju. Stało się to jednak niewykonalne z uwagi na niekorzystną dla papieża ewolucję układu sił politycznych podczas konfliktu. Wejście Związku Sowieckiego do grona Aliantów, a następnie
decydentów o kształcie powojennego świata, czyniło niemożliwym wszelki dialog. Stanowisko papieża dobrze scharakteryzował kard. Agostino Casaroli: „Pius XII pozostał w tym
okresie defensor fidei, co jednało mu wielką miłość, ale i rodziło silne antypatie. Był on z temperamentu dyplomatą i przez wiele lat zajmował się prowadzeniem negocjacji z władzami
mu nieprzychylnymi. Jemu przypadło, w swoim czasie, prowadzenie rozmów konkordatowych z Niemcami Hitlera. Ale w przypadku „socjalizmu realnego”, który potem zapanował, sytuacja była pod wieloma względami głęboko odmienna. Samo doktrynalne i dyscyplinarne wyjaśnienie, dokonane przez papieża w ramach tego, co uważał za swój obowiązek
duszpasterski, uniemożliwiło mu podjęcie rozmów. A pamięć o rozmowach z dyplomatami
radzieckimi, kiedy był nuncjuszem apostolskim w Niemczech w latach 1924–1926, też nie
mogła go do tego specjalnie zachęcać”.3
Stosunek Kościoła Powszechnego do komunizmu był doskonale znany od chwili
ogłoszenia w 1937 r. encykliki Piusa XI Divini Redemptoris. Papież przedstawił komunizm
jako ideologię sprzyjającą szerzeniu nienawiści poprzez promowanie walki klas i tworzenie
zafałszowanego obrazu stosunków społecznych. Ideologia ta legła u podstaw zbrodniczego
systemu politycznego, dążącego do pozbawienia jednostki jej elementarnych praw. Pogląd
ten obowiązywał również w czasie pontyfikatu Piusa XII. Wbrew twierdzeniom krytyków,
Pacelli w równej mierze dostrzegał zagrożenie ze strony ideologii nazistowskiej, jak i komunistycznej. Dał temu wyraz chociażby w swym orędziu radiowym 24 grudnia 1941 r. mówiąc:
„w niektórych krajach ateistyczne pojęcie państwa wraz ze swymi mackami tak omotało jednostkę, iż prawie pozbawiło ją niezawisłości w życiu prywatnym i społecznym”.4 Zdaniem
papieża ratunkiem był powrót do wiary i zachowanie moralnego prawa, na którym miałby się
oprzeć przyszły pokój. Słowa te odnosiły się w równym stopniu do III Rzeszy, jak i do Związku Sowieckiego. Ojciec Święty nie bagatelizował żadnego zagrożenia. Świadczy o tym wypowiedź monsiniore. Domenico Tardiniego, sekretarza Kongregacji do Spraw Nadzwyczajnych Kościoła, który napisał: „W aspekcie ideologicznym komunizm i nazizm są w równym
stopniu fałszywe i zgubne, obydwa materialistyczne, obydwa antyreligijne, obydwa niszczące
najbardziej elementarne prawa osoby ludzkiej, obydwa – nieprzejednani wrogowie Stolicy
Apostolskiej”.5 Należy jednak pamiętać, iż w pierwszej połowie lat 30. Watykan traktował
nazizm jako ideologię, która w przeciwieństwie do komunizmu, była wciąż w fazie rozwoju.
Publiczne jej potępienie oznaczałoby natychmiastowe obranie antychrześcijańskiej polityki
przez nazistów. Gdy Watykan zdał sobie sprawę z prawdziwego oblicza ideologii nazistow-
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skiej, zabrał głos w postaci encykliki Mit brennender sorge, zaś po wizycie Hitlera w Rzymie
w syllabusie zawierającym osiem antyrasistowskich tez. Przygotowanie encykliki odnoszącej
się do sytuacji Kościoła w Niemczech stanowiło element szerszego planu nastawionego na
oddalenie od Stolicy Apostolskiej oskarżeń o sprzyjanie lub wrogie nastawienie wobec reżimów XX w. Dla Piusa XI nie istniała bowiem zasadnicza różnica w błędach doktrynalnych
pomiędzy komunizmem z nazizmem. W świetle dostępnych dla historyków dokumentów,
nieuprawniony wydaje się sąd, jakoby papież pomniejszał znaczenie ideologii nazistowskiej
i przymykał oczy na popełniane przez jej wyznawców zbrodnie dążąc tym samym do obrony
Kościoła niemieckiego przed naporem idei komunistycznej. Dla Piusa XII każda z nich była
zbrodnicza i uwłaczająca godności osoby ludzkiej.
Bardzo istotnym i zarazem kontrowersyjnym problemem poruszonym w pracy
o. Sale jest stosunek Episkopatu Niemiec oraz Stolicy Apostolskiej do Żydów w okresie
umacniania się władzy nazistów oraz w czasie II wojny światowej. Warto zwrócić uwagę, iż
już 4 kwietnia 1933 r. w odpowiedzi na kolejną falę przemocy wobec ludności żydowskiej 485
kardynał Pacelli skierował do abpa Orsenigo notę, w której wyraźnie polecił mu, by episkopat niemiecki zwrócił szczególną uwagę na położenie Żydów. Należy jednak podkreślić,
że w kilka dni po nadesłaniu wspomnianej noty sytuacja w Niemczech uległa gwałtownej zmianie. Po ogłoszeniu 7 kwietnia 1933 r. ustawy o odbudowie służby państwowej, jak
pisał abp Orsenigo „Walka antysemicka […] przybrała charakter państwowy. Interwencja
w imieniu Stolicy Apostolskiej byłaby równoznaczna z protestem wobec ustawy rządowej.
Nic nie wspominając o depeszy, omówiłem sprawę z biskupem. Spróbuje on przedstawić
rządowi pragnienia katolików wynikające z uniwersalnego uczucia miłości”.6 Episkopat
protestował przeciwko postanowieniom ustawy z uwagi na fakt, że uderzały one również
w katolików. Wyrazem protestu stał się komunikat konferencji episkopalnej w Fuldzie z 9
kwietnia, w którym potępiono nie tylko politykę nazistów wobec katolików, ale też – jak
to określono – „wielu wiernych obywateli”.7 Nie ulega wątpliwości, iż pod tym pojęciem
rozumiano również ludność żydowską.8
Choć Episkopat niemiecki potępił ustawy antysemickie nie należy zapominać, iż
wobec wrogiej polityki rządu III Rzeszy w stosunku do Kościoła katolickiego i jego członków trudno wymagać od hierarchów, by centralnym problemem działalności duszpasterskiej uczynili położenie ludności żydowskiej. Zdaniem biskupów ich głównym zadaniem
była obrona katolików, w tym także konwertytów z judaizmu, których prawa były coraz
bardziej zagrożone. W świetle opublikowanych przez o. Sale dokumentów nie wytrzymuje
krytyki teza jakoby Stolica Apostolska nie uczyniła nic w obronie Żydów. Za pośrednictwem oficjalnych oraz nieoficjalnych kanałów dyplomatycznych wstawiała się za ludnością żydowską. Kwestię tę poruszył również Sekretarz Stanu podczas wizyty wicekanclerza
von Papena w Watykanie w kwietniu 1933 r. Oceniając politykę Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do Żydów należy zdawać sobie sprawę ze sposobu myślenia zarówno katolików,
jak i protestantów, dla których ograniczenie przewagi Żydów w niektórych zawodach oceniano pozytywnie. Nie oznaczało to jednak bynajmniej przyzwolenia Kościoła dla rasizmu
oraz aktów przemocy wobec ludności żydowskiej.
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Praca o. Sale, choć nie pozbawiona mankamentów, takich jak chociażby brak aparatu krytycznego w edycji dokumentów, zdecydowanie zasługuje na uwagę polskiego czytelnika. Odtajnione w 2004 r. dokumenty z archiwów watykańskich poszerzają dotychczasową
wiedzę o sytuacji Kościoła katolickiego w Niemczech w latach 1930–1938, ale także kulisach funkcjonowania dyplomacji watykańskiej w okresie międzywojennym. Opublikowane dokumenty stanowią bardzo ciekawe uzupełnienie, monumentalnej dwunastotomowej
edycji dokumentów p.t. Actes et Documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale
poświęconej polityce Stolicy Apostolskiej w okresie II wojny światowej.
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Peter D. Stachura
Nieudana synteza
Sean Martin, Jewish Life in Cracow, 1918–1939        (London& Portland,
Oregon: Vallentine Mitchell, 2004)
Niewiele jest tak drażliwych i wzbudzających kontrowersje tematów w historii
II Rzeczpospolitej jak stosunki polsko-żydowskie. Niestety obszerna historiografia poświecona temu tematowi ma często charakter tendencyjny, wiele w niej niczym nie uzasadnionych odwoływań do „polskiego antysemityzmu”, podczas gdy nie ma prawie właściwie
wzmianki o „żydowskim antypoloniźmie”. Jedna strona jest konsekwentnie przedstawiana
jako agresor, a druga jako bezbronna ofiara. Końcowym efektem tego rodzaju podejścia jest 487
jednostronne, i w znacznym stopniu nieprawdziwe, przedstawienie posiadającego wielkie
znaczenie fenomenu historycznego.
Sean Martin deklaruje, że celem jego monografii jest naprawa tego pożałowania
godnego stanu rzeczy poprzez skupienie się na żydowskiej społeczności międzywojennego
Krakowa, która stanowiła mniej więcej czwartą część ogółu mieszkańców miasta. Czyniło
to z niej piąta co do wielkości społeczność żydowską w ówczesnej Polsce (po Warszawie,
Łodzi, Wilnie i Lwowie). I tak w 1924 r. Żydzi stanowili 46.197 z ogółu 184.415 mieszkańców, podczas gdy w 1939 r. liczby te wynosiły odpowiednio: 64.958 i 251.451. Ludność
żydowska, która na codzień posługiwała się językiem jidish, żyła głównie w dzielnicach:
Kazimierz, Stradom i Podgórze.
Badania Martina nie uwzględniają szerokiego kontekstu historycznego, koncentrując się jedynie na opisie żydowskiego życia kulturalnego i religijnego, żydowskiej prasy
i instytucji edukacyjnych, które świadczą o wysokim stopniu akulturacji. Najważniejsze
przykłady to m.in.: największy i jedyny polskojęzyczny dziennik (Nowy Dziennik), który
od momentu założenia w lipcu 1918 r. był wyrazicielem orientacji syjonistycznej; prywatne Gimnazjum Hebrajskie, w którym językami wykładowymi były zarówno hebrajski,
jak i polski. Rozwój w tych, jak i w innych dziedzinach, określany jest jako „tętniący
życiem”, „twórczy” i „wielostronny”. Jednakże szerszy kontekst polityczny i społeczno-polityczny (partie polityczne, związki zawodowe, korporacje, organizacje pomocy
społecznej) został przez Martina wyłączony z pola zainteresowania, co nadaje jego pracy
nieco wykoślawiony wygląd. Znacznie poważniejsze zastrzeżenia budzi główna hipoteza
przedstawiona w książce, mianowicie teza, jakoby Żydzi krakowscy mogli kształtować
swoją odrębną tożsamość narodową i etniczną, podczas gdy zdecydowana większość
z nich stała się jednocześnie lojalnymi i patriotycznymi obywatelami Rzeczpospolitej
Polskiej. Hipoteza ta, podpierana wieloma semantycznymi „chwytami”, powtarzana jest
wielokrotnie na kartach książki, jak gdyby zwykłe powtarzanie było równoważne z dowodem.
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Podstawowe sprzeczności, jakie zawiera praca Martina znacznie zmniejszają jej
wartość naukową. Autor nie znajduje związku pomiędzy ekspansywną ewolucją społeczności żydowskiej Krakowa a tolerancją okazywaną przez rząd polski, szczególnie po zamachu majowym Piłsudskiego. Zamiast tego tekst książki roi się od nieudokumentowanych,
mglistych wzmianek o „polskim antysemityzmie”, który oczywiście istniał, ale nie był tak
wszechobecny i gwałtowny, jak to się sugeruje. W końcu endecja, główny ruch polityczny
kojarzony z wrogością wobec Żydów, pozostał aż do późnych lat 30. względnie słabą siłą
w mieście, niezależnie od poparcia udzielanego jej przez niektórych wybitnych profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego, takich jak: Władysław Konopczyński czy Wacław Sobieski.
Ogólnie rzecz biorąc, w rzeczywistości Żydzi nie padali ofiarą dyskryminacji, lecz cieszyli
się wolnością w dziedzinach: gospodarczej, edukacyjnej, kulturalnej i religijnej. Wdzięczność raczej i obywatelskie duma, a je „złośliwy krytycyzm” powinny być reakcją Żydów na
swoje dość komfortowe położenie, a Martin jako badacz powinien to zagadnienie poddać
analizie, nie zaś ignorować.
Nie otrzymujemy wyjaśnienia (oprócz stereotypów o „polskim nacjonalizmie”
i „polskim antysemityzmie”) faktu, że pomimo tak znacznego ożywienia żydowskiego życia w Krakowie syjonizm stał się pod koniec lat 20. dominującą siłą polityczną w społeczności żydowskiej, zyskując coraz większe wpływy w następnej dekadzie. Czy naprawdę mamy
uwierzyć, że równolegle z powstaniem syjonizmu i towarzyszącym temu drastycznym
spadkiem poparcia dla asymilacji (zalecanej wcześniej przez takich przywódca żydowskich
jak Adolf Gross), Żydzi byli dobrymi, godnymi zaufania, patriotycznymi Polakami? Wyjątki przywołane przez Martina (Mieczysław Kaplicki, prezydent miasta pod koniec lat 30.,
dr Władysław Natanson rektor UJ na początku lat 20. i generał Bernard Mond komendant
Garnizonu Krakowskiego) nie stanowią potwierdzenia rzekomej reguły. Wprost przeciwnie.
Autor wspomina, że przywódcy żydowskiej społeczności w Krakowie pragnęli osiągnąć
cele, które można określić raczej jako kulturalne, niż polityczne. W podobnym duchu zauważa, że przywódcy żydowscy próbowali rozwinąć nową formę żydowskiej tożsamości,
która pozwalałaby na uczestniczenie w kulturze zarówno mniejszości, jak i większości.
Uważali też, że domaganie się odmiennej tożsamości kulturowej, a nawet narodowej, nie
stoi w sprzeczności z działaniami nakierowanymi na integrację z kulturą większości. Tak
więc główna hipoteza Martina jest zupełnie niewiarygodna, bowiem nigdzie nie poświęca
on najmniejszej uwagi zakazanemu tematowi „żydowskiego antypolonizmu” w Krakowie
czy gdziekolwiek indziej.
Faktem jest, że pomimo wspaniałomyślnych swobód i możliwości rozwoju
udzielonych Żydom ich odpowiedzią był żydowski, a nie polski, nacjonalizm. Palestyna, a nie Polska była ich najważniejszą ojczyzną. Innymi słowy, znacznemu postępowi
poczynionemu przez Żydów w Krakowie, zarówno materialnemu, jak i duchowemu, towarzyszyło rosnące emocjonalne i polityczne wyobcowanie i resentyment wobec II RP.
W przeciwieństwie do powtarzanych przez Martina, lecz nieudokumentowanych twierdzeń, Żydzi demonstrowali coraz mniejszą lojalność jako polscy obywatele. Było dla nich
rzeczą niemożliwą jednoczesne osiągniecie syntezy bycia „dobrymi” Żydami (według
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wskazań doktryny syjonistycznej) i „dobrymi” Polakami (według powszechnie przyjętych kryteriów). W związku z tym wpisując się w złą tradycję powielania mitów o wrodzonym polskim antysemityzmie w Polsce w okresie międzywojennym, książka Martina
plasuje się niestety w tej licznej kategorii jednostronnych i nieprawdziwych opisów stosunków polsko-żydowskich.
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Chociaż klasyczne dzieło Johna A. Armstronga o korzeniach nacjonalizmu, tzn.
o „narodach przed narodami”, zostało wydane w 1982 r. nadal zasługuje na uwagę. Autor określa tożsamość narodową jako „intensywną identyfikację grupową” (intense group
identification) i już na samym początku wymienia pytania badawcze przyświecające pracy:
„Co, oprócz przypadków bliskości przestrzennej lub presji przeważającej siły, związywało
ludzi razem w wielkich skupiskach? A przede wszystkim, jakie są składniki cementu, który podtrzymywał grupową tożsamość przez wieki?”.1 Naukowcy i intelektualiści krytyczni
lub wprost wrogo nastawieni wobec „nacjonalizmu” zwykle podkreślają „przypadkową”
naturę powstawania nowoczesnych narodów. Uważają, iż osoby pozostające pod wpływem
„nacjonalizmu” zwyczajnie deifikują historyczne zbiegi okoliczności. Benedict Anderson
(marksista, autor słynnej książki o nacjonalizmie pt. Imagined Communities [Wyobrażone
społeczności], podchodzi do „nacjonalizmu” w miarę neutralnie w porównaniu z np. Ericiem Hobsbawmem czy Ernstem Gellnerem) cytuje nawet badacza rzekomo „życzliwego”
nacjonalizmowi (Toma Nairna), który porównuje ten „w zasadzie nieuleczalny (largely incurable)” weltanschauung z „nerwicą”, „patologią”, „obłędem” i „infantylizmem”.2 Autor przyznaje oczywiście, iż narody są dziełem rozwoju historycznego, lecz przekonuje, że oprócz
zwykłych przypadków coś więcej wpłynęło na ewolucję nacjonalizmu(ów) i tożsamości narodowej. Ostatecznie, w historii było wiele przypadków i zbiegów okoliczności, lecz większość z nich nie wytworzyła tożsamości narodowej.
W swej książce Armstrong docenia potęgę mitów, religii, kultury-cywilizacji, idei
i symbolizmu. Słowo „mit” kojarzy się przeważnie z opowieściami albo całkowicie nieprawdziwymi, albo mieszającymi prawdę z fałszem. Autor podkreśla jednak, iż wykorzystuje słowo jako „spójny przekonanie dot. tożsamości, które cechuje mocne przywiązanie
(coherent, strongly held identity belief), bez aluzji co do ich prawdziwości czy fałszywości”.3
Prowadzi nas to do następnej kluczowej koncepcji w pracy Armstronga – do tzw. mythomoteurs – czyli mitów przewodnich, na których opierały się przeróżne państwa w historii
i które stały się później ważnymi składnikami tożsamości narodowych w epoce nowoczesnej.
Trwałe nastawienia umysłowe i „ekstremalne” obyczaje mają większe znaczenie
dla tożsamości etnicznej, twierdzi Armstrong, aniżeli warunki materialne.4 Fakt, iż ludy
europejskie, które przyjęły chrześcijaństwo, preferowały osiadły tryb życia, podczas gdy np.
Arabowie czy Turcy, którzy stali się muzułmanami, byli koczownikami odegrał ważną rolę
w rozwoju tożsamości etnicznych ludów chrześcijańsko-europejskich i muzułmańskich.
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Islam zrodził się początkowo wśród koczowników arabskich, którzy najpierw mieczem
szerzyli wiarę proroka, chociaż koczownicza nostalgia, która miała stać się jednym z ważnych składników tożsamości muzułmanów, rozwinęła się także – bez wpływów arabskich
– wśród tureckich koczowników Azji Środkowej. Miasta są, oczywiście, bardzo ważne dla
muzułmanów z powodów religijnych i ekonomicznych, ale, jak przypomina Armstrong,
Arabowie nadal patrzyli z nostalgią na życie koczownika pustynnego, podczas gdy rajem dla
ludów tureckich były zielone łąki. Chrześcijański Europejczyk, z kolei, idealizował osiadły
tryb życia na swym własnym kawałku ziemi. To samo można powiedzieć o wschodnich
kresach świata islamu (Dar al Islam), gdzie da się zauważyć kontrast pomiędzy islamskimi
mitami, opartymi na koczowniczej nostalgii i chińskimi ideałami osadniczymi (np. chińskiego władcę nazywano „pierwszym oraczem”).
Armstrong przypomina, iż geneza przywiązania terytorialnego, tak ważnego elementu tożsamości narodowych chrześcijańskich Europejczyków, sięga epoki starożytnej.
Dawni Izraelici doświadczyli konfliktu pomiędzy dążeniami osadniczymi i koczowniczy- 491
mi, ale ponieważ byli petites nomades, a nie grandes nomades ich pasterstwo dało się pogodzić z osiadłym trybem życia.5 Grecy i Rzymianie byli rolnikami, chociaż obydwie kultury
miały romantyczne wyobrażenie o pasterstwie. Wynikało to głównie stąd, iż uważano, że
pastuszek ma więcej powodów do szczęścia niż pracujący w pocie czoła oracz. Pojęcie uporządkowanej i ograniczonej przestrzeni (ordered and bounded space), tak ważne dla tożsamości
i mentalności Europejczyków, pochodzi od starożytnych Greków. Dla Rzymian zaś pojęcia
terytorialne i granice odgrywały jeszcze większą rolę. Uparcie wytyczali granice pomiędzy
przeróżnymi terytoriami i jedynie raz (i niechętnie) uznali podmiot nieterytorialny, czyli żydowskiego „etnarchę” (tzn. przywódcę diaspory) w Imperium Romanum.6 Z uwagi na
fakt, iż granice wytyczane przez Rzymian opierały się przeważnie na istniejących już „granicach” plemiennych lub „etnicznych” i przebiegały przez nieużytki lub mokradła (czyli
tereny idealne do obrony) chętnie stosowali się do nich także późniejsi, wczesnośredniowieczni feudałowie-wojownicy. Pomimo politycznych i ekonomicznych warunków tzw.
„wieków ciemnych” Kościół zachowywał rzymskie podziały administracyjne i nazwy terytoriów. Także państwa powstałe na gruzach zachodniego Cesarstwa Rzymskiego opierały
swe roszczenia polityczne na takich rzymskich oznaczeniach terytorialnych jak: Italia, Hispania i Gallia.7 Równocześnie, panowanie nad ludźmi i rodami było ważniejsze w Europie
Środkowej ze względu na rzadsze zaludnienie i fakt, iż takie państwa jak Polska uczyły się
zachodnich (tzn. klasycznych) koncepcji terytorialnych i administracyjnych dopiero od X
w. i to głównie za pośrednictwem Kościoła.8
Armstrong zwraca uwagę na fakt, iż w epoce Pax Romana dało się już zauważyć odchodzenie od więzi genealogicznych i plemiennych na rzecz więzi terytorialnych.9 W średniowiecznej Europie Zachodniej trend ów był wzmocniony przez Tron, Ołtarz i ziemian,
podczas gdy w świecie islamskim dało się zaobserwować tendencję odwrotną. Przedstawiciele ludów niearabskich i niekoczowniczych, jak np. dawni poddani Bizancjum czy Sasanidów perskich, przyjmowali często tożsamość genealogiczną wraz z przechodzeniem na
islam, lecz nie stawali się jednak etnicznymi Arabami.
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Pouczającym jest także przykład tzw. „diaspor archetypicznych” (archetypal diasporas), czyli Żydów i Ormian. Przez wiele wieków poprzedzających powstanie ruchu syjonistycznego czy nacjonalizmu dasznackiego (ormiańskiego) Żydzi i Ormianie stanowili
grupy etnoreligijne świadome swej odrębności względem innych ludów pomimo rozsiania
po wielu częściach świata. Obydwie grupy pielęgnowały pamięć o starodawnej pierwotnej
i świętej siedzibie, czyli o Judei-Palestynie i Armenii. Zarówno Żydzi, jak i Ormianie byli
w czasach starożytnych chwaleni jako dzielni wojownicy i najemnicy. Obydwa ludy parały się w diasporze podobnymi zawodami jako pośrednicy, kupcy, lekarze i kredytodawcy.
Żydzi wyznawali religię „etniczną” lub „plemienną”, lecz ta wiara mojżeszowa zrodziła
w końcu uniwersalistyczne chrześcijaństwo i wpłynęła na Mahometa, proroka uniwersalistycznego islamu. Co ciekawe, Ormianie także rozmyślali o przyjęciu judaizmu i porównywali się z ludem Izraela. Przechodząc jednak na chrześcijaństwo trwali przy własnym
„etnicznym” kościele. Tutaj Armstrong wprowadza ważne pojęcie tzw. „mechanizmów
rozgraniczających” (boundary mechanisms), które mogą opierać się na przeróżnych symbolach, religii, języku lub kulturze i służą do wyrażania odrębności względem innych grup.10
Tłumaczą dlaczego takie ludy, jak Żydzi i Ormanie przetrwały przez wiele wieków jako
odrębne grupy etnoreligijne i etnokulturowe zanim nowoczesny nacjonalizm dał grupom
etnicznym odpowiednie narzędzia konceptualne, pozwalające wyartykułować swój odrębny charakter i tożsamość.
Nacjonalizm i tożsamość narodowa są często porównywane z religią. Jest w tym
wiele prawdy bowiem, jak podkreśla autor, „siła penetracyjna organizacji religijnych” miała wielki wpływ na rozwój tożsamości etnicznej i narodowej przeróżnych ludów.11 Wszak
zanim ludzie myśleli o sobie w kategoriach narodowych widzieli siebie przede wszystkim
jako chrześcijan, żydów, muzułmanów lub wyznawców jakiejkolwiek innej religii. Warto
też zwrócić uwagę na znaczenie języków sakralnych, takich jak łacina czy język arabski,
w chrześcijaństwie i islamie, bowiem ich używanie nie było wyłącznie kwestią lingwistyki.
Np., jak przypomina Armstrong, ucząc się łaciny uczono się także rzymskich koncepcji
prawnych. Organizacje religijne przyczyniły się wielce do rozwoju oświaty, bowiem, aby
nauczać prosty lud nie znający łaciny, Kościół wykorzystywał miejscowe dialekty i języki
do nauczania i wydawania publikacji religijnych. Tak też gwary i narzecza ludowe zostały
spisane i poddawane standardyzacji. Bardzo słusznie nazwano więc Kościół wychowawcą
narodów! Armstrong poddaje krytyce argumentację jakoby przeróżne dawne herezje i schizmy były ruchami społecznymi lub narodowymi pod płaszczykiem religijnym i twierdzi,
iż „trwanie przez długie okresy czasu (persistence over time)” jest kluczem do zrozumienia
dlaczego pewne religie, herezje lub schizmy ostatecznie stały się ważnymi składnikami tożsamości etnicznej różnych narodów.12 Dotyczy to katolicyzmu Polaków, protestantyzmu
północnych Niemców czy szyizmu Persów.
Marzenia o imperium uniwersalnym także mają korzenie starożytne i, jak stwierdza Armstrong, swą genezę czerpią z babilońskiej koncepcji idealnego imperium na ziemi,
odzwierciedlającego porządek niebios. Rzymianie także mieli ambicje uniwersalno-imperialne, lecz ich imperium zanadto rozrosło się a na wschodzie Persja wyrosła na godnego
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rywala. Dwie wielkie uniwersalistyczne religie, chrześcijaństwo i islam, także usiłowały zbudować uniwersalne imperia, ale pierwotny kalifat Umajadów i Abasydów w końcu rozleciał
się na wiele mniej lub bardziej efemerycznych państw i państewek, podczas gdy chrześcijańskim imperiom uniwersalitycznym, tj. imperium karolingów i Św. Cesarstwu Rzymskiemu, nigdy nie udało się zjednoczyć całego świata Christianitas. Różnica polega jednak
na tym, podkreśla Armstrong, iż bardziej koczowniczy muzułmanie, w przeciwieństwie
do chrześcijan, nigdy nie przywiązywali wiele wagi do specyficznych państw. Z kolei, konflikty pomiędzy królami niemieckimi i zarazem Św. Cesarzami Rzymskimi a Papiestwem,
spowodowane przez uniwersalno-imperialne i cezaropapistyczne dążenia tych pierwszych,
przyczyniły się do sojuszów pomiędzy Rzymem a państwami pozostającymi, i pragnącymi
pozostać poza cesarstwem, takim jak: Francja, Węgry i Polska. Tak też do XII w. powstały w Europie podwaliny systemu suwerennych państw. Armstrong podkreśla: „Praktyka
chrześcijańska ustanowiła domniemaną zasadę … o prawowitości każdego autonomicznego i stabilnego państwa”.13 Widać tutaj wpływ tegoż systemu suwerennych państw na ideę 493
suwerennych państw narodowych.
Armstrong zwraca także uwagę na związek pomiędzy miastami a więziami patriotycznymi czy narodowymi. Pojawia się tutaj ponownie kontrast między koczowniczym
islamem i nastawionym na osadnictwo chrześcijaństwem. Dla muzułmanów miasta (jako
takie) pełnią niezbędne funkcje religijne i ekonomiczne, lecz nie są oni przywiązani do specyficznych miast. Od czasów greckich polis natomiast przywiązanie do specyficznych miast
odegrało w Europie ważną rolę. W Grecji, Rzymie i średniowiecznej Europie, miasto było,
pod wieloma względami, „szkołą” obywatelstwa, co pozwoliło Europejczykom, jak twierdzi Armstrong, „przerzucić” swoją lojalność z poszczególnych miast na większe podmioty,
jak np. na państwa dynastyczne. Rolę miast w rozwoju europejskich tożsamości narodowych doceniał także inny badacz nacjonalizmu, Hans Kohn, który twierdził, iż miasta były
kolebkami nowoczesnych narodów, bowiem dochodziło w nich do interakcji pomiędzy
wieloma stanami społeczeństwa.
Lecz co spowodowało owo „przerzucanie” lojalności? Armstrong uważa, że w grę
wchodziła tu „modernizacja” lub, innymi słowy, dążenie władców do wzmocnienia i scentralizowania swych państw. Tak więc epoka od renesansu do rewolucji antyfrancuskiej
przygotowała grunt pod nowoczesny nacjonalizm a absolutyzm, twierdzi Armstrong, „był
preludium do scentralizowanej suwerenności państwa narodowego”.14 Monarchia francuska była pionierem na tym polu, lecz Habsburgowie rychło wprowadzali podobną politykę.
Królewskie armie i biurokracja odgrywały kluczową rolę w centralizujących przedsięwzięciach Paryża i Wiednia i służyły nolens volens jako nośniki proto-nacjonalizacji. Powstawał
tutaj paradoks, bowiem Habsburgowie byli Niemcami w sensie etnicznym, lecz woleli mówić po francusku a światopogląd ich był raczej kosmopolityczny. Chcieli utrzymać i skonsolidować swoje wieloetniczne i wielokulturowe państwo, lecz usiłując scentralizować swoją
władzę wstąpili na drogę „germanizacji”, której sprzeciwiały się żywioły słowiańskie i madziarskie. Można tu zapytać, czy względna homogeniczność etniczna Francji, w porównaniu z wieloetniczną „wierzą Babel”, jaką była monarchia Habsburgów, ułatwiła sukces ta-
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kiej polityki? Fakt, iż jest to ogólna kwestia „żądzy władzy” rządów, a nie tylko monarchów
i absolutystów, znajduje potwierdzenie w centralizujących dążeniach Republiki Francuskiej
i liberalnej monarchii hiszpańskiej w XIX w. W obydwu przypadkach opór stawiali ultrakonserwatywni monarchiści, którzy sami często stawali się „nacjonalistami” na przełomie
XIX i XX w. reagując na internacjonalizm socjalistów i kosmopolityzm liberałów.
Mity przewodnie, czyli tzw. mythomoteurs, także odcisnęły silne piętno na rozwoju
tożsamości narodów. Przedstawiały i tłumaczyły rację bytu poszczególnych państw. Walka
pomiędzy państwami islamskimi i chrześcijańskimi i w tym przypadku odgrywała kluczową rolę. Celami państwa muzułmańskiego było zabezpieczenie jak najlepszych warunków
pod rozkwit islamu i szerzenie wiary proroka. Władcy muzułmańscy, panujący na pograniczu z państwami chrześcijańskimi podkreślali iż racją bytu ich państw był Jihad, czyli święta wojna z „niewiernymi”. Taki właśnie mythomoteur napędzał rosnącą potęgę Imperium
Otomańskiego. W broniącym się świecie chrześcijańskim, z kolei, mit przedmurza chrześcijaństwa (antemurale) był mythomoteurem takich państw jak: Kastylia-Aragonia, Polska,
Węgry, monarchia habsburska i, w pewnym sensie, Moskwa-Rosja i Brandenburgia-Prusy.
Armstrong ma rację przywiązując tyle wagi do potęgi idei bowiem ww. pojęcia nie wyginęły po odparciu Maurów, Turków i Tatarów, lecz pozostawiły trwałe piętno na tożsamości
takich narodów jak Hiszpanie, Rosjanie, Węgrzy i Polacy. Autor wspomina, iż ludzie określają swoją tożsamość porównując się z innymi i, pod wieloma względami, Europejczycy
nauczyli się tego utożsamiając się ze światem chrześcijańskim w opozycji do islamu.
John Armstrong celowo releguje kwestię językową do przedostatniego rozdziału.
Według autora w epoce nowoczesnej języki i tożsamości narodowe splotły się do tego stopnia, iż większość nie zdaje sobie sprawy z faktu, że to nie grupy językowe stworzyły państwa
lecz państwa i polityka stworzyły nowoczesne języki z przeróżnych dialektów i gwar. Trzy
główne europejskie grupy językowe: germańska, słowiańska i romańska, dzieliły się na wiele różnych mniej lub bardziej podobnych dialektów. Przynależność polityczna i granice
(polityczne i naturalne) odgrywały tak ważną rolę w ewolucji bardziej standardyzowanych
języków jak pisarze, naukowcy, wydawcy, urzędnicy i duchowieństwo. Armstrong wskazuje, iż „granica” pomiędzy językami romańskimi i germańskimi była względnie stabilna
przez ostatnie dziesięć wieków i ludność mieszana bywała rzadkimi wyjątkami, podczas
gdy językowa granica germańsko-słowiańska była o wiele bardziej płynna i wielka polityka
miała na nią znacznie większy wpływ. Jednym z powodów była większa gęstość zaludnienia na zachodzie. Granice pomiędzy rodzinami językowymi przeważnie nie pokrywały się
z granicami politycznymi. Armstrong twierdzi, że źródłem konfliktów na pograniczu niemiecko-słowiańskim był fakt, iż elementy niemieckojęzyczne reprezentowały elity, podczas
gdy prosty lud był słowiański. Był to więc, zdaniem autora, konflikt natury społecznej.15
Armstrong pomija jednak niestety ekspansję państw niemieckich na wschód (Drang nach
Osten) i ich próby przerabiania słowiańskich poddanych na Niemców.
Armstrong kończy swą pracę następującym spostrzeżeniem: „Pluralistyczny porządek międzynarodowy utrwalił dyfuzję sił która, oprócz krótkich przerw, wykluczyła
powstanie jednej imperialnej tyranii na zachodzie. Te warunki pozwoliły narodom powstać
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i trwać w ich niewyczerpalnej różnorodności”.16 Powinni się nad tym zastanowić wszyscy,
ci którzy uważają, że wykorzenienie „nacjonalizmu”, demontaż państw narodowych i zastąpienie ich jakąś formą Jednego Światowego Rządu przyniesie miłość, pokój, tolerancję
i braterstwo.
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Erik von Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited: From de Sade and Marx to Hitler
and Pol Pot, (Washington D.C.: Regnery Gateway, 1990)
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Osobom zainteresowanym historią idei politycznych polecić można książkę austriackiego konserwatysty i habsburskiego lojalisty, ś.p. Erika von Kuehnelt-Leddihna pt.
Leftism Revisited: From de Sade and Marx to Hitler and Pol Pot. Dziełko można zaliczyć zarówno do prac historycznych, jak i do publicystyki politycznej. Autor nie ukrywa, iż celem
książki jest ukazanie destrukcyjnego działania przeróżnych nurtów lewicy od epoki tzw.
„oświecenia” i rewolucji antyfrancuskiej aż po dzień dzisiejszy (a więc von Kuehnelt-Leddihn jest otwarcie „stronniczy”) lecz, równocześnie, opiera swą argumentację na poważnych
źródłach i pracach naukowych. Dowodem jest fakt, iż w jedna trzecia części książki została
opatrzona 1188 przypisami, zawierającymi wiele ciekawych faktów, cytatów i informacji.
Nie sposób nudzić się śledząc rozprawianie się autora z przeróżnymi mitami świadomie lub nieświadomie powielanymi nie tylko przez lewicę. Erik von Kuehnelt-Leddihn
wymienia czterdzieści jeden cech lewicowości, chociaż tu wystarczy wymienić tylko te
najważniejsze: walka z religią przy równoczesnym zastępowaniu jej przez świecki, ideologiczny religionsersatz, materializm, mesjanizm, centralizacja, dążenia totalitarne, terror,
jednopartyjność, etatyzm, państwo „opiekuńcze”, socjalizm (jako przeciwieństwo personalizmu cywilizacji łacińskiej), antymonarchizm, antytradycjonalizm, antyelityzm i populizm, eliminowanie ciał pośredniczących, „dynamiczny monolityzm” (tzn. państwo, ludzie
i społeczeństwo stają się jednym), eliminacja lub ograniczanie własności prywatnej oraz
„wolność – poniżej pasa” itd. itp. Prawicę natomiast cechuje opozycja lub brak ww. cech.
Według autora korzenie lewicowości sięgają daleko w przeszłość i są widoczne już w starożytnej Grecji a także wśród średniowiecznych heretyków i sekt (vide katarzy, albigensi, husyci, bogomilcy), lecz kluczowe są tutaj tzw. „oświecenie” i rewolucja antyfrancuska, które
zrodziły lewicę nowoczesną. Autor wspomina o rzeziach dokonanych w różnych częściach
Francji przez rewolucyjne wojska i przypomina, że jakobini, jako protoplaści niemieckich
narodowych socjalistów i bolszewickich międzynarodowych socjalistów, nawoływali do
mordowania nie tylko królów, arystokratów i kontrrewolucjonistów, ale także takich mniejszości etnicznych zamieszkujących Francję jak Alzatczycy czy Bretończycy.
Następnie von Kuehnelt-Leddihn analizuje ewolucję poglądów lewicowych i narodziny socjalizmu – najpierw utopijnego, a następnie „naukowego” (Marx i Engels). Jak wiadomo, socjalizm ten zrodził bolszewizm-komunizm, chociaż, jak przypomina autor, socjalizmy narodowe także wywodzą się z rozłamów w ruchu socjaldemokratycznym. Tak np.
w 1897 r. czescy działacze socjalistyczni o poglądach nacjonalistycznych i antyniemieckich
opuścili Austriacką Socjaldemokrację i powstała Czeska Partia Narodowo-Socjalistyczna.
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Była to oczywiście partia o profilu nacjonalistycznym i socjalistycznym, ale nie w wydaniu
nazistowskim, czego autor niestety nie dodaje. Następnie, w 1903 r. wśród nastawionych
antyczesko Niemców zamieszkujących ziemie korony św. Wacława powstała Niemiecka
Partia Robotnicza (DAP), do której miał po I wojnie miał przystąpić Hitler i przekształcić
ją w NSDAP. Program pierwszej DAP była socjalistyczny, antymonarchistyczny, antyklerykalny i antyarystokratyczny… a więc socjalizm, tyle, że w wydaniu wszechniemiecko-nacjonalistycznym. Główną zasługą autora jest poświęcenie części książki obalaniu mitu jakoby
włoscy faszyści i niemieccy narodowi socjaliści byli „prawicowi”. Von Kuehnelt-Leddihn
przedstawia wiele dowodów świadczących o lewicowości obydwu tych fenomenów, które
najwięcej łączyło z bolszewizmem-komunizmem.
Austriacki pisarz traktuje także o innych kwestiach. Potwierdza, że tzw. amerykańska „rewolucja”, którą dokładniej należałoby nazywać wojną kolonistów amerykańskich o niepodległość, była o wiele bardziej konserwatywna niż rewolucja antyfrancuska.
Stwierdza, iż wolność i „równość” są nie do pogodzenia, bowiem dążenia do urawniłowki 497
są w istocie niewykonalnym grzechem przeciwko naturze i z konieczności prowadzą do
przymusu, statolatrii i totalitaryzmu. Stąd też autor rozróżnia prawdziwy (tzn. klasyczny)
liberalizm od fałszywego „liberalizmu” socjal-„postępowego”. Rozprawia się także z „czarną legendą” carskiej Rosji i mitem „nieuniknionej” rewolucji bolszewickiej. Demonstruje
także niepoprawną politycznie prawdę o pozytywnych skutkach kolonializmu i nierzadko
krwawym i brutalnym dziedzictwie dekolonizacji. Idealny ustrój von Kuehnelt-Leddihna
to średniowieczna monarchia chrześcijańska ograniczona religią, prawem, tradycjami, ciałami pośredniczącymi, czyli dei gratia rex sub lege i regimen mixtum. Warto na to zwrócić uwagę,
bowiem to odróżnia docelowy ustrój cywilizacji łacińskiej od bizantyńskiego absolutyzmu,
orientalnych despotyzmów i totalitarnych dyktatur.
Chociaż książka jest niewątpliwie wyśmienita, nie pod każdym względem można
zgodzić się z autorem. Zaliczanie przez von Kuehnelt-Leddihna „nacjonalizmu” do ideologii lewicowych jest problematyczne, bowiem nacjonalizm jest raczej światopoglądem
zbliżonym do uczuć religijnych, pokrewieństwa czy patriotyzmu. Większość, zarówno historyków, politologów jak i zwykłych ludzi, uważa nacjonalizm za oznakę prawicowości,
chociaż należy stwierdzić, iż światopogląd nacjonalistyczny bywał kooptowany, wykorzystywany, lecz także i odrzucany, zarówno przez ugrupowania lewicowe, jak i prawicowe.
Można jednak zrozumieć, iż autor, jako nostalgiczny miłośnik monarchii habsburskiej,
która rozpadła się przecież głównie pod wpływem nacjonalizmu, nie był wielkim entuzjastą nacjonalistycznych światopoglądów. Zdecydowany opór wywołuje jego twierdzenie jakoby „w dalekiej przyszłości może powinniśmy mieć światowy rząd”; przecież marzenia
o jednym światowym rządzie to wypaczenie uniwersalizmu i wspólna cecha przeróżnych
lewicowych utopistów!
Autor jest umiarkowanym polonofilem. Ma wiele sympatii do Rzeczypospolitej
Obojga Narodów i broni przedwojennej Polski oraz granic wschodnich II RP, chociaż uważa, iż przekazanie Polsce Mazur, Pomorza i Śląska i tzw. „wypędzenia” Niemców były rzekomo błędami. Powiela proniemiecki mit o „krzywdzącym” i „niesprawiedliwym” pokoju
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wersalskim, lecz uważa, że niemieckie żale spowodowane oddaniem Polsce skrawka Pomorza (tzw. korytarza gdańskiego… bez Gdańska oczywiście) były bezpodstawne. Pisze, iż
Niemcy zdecydowanie przesadzali narzekając na „trudności” związane z tranzytem przez
polskie Pomorze. Walczy też z mitem przedwojennej Polski przedstawianej jako „piekło”
dla mniejszości narodowych przypominając, iż np. sytuacja Żydów i Ukraińców była nieporównywalnie gorsza w Związku Sowieckim niż w II RP. Opłakując upadek Austro-Węgier von Kuehnelt-Leddihn ujawnia jednak antyczeskie uprzedzenia i wykazuje sympatie
dla Niemców sudeckich, a powstanie takich państw jak Czechosłowacja czy Jugosławia
uważa (łagodnie mówiąc) za krok w złym kierunku. Niewątpliwie jednak należy się autorowi hołd jako pogromcy wielu mitów.
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Paweł Piotr Styrna
O Śląsku słów parę …
Tomasz Kamusella, Silesia and Central European Nationalisms: The Emergence of
National and Ethnic Groups in Prussian Silesia and Austrian Silesia, 1848–1918,
(West Lafayette: Purdue University Press, 2007)
Historyk Tomasz Kamusella opublikował w zeszłym roku studium nt. dziejów Śląska w drugiej połowie XIX i pierwszej ćwierci XX w. Postanowił napisać Silesia and Central
European Nationalisms w języku angielskim – bardziej „neutralnym” aniżeli jakimkolwiek
język środkowo-europejski – aby zdystansować się od rywalizujących ze sobą narodowych
historiografii czeskich, niemieckich i polskich. Z uwagi na fakt, że autor chce potraktować 499
Śląsk jako swego rodzaju pryzmat, za pomocą którego można przeanalizować nowoczesny
nacjonalizm i tożsamość narodową (lub brak takowej), skupia się głównie na Górnym Śląsku i na Śląsku austriackim, z uwagi na ich różnorodny etnicznie charakter.
Roszczenia wobec Śląska opierały się na połączeniu argumentów historycznych
i lingwistycznych. Tereny nad Odrą były najpierw częścią Wielkiego Księstwa Morawskiego a następnie Królestwa Czeskiego, zaś od późnego X do końca XIII i początku XIV
w. należały do polskich Piastów. Były jedną z ważniejszych prowincji Polski piastowskiej
a książę śląski, Henryk Brodaty, usiłował nawet zjednoczyć Polskę przyłączając w XIII w. do
swojego księstwa Wielkopolskę i Małopolskę. Biorąc pod uwagę słabość i postępujące rozbicie, książęta piastowscy panujący nad Odrą stawali się wasalami królów Czeskich (Przemyślidów) i tak przez cztery wieki Śląsk był jednym z najcenniejszych klejnotów w koronie
św. Wacława. Gdy po 1526 r. Czechy stały się częścią monarchii habsburskiej, przez 215 lat
Śląsk stanowił habsburski land, aż do podboju terenów nad Odrą przez Fryderyka Wielkiego pruskiego w 1741 r. Warto przypomnieć, iż pod panowaniem czeskim oficjalna Čeština
była czasami wykorzystywana w przygotowywaniu dokumentów, chociaż bywała niekiedy
mieszana z ówczesną polszczyzną. Większość Śląska weszła następnie w skład Prus, wokół
których zjednoczyło się później nowoczesne państwo niemieckie. W 1945 r. Śląsk został
wreszcie przekazany Polsce. Równocześnie, przez pięć wieków, należał (razem z Czechami i Słowenią np.) do Św. Cesarstwa Rzymskiego, które niemieccy nacjonaliści uznawali
za państwo „niemieckie”. Od XIII w. był terenem intensywnego osadnictwa głównie elementów etnicznie niemieckich z cesarstwa. W efekcie Dolny Śląsk stał się krainą niemieckojęzyczną, jednak na terenach na północ i wschód od Wrocławia ludność nadal mówiła
śląsko-polską odmianą języków słowiańskich. Na początku XIX w. Jerzy Samuel Brandtke, polski szlachcic wyznania luterańskiego, który przeniósł się z lubelskiego do Wrocławia, udowodnił iż śląska gwara ludowa jest mazurzącym dialektem polszczyzny. Należy
przypomnieć, iż wtedy jeszcze używano polszczyzny w kościołach (także protestanckich)
i szkołach kościelnych na Górnym Śląsku. Skomplikowane dzieje Śląska stworzyły warunki,
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w których strona niemiecka miała twierdzić jakoby Ślązacy byli „kulturowo” Niemcami,
a strona polska powoływała się głównie na argumenty etnolingwistyczne i religijne, by udowodnić polskość Śląska.
W badaniu regionalnym Śląska w grę wchodzą wszystkie czynniki mające wpływ
na kształtowanie się świadomości narodowej: język, pochodzenie etniczne, religia, tradycje
państwowe. Kamusella jest bardzo krytycznie nastawiony przede wszystkim wobec determinizmu etnolingwistycznego, czyli przekonania jakoby nieodwołalnym przeznaczeniem
grup etnolingwistycznych miało być przekształcenie się w narody epoki nowoczesnej. Często grupy etnolingwistyczne ewoluowały, przekształcając się w nowoczesne narody, ale było
też sporo wyjątków. Śląsk, według Kamuselli, jest właśnie jednym z nich. Autor uważa, iż
takie czynniki jak język czy pochodzenie etniczne same w sobie nie są wystarczające do zrozumienia genezy nowoczesnych narodów. Nie pozostają one bowiem bez związku z czynnikami politycznymi i religijnymi.
Kamusella jest bardzo krytycznie nastawiony wobec „nacjonalizmu”. Nacjonalizm
i retorykę nacjonalistyczną uważa za „emocjonalną” (czyli „nieracjonalną”), a więc niekompatybilną z obiektywizmem, wymaganym przez podejście naukowe. Autor ubolewa nad
tym, iż wielu naukowców na przełomie XIX i XX w. pozwoliło się „uwieść” i przypiąć do
rydwanu przeróżnych „unaradawiających” (ennationalizing) i „homogenizujących” (homogenizing) przedsięwzięć państw, które aspirowały do roli państw narodowych. Kamusella
posuwa się nawet do kontrowersyjnego stwierdzenia, iż symbioza „nacjonalizmu” i nauki
doprowadziła do pseudo-biologii, eugeniki itd.
Argumentacja Kamuselli sprowadza się do twierdzenia, jakoby „nacjonalizm”
zniszczył względną spójność i jedność historycznego regionu śląskiego. Ludzie epok przednacjonalistycznych, zauważa autor, utożsamiali się głównie z wiarą, monarchą lub państwem, regionem i wsią lub miasteczkiem. Zanim stali się Niemcami, Polakami czy Czechami uważali się primero za katolików lub protestantów, segundo za poddanych Habsburgów
lub pruskich Hohenzollernów i, w końcu, za Ślązaków (Szlonzki, Slunzoki) czy Morawian
(Morawcy). Nowoczesny nacjonalizm, który uważa się za produkt rewolucji antyfrancuskiej
1789 r., zaczął swój marsz na wschód wraz z armiami Napoleona i tzw. niemieckimi wojnami wyzwoleńczymi. Wówczas to Napoleona i Francuzów postrzegano jako głównych wrogów Niemców ze wszystkich państw i państewek b. Św. Cesarstwa Rzymskiego. Kamusella
przypomina, że masy chłopskie, jak również elity i monarchowie, tj. Habsburgowie, Hohenzollernowie oraz arystokracja i junkrzy, odnosili się do romantycznego nacjonalizmu
z oporem a czasami wręcz z wrogością. Stanem najbardziej odpowiedzialnym za promocję
nacjonalizmu w Niemczech było wykształcone mieszczaństwo, czyli Bildungsbűrgertum.
Kamusella uznaje powstanie zjednoczonego Cesarstwa Niemieckiego i bismarckowskiego Kulturkampfu za przełom w historii Śląska. „Walka o kulturę” utożsamiała wierność
nowemu państwu niemieckiemu z protestantyzmem, zrażając w ten sposób przeważnie
katolickich Bawarczyków, Ślązaków i Poznaniaków. Kulturkampf i polityka Berlina dążyły
do „unarodowienia” (czyli zniemczenia) już nie tylko elit, ale także prostego ludu. Głównym zaś celem było osiągnięcie, jak pisze Kamusella, „spójności społecznej, krzepkości go-
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spodarczej i potęgi militarnej – warunków wstępnych udanego procesu budowania narodu
i państwa narodowego”. Ale etnolingiwstyczny i religijny wymiar takich przedsięwzięć jak
Kulturkampf i germanizacja wpłynął także na nacjonalizm polski, który zareagował także
podkreślając czynniki etnolingwistyczne i religijne, i deklarując, iż skoro „Niemcem” jest
niemieckojęzyczny protestant, to Polakiem jest polskojęzyczny katolik.
Podsumowując, pod koniec XIX i na początku XX w. niemieckojęzyczni protestanci żyjący na Śląsku zaczęli utożsamiać się z niemczyzną a polskojęzyczni katolicy z polskością. Kamusella opisuje konkurencję pomiędzy niemieckimi nacjonalistami i polskim
ruchem narodowym o dusze ludu śląskiego. Należy jednak przypomnieć, iż była to rywalizacja bardzo nierówna, bowiem niemczyzna miała po swojej stronie gospodarczą i polityczną potęgę najsilniejszego mocarstwa na kontynencie europejskim, podczas gdy strona
polska nie dysponowała nawet własnym państwem (do końca 1918 r.) a ponadto, ciągle musiała się borykać ze swoją względną biedą i nędzą w porównaniu z Niemcami.
Równocześnie, Kamusella twierdzi, iż niektórzy Ślązacy (zdaniem autora była to 501
większość, chociaż z takimi osądami wiążą się pewne trudności) opierali się unarodowieniu
i trwali nadal przy swojej regionalnej tożsamości po prostu jako Ślązacy, a nie Ślązacy-Niemcy, czy Ślązacy-Polacy. Mówi się, iż ludność zamieszkująca przeróżne kresy i pogranicza
często przyjmuje taką „strategię”, by dostosować swój tradycyjny styl życia do ciągle zmieniających się warunków politycznych i granic. Wiara katolicka odgrywała ważną rolę w śląskiej tożsamości regionalnej, bowiem służyła jako swego rodzaju opoka. Kamusella twierdzi
także, iż wielu Ślązaków sprzeciwiało się podziałowi Śląska pomiędzy Polską a Niemcami
po I wojnie światowej, albowiem jedność regionu była dla nich ważniejsza od przynależności państwowej. Niektórzy myśleli o państewku (górno)śląskim w ramach federalnych
Niemiec lub federalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Bywały też przykłady rodzin śląskich
podzielonych na sympatyków Niemiec i Polski lub walczących po przeciwnych stronach
podczas powstań śląskich. Zdaniem Kamuselli zastosowanie zasady etnograficznej i wilsonskiego prawa do samostanowienie narodów wobec Śląska było błędem w służbie „ideologii,
a nie ludzi”. Nie pozostawia żadnych wątpliwości co do swego negatywnego i krytycznego
stosunku wobec państwa narodowego, które uważa za „homogenizujące” i nietolerancyjne
wobec regionalnych partykularyzmów i różnych grup etnicznych. Tutaj można jednak polemizować przywołując hiszpańskich nacjonalistów karlistowskich lub Feliksa Konecznego
czy Jędrzeja Giertycha, którzy bronili decentralizacji i lokalnej autonomii.
Pracę Kamuselli warto przeczytać, bowiem prezentuje bogatą historię Górnego Śląska od Wiosny Ludów (1848 r.) do powstań śląskich, lecz należy brać pod uwagę niefortunną
stronniczość autora. Będąc Ślązakiem Kamusella zbliża się do pozycji autonomistycznych,
zgodnie z którymi Ślązacy nie są ani Polakami, ani Niemcami, lecz po prostu oddzielną
grupą etniczną (niektórzy nawet uważają Ślązaków za „naród”!), chociaż czasami przejawia
więcej sympatii dla argumentów propruskich czy proniemieckich niż dla Polski i Polaków.
Nawet jeżeli Śląski „autonomizm” zrodził się przed narzuceniem Polsce komunizmu, niewątpliwie polityka reżimu komunistycznego pogorszyła sytuację i zraziła Ślązaków. Stosunek zarówno reżimu PRL-owskiego jak i przybyszów z centralnej Polski do Ślązaków cecho-
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wał brak wrażliwości wobec silnego przywiązania ludu śląskiego do ich regionu. Nierzadko
też uważano Ślązaków za „szwabów”. Mój ojciec urodził się i wychował w Gliwicach na
Górnym Śląsku i znał wielu „autochtonów”. Pamięta, gdy z rozczarowaniem i smutkiem
żalili się, iż Niemcy nazywali ich Wasserpolaken lub Polnische schweine, podczas gdy dla komunistów lub niektórych przybyszów ze wsi i miasteczek Polski centralnej byli „szwabami”.
Niewątpliwie Ślązacy mieli powody do narzekań, jednak tzw. autonomiści zdają się nie rozumieć, iż centralizująca i represyjna polityka PRL dotykała mieszkańców całej Polski, nie
tylko Śląska. Niefortunną cechą książki jest także fakt, iż Kamusella przestawia Drang nach
Osten i stosunki niemiecko-słowiańskie przed epoką nacjonalizmu w różowych barwach,
i czasami nie przytacza dowodów, świadczących o polskości Śląska i Ślązaków. Np. twierdzi,
iż osadnicy z miasteczka Panna Maria (Texas), uważanego za pierwszą polską osadę w USA
(powstała w połowie XIX w.), nie byli Polakami, lecz po prostu Ślązakami, bowiem pochodzili ze Śląska Opolskiego i rzekomo uważali się za „Prusaków”. Nie wspomina jednak, iż
przywódca osadników z Panna Maria, O. Leopold Moczygemba (Moczygęba), był jednym
z założycieli Polskiego Związku Rzymsko-Katolickiego Ameryki (Polish Roman Catholic
Union of America), razem z m.in. Kaszubem Hieronimem Derdowskim (Jarosz Derdowszcze) który deklarował, iż „nie ma Polski bez Kaszub, ani Kaszub bez Polski”. Ponadto,
pierwszym Polakiem wybranym w USA (Chicago) na jakiekolwiek stanowisko był także
Polak-Ślązak z Panny Marii, Piotr Kiołbassa (Peter Kiełbasa), który przedostał się na północ
po zdezerterowaniu z armii południa na stronę Jankesów podczas wojny secesyjnej. Kamusella nie wspomina też o słynnym ślepym polsko-śląskim górniku, działaczu społecznonarodowym i poecie, Wawrzyńcu Hajdzie, który kierował do Ślązaków następujące słowa:
„Pan Bóg stworzył cię polskiej ziemi synem, bądź więc Polakiem myślą, mową, czynem”.
Kontrowersyjnym wydaje się też twierdzenie Kamuselli jakoby ludzie pokroju Wojciecha
(Adalberta) Korfantego byli rzekomo renegatami oddalonymi od śląskiego mainstreamu,
nawet jeżeli fakt, iż Korfanty, Hajda czy O. Moczygemba pochodzili ze śląskiego ludu kwestionuje takie twierdzenia. Książka Kamusellli potwierdza więc, iż polscy historycy, a przede wszystkim historycy-regionaliści, muszą poświęcić więcej uwagi północnym i zachodnim kresom-ziemiom Polski i takim polskim grupom etnicznym jak Ślązacy, Kaszubowie
czy Mazurowie. Łużyczanom i dziejom Drang nach Osten także należałoby poświęcić więcej
uwagi, aby nie pozostawić pola badaczom z nastawieniem proniemieckim lub pro-„autonomistycznym”. „Nic o nas bez nas!”
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Piotr Gonarczyk
Czerwona Agentura
Karol Sacewicz, Polskie Państwo Podziemne wobec komunistów polskich (1939–
–1945). Wypisy z prasy konspiracyjnej
(Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, 2005)
W latach PRL nigdy nie publikowano nawet obszernych fragmentów publicystyki
prasy konspiracyjnej na temat komunistów. Powodów było co najmniej kilka. Najważniejszy z nich to fakt, że obraz przedstawiany w polskiej prasie był dość oczywisty: komuniści
nie mieli nic wspólnego z niepodległościowymi aspiracjami narodu polskiego i realizowali 503
wyłącznie polecenia Józefa Stalina. Był też i drugi aspekt sprawy, czyli obraz działalności
partyzantki spod znaku GL-AL. Prasa polskiego podziemia pokazywała jej przede wszystkim bandyckie oblicze, mało związane z potocznym rozumieniem „walki z okupantem”.
Wiele miejsca poświęcano zbrodniom komunistów, dokonywanych na polskiej ludności,
a także akcjom bezpośrednio wymierzonym w struktury i oddziały polskiego podziemia.
Jeżeli więc w publikacjach z czasów PRL korzystano z prasy konspiracyjnej (początkowo
dostępnej tylko dla nielicznych i jedynie w archiwach MSW i KC PZPR) to głównie po to,
by wspierać z góry założone, korzystne dla komunistów tezy.
Mimo, że od formalnego upadku komunizmu w Polsce minęło już kilkanaście lat,
praca Karola Sacewicza jest pierwszą próbą całościowego ukazania opisanego problemu.
Autor zgromadził w książce 253 teksty dotyczące przede wszystkim konspiracji spod znaku
PPR i GL-AL. Z uwagi na fakt, że działalność tych formacji nie wyczerpuje tematu, w publikacji znalazły się także teksty na temat grup komunistycznych, działających przed powstaniem Polskiej Partii Robotniczej oraz budową zrębów nowej władzy, tzw. Polski lubelskiej.
Trudno więc nie uznać omawianej publikacji za wartościową zwłaszcza, że prezentowane
teksty zostały opatrzone przypisami wyjaśniającymi niektóre mylne lub niedokładne informacje, a przede wszystkim wskazującymi teksty, miejsca publikacji komentowanych tekstów, opisy działań komunistów, a także podającymi dane biograficzne występujących osób.
Obraz, jaki wyłania się z tekstów zebranych przez Sacewicza nie pozostawia wątpliwości
w kwestii agenturalnej i antypolskiej roli, jaką odgrywała, zdaniem przytłaczającej większości cytowanych tytułów, konspiracja PPR.
Niewątpliwie jednak należy wskazać zastrzeżenia i wątpliwości. Te narzucają się
już przy analizie tytułu książki. Sformułowanie „Polskie podziemie niepodległościowe wobec komunistów polskich 1939–1945” wydaje się nie do końca tożsame z jej zawartością.
O ile bowiem zrozumiałe są wyjaśnienia autora dotyczące początkowej cezury książki (rok
1939 jako początek PPP, choć pierwszy tekst pochodzi z 1940 r.), o tyle data końcowa budzi
wątpliwości. Ostatni tekst pochodzi z lipca 1945 r.1 W Europie II wojna światowa zakończy-

nr 11–12 (2007–2008)

Recenzje i noty

504

ła się w maju 1945 r. Lipiec 1945 r. nie jest tu chyba żadną znaczącą cezurą. Wstęp do pracy
mówi tylko o dacie początkowej, ale kwestii daty końcowej nie wyjaśnia.2
Jeszcze poważniejsze zastrzeżenia budzi zwrot „Polskie Państwo Podziemne”. Jeżeli
rozumieć je w znaczeniu węższym (struktury państwowe i wspierające je zaplecze polityczne), to w pracy nie powinno znaleźć się wiele opublikowanych artykułów z prasy opozycyjnej wobec Delegatury i AK, np. obozu narodowego. Jeżeli rozumieć PPP w znaczeniu szerszym (struktury państwowe i polskie życie polityczne), a takie założenie byłoby znacznie
bardziej uzasadnione, to autor powinien był uwzględnić wiele innych tytułów prasowych,
których w książce zabrakło. Tłumaczenie Sacewicza, że uwzględnił teksty, „które ukazały się na łamach centralnych pism niepodległościowych ugrupowań podziemnych” – ze
względu na nieadekwatność terminu „centralny”, a także na to, że niektóre czołowe, czy też
„centralne” pisma polskich środowisk nie zostały uwzględnione – niewiele wyjaśnia. Kolejne zarzuty pojawiają się w miarę analizy ostatecznie wybranych tekstów źródłowych. Nie
wiadomo bowiem, na jakiej podstawie do kategorii omawianych „komunistów polskich”
autor zaliczył na przykład RPPS. Łatwo byłoby ten fakt zweryfikować sięgając po prasę tej
partii. W wydawanym przez nią Robotniku (nr 135 z 21 III 1944 r.) ukazał się ostry atak na
komunistów z PPR, którzy wydali własne pismo podszywając się pod szyld RPPS. Komentując całą sprawę RPPS-owcy pisali: „Ostatnio elementy rozbijackie wydały również pismo
pod nazwą Robotnik, w którym skradziono nam nie tylko tytuł i hasła, ale nawet kolejny numer naszego organu i nazwę naszej partii […] I treść i technika drukarska świadczy, że jest
to impreza peperowska. […] Nazywa się to: prowokacja, ptactwo i jak tam jeszcze”. Także
w innych artykułach RPPS-owcy ostro atakowali komunizm, Związek Sowiecki i PPR. Tekstów tych w książce brakuje, a RPPS została mylnie zaliczona do opisywanych, nie opisujących. W ten sam sposób w omawianej książce potraktowano tzw. Centralizację i CKL.
Nie mniej poważne wątpliwości od tego, co zostało zamieszczone w wyborze, budzi
to, czego w nim nie ma. A brakuje wielu istotnych tekstów, których opublikowanie w wyborze zdecydowanie wzbogaciłoby obraz polskich komunistów nakreślony przez polską prasę
konspiracyjną. Do takich tekstów należy m.in. „Oświadczenie Komitetu Walki Cywilnej”
opublikowane w Rzeczpospolitej nr 19 z 1 listopada 1942 r. Tekst ten precyzyjnie objaśniał
genezę negatywnego stanowiska Polskiego Państwa Podziemnego wobec działalności PPR.
Autorzy oświadczenia przyrównywali „agenturę sowiecką PPR” do Gestapo i wskazywali, że podjęcie masowej akcji zbrojnej, do której namawiali komuniści, służy głównie wrogom Polski i może przynieść tylko ogromne ofiary. Podobną treść i równie fundamentalny
charakter ma tekst „Notujemy...”, opublikowany w Szańcu z 1 IV 1942 r. Wskazywał on, że
aktywizowanie działań zbrojnych przeciwko Niemcom, do czego namawiała PPR, przyniosłoby korzyści wyłącznie Moskwie. Polemizując z komunistyczną Trybuną Wolności
z marca 1942 r. Szaniec pisał: „powtarzamy zatem oddawna rzucone i oddawna obowiązujące wszystkich Polaków hasła: 1) Z bronią u nogi stać, 2) Rozkazu wodza naczelnego czekać,
3) W samo-zbójstwie [Rosji i Niemiec] nie przeszkadzać”.
Bardzo wymowny i istotny z punktu widzenia identyfikacji prawdziwej roli, jaką
odgrywała Polska Partia Robotnicza, jest także artykuł, który opublikowano w Robotniku
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Polskich Socjalistów z 12 V 1942 r. Tak w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu propaganda
komunistyczna utrzymywała, że PPR reprezentowała siły polskiej lewicy. Tymczasem Polscy Socjaliści jednoznacznie pisali, że PPR nie jest żadną partią polityczną: „jest polityczną
imprezą. O powołaniu do życia PPR-u zadecydowały kierownicze czynniki sowieckie”. Robotnik traktował PPR jako zagrożenie dla ideałów polskiej lewicy: „propaganda słowianofilska i frontu narodowego wywołuje ideowe zamieszanie wśród robotników i przyczynia się
do ideowego rozbrojenia mas”.
Inne artykuły zamieszczone w Robotniku ukazywały recepcję haseł programowych,
koncepcji i odezw PPR nie tylko wśród działaczy polskiej lewicy, ale przez polskie podziemie niepodległościowe w ogóle. W artykule pt. „Na marginesie uchwał plenum KC PPR”
zamieszczonym w nr 104 z 22 II 1943 r., odnosząc się do problemu stworzenia wspólnego
frontu politycznego z PPR, Polscy Socjaliści wskazywali wprawdzie na wiele podobieństw
w ocenie sytuacji w kraju, ale jednocześnie wykluczyli możliwość jakiegokolwiek porozumienia na platformie proponowanej przez tę partię. Powód był dość oczywisty: „platformy 505
ideowej PPR nikt nie traktuje na serio. Platforma polityczna PPR nie oddaje strategii tej grupy, lecz tylko jej taktykę, wyrażając się językiem wojskowym. Strategia określa cel, do którego rzeczywiście dążymy, taktyka metodę chwilowego działania. To, co moglibyśmy nazwać
strategią PPR-u tkwi w zależności PPR-u wobec kierownictwa Sowietów […] Podmiotem
politycznym PPR jest nie CK i nie plenum CK, lecz czynniki kierownicze ZSRR”.
Można tylko żałować, że tak istotne artykuły, niejako konstytuujące stosunek do
PPR różnych, niekiedy tak sobie przeciwstawnych nurtów polskiego życia politycznego,
zostały pominięte przy dokonywaniu omawianego wyboru. Podobnie rzecz się ma z prasą ludowców. Agencja Informacyjna „Wieś” donosiła na przykład o metodach werbunku do
partyzantki zastosowanych na Lubelszczyźnie: „do gospodarza przychodzą uzbrojeni
PPR-owcy, rabują mu wszystko, co ma i wywożą do lasu. Później proponują obrabowanemu
»co masz do stracenia, choć z nami, my mamy wszystko«” (nr 2 z 1 II 1944 r.). Ta sama
gazeta donosiła o tragicznych skutkach taktyki walki czynnej forsowanej przez PPR, która ze względu na masowe paranie się pospolitym bandytyzmem i nieprzemyślane, wręcz
prowokacyjne działania powodowały ogromne straty ludności: „dokonane czyny przez te
oddziały dywersyjne wywołują zemstę Niemców w stosunku do ludności bezbronnej na
podstawie odpowiedzialności zbiorowej. Specjalnie oddziały PPR (komunistyczne) nie
liczą się z następstwami, bodaj, że celowo wywołują represje, aby bardziej rozpalić teren
kosztem ogółu ludności” (nr 24 z 13 VII 1943 r.). Wiele artykułów w prasie konspiracyjnej
przynosiło informacje o licznych akcjach „czyszczenia pola z reakcji”, czyli zabójstwach
dokonywanych przez oddziały PPR na aktywnych działaczach polskiego podziemia niepodległościowego i przedstawicielach lokalnych elit społecznych. Padają tu konkretne daty,
miejsca zbrodni, opisane są ich okoliczności: „nie tylko dwory w powiecie grójeckim są
napadane przez bandy legitymizujące się przynależnością do Gwardii Ludowej, ale również
zagrody chłopskie. Pod płaszczykiem akcji partyzanckiej dokonują komuniści zwykłych rabunków i morderstw. W drugiej połowie wrześni zabity został strzałami z rewolweru gospodarz Romanowski w Ryszkach. Dn. 24 IX [1943 r.] w biały dzień przybyło kilku ludzi
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do szkoły w Rościszewie i uprowadziwszy kierownika szkoły Natulę, zastrzelili go”. Podobnych informacji jest prasie konspiracyjnej znacznie więcej. Jednak kwestia działalności
zbrojnej oddziałów pepeerowskiej partyzantki została niemal całkowicie pominięta. Należy bowiem pamiętać, że ukazanie obrazu partyzantki PPR w prasie konspiracyjnej pozwoliłoby dostrzec czytelnikowi genezę zmian w taktyce Polskiego Państwa Podziemnego,
jaka nastąpiła wiosną 1943 r. Nie potrzeba aktywniejszej działalności przeciwko Niemcom, a coraz bardziej zuchwałe i niebezpieczne działania partyzantki PPR zmusiły Armię
Krajową do organizowania oddziałów partyzanckich. Fundamentalny tekst dotyczący
powyższej kwestii, opublikowany w Biuletynie Informacyjnym („Akcja zbrojna? Tak – lecz
ograniczona”, nr 13, 13 IV 1943 r.) jest tego najlepszym dowodem. Nie zamieszczono go
jednak w omawianym zbiorze. Uwzględnienie wspomnianego tekstu wywołałoby jeszcze
jeden istotny temat, jakim jest sprawa dorobku bojowego GL-AL. Nagminnie zmyślany lub
„kradziony” innym organizacjom w konspiracyjnej prasie PPR, wielokrotnie pomnożony
przez tak zwaną historiografię polskiego ruchu robotniczego z czasów PRL, do dziś jest
opiewany chociażby w książkach Eugeniusza Duraczyńskiego. Tymczasem lektura polskiej
prasy niepodległościowej już kilkadziesiąt lat temu nakazywała zachowywanie w tej kwestii
większego dystansu. Wedle Biuletynu Informacyjnego: „obecna akcja zbrojna komunistycznych oddziałów w Polsce jest prawie żadna, natomiast samochwalstwo propagandy komunistycznej brzmi jak ryk lwa!” (nr 13, 1 IV 1943 r.). Dzień Warszawy, związany z Delegaturą
Rządu na Kraj pisał: „pepeerowskie szmatławce pełne są opisów „bohaterskich” wyczynów
partyzantki Gwardii Ludowej, przyczym bezceremonialnie zalicza się na swój rachunek wystąpienia Kierownictwa Walki Konspiracyjnej. […] Jakże inaczej wygląda ta komunistyczna
partyzantka, gdy się z nią zetknąć bliżej […] Rzekoma walka z okupacją ogranicza się do
napadów rabunkowych przeważnie na ludność polską” (nr 649, 11 VIII 1943 r.). Można tylko ubolewać, że obu zacytowanych artykułów, a także wielu innych, dotyczących odbioru
propagandy PPR w omawianej książce zabrakło.
Sprawa recepcji działalności zbrojnej PPR ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia
wielu istotnych zjawisk i wydarzeń, jakie zachodziły w okupowanym kraju. Wiele z nich
jest ukazanych w popularnych publikacjach historycznych w sposób całkowicie zafałszowany. I tak na przykład prof. Krystyna Kersten w książce Narodziny systemu władzy odpowiedzialnością za zbrojne konflikty pomiędzy komunistami a polskim podziemiem niepodległościowym (u niej fałszywie podział ten pokazany jest w kontekście „lewica”–„prawica”)
obciążyła tych drugich. Swoją wątpliwą tezę o politycznych przyczynach „rozpętania walki
bratobójczej przez NSZ” poparła powyrywanymi z kontekstu cytatami z prasy narodowej.
Jak mają się one do rzeczywistości, można pokazać na przykładzie cytatu z Szańca, który
pisał o partyzantce spod znaku GL: „napadają na nasze wsie, miasteczka, ograbiają dwory,
plebanje, chłopów, mordują broniących swego dobytku, prowadzą akcję dywersyjną, wysadzają mosty, tory kolejowe, palą tartaki… i nałogowo unikają bezpośredniego zetknięcia
z Gestapo i żandarmerją niemiecką. A rezultat? Bohaterzy wycofują się w bezpieczne miejsca a tymczasem Gestapo i żandarmeria niemiecka morduje niewinną i spokojna ludność
[…] Tak skrwawiła się Lubelszczyzna. […] Spalone wsie, zwęglone szczątki ich mieszkań-
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ców, niemowląt i dzieci, stłoczone do obozów i mordowane tysiące ludzi. Dantejskie sceny.
Koniec świata. […] Gwardziści w bezpiecznych kryjówkach raczyli się zdobytym łupem:
wódką i wieprzkami […] Z Niemcami walczy cały świat. Niemcy już wojnę przegrały. Z Rosją Sowiecką walczą dziś tylko Niemcy. Dlatego też likwidowanie w Polsce agentur sowieckich choćby stroiły się w najpiękniejsze patryjotyczno-polskie piórka – to obowiązek, to
konieczność. Tego wymaga polska racja stanu”. („NSZ potępione – Armia Ludowa uznana”, Szaniec, nr 15, 4 XII 1943 r.)
Z wielu powodów można śmiało uznać, że powyższy tekst należy do kilku, kilkunastu najważniejszych, jakie ukazały się w prasie konspiracyjnej na temat PPR. Opublikowanie chociażby obszernych jego fragmentów miałoby nie tylko duże znaczenie poznawcze,
ale ukazywałoby też metodologię działalności prof. Kersten. Ale sprawa działalności GLAL zajmuje w omawianej pracy miejsce marginalne. Zapewne autor założył, że zajmie się
wyłącznie działalnością PPR, pomijając sprawę jej sił zbrojnych, ale taki podział był sztuczny jeszcze w latach wojny, a nadto mający negatywne znaczenie dla ukazania stosunku, jaki 507
był prezentowany wobec PPR na łamach polskiej prasy. Zamiast nich znalazły się w książce
teksty, które nie powinny się tam znaleźć. Dotyczy to np. dokumentu nr 127 dotyczącego
granatów wrzuconych „przez bolszewików” do niemieckiego szpitala na Nowym Zjeździe.
Test ten w ogóle nie traktuje o komunistycznej konspiracji. Nadto sam autor przyznaje, że
sprawa odpowiedzialności za ten zamach pozostaje niewyjaśniona.3
Pod adresem omawianego wyboru można zgłosić także szereg mniej istotnych
zastrzeżeń, dotyczących sporządzania przypisów, pomijania oryginalnych wytłuszczeń
i podkreśleń, nieuzasadnionej – moim zdaniem – zmiany pisowni używanej w tamtych czasach. Zdarza się, że w biogramie zamieszczonym w przypisie brakuje najistotniejszych informacji, do których odnosi się tekst główny. Np. w biogramie Barucha Cukra vel Witolda
Kolskiego nie ma danych dotyczących jego działalności we Lwowie w latach 1939–1941.4
Równie niefortunne wydaje się sporządzenie biogramów Adama Mickiewicza czy Stefana Czarneckiego, zamiast tego, co w przypisie być powinno, czyli krótkich charakterystyk
komunistycznych oddziałów, które przybierały sobie imiona podobnych bohaterów narodowych, a o których to oddziałach (a nie bohaterach) jest mowa w edytowanym tekście.
Wiele innych informacji podawanych w przypisach jest niejasnych lub nie oddaje istoty
problemu. Cóż to bowiem znaczy, że „Manifest” KRN „formalnie podpisało 9 organizacji”?5 Czy naprawdę jest to równoważnik stwierdzenia, że większość organizacji rzekomo
podpisanych pod tym dokumentem było fikcją stworzoną przez jego autorów? Podobne
wątpliwości budzi częste podawanie informacji pochodzących z komunistycznej literatury przedmiotu, o których autor winien wiedzieć, że są nieprawdziwe. Na przykład to, że
Stefan Haneman i Kazimierz Sidor byli „delegatami KRN”. Informacje te można łatwo
zweryfikować chociażby poprzez lekturę pamiętników Władysława Gomułki.
W niniejszej recenzji wskazałem główne zastrzeżenia i uwagi, które wzbudza omawiana praca. Należałoby ją znacząco uzupełnić i w niektórych aspektach poprawić, co mam
nadzieję, nastąpi w kolejnym wydaniu. W niczym nie zmienia to jednak faktu, że Karol Sacewicz dokonał rzeczy ważnej i wartościowej. Wprowadzenie do obiegu naukowego ponad
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250 tekstów źródłowych, które ukazały się na temat komunistów w polskiej prasie konspiracyjnej znacząco uzupełnia naszą wiedzę na temat tego niezwykle istotnego, a raczej nie
badanego dzisiaj, zagadnienia. Artykuły te bardzo plastycznie ukazują, jaki był prawdziwy stosunek polskiego podziemia niepodległościowego do zagadnienia komunistycznego
w czasie wojny i uzmysławiają, czym w istocie była PPR. Z tego względu książka Sacewicza
powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich interesujących się sprawami wojny i okupacji.
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Przypisy:
Karol Sacewicz, Polskie Państwo Podziemne wobec komunistów polskich (1939–1945). Wypisy z prasy
konspiracyjnej, (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005): s. 391–398.
2
Tamże, s. 12.
3
Tamże, s. 223.
4
Tamże, s. 80.
5
Tamże, s. 255.
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Marek Klecel
Lawina czy kamienie: cyrografy pisarzy PRL
Anna Bikont, Joanna Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu,
(Warszawa: Prószyński i S-ka, 2006)
Dziennikarki Gazety Wyborczej Anna Bikont i Joanna Szczęsna napisały opasłą
księgę o kilku pisarzach, którzy wprowadzali – tak można śmiało powiedzieć – ideologię
i propagandę komunistyczną do polskiej literatury na początku PRL. To dobra okazja, by
wrócić do kwestii komunizmu w Polsce, nie tyle jednak do faktów i mechanizmów systemu,
bo te są znane i powtarzane, ale do sposobów fałszowania jego obecności i wpływów, a tak- 509
że ograniczania publicznej debaty o nim, sterowania nią, w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
W tym bowiem kryje się niebagatelne pytanie o stopień sowietyzacji polskiego społeczeństwa, zwłaszcza wzorcowych elit intelektualnych, w czasie powstawania systemu komunistycznego PRL. Pojawia się także pytanie o stopień przemiany umysłowej i zakres wpływów
mentalności komunistycznej, która przetrwała rok 1989 w tym, co nazywamy postkomunizmem.
Książkę swą autorki dedykowały „Adamowi Michnikowi, który tę książkę wymyślił”. Można zatem od razu spodziewać się pewnego nastawienia i typu myślenia: raczej
nie gruntownego rozrachunku i wyraźnej oceny tego zjawiska, a wygodnej dla środowiska
Gazety Wyborczej jego interpretacji, rozmycia ocen i zacierania przeszłości.

Oszołomi już w komunizmie?
Książka nosi tytuł Lawina i kamienie, co stanowi odwołanie do fragmentu „Traktatu
moralnego” Czesława Miłosza. Jest w nim mowa o tym, że niszczący żywioł może osłabić
opór nielicznych nawet, ale trwałych, przeciwstawiających mu się przeszkód:
Nie jesteś jednak tak bezwolny,
A choćbyś był jak kamień polny,
Lawina bieg od tego zmienia,
Po jakich toczy się kamieniach.
Autorki z góry sugerują, że pisarze ostentacyjnie komunistyczni na początku PRL,
tacy jak Adam Ważyk, Kazimierz Brandys, Wiktor Woroszylski, czy w mniejszym stopniu
Andrzejewski, Borowski czy Konwicki to tytułowe kamienie, które stawiały opór komunistycznej lawinie biorąc pod uwagę przede wszystkim późniejsze, już nie komunistyczne,
często opozycyjne życiorysy swych bohaterów. A przecież było dokładnie odwrotnie, to
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oni właśnie tworzyli, czy, ściślej, współtworzyli tę lawinę, która zalała Polskę w latach 40.
i 50., wspierali ideologicznie i propagandowo sowiecki system komunistyczny w Polsce. Są
w jakimś stopniu współodpowiedzialni za indoktrynację i destrukcję całego społeczeństwa,
za przerabianie go na sowiecką modłę. Mało tego, gdy głosili komunistyczne hasła – później
traktowane jako młodzieńcza naiwność i wiara w utopię – miały one realną moc sprawczą
denuncjacji, wskazywania wrogów i fałszowania prawdy. Gdy pisali swe socrealistyczne agitki, ścigano jeszcze i mordowano ostatnich żołnierzy AK, którzy byli prawdziwymi „kamieniami rzuconymi na szaniec” odbudowującej się polskości. Gdy się ocknęli i rozczarowali,
było już za późno. Przejrzeli na oczy, gdy lawina, którą sami stanowili, już zalała kraj, pozostawiając za sobą kamienną pustynię. Stali się opornymi kamieniami, gdy nie była już tak
groźna, gdy wyniszczono jej prawdziwych przeciwników i spacyfikowano społeczeństwo.
To przebudzenie było przykre i niewątpliwie trzeba było coś z tym zrobić, albo dokonać
gruntownego rozrachunku albo rytualnej samokrytyki w duchu partyjnym, by przejść do
„porządku dziennego” i „następnego etapu” rozwijającego się socjalizmu. Ciężar tych pozorowanych rozrachunków, nigdy do końca nie przeprowadzonych, pozostawał wszakże
dla następnych pokoleń i spadkobierców.
Książka Bikont i Szczęsnej wywodzi się poniekąd z tego dwuznacznego ducha samokrytyki, która niczego do końca nie rozstrzyga, a raczej zaciemnia i usprawiedliwia przeszłość, bo jej już niby nie ma. A przecież po komunistycznym oświeceniu i rozczarowaniu,
po utracie wiary w ideały i utopie komunizmu, prezentowani pisarze nie stali się wrogami systemu, lecz raczej umiarkowanie opozycyjnymi zwolennikami jego naprawy. Jeszcze
przez całą przyszłość PRL będzie majaczył „socjalizm z ludzką twarzą”. Czy chcieliby odrzucenia systemu, który ich rozczarował, czy uznali go do końca zły jak ci, co od początku
z nim walczyli. Żaden z nich nie odpowiedział stanowczo na to pytanie nawet podczas swej
działalności opozycyjnej, nawet po 1989 r. tłumaczyli się tylko ze swego błędu, ale nie chcieli przyznać racji swym ówczesnym przeciwnikom, niepodległościowej opozycji.
W krótkim, ale bałamutnym wstępie do książki autorki konfabulują o alternatywnych biografiach omawianych pisarzy. Tak więc, powiadają, katolicki Andrzejewski mógłby należeć do środowiska Tygodnika Powszechnego, a nie przystępować do komunizmu,
Borowski pozostać na emigracji jak Herling-Grudziński, Konwicki zostać niezłomnym
AK-owcem jak, powiedzmy J. J. Szczepański czy Jasienica, Woroszylski mógłby trafić do
łagru. Mogliby być kim innym, powiadają autorki, a jednak wybrali w pewnej chwili komunizm. Tylko Ważyk w tym obrazie jawi się jako konsekwentny komunista od kolaboracji
we Lwowie już w 1939 r., no i młodszy Brandys wybiera komunizm z wdzięczności, bo, jak
twierdzi, życie ocaliła mu Armia Czerwona, a w Polsce powojennej obawiał się – mimo Armii Czerwonej? – endecji. Ten zabieg manipulacyjny autorek służy jednemu, by pokazać,
że wszyscy mogli popaść w komunizm, bez względu na wcześniejsze losy, pochodzenie,
środowisko, a nawet własne, świadome wybory. Kończą swój wstęp słowami: „W przedwojennych życiorysach bohaterów tej książki niewiele można znaleźć punktów stycznych,
różnie potoczyły się ich wojenne losy. A jednak wszyscy oni wstąpili w szeregi zwolenników nowego systemu, by stać się jego żarliwymi wyznawcami i służyć mu piórem”. Skoro
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tacy ludzie poparli komunizm, zdają się mówić autorki, to znaczy, że mógł go poprzeć
każdy. Rozumiemy zatem, że chodzi tu o naturalizację komunizmu w Polsce i poniekąd
jego banalizację, co nie zgadza się, niestety, z faktami historycznym lat 40. i 50. Pośrednio
zaś chodzi o zaniechanie pamięci i rozpoznania zła po to, by usunąć za nie odpowiedzialność i nie szukać jej więcej. Skoro tak wielu tak wybitnych w komunizmie uczestniczyło,
to potencjalnie mogli wszyscy. To typowy już sylogizm bardzo wykoncypowanej, przewrotnej amnezji, to narzucenie sobie i innym dialektycznej mentalności systemu, która
właśnie przetrwała jako postkomunizm.
Autorki książki idą więc nadal tropem komunistycznej przeszłości, tyle że zacierają staranniej za sobą ślady, pozorując pełną szczerość i otwartość. Nie da się już tej
przeszłości ukryć, coraz mniej jest jej wiernych strażników, ale można ją jeszcze odpowiednio naświetlić, zinterpretować, podać inaczej do wierzenia. Starają się więc autorki
skonstruować obraz, w którym późniejsze zasługi opozycyjnych już bohaterów książki,
ich „rewizjonizm”, ale przecież nie antykomunizm, mają zetrzeć ich wcześniejszą posta- 511
wę komunistyczną, uczynić ją niebyłą, może zrównać z innymi, którzy systemowi się
oparli. Używają w swej książce konwencji reportażu, zestawiając fakty, opinie, obiektywne z pozoru opisy, nie zajmując własnego stanowiska, dając niby swobodę ocen czytelnikowi. Powstaje jednak w ten sposób monolityczny obraz rzeczywistości, opis tego, że
„tak było”, nie ma szerszego tła historycznego, tego co działo się w Polsce lat 40. i 50,
jednak walki z komunizmem, również zbrojnej, nie ma oporu społecznego i opozycji na
długo przed 1968 r., mitycznym dla środowiska Gazety Wyborczej, nie ma represji i eksterminacji w komunistycznych więzieniach i obozach pracy. Nie ustosunkowały się autorki
do dużej już literatury przedmiotu również o pisarzach w komunizmie, krytyczne głosy
potraktowały z wyższością lub pogardą, co wskazuje na niepoważne lub agresywne podejście do wszystkich, co nie podzielają ich zdania. Nie wykorzystały ważnej dla tego
tematu książki Stanisława M. Jankowskiego i Ryszarda Kotarby p.t. Literaci a sprawa katyńska – 1945, która opisuje zachowania pisarzy w znamiennej sprawie ujawnienia prawdy
o Katyniu w śledztwie organizowanym przez NKWD i UB zaraz po wojnie, w próbie jej
manipulacji tuż przed procesem w Norymberdze.
Podtytuł książki brzmi „pisarze wobec komunizmu”. Jest również mylący, książka jest nie o postawach pisarzy wobec komunizmu, lecz o komunistycznych pisarzach,
który poparli sowiecki system w najgorszych czasach, a odeszli od niego, gdy te już minęły. Nie ma w tej książce mowy o żadnych innych postawach pisarzy, którzy opierali się
komunizmowi od samego początku i ponosili za to konsekwencje, w najlepszym razie
byli skazani na margines lub milczenie. A było ich niemało, by wymienić choć kilku, jak
Leopold Staff, Jan J. Szczepański, Jerzy Szaniawski, Hanna Malewska, Jerzy Zawieyski,
Leopold Buczkowski, Stefan Kisielewski, a z młodszych Zbigniew Herbert. Co zabawne, autorki wymieniają tylko jednego z takich pisarzy, Marię Dąbrowską, która akurat
była dosyć koniunkturalna wobec władz PRL, ale w swym dzienniku oceniała je surowo,
podobnie jak cały system i katastrofalną, według niej, sytuację Polski. Tylko wobec niej
autorki rezygnują ze swojej zasady obiektywizmu i powściągliwości w ocenach i piętnu-
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ją gwałtownie jej uległość wobec władz komunistycznych, czego nie robią nigdy wobec
swych głównych bohaterów.
Oczywiście postawy pisarzy wobec komunizmu w czasie długiego trwania PRL
były zróżnicowane. Także ci, którzy byli bohaterami tej książki, mieli do niego różny stosunek, w niejednakowy sposób od niego odchodzili. Byli też pisarze, którzy zawsze popierali
ustrój PRL, ale byli to oportuniści spełniający funkcje partyjne i propagandowe. Jedyną
pociechą i usprawiedliwieniem mogło być to, że w tym czasie na Zachodzie wielu intelektualistów uległo wpływom sowieckiego komunizmu dobrowolnie, bez gróźb, nacisku i strachu. Doświadczenia komunizmu w Polsce zmieniły jednak z czasem pozycję pisarza i jego
wiarygodność. Nie przetrwały też żadne książki z okresu ściśle komunistycznego i niewiele
z okresu opozycji, poza kilkoma książkami Andrzejewskiego czy Konwickiego. Zaciążyły
także na świadomości postkomunistycznej po 1989 r., gdy mimo swobody wypowiedzi nie
powstały liczniejsze utwory rozrachunkowe o totalitarnej przeszłości.

Kłopot z Herbertem
Książka Bikont i Szczęsnej została jednak napisana nie z pozycji historycznej, nie
jest próbą dochodzenia prawdy o tym wciąż niejasnym zjawisku uwikłania w komunizm,
lecz powstała raczej z potrzeby aktualnej, z potrzeby chwili, prostego wyjaśnienia tej sprawy i jej zamknięcia. Jest po prostu próbą usprawiedliwienia pisarzy tzw. opozycji demokratycznej, głównie z kręgu KOR, z ich komunistycznej wcześniej biografii, próbą jej zneutralizowania i normalizacji. Tak było, mówią autorki, dając do zrozumienia, że wszyscy temu
podlegali i wszyscy za komunizm odpowiadają. A jeśli wszyscy, to nikogo nie można piętnować i obwiniać.
W tym totalnym właśnie obrazie PRL kłopot sprawiają ci, którzy nigdy nie poparli
systemu komunistycznego, a zawsze krytykowali jego zwolenników jako współodpowiedzialnych za jego wprowadzenie. Dlatego już nie tak spokojnie, a raczej agresywnie traktują
autorki wszystkich, którzy śmią „rozliczać” pisarzy socrealistycznych, jakby to była strefa
zastrzeżona, nie podlegająca krytycznemu rozrachunkowi jako jedno z gorszych zjawisk
w powojennej Polsce. Jedynym pisarzem zawsze trzeźwym wobec komunizmu, którego autorki nie mogły jednak pominąć był Zbigniew Herbert, pojawiający się dość sztucznie i „na
siłę” pod koniec książki. Autorki starają się go „oswoić”, zaanektować, wytłumaczyć jego
„prawicowe odchylenie” pod koniec życia chorobą, depresją, zmęczeniem. Już wcześniej
miały miejsce próby manipulacji Gazety Wyborczej wokół Herberta, negowanie jego konfliktu z Miłoszem czy krytyki postawy Michnika w latach 90., próby przeciągnięcia go na swoją
stronę i zawłaszczenia, szczególnie po śmierci poety.
Książka kończy się dołączonym dość sztucznie wywiadem autorek z Gustawem
Herlingiem-Grudzińskim, przeprowadzonym parę miesięcy przed jego śmiercią. Również
on został potraktowany instrumentalnie. Autorki nie interesowały się wcześniej jego postawą wobec komunizmu, chciały tylko prowokująco wybadać jego stosunek właśnie do Herberta. Podsunęły mu podejrzenie, że Herbert, który miał nieposzlakowaną opinię pisarza
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wolnego od komunizmu, również nie był w tym względzie nieskazitelny, bo rozmawiał (co
miało oznaczać, że jednak kontaktował się) z oficerami SB przed swymi wyjazdami zagranicznymi. Wzywany na takie rozmowy Herbert informował jednak o tym przyjaciół, by
uprzedzić ewentualne rozgrywki SB. Herling-Grudziński napisał po tym wywiadzie w swym
oświadczeniu w Życiu: „Popełniłem błąd, godząc się na ten wywiad. (…) W pierwszych
chwilach naszej rozmowy panie przeczytały mi fragment listu Zbigniewa Herberta do Czesława Miłosza. Powiedziałem im, że jestem zaskoczony, (…) w mojej przyjaźni z Herbertem
wydawało się, że rozmawialiśmy na wszystkie tematy, (…) a on nigdy mi o tym ubeckim
epizodzie nie opowiedział. (…) Moje zaskoczenie nie oznaczało w żadnym wypadku dystansowania się od Herberta. Mnie się zdaje, że panie, które odwiedziły mnie w Neapolu,
wykonujące plan przygotowany, moim zdaniem, przez Adama Michnika, chciały, cytując
list Herberta, rzucić na niego cień. Chodziło o pomieszanie w świadomości czytelników
czystych postaci z naszej nieodległej przeszłości z postaciami marnymi i nieczystymi. (…)
Niewiele można zrobić wobec manipulacji. Ale możemy przynajmniej bronić tej cząstki 513
prawdy, jaką znamy, jaką zbadaliśmy, jaką przekazujemy w swoim świadectwie. Jeszcze raz
proszę, aby tę rozmowę opublikowaną na łamach Gazety Wyborczej uznać za nadużycie,
będące konsekwencją mojego błędu. Powinienem był podczas tej rozmowy sparafrazować
historyczny okrzyk Adama Michnika: „Odpieprzcie się od generała!” Powinienem był odpowiedzieć paniom śledczym: „Odpieprzcie się od Herberta!”.
Autorki książki o „pisarzach wobec komunizmu” nie wahają się dać w jej podsumowaniu tekstu, który zafałszowuje i zakłóca pamięć o dwóch wybitnych pisarzach, którzy mieli zdecydowaną, słuszną i konsekwentną przez całe życie postawę wobec komunizmu, czego nie można przyznać pisarzom rehabilitowanym w tej książce z komunizmu.
W odpowiedzi na oświadczenie Herlinga-Grudzińskiego autorki napisały m.in.: „Nie było
naszym zamiarem (…) rzucanie cienia na Zbigniewa Herberta. Prawda, zacytowanie jego
listu było rodzajem dziennikarskiej prowokacji; liczyłyśmy, że wywoła to jakąś refleksję
Herlinga-Grudzińskiego na temat stosowania kryterium niezłomności, bez względu na
miejsce, czas i okoliczności”. Autorki bardzo tolerancyjne wobec swoich pisarzy incydentalnie komunistycznych chciały sprawdzić niezłomność i antykomunizm pisarzy, którym
można wynaleźć różne ludzkie słabości, ale w każdym razie nie słabość do totalitaryzmu
komunistycznego.
Ostatnio postać Zbigniewa Herberta była używana w korporacji Gazety Wyborczej
do jeszcze bardziej perfidnej posługi, do tego samego „pomieszania postaci”, o którym mówił Herling-Grudziński. Z powodu jednego nieopatrznego artykuliku w tygodniku Wprost,
napisanego przez młodego, zdaje się, i niezorientowanego dziennikarza, który nie sprawdził
dokumentów SB na temat Herberta, ogłaszanych wielokrotnie przez IPN, Gazeta Wyborcza bierze teraz Herberta w obronę przed „dziką lustracją”. A to właśnie Gazeta Wyborcza
pierwsza, piórem autorek tej książki, jak widać powyżej, „lustrowała” Herberta, podsuwając podejrzenia o jego niejasnych kontaktach z SB, i to chcąc użyć do tego również Herlinga-Grudzińskiego. W różnych tekstach i wypowiedziach autorów związanych z Gazetą
Wyborczą wymienia się teraz Herberta razem z Kuroniem, również ofiarą „dzikich lustrato-
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rów” oraz historyków IPN, którzy rzekomo podważyli jego świetlaną przeszłość opozycyjną. Niewygodny dotąd i poniekąd podejrzany Herbert służy teraz pozytywnie jako ofiara
skrzywdzona przez przeciwników do obrony naruszonej pamięci Kuronia, który w korporacji Gazety Wyborczej jest pasowany, jak można nieraz usłyszeć, na „świeckiego świętego”.
Niezłomni wreszcie razem. Każda korporacja musi mieć coś takiego. Unowocześniona, ale
znana do znudzenia, przewrotna i gotowa na każdą hipokryzję, mentalność.
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Fritz Elsässer, Moja służba w Grupie Bojowej „Lenzer”
Wydawnictwo Pomost, 2008)

(Poznań:

Nakładem poznańskiego wydawnictwa Pomost ukazał się 11 tom z cyklu „Festung
Posen 1945”. Celem serii jest przybliżenie czytelnikom historii walk o miasto-twierdzę
Poznań w 1945 r. Najnowsza publikacja koncentruje się na udziale w walkach na terenie
miasta Grupy Bojowej „Lenzer” (SS-Kampfgruppe Lenzer). Formacja ta stanowiła jedyny
zwarty oddział Waffen SS walczący w Poznaniu. Podobnie jak w przypadku wielu formacji
niemieckich walczących w Poznaniu, jednostka została stworzona ad hoc z żołnierzy SS
znajdujących się na terenie miasta i w jego okolicach.
Dowodzenie formacją objął SS-Obersturmbannführer Wilhelm Lenzer. Członek SS
od 1941 r. (nr w 471922), od 1942 r. kierował Inspekcją Budowlaną Wafen-SS i Policji „Reich-Ost” w Poznaniu. W skład Grupy Bojowej weszli m.in. junkrzy Waffen-SS ze szkoły
w Owińskach, członkowie Komendy Uzupełnień SS „Warta” Poznań, członkowie 109. SS 515
Standarte, członkowie służb policyjnych czy łotewscy ochotnicy Waffen SS. Wśród nich
znalazł się autor wspomnień – Fritz Elsässer. W 1943 r. Elsässer został wcielony do 12.
pułku „Michael Gaissmair” elitarnej 6. SS-Gebirgsdivision „Nord”. Brał udział w walkach
w północnej Karelii, gdzie został ranny latem 1944 r. Następnie skierowano go do Szkoły
Junkrów jednostek Górskich Waffen-SS w Predazzo. W styczniu 1945 r. Unterscharführer
Elsässer został skierowany do Owińsk, a po dotarciu do Poznania włączony do Grupy
„Lenzera”.
Tekst wspomnień został podzielony na dwie części. W pierwszej autor przedstawia
walki o twierdzę oczami młodego człowieka, zaprawionego w bojach podoficera WaffenSS. Podobnie jak na innych odcinkach frontu, także i w Poznaniu, pomimo braku sprzętu
i częstej improwizacji w walkach, formacja SS była taktowana jako przysłowiowa „straż pożarna” i kierowana na najtrudniejsze odcinki walk. Udział w walkach o Poznań rozpoczął
z 22 na 23 stycznia 1945 r., w dwa dni po ogłoszeniu alarmu dla Twierdzy Poznań. Brał udział
w walkach w pod poznańskim Żabikowie. Do niewoli dostał się w momencie kapitulacji
Cytadeli Poznańskiej. Ze względu bezpieczeństwa zataił swoją przynależność do WaffenSS. Powszechną praktyką Sowietów było bowiem rozstrzeliwanie żołnierzy tej formacji.
Druga cześć wspomnień to opis powojennych przeżyć żołnierza w niewoli sowieckiej. W 1949 r. przebywał w obozie pracy w Karelii, następnie trafił do Więzienia Państwowego nr 3 w Leningradzie. Oskarżony o zbrodnie wojenne i czynną walkę przeciwko sowieckiej władzy został skazany przez sąd wojskowy na karę śmierci, zamienioną na dwa razy po
25 lat pracy przymusowej. Niewolę zakończył w 1950 r. Przekazany do amerykańskiej strefy
okupacyjnej rozpoczął, jak sam wspomina, „nowy rozdział w swoim życiu”. „W obozie […]
zaliczono mnie do kategorii oficer, były zbrodniarz wojenny..” za bramą obozu był „uczniem wyższej szkoły z doświadczeniem wojennym”, po powrocie zaś „studentem, późno
wracającym żebrakiem”. Po wojnie Fritz Elsässer należał do organizacji niemieckich weteranów zrzeszonych w organizacji Hilfsgemeinschaft ehem Posenkämpfer i działał na rzecz
pojednania polsko-niemieckiego.
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Publikacja o Grupie Bojowej „Lenzer” stanowi bardzo ciekawe uzupełnienie historii wciąż nieznanych walk o Poznań w 1945 r. Warto również zwrócić uwagę, iż na
marginesie swoich bardzo subiektywnych wspomnień, w tle zmagań sowiecko-niemieckich, autor wskazuje całe spektrum postaw i działań Polaków. Wskazuje m.in. interesujące informacje o walkach z oddziałami partyzanckimi. Zauważa również, że pomimo
okrutnej okupacji niemieckiej w Kraju Warty (o czym nie należy zapominać czytając
książkę) odnalazł wśród ludności polskiej „ludzkie reakcje, które przywracały wiarę
w człowieczeństwo”. Książkę uzupełnia osiem załączników oraz bogata, częściowo nieznana, ikonografia.
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Tadeusz Wolsza, W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–
–1956) (Warszawa: Instytut Historii PAN, 2008)
W 68. rocznicę sowieckiej zbrodni w Katyniu do rąk czytelników trafiła książka
Tadeusza Wolszy W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–1956). Jak deklaruje autor celem pracy nie był kolejny opis kulisów samej zbrodni, lecz przybliżenie
starań polskiej emigracji, dążącej do odkrycia i nagłośnienia zbrodni a także osądzenia jej
sprawców przed międzynarodowym trybunałem sprawiedliwości.
Obiektem zainteresowań autora stała się nie tylko działalność polskiej emigracji
w Wielkiej Brytanii, ale również inicjatywy środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych oraz działania paryskiej Kultury a także Radia Wolna Europa.
Przygotowując publikację autor wykorzystał nie tylko opublikowane już źródła, jak
chociażby protokoły Prezydium Rady Ministrów, czy raporty Polaków, którzy w 1943 r.
znaleźli się na miejscu zbrodni, ale przeprowadził rzetelną kwerendę wśród innych materiałów zgromadzonych w Instytucie Polskim i Muzeum Generała Sikorskiego. Na szczególną uwagę zasługują tu zbiory Polskiego Stowarzyszenia byłych Sowieckich więźniów Politycznych w Wielkiej Brytanii. Bazę źródłową wzbogaciła także prasa m.in. Dziennik Polski
i Dziennik Żołnierza, Orzeł Biały, Polska Walcząca i Wiadomości.
Cała książka została podzielona na cztery rozdziały, w których autor zaprezentował kolejne etapy w działalności polskiej emigracji począwszy od odkrycia grobów w katyńskich w 1943 r. poprzez działalność komisji międzynarodowych, powołanych do wyjaśnienia kulisów zbrodni a skończywszy na próbach nadania międzynarodowego rozgłosu
filmowi Katyń w reżyserii Stanisława Lipińskiego. Wiele miejsca poświęcił również działalności emigracyjnych specjalistów – takich jak np. Józef Mackiewicz i Zdzisław Stahl – którzy podejmowali ogromny wysiłek, aby nie tylko dotrzeć do kulisów zbrodni w Katyniu, ale
również nagłośnić je wśród międzynarodowej opinii publicznej.
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Bardzo ciekawym i mało znanym wątkiem poruszonym w książce jest krótka debata, jaka miał się odbyć na temat zbrodni katyńskiej na forum trybunału norymberskiego.
Jak wynika z ustaleń autora strona polska przekazała prokuratorom anglosaskim zebrane
materiały wraz z książką Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi. Niestety dalsze kulisy tej
sprawy pozostają nadal nieznane. Zasługą autora stało się niewątpliwie zaprezentowanie
bardzo szerokiej dyskusji, jaka na temat zbrodni w Katyniu przetoczyła się na łamach prasy
emigracyjnej.
Zebrany przez autora materiał źródłowy wskazuje jak wielką uwagę i wysiłek
w udokumentowanie tragedii polskich oficerów podjęła polska emigracja. Ukazuje również obojętność i kompromitującą postawę Amerykanów i Anglików, którzy od momentu
odkrycia masowych grobów polskich oficerów, podobnie jak Sowieci, czynili wszystko, aby
prawda o zbrodni oraz jej sprawcach nie ujrzała światła dziennego. Wierząc w sojusz z ZSRS
Anglosasi torpedowali wszelkie próby nadania sprawie rozgłosu. Dopiero rok 1949 przyniósł zmianę w stanowisku Anglosasów i pozwolił, by problem zbrodni katyńskiej stał się 517
tematem pierwszych stron gazet.
Praca Tadeusza Wolszy jest cennym uzupełnieniem bogatej literatury przedmiotu
dotyczącej Katynia. Należy wyrazić tylko nadzieję, że niebawem autor pokusi się o napisanie pracy o recepcji zbrodni katyńskiej „sowieckiej Warszawie”.
Jolanta Mysiakowska

Adam Zamoyski, Warsaw 1920: Lenin’s failed Conquest of Europe
(London: Harper Collins Publishers, 2008)
Koniec I wojny światowej nie przyniósł powszechnego pokoju i stabilizacji w Europie środkowej i wschodniej, gdzie po upadku cesarstw rosyjskiego, niemieckiego i austrowęgierskiego, powstał szereg „państw sukcesyjnych”. Pomimo zawarcia licznych traktatów
międzynarodowych (przede wszystkim Traktatu Wersalskiego w 1919 r.) dochodziło do
ostrych konfrontacji militarnych, wywoływanych przez spory terytorialne, rywalizacje narodowe, konflikty ideologiczne i ambicje polityczne. Jako największe i najludniejsze z tych
państw – Polska szybko została uwikłana w nie mniej niż sześć wojen z sąsiadami, na drodze do utwierdzenia swej niepodległości w bezpiecznych granicach. Najważniejszą z tych
wojen była desperacka walka z bolszewicką Rosją w latach 1919–1920.
Czerpiąc obficie z wcześniejszych opracowań, włączając w to prace zachodnich
historyków, takich jak Norman Davies, synteza Adama Zamoyskiego skupia się na decydującym starciu wojny polsko-bolszewickiej, na Bitwie Warszawskiej, stoczonej w połowie
sierpnia 1920 r. Autor, przyznając we wstępie, że praca nie zawiera wielu nowych informacji
lub nowatorskich interpretacji i zastrzegając, że wiele z jego ogólnych stwierdzeń nieko-
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niecznie znajdzie uznanie w oczach wszystkich specjalistów, dostarcza czytelnikom barwnego, ale zarazem zwięzłego i szczegółowego opisu szerszego kontekstu militarnego Bitwy
Warszawskiej. Relacjonuje jej dramatyczne i zmienne koleje. Kiedy ofensywa armii polskiej
na Ukrainie późną wiosną 1920 r. załamała się po zdobyciu Kijowa, została ona zmuszona
do odwrotu przed bliską zwycięstwa w wojnie domowej Armią Czerwoną. Wydawało się
wówczas prawdopodobne, że Polska zostanie pokonana i przekształcona w satelitę rodzącego się właśnie Związku Sowieckiego. Lenin uważał, że zwycięstwo to będzie kluczem do
globalnego rozprzestrzenienia bolszewizmu poprzez Polskę do Niemiec i jeszcze dalej. Dla
obu stron więc gra toczyła się o najwyższą stawkę.
W rezultacie śmiało wykoncypowana i wykonana kontrofensywa polska w połączeniu z płomiennym patriotyzmem społeczeństwa polskiego (z wyjątkiem części mniejszości
narodowych) przeważyła szalę na rzecz mniej licznych Polaków. To doniosłe zwycięstwo
zdecydowało nie tylko o utwierdzeniu polskiej niepodległości i jej wschodnich granic, ale
zmusiło też bolszewików do porzucenia planów o wszechświatowej rewolucji i ograniczenia się do programu „budowy socjalizmu w jednym kraju”. Ich przywódcy, zwłaszcza Stalin,
nigdy nie zapomnieli Polakom tego upokorzenia i dążyli do zemsty w sprzyjających okolicznościach.
W kilku miejscach w swojej książce Zamoyski słusznie wspomina o nielojalnym
wobec Polski zachowaniu się znacznej liczby żydowskiej ludności, zwłaszcza tej żyjącej na
Kresach Wschodnich – choć wydaje się, że tej sprawie powinien poświecić znacznie więcej
miejsca i uwagi. Powinien był także podkreślić fakt, że triumf Polski w ogromnym stopniu
podniósł pewność siebie jej społeczeństwa i posiadał kapitalne znaczenie dla jej dalszego,
na ogół pomyślnego, rozwoju do czasu katastrofy II wojny światowej. Mankamentem pracy
fakt, że dział „Further Reading” (lektury polecane) rozczarowuje czytelnika swoim ubóstwem. Mimo to jednak Zamoyski zasłużył na gratulacje. Zwrócił bowiem uwagę (przy
pomocy licznych, doskonale dobranych ilustracji i map) na mało znany i mało rozumiany
epizod historii Zachodu, który, w szerszym kontekście, posiadał kapitalne znaczenie dla
Europy, jako całości, choćby z tego względu, że dzięki heroicznej postawie Polaków, uniknęła ona na jedno pokolenia koszmaru totalitaryzmu sowieckiego komunizmu.
Peter D. Stachura
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Włodzimierz Domagalski, Biuletyn Łódzki
(Łódź: Wydawnictwo Inicjał 3, 2006)
Łódzki historyk i były działacz „Solidarności Walczącej”, Włodzimierz Domagalski, napisał monografię Biuletynu Łódzkiego – jednego z najważniejszych pism podziemnych
w Łodzi, ukazujących się w okresie stanu wojennego.
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Bazą źródłową pracy są – poza zachowanymi w komplecie egzemplarzami pisma
– przede wszystkim wspomnienia i relacje członków oraz współpracowników redakcji
a także działaczy podziemia łódzkiego. Były one w znacznej mierze niepublikowane zaś ich
wywołanie oraz utrwalenie jest zasługą autora. Domagalski wykorzystał ponadto archiwum
redakcyjne, zachowane przez Wiesława Maciejewskiego, jednego z redaktorów Biuletynu
Łódzkiego.
Pod względem czasu ukazywania się (131 numerów w latach 1982–1989), nakładu
(do 5500 egz. w szczytowym momencie), poziomu edytorskiego i merytorycznego, pismo
należało do ścisłej czołówki podziemnych tytułów Ziemi Łódzkiej. Zasięg oddziaływania
obejmował przede wszystkim Łódź i aglomerację łódzką, ale stali czytelnicy znajdowali
się też w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Biuletyn Łódzki, posiadając własny
warsztat sitodruku, publikował również książki oraz był wydawcą dla kilku pism, których
redakcje nie posiadały swojego sprzętu drukarskiego.
Autor opisuje genezę powstania pisma, skład redakcji oraz współpracowników, 519
technikę druku, metody kolportażu. Charakteryzuje tematy poruszane na łamach pisma,
opisuje inne druki wydane przez redakcję, załączając ich listę. Przedstawia także finanse redakcji, na ile jest to możliwe w wypadku pisma podziemnego, a zatem nie mogącego prowadzić normalnej księgowości. Usiłuje też przybliżyć reakcję władz, przede wszystkim Służby
Bezpieczeństwa, na działalność periodyku. Warto zaznaczyć, że nie było to łatwe zadanie,
bowiem policyjna dokumentacja dotycząca twórców Biuletynu Łódzkiego zachowała się jedynie w stanie szczątkowym. Wypada liczyć, że dalsza kwerenda archiwalna, przeprowadzona wśród materiałów wytworzonych przez SB wniesie tu coś nowego.
Z uwagi na fakt, iż autor oparł się w dużej mierze na zawodnej pamięci ludzkiej
nie mógł uniknąć pomyłek. Jedna z nich dotyczy mnie osobiście – pisząc o kontaktach
Biuletynu Łódzkiego z pismem Międzymorze autor błędnie podał nazwisko przedstawiciela
redakcji Międzymorza, którym był niżej podpisany. Być może takich pomyłek jest więcej,
należy mieć nadzieję, że zostaną sprostowane w ewentualnym drugim wydaniu tej ciekawej pracy.
Region Ziemia Łódzka był obszarem, na którym ze szczególną siłą ujawnił się spór
wewnątrz podziemnej „Solidarności”, przejawiający się w istnieniu dwóch podziemnych
ośrodków kierowniczych aspirujących do przewodzenia łódzkiej „Solidarności” (środowisko Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego oraz Regionalna Komisja Organizacyjna
J. Dłużniewskiego). Autor podkreśla niezależność Biuletynu Łódzkiego od obu ośrodków,
a zarazem próby tychże podporządkowania sobie ważnego w regionie pisma. Ten istotny
problem, angażujący w pewnym stopniu całe łódzkie podziemie został moim zdaniem potraktowany zbyt skrótowo w omawianej pracy.
Praca Włodzimierza Domagalskiego, pomimo wspomnianych mankamentów,
zdecydowanie zasługuje na uwagę wszystkich zainteresowanych najnowszą historią Polski,
stanowiąc ciekawy przyczynek do dziejów łódzkiego podziemia.
Tomasz Szczepański
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Wacław Zajączkowski, Martyrs of Charity
Kolbe Foundation, 1988)
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(Washington: St. Maximilian

W czasie II wojny światowej tysiące Polaków straciło życie podejmując próbę ratowania Żydów. Książka Wacława Zajączkowskiego opisuje te wciąż mało znane fakty, obalając zarazem stwierdzenia Jana T. Grossa odnoszące się do powojennych sporów w sprawie
mienia żydowskiego.
W swojej starannie udokumentowanej pracy Zajączkowski wylicza ponad 700 miejscowości (wymienionych alfabetycznie), w których Niemcy zamordowali Polaków za pomoc udzielaną Żydom.1 W większości z nich, ofiarą padło co najmniej kilka osób (a często
dziesiątki lub tysiące), stąd też łączna liczba zamordowanych Polaków musi być szacowna
przynajmniej w tysiącach.
Ogromne straty, poniesione przez naród polski zadają kłam obrzydliwym antypolskim wypowiedziom takich ludzi jak chociażby Menachem Begin2, którzy oskarżają ludność polską o to, że nie uczyniła nic, aby ratować Żydów. Podważa to również absurdalne
stwierdzenia jakoby Polacy i np. Duńczycy mieli jednakowe możliwości, aby w okresie okupacji nieść pomoc ludności żydowskiej.
Należy pamiętać również, że w chwili aresztowania przez Niemców zarówno Żydzi,
jak i Polacy byli często zmuszani za pomocą tortur do wskazania nie tylko osób, które udzielały Żydom schronienia, ale także samych Żydów, którzy z tej pomocy korzystali.3 Stąd też nie
należy zawsze z góry zakładać, że Żydzi, którzy wpadli w ręce Niemców zostali zadenuncjowani, ani też tłumaczyć konieczności zachowania dyskrecji przez Polaków strachem przed denuncjacją przez sąsiadów. Tego, czego się nie wie, nie można zdradzić nawet podczas tortur.
W odniesieniu do znacznej, ale bardzo ograniczonej liczby zasłużonych Polaków
odznaczonych przez Yad Vaschem, Zajączkowski pisze: „są dziesiątki tysięcy podobnych
przypadków, w których Żydzi ocaleni dzięki poświęceniu swoich chrześcijańskich braci
w Polsce odwzajemniają się pogardą i oszczerstwami”.4
Autor opisuje również pomoc, jakiej udzielali Polacy powstaniu w gettcie Warszawskim5, prawie nigdy nie pokazywanej w filmach o holokauście! Zwraca przy tym szczególną
uwagę na działalność Armii Krajowej. Czy ktokolwiek wie, że polski pilot przewiózł liczbę
żydowskich spadochroniarzy na Węgry, w ramach daremnej próby wzniecenia powstania
węgierskich Żydów?6
Ta wydana w 1988 r. książka ma w sobie coś ponadczasowego, podobnie jak powtarzane nieustannie te same antypolskie oskarżenia. Zajączkowski rozprawił się z podniesionymi niedawno przez Jana T. Grossa twierdzeniami na temat własności żydowskiej po wojnie:
„W przeludnionych miastach polskich, gdzie jeden jedyny pokój musiał pomieścić po wojnie
dwie lub trzy rodziny, niechęć mieszkańców do oddania lokalu powracającym żydowskim
właścicielom była piętnowana przez żydowskich historyków jako »antysemityzm«”.7
W swoim wstępie do książki J. B. Scherin omawia kontrowersję wokół klasztoru Karmelitanek w Auschwitz.8 Jest rzeczą oczywistą, że to zwolennicy teorii „pustego nieba” nad
Auschwitz usiłują narzucić swoje odrzucające Boga poglądy tym, którzy wierzą inaczej.
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Oto garść innych historycznych ciekawostek: co trzecia rodzina niemiecka miała
przynajmniej jednego członka w SS lub Gestapo.9 W odpowiedzi na próby przedstawiania
chrześcijańskiego średniowiecza jako preludium Holokaustu, Zajączkowski przytacza argumenty, że przez znaczną część średniowiecza Żydzi cieszyli się większymi przywilejami niż
95% ludności chrześcijańskiej. W przedwojennej Polsce miał miejsce niespotykany gdzie
indziej polityczny i kulturalny renesans żydowski. Członkowie polskiej Rady Adwokackiej,
którzy przed wojną niechętnie patrzyli na nieproporcjonalnie dużą liczbę Żydów w swoim
gronie, odmówili wykonania niemieckiego rozkazu skreślenia ich z listy adwokatów, płacąc
za to otrzymaniem biletów w jedną stronę na Pawiak i do Auschwitz.10
Do swej pracy Zajączkowski załączył fotografię z amerykańskiego Muzeum Holokaustu przedstawiającą pogrom kielecki11, który nie miał nic wspólnego z Holokaustem. Pominięto milczeniem fakt, że była to najprawdopodobniej zbrodnia sowiecka, a nie polska.
Jan Peczkis 521
Tłum.: Tadeusz Kadenacy

Przypisy:
W. Zajączkowski, Martyrs of Charity (Washington: St. Maximilian Kolbe Foundation, 1988):
s. 119–291.
2
Tamże, s. 73.
3
Tamże, s. 159.
4
Tamże, s. 272.
5
Tamże, s. 242–250.
6
Tamże, s. 287.
7
Tamże, s. 59–60.
8
Tamże, s. 28–30.
9
Tamże, s. 83.
10
Tamże, s. 240.
11
Tamże, s. 106.
1

Stanisław Krajski, Zawsze Polska
św. Tomasza z Akwinu, 2008)

(Warszawa: Wydawnictwo

Książka Stanisława Krajskiego Zawsze Polska ukazała się na rynku zaledwie kilka
miesięcy temu. Na pytanie o czym jest, czego dotyczy odpowiem słowami autora zaczerpniętymi ze wstępu: „(...) jest o tym, czym jest polskość i czym jest Polska, kim jesteśmy my,
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jako Polacy, co mamy robić, by chronić polskość i Polskę. (...) jest o tym jak myśleć i czuć po
polsku, jak rozpoznawać zawsze i wszędzie to, co polskie i to, co niepolskie. (...) jak krzewić
polskość i jak odbudowywać Polskę (...)”.
W kolejnych rozdziałach autor rozkłada swoje tezy na czynniki pierwsze. Wyjaśnia znaczenie pojęć, bogato dopełniając je szeregiem przykładów zaczerpniętych z naszej
historii. Polemizuje ze słowami i wypowiedziami, które stały się kontrą dawniej i zwalczają
obecnie polskie tradycje, ideały, wartości, prezentowane przez Reja, Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Kossak-Szczucką aż po współczesnego nam Herberta.
Dowodzi, że największa tajemnica polskości tkwi w pięciu podstawowych wartościach,
o których każdy z wielkich Polaków mówił, pisał, a w dobie konfederacji barskiej zostały
one dostrzeżone i podniesione do rangi wzorców kształtujących polskość. Są to: Wiara, Ojczyzna, Tradycja, Szlachetność, Wolność. To one wpłynęły na nasz narodowy charakter.
Krajski przedstawia ideały, z których winniśmy być dumni, które budowały honor
narodu, doceniany często nawet przez wrogów. Siły, która wyrosła z potęgi wiary. Stanisław
Krajski wpisuje się w nurt piśmiennictwa propagującego duchowość i szlachetność polskości. Tekst uderza jasnością i spójnością argumentacji. Jest przejrzysty i bardzo przystępny. Zapewniam, że praca ta nie jest ksenofobiczna, pisana z nutą samouwielbienia. Autor
zauważa, że mamy również słabe strony, o których musimy pamiętać, aby w przyszłości
uniknąć dawnych błędów. Naród żyje życiem swoich obywateli, a sami wiemy ile jest w nas
dobra, godności, hojności a ile zła czy niesforności.
Czy jest to książka interesująca? Owszem, gdyż pod jej wpływem pojawiają się refleksje, rodzą się przemyślenia. Przede wszystkim upewniłem się w poglądzie, że każdy, jako
część społeczeństwa polskiego, kreuje jego obraz i może wnosić w jego rozwój coś istotnego
i wartościowego. Druga istotna myśl, jaka nasuwa się po lekturze pracy Krajskiego to to, że
w dzisiejszych czasach Polak wyrażający swoją postawą przywiązanie do religii, tradycji,
kultury wywodzącej się ze staropolskiej otwartości jest outsiderem, często przypina mu się
„łatkę” ksenofoba, ciemnogrodu.
Jest to książka bardzo mocno akcentująca polskość, jej znaczenie, a nade wszystko
pozwalająca zrozumieć wartość słów: Polska, Polak. W obecnej dobie wypierania się polskości, często rugowania jej, ma skłonić nas do postawienia sobie pytania: czy zmierzamy
w dobrym kierunku? Książka doskonale wypełnia przestrzeń wśród pozycji wydawniczych, które poruszają te zagadnienia. Zdradza tajemnicę polskości, pokazuje czym ona
była dla innych. Sugeruje, że abyśmy żyli w pełni, korzystając z naszego człowieczeństwa
powinniśmy – jako Polacy – być tym zasadom wierni, winniśmy je nade wszystko popularyzować.
Drugą część publikacji stanowią ciekawe, dobrane tematycznie fragmenty dokumentów i dzieł literackich wspierających myśli autora. Przypomniana została „Pieśń konfederatów barskich” i Śluby Lwowskie króla Jana Kazimierza.
Przesłaniem jej jest „zrozumieć i żyć Polską, aby trwała”. W obecnej dobie należy
tym zagadnieniom poświęcać więcej uwagi, propagować je, poddawać krytyce, aby uchronić
od zapomnienia, aby wywołać dyskusję i chęć poznania historii.

Recenzje i noty

Ze względu na duże walory edukacyjne i wychowawcze, książka godna jest polecenia szczególnie rodzicom, nauczycielom i młodzieży. Warto o niej wspomnieć na spotkaniach rodzinnych, towarzyskich. Do każdej domowej biblioteki, gdzie niewątpliwie wzbogaci dział poloników.
Dariusz Piotr Kucharski

Tadeusz A. Kisielewski, Zamach. Tropem zabójców generała Sikorskiego
(Poznań: „Rebis”, 2005)
Książka Tadeusza Kisielewskiego jest próbą opisu przyczyn i okoliczności udanego zamachu na gen. Władysława Sikorskiego, Premiera Rządu RP na Wychodźstwie i Na- 523
czelnego Wodza, dokonanego 4 lipca 1943 r. w Gibraltarze. Autor dąży do ustalenia sprawców – zarówno mocodawców a także bezpośrednich wykonawców wyroku. W pierwszym
rozdziale wiele miejsca poświęcił losom sprawy polskiej w okresie II wojny światowej, kreśląc tło historyczne, towarzyszące działalności generała. Zanik świadomości historycznej
jaki obserwujemy, związany po części z reformą oświaty, sprawia, że taki rozdział wydaje
się niezbędny, mimo, iż prezentowane fakty powinny być powszechnie znane. Kisielewski
analizuje przyczyny, dla których strona brytyjska, pomimo upływu kilkudziesięciu lat od
opisywanego zdarzenia, wciąż skrzętnie ukrywa prawdę o zamachu. Praca zwiera również
aneksy rozwijające niektóre wątki poruszone w tekście głównym. Autor wykorzystał istniejącą literaturę, posłużył się niepublikowanymi materiałami czeskiego historyka J. Valenty,
który nie zdążył opublikować swej pracy o wypadku.
Nowym, bardzo ważnym dowodem, podważającym oficjalną wersję o „katastrofie
w Gibraltarze” była dla Kisielewskiego symulacja lotu „Liberatora”, w którym podróżował
Sikorski, przeprowadzona w 1992 r. przez prof. J. Maryniaka z Politechniki Warszawskiej.
Stwierdził on kategorycznie, że samolot znalazł się w wodzie w wyniku świadomego działania pilota i był sprawny przez cały swój ostatni lot aż do chwili wodowania. Opublikowanej
w piśmie naukowym w 1993 r. ekspertyzy prof. Maryniaka (jej rozszerzoną wersję wydrukowano w 2003 r.) nikt nigdy nie podważał, a w omawianej pracy zostały przytoczone jej obszerne fragmenty. W związku z tym nie wytrzymuje krytyki teza, zgodnie z którą większość
pasażerów zginęła z powodu wstrząsu spowodowanego przymusowym wodowaniem. Nie
wyszli oni z samolotu, który przy spokojnym morzu utrzymywał się do ośmiu minut na
powierzchni – jak dwaj piloci (autor jest zdania że drugi współwykonawca zamachu, także
się uratował) – wobec tego musieli nie żyć już w chwili wodowania. Teza ta wyjaśnia niejasności, jakie rodzą się przy analizie oficjalnej wersji, potwierdza natomiast wiele innych
informacji, pracowicie zebranymi i przeanalizowanych w omawianej pracy.
Czytelnika zapewne najbardziej interesują mocodawcy zamachu. Zgodnie z zasadą
id fecit cui prodest („ten uczynił, kto skorzystał”) autor wiele miejsca poświęcił rozważaniom
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nad tym, kto najbardziej skorzystał na śmierci gen. Sikorskiego – mając zarazem techniczne
możliwości dokonania zamachu – w dobrze strzeżonej bazie w czasie wojny. Tadeusz Kisielewski wykazuje, że w wymiarze politycznym śmierć gen. Sikorskiego była najbardziej
korzystna dla Związku Sowieckiego. Sowieckie służby specjalne miały również możliwości techniczne, aby dokonać zamachu a następnie – co w ówczesnych warunkach było nie
mniej ważne – zatrzeć jego ślady. Zwłaszcza to ostatnie byłoby niemożliwe bez pomocy
kilku Brytyjczyków (jak wspomniany drugi pilot), być może przekonanych, że działają na
legalny, choć tajny rozkaz swego rządu. Był wówczas w Gibraltarze ktoś, kto mógł wiarygodnie taki rozkaz wydać – „Kim” Philby sowiecki agent, a zarazem ówczesny wysoki
oficer angielskiego wywiadu. Na niego jako koordynatora tej akcji wskazuje wiele poszlak.
Udział poddanych Korony w zamachu jest jedną z oczywistych przyczyn skrzętnego tuszowania tej sprawy przez Brytyjczyków.
Tomasz Szczepański

wychwycone
z medialnego przeciągu

ahahsdgdrwzmwksuWychwycone hdhsgaljfuchsgz hsgaljfua
hdjsirejfgjfghuitgogflguruifumedialnego hsgaljdaldjkjddffli
przeciągu hsgalk;lsl;spdsthgrwmkdmchdkjskdhjkljugdljfu
Gunnar S. Paulsson o książce Strach J.T. Grossa: Marzyłbym o debacie z Grossem,
ale Gross jest teraz znakomitością i zachowuje się jak na taką przystało. Podał do wiadomości listę osób, z którymi gotów jest dyskutować, ale mnie na niej nie ma. Podczas konferencji
unika mnie. Wydaje mi się, że być może będę musiał napisać coś dla Gazety Wyborczej lub
Rzeczpospolitej.
Uwagi krytyczne na temat Strachu: (1) zachowuje się tak, jak gdyby to wszystko było
jego własnym odkryciem, podczas gdy jest to rzecz znana już od dawna. Jego argumentacja 525
mająca stanowić obalenie mitu o żydokomunie stanowi powtórzenie książki Krystyny Kresten Polacy, Żydzi, Komunizm (wydaje mi się, że z roku 1990), bez żadnego powołania się na nią.
Fragment na temat Kielc powtarza książkę Bożeny Szaynok (myślę, że z roku 1999). Łaskawie
poświęca jej wzmiankę, ale to wszystko. Jeśli chodzi o szczerą dyskusję na temat spraw polskożydowskich i krytykę polskich zachowań, to przecież można sięgnąć do wierszy Czesława
Miłosza Campo di Fiori i Biedny chrześcijanin patrzy na getto, oba z roku 1944. Antysemityzm
w Polsce to po prostu odziedziczony antysemityzm chrześcijańskim – był przecież dogmatem
kościelnym od około 590 AD do 1965, więc wszyscy katolicy byli jakoś antysemitami. To była
część ich religii (nie była to ta część przeciwko której występowali chrześcijanie prawosławni
lub większość protestantów). Tak więc antysemityzm sięga tak daleko wstecz jak obecność Żydów w Polsce, a to samo dotyczy sprzeciwu wobec antysemityzmu. W czasach powojennych
dialog stał się bardzo ograniczony w okresie komunistycznym, ale pomimo wszystko odbyło
się parę otwartych i głośnych debat. Na przykład: w roku 1984 na temat „Shoah” Lantzmanna; na temat artykułu Jana Błońskiego Biedny Polak patrzy na getto; na temat opisu Michała
Cichego masakry przy ulicy Prostej, który ukazał się w roku 1994 na łamach Gazety Wyborczej, największej gazety polskiej. Regularnie odbywały się konferencje, m.in. w 2000 roku na
Uniwersytecie Yeshiva, na której przedstawiłem tekst będący wstępną wersją mojej książki,
a Gross zrobił to samo w odniesieniu do Sąsiadów, a z kolei Israel Gutman oświadczył, że nie
widzi teraz „żadnej różnicy” pomiędzy polskim i żydowskim pisarstwem historycznym.
Gross sam przyznaje, że wcześniej, przed Sąsiadami, nie poświęcał wiele uwagi
sprawom żydowskim, a teraz wydaje się uważać siebie za bohatera, który pierwszy przełamał lody.
Byłem zdecydowanym obrońcą Sąsiadów. Była to ważna książka, chociaż „mała”
w każdym znaczeniu tego słowa. Ujawniała największą pojedynczą masakrę Żydów dokonaną przez Polaków w polskiej historii (o ile wiem) wydarzenie dotychczas zupełnie nieznane. Ale jako książka historyczna, była to zwykła relacja o wydarzeniach w jednej miejscowości dziejących się w ciągu kilku dni, i to wszystko. Ogólne wnioski są trywialne.
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W przypadku Strachu Gross całkowicie „przedobrzył”. Niezależnie od tego, że ściąga od kolegów po fachu ledwo (albo wcale) powołując się na nich, dopuszcza się niegodziwych uogólnień bez odpowiedniego oparcia w źródłach. Mam dwa zasadnicze zastrzeżenia
krytyczne wobec książki:
(1) nie można dojść do jakiegokolwiek poprawnego wniosku na jakikolwiek temat
w oparciu o tylko jeden typ dowodów;
(2) Gross, chociaż drapuje się w płaszcz Chrisa Browninga opisując sprawców
zbrodni w Jedwabnem jako „przeciętnych ludzi”, w rzeczywistość kroczy śladami Goldhagena traktując ich jako „przeciętnych Polaków”. Innymi słowy tam gdzie Browning
wyciąga ogóle wnioski na temat natury ludzkiej, Goldhagen i Gross grzęzną na poziomie
narodu, przypisują moc sprawczą opisywanych przez siebie (w sposób oburzająco wybiórczy) wydarzeń szczególnym cechom narodowym, a nie cechom natury ludzkiej. A przecież
istnieje ogromna literatura na temat masowych okrucieństw, których często dopuszczali się
ludzie znający się i żyjący obok siebie pokojowo od wieków. W swojej książce cytują prace
południowoafrykańskiego psychologa Don Fostera, która dostarcza dobry widok ogólny
jak i omawia cały szereg przedstawionych w tej sprawie teorii. Żadne z nich nie wiąże się ze
szczególnymi cechami narodowymi.
W rzeczy samej jest rzeczą śmieszą obarczać winą (lub bronić) naród, ponieważ
naród, jako że nie posiada ani rozumu, ani woli, ani zdolności do podejmowania decyzji
moralnych, nie może być traktowany jako czynnik moralny. Narody to mniej lub więcej
przypadkowe zbiory jednostek, podzielonych na rozmaite warstwy, tendencje polityczne
etc. Owszem, można jednak wyciągnąć wnioski moralne mówiąc o ruchach, które ucieleśniają jakąś ideę. Działają one jako czynniki moralne: ludzie, którzy podpisują się pod
ich programami dają do zrozumienia, że podzielają ich poglądy i w ten sposób przyjmują
odpowiedzialność za ich konsekwencje. I tak w Polsce Kościół katolicki, partie nacjonalistyczne i ci, którzy rozpowszechniali i popierali antysemityzm mogą być obarczeni winą
za Jedwabne, Kielce etc. Ale przecież podobne tendencje istniały wszędzie, jedyna różnica
polega na tym, że w Polsce było więcej Żydów.
Moją książkę charakteryzuje się jako „optymistyczną”, wybiórczo cytuje się na
polskich prawicowych forach internetowych, a także poświęcono jej dwie wrogie recenzje,
oskarżając mnie o bycie „apologetą” Polski. Bzdury. Jeśli ktoś szuka dowodu na Polskie
zbrodnie wobec Żydów znajdzie ich dużo w Secret City. Oceniam, że „po stronie aryjskiej”
w Warszawie zginęło 16.500 Żydów, to jest dziesięć raz więcej niż tradycyjna (i fałszywa)
liczba ofiar w Jedwabnem (przyjęta bez krytycznie przez Grossa) i 10–15 razy więcej niż
Gross przyjmuje w Strachu. Znajdziecie tam szantażystów, denuncjatorów, złodziei, morOd red.: Tym samym Pan Paulsson zgadza się z Grossem, ze Polacy byli głównymi sprawcami masakry w Jedwabnem. Zdaje się też sugerować, że Polacy byli głównymi sprawcami śmierci 16.500 Żydów w Warszawie – zob. oryg.: „If you are looking for Polish atrocities against Jews, you’ll find plenty
in Secret City. I estimate that 16.500 Jews died „on the Aryan side” in Warsaw – that’s ten times as
many as the traditional (and wrong) figure for Jedwabne that Gross took over uncritically, and 10–15
times as many as Gross claims in Fear”.
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derców, masakry, czyli wszystko o czym pisze Gross, ale umieszczone w kontekście, poparte
ścisłymi badaniami statystycznymi, aby zachować właściwe proporcje. Za grzechy Kościoła
katolickiego, partii prawicowych i antysemitów winię Kościół katolicki, partie prawicowe
i antysemitów, a nie całe społeczeństwo polskie. Ale żeby Polacy nie za bardzo chlubili się
z powodu mniej więcej 70–90 tysięcy ludzi, którzy – jak to oceniam – pomaga w Warszawie
(około 8% ogółu ludności), wskazuję na fakt, że nie stanowili oni wyrywkowego przekroju ludności, lecz pewnego rodzaju konspirację, składającą się z ludzi, którym Żydzi mogli
ufać. W wydaniu Polskim cytują książkę Wiesława Kielara Anus Mundi, który oceniał, że
około 8% strażników SS w Auschwitz było przyzwoitymi ludźmi. Tak więc odkrycie, że
8% polskich mieszkańców Warszawy było zaangażowanych w pomoc Żydom nie powinno
stanowić powodu do dumy dla Polaków, ani zdziwienia dla Żydów.
Oczywiście, że liczba ta nie znaczy, że tylko 8% Warszawiaków było przyzwoitymi
ludźmi. Być może, że dużo więcej było gotowych do niesienia pomocy Żydom, ale zostali
oni wyłączeni z „Tajnego Miasta” (Secret City) przez niewidzialny mur, który otacza każdy 527
ruch podziemny. Oczywiście, byli też ludzie, którym brak było środków, i byli też tacy, którzy się bali. I na odwrót: bez wątpienia byli też ludzie, który chętnie zabraliby paru Żydów,
ale nie wiedzieli, gdzie ich znaleźć.
Przecież to tak jak w jakimkolwiek kraju. Ilu pomaga bezdomnym? Macie cały wachlarz: od malutniej mniejszości, która prowadzi schroniska, do liczniejszej grupy, która da
żebrakowi dolara, do tych, którzy powiedzą mu, żeby „spada”, aż do tych, którzy uważają
za dobrą zabawę oblanie bezdomnego benzyną i podpalenie go (kilka lat temu było to nowojorską modą).
Główna teza Strachu Grossa (że Polaków dręczyła wina w związku z przyjęciem
„byłej własności żydowskiej”, że obawiali się odwetu za to i że przejmując własność żydowską stali się wspólnikami nazistów) to jeszcze jedna bzdura. Polacy przyjęli „byłą własność
niemiecką” na zachodzie kraju po wojnie, a Ukraińcy przejęli „byłą własność polską”. Jeśli
już o tym mowa to Izraelczycy przejęli „byłą własność arabską” w roku 1948, a Arabowie
w miastach z których uciekli Żydzi przejęli „byłą własność żydowską”. Kiedy Niemcy wysiedlili jakiś Shtetl i wywlekli stamtąd Żydów, ludność Polska rzuciła się na własność żydowską jak sępy – to prawda. Nie było to miłe, ani przyjemne. Ale kogo właściwie obrabowali? Żydów pracujących w Werterfassung w warszawskim getcie, „odzyskujących” własność
żydowską na rzecz Reichu, trudniących się „szabrem”, co Ringelblum nazwał „rabowaniem
rabusiów”. Moja matka przeżyła Auschwitz pracując w komendzie „Kanada” w Birkenau,
sortując własność Żydów węgierskich i „organizując” cokolwiek się dało. Tyle jeśli chodzi
o Polaków. To Niemców, nie Żydów pozbawili oni „byłej własności żydowskiej”.
Rzeczy mogły przybrać fatalny obrót, jeśli jakiś Żyd w cudowny sposób przeżył i zjawił się w swoim domu chcąc go odzyskać. Być może kilkaset osób straciło w taki sposób życie.
Nie można złożyć powojennej przemocy na karb wojny domowej, jak to robi Chodakiewicz
(Chodakiewicz i Gontarczyk występują w obronie skrajnej prawicy). Śmiertelność wśród Żydów (być może 500 na 100.000) była dużo wyższa niż wśród Polaków (około 100 na 100.000).
Niezależnie od tego, czy była to wojna domowa, czy też nie, antysemityzm i ludzie, którzy
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bronili Chodakiewicza nie mogą wywinąć się od odpowiedzialności. W żaden sposób nie
można zaprzeczyć faktowi, że miała miejsce przemoc mająca charakter specyficznie antysemicki. Ale czy z faktu tego wynika współudział narodu polskiego w Holokauście? Nie sądzę.
Goldhagen spotkał się z zasłużoną odprawą (Hilberg dobrotliwie powiedział o nim
coś w rodzaju: „sympatyczny chłopak, kiedyś napisze dobrą książkę”), a Gross staje się
znakomitością. Jak to? No, był także kimś w rodzaju znakomitości w Niemczech i zdobył
ogólno narodowy poklask za swą książkę, gdyż niemieckim intelektualistom było trudno
krytykować go w obawie przed oskarżeniem o usprawiedliwianie Niemców, szczególnie po
Historikerstreit. Łatwo było przewidzieć, że niemieccy historycy podzielą się wzdłuż linii
podziału na lewicę i prawicę, i że lewica będzie bronić Goldhagena. To samo miało miejsce
w Polsce. Danie odprawy Goldhagenowi przypadło w udziale historykom spoza Niemiec,
takim jak Browning i Hilberg. To samo będzie musiało być udziałem historyków spoza
Polski – takim jak ja – którzy ta samo potraktują Grossa.
Jeśli będę miał czas, w co wątpię.
http://beatroot.blogspot.com/2008/01/fear-in-poland.html
Tłum.: Tadeusz Kadenacy
Paul Goble: Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) współdziała z wykształconymi
w czasach sowieckich historykami. Współpraca obejmuje nie tylko selektywne ujawnianie
dotychczas tajnych dokumentów, ale i bezpośredni apel do Dumy, aby anulowała potępienie
paktu przez sowiecki Zjazd Deputowanych Ludowych w 1999 roku. 22 kwietnia FSB była
gospodarzem okrągłego stołu na temat „Problematyka publikacji źródeł dotyczących Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Krytyka prób fałszowania historii”. Natychmiast po spotkaniu
FSB wydała zdawkowy komunikat prasowy na temat sesji, ale dopiero teraz wyszedł na jaw.
Pułk. Siergiej Ignatienko, szef Wydziału Spraw Publicznych, powiedział podczas
spotkania (w którym brali udział archiwiści, historycy i przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej), że FSB gotowa jest ujawnić jakiekolwiek dokumenty „o ile nie dotyczą one tajemnicy
państwowej”. Powiedział on, że powodem takiej decyzji jest rosnąca tendencja wśród rosyjskich i zagranicznych historyków, powieściopisarzy i reżyserów filmowych do „fałszowania” historii II Wojny Światowej i roli odegranej w niej przez Związek Sowiecki. „To, co
widzimy dzisiaj na ekranach, to w dużym stopniu czysty fałsz” – powiedział. „Z rzadkimi wyjątkami, nie prowadzi się żadnych poważnych badań historycznych na ten temat.
Jednym wytłumaczeniem tego faktu jest to, że „nasi zachodni przeciwnicy”, „sypią pieniędzmi” podejmując próby oczernienia Rosji, jej narodu i historii. Innym czynnikiem jest
wpływ gospodarki rynkowej na rodzimych reżyserów filmowych i pisarzy.
Ignatienko powiedział, że kiedy zapytał rosyjskich reżyserów dlaczego przedstawiają w fałszywy sposób historię wojny, odpowiedzieli mu, że robią tak „aby zwiększyć oglądalność”. Powiedział, że nie myślą o tym, jaką przez to wyrządzają szkodę, tylko „o oglądalności i wysokich zarobkach”. „Bez żadnej wątpliwości musimy być odpowiedzialni za
to, co dostarczamy masom”, powiedział pułkownik FSB. Inny mówca, Wasyl Christoforow,
(szef archiwum FSB) powiedział, że wiele osób twierdzi, iż archiwa, po otwarciu we wczes-
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nych latach 90., są teraz zamykane, ale „tak nie jest, i każdy badacz ma możliwość pracy
w rosyjskich archiwach”.
Ale to trzecia osoba zabierająca głos podczas spotkania dostarczyła najpewniejszej
wskazówki co do celu odbycia owej sesji i co do tego, co wywodzący się ze Związku Sowieckiego historycy i rosyjskie służby specjalne chciałyby osiągnąć w tej dziedzinie. Oleg
Rżeszewski, naukowiec z Instytutu Akademii Nauk i prezes Rosyjskiego Stowarzyszenia
Historyków II wojny światowej, wezwał parlament rosyjski do anulowania potępienia (w
roku 1989) tzw. „Tajnego Protokołu” paktu Ribbentrop-Mołotow. „Czy ktokolwiek wtedy,
kiedy potępiano ten protokół, pomyślał o fakcie, że porozumienie to zawarto ze względów
bezpieczeństwa? Nikt nie podniósł kwestii okoliczności, w jakich je zawarto, okoliczności,
które „nie dawały ZSRS żadnego wyjścia”. „Jeśli parlament Rosji unieważni swoją poprzednią decyzję, krok ten umożliwi bardziej efektywną walkę z fałszerzami historii”. Wówczas
stanie się rzeczą jasną, że ówczesna decyzja Stalina była „ być może jedyną możliwą decyzją”, jaką mógł podjąć odpowiedzialny przywódca.
529
W ramach dygresji Rżeszewski powiedział, że „nie dysponuje oficjalnymi danymi,
ale dokładnie wiadomo, że w tamtym czasie (tzn. podczas II wojny światowej) tylko w samej
Czeczenii było 18 tys. uzbrojonych rebeliantów, „którzy walczyli z Armią Czerwoną” co
doprowadziłoby do „wojny domowej”, przed czym uchroniły deportacje Stalina. Kończąc
swoje wystąpienie podczas spotkania zorganizowanego przez FSB Rżeszewski powiedział,
że „nasza historia jest bardzo skomplikowana, ale jednocześnie musimy zawsze pamiętać
o tym, że ZSRR pokonał faszyzm”, co stanowi wkład, który pozwala widzieć wszystkie
inne wydarzenia tamtych czasów we właściwej perspektywie.
W eseju zamieszczonym na portalu Grani.ru, moskiewska historyk i komentatorka Irina Pawłowa umieściła całe spotkanie i uwagi Rżeszewskiego we właściwym kontekście.
Twierdzi ona, że była to długo wyczekiwana „zemsta” historyków z ery sowieckiej na tych,
którzy mówili prawdę o Stalinie w późnych latach 80. i wczesnych 90. Jest czymś tragicznym,
że w obecnym klimacie politycznym są wszelkie powody ku temu, żeby myśleć, że „zwycięstwo będzie należeć do nich”. Historycy ci „zachowali wszystkie pozycje w rosyjskich naukach historycznych i kontrolują kształcenie nowych kadr”. W związku z tym, ich cień będzie
sięgał daleko w przyszłość. Ich credo stanowi dokument programowy przyjęty na spotkaniu
(w roku 1997) stowarzyszenia historyków, na którego czele stoi Rżeszewski. Stwierdzili wtedy,
że „historia jest nauką polityczną” i że pisząc ją, historycy „muszą zawsze myśleć o interesie
swojego państwa i mieć na uwadze zdrowe myślenie (rosnących) pokoleń”.
W swoim obecnym artykule Pawłowa cytuje to, co wówczas powiedziała o tego
rodzaju postawie: „wydarzenia jakie obecnie mają miejsce w postsowieckiej nauce historycznej wiążą się z ogólnymi wydarzeniami politycznymi w naszym kraju”, wydarzeniami,
które tłumią próby powiedzenia prawdy o przeszłości. Co jest rzeczą szczególnie niepokojącą (napisała Pawłowa w tamtym czasie) to fakt, że zachodni historycy pomagają przeżyć
tym przeżytkom z sowieckiej przeszłości. „Zachodni historycy nie tylko formalnie podtrzymują związki z prokomunistycznymi historykami, ale wspomagają ich intelektualnie”,
pozostawiając historyków rosyjskich „orientacji demokratycznej” w kompletnej izolacji.
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Pawłowa pisze dzisiaj, że niektórzy z nich, ze względu na karierę naukową lub z innych powodów, zmuszeni są do zawarcia pokoju ze swoimi wcześniejszymi przeciwnikami. Podaje
jako przykład ewolucję postawy prawdopodobnie najwybitniejszej rosyjskiej specjalistki
w dziedzinie paktu Ribbentrop–Mołotow, Tatiany Buszujewej.
W numerze Nowego Mira z listopada 1994 roku Buszujewa opublikowała pierwszy
w rosyjskich mediach opis paktu, który otworzył drogę do II wojny światowej. Jak pisze
Pawłowa, artykuł ten był dla historyków tym, czym w roku 1962 było dla inteligencji rosyjskiej opublikowanie Jednego dnia z życia Iwana Denisowicza Sołżenicyna. Teraz Buszujewa
nie tylko pojawiła się na spotkaniu zorganizowanym przez FSB, ale powiedziała tam, że
„w latach 90. pojawiły się próby fałszowania historii, włącznie z wymyślaniem faktów, fabrykowaniem dokumentów, itd.” Pawłowa pisze, że dla niej „brzmiało to jak (osławione)
pokajanie się Dmitrija Dutko”.
Pomimo wszystko, autorka Gerani.ru kończy swoją wypowiedź w duchu optymistycznym. „Obecne władze mogą wydawać dyrektywy, a historycy, którzy im służą mogą
pisać o II wojnie światowej co chcą. Mogą kłamać do woli, wychwalać pod niebo Stalina
i jego politykę i obrzucać oszczerstwami tych, którzy się z nimi nie zgadzają”. „Ale prawda
o wojnie, która pod koniec lat 80. i na początku lat 90. zaczęła wynurzać się spod zwału
ruin, nie da się tam już ponownie zepchnąć. Ona żyje. Im z większą siłą będzie się próbowało narzucać społeczeństwu prostalinowskie koncepcje, tym bardziej ludzi będzie pociągać
prawda, a nie one”.
Paul Goble, „FSB podejmuje próbę rehabilitacji układu Ribbentrop-Mołotow”,
Window on Eurasia, 13 maja 2008.
Z listu otwartego Krystyny Miller (Forest Hills, New York) do Marszałka Senatu
RP Alicji Grześkowiak: „Ja z rodziną wyjechałam z Polski w 1968 roku, mając zezwolenie na
wyjazd do Izraela. Trasa naszej podróży była następująca: najpierw Wiedeń, później Włochy, gdzie przebywaliśmy około 6 miesięcy. Następnie otrzymaliśmy paszporty na wyjazd
do Ameryki i na tym skończyła się nasza podróż do „Ziemi Obiecanej”. (…) 1. Nikt nas, ani
innych Żydów z naszej grupy liczącej około 250 osób, z Polski nie wyrzucał. Była to nasza
dobra i nieprzymuszona wola. 2. Obywatelstwa polskiego zrzekaliśmy się dobrowolnie. Nie
było żadnego przymusu. Postawiono jeden warunek, na który się zgodziliśmy: chcesz wyjechać z Polski – zabieramy ci obywatelstwo. 3. Otrzymaliśmy od rządu odprawy finansowe.
4. Byliśmy wszyscy wdzięczni rządowi polskiemu, że umożliwił tylko i wyłącznie Żydom
opuszczenie Polski. 5. Za wydarzenia marcowe jest odpowiedzialna partia i rząd komunistyczny, a nie naród polski. To była prowokacja i w te prowokacje wmanewrowano studentów
nie zorientowanych w całości sprawy, nie wiedzących, o co chodzi. (…) Jaka to była kara dla
wyjeżdżających, jaka to była krzywda, jakie to było poniżenie, jaka to była hańba, jakie cierpienie, że pozwolono Żydom na wyjazd z Polski do USA i na Zachód? Takie stwierdzenia,
mówiąc delikatnie, są niepoważne, nieodpowiedzialne, wprost ubliżające, szkalujące Amerykę, która jest symbolem wolności, krajem marzeń wielu milionów ludzi na świecie”.
Głos Polski (Toronto), 15–19 kwietnia 1998.
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Irena Lasota o „Komandosach” i innych marcowych emigrantach: „Jeżeli chodzi
o żydowskie pochodzenie, to nie widzę tu jakiejś specjalnej korelacji. Gdy wyjechałam do
Stanów, spotkałam tam wielu pomarcowych emigrantów z Łodzi, Wrocławia, Katowic,
Gliwic, Żar, miast, w których osiedlali się po wojnie Żydzi. Oni komandosów po prostu
nienawidzili. Uważali, że gdyby nie ta warstwa żydowskich komunistów i ich rozpuszczonych dzieci, którzy pchali się do władzy, zamiast zająć się tak jak oni porządną pracą (byli
krawcami, szewcami, ich dzieci chciały być inżynierami, matematykami), nie musieliby wyjeżdżać”.
„Kto pamięta o chińskim powielaczu”– rozmowa z Ireną Lasotą, Rzeczpospolita,
Plus-Minus, 8–9 marca 2008.
Prof. Eisler o „Komandosach”: „Ich środowisko odegrało główną, a jestem nawet
bliski powiedzenia, że wyłączną rolę w przygotowywaniu wydarzeń marcowych. Jednak 531
najsłynniejsi »komandosi«, czyli np. Jan Lityński i Henryk Szlajfer, zostali aresztowani
jeszcze przed wiecem studenckim z 8 marca. Karol Modzelewski i Jacek Kuroń zostali
aresztowani tego samego dnia wieczorem, a Adam Michnik 9 marca. Wszyscy obserwowali wydarzenia marcowe zza krat. Oczywiście ci spośród »komandosów«, którzy nie
zostali aresztowani, odegrali dużą rolę w studenckim ruchu marcowym. Ale w sumie marzec’68 robili inni”.
Polska, 5 marca 2008.
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: „Lustracji boją się nie tylko donosiciele. Strach
przed ujawnieniem nazwisk tajnych współpracowników nie jest jedynym powodem prób
blokowania lustracji duchownych. Równie istotna jest obawa przed ujawnieniem kompromitujących spraw obyczajowych oraz solidarność korporacyjna”.
Dziennik, 29 stycznia 2008.
Dr hab. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej: „Myślę, że pana
Grossa można nazwać wampirem historiografii, dlatego że jego książka z nauką ma niewiele wspólnego, operuje przede wszystkim emocją, operuje bardzo ograniczonym zestawem
źródeł, bardzo jednostronnie interpretowanych. (…) Gross jest z wykształcenia socjologiem, ale też zapomniał, czym jest socjologia”.
RMF FM, 10 stycznia 2008.
Barbara Toruńczyk o J.T. Grossie, dla którego Polska po 1989 nie różniła się niczym od okupacji niemieckiej: „Wtedy Gross oko w oko zetknął się z tłuszczą. Wychodząc
z domu na ulicę, mógł się czuć jak podczas łapanki. (…) Przerażony po roku wrócił do
Stanów Zjednoczonych, po kilku latach wydał Upiorną dekadę, pierwszą z serii kontrowersyjnych książek o polskim antysemityzmie”.
Piotr Zychowicz, „Oko w oko z tłuszczą”, Rzeczpospolita, 26 stycznia 2008.
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Rabin Michael Schudrich: „Urodziłem się w Ameryce w 1955 roku i jako dziecko
sam słyszałem od rodziców, że Polacy to sami antysemici. Dziś dla mnie to bolesne wspomnienie. Podobnie jest ze stereotypami Żydów wśród Polaków. Tego zjawiska nie da się
zwalczyć w ciągu jednej wizyty czy nawet dekady. Już jest o wiele lepiej niż 20 lat temu:
więcej o sobie wiemy, jesteśmy bardziej wrażliwi na wzajemne krzywdy. (…) Ja pierwszy
raz widziałem Auschwitz, gdy miałem 18 lat i po wyjściu z tego obozu nie chciałem rozmawiać z ludźmi, nie byłem otwarty na pojednanie. Wierzę, że znajdziemy formułę, by
po wizycie w tym strasznym miejscu możliwe były wycieczki do Krakowa, Torunia czy
Gdańska”.
„Negatywnych stereotypów jest coraz mniej. Rozmowa z Michaelem Schudrichem, naczelnym rabinem Polski”, Rzeczpospolita, 10 kwietnia 2008.
Barbara Fedyszak-Radziejowska: „J.T. Gross zaproponował – nie mniej i nie więcej
– zasadniczą zmianę naszej tożsamości, odrzucenie przekazywanej w rodzinnych opowieściach i w polskiej tradycji historii. Przyszedł do nas ze szczególnym przesłaniem: wasza
wersja jest kłamstwem, boicie się prawdy, bo stawia was w jednym rzędzie z Hitlerem (nie
z Niemcami, lecz Hitlerem)”.
Gość Niedzielny, nr 7, 14 lutego 2008.
Grzegorz Napieralski, sekretarz generalny SLD: „IPN należy zlikwidować. Ta instytucja zajmuje się bieżącą polityką, szkaluje i dzieli ludzi, nie warto wydawać na nią publicznych pieniędzy. Dlaczego miałbym płacić na urząd zajmujący się ośmieszaniem i zohydzeniem okresu PRL?”
Trybuna, 11 kwietnia 2008.
Aktorka Alina Janowska zapytana przez dziennikarza Wysokich obcasów czy w PRL
nie myślała nad zapisaniem się PZPR: „O Matko Święta! Ty się uderz w głowę, człowieku,
na miłość boską! Stryj zginął w Katyniu, my mieszkaliśmy na Wschodzie i w skutek wojny
wszystko straciliśmy. Jakby pan żył wtedy, gdy oni nas »wyzwalali« , toby pan wiedział. Po
Katyniu zadaje mi pan takie pytania?”
Wysokie obcasy (dodatek Gazety Świątecznej), nr 20(473), 24 maja 2008.
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Marcin Urynowicz, historyk IPN: „Ludobójcza polityka okupantów niejednokrotnie stawiała Polaków i Żydów w sytuacji bez wyjścia. Tak było zarówno w roku 1943
podczas powstania w getcie warszawskim, jak i w roku 1944, gdy wybuchło powstanie warszawskie. Decyzja III Rzeszy o zagładzie Żydów zaskoczyła obywateli II RP i zadecydowała
o tym, że mimo udzielanego sobie nawzajem wsparcia wspólna walka nie była możliwa.
Obie społeczności były skupione na własnych bolączkach, a ich przywódcy nie zawsze byli
z sobą zgodni. Dawały też o sobie znać wewnętrzne podziały, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. W 1943 r. Polacy wspierali Żydów, a w 1944 r. – Żydzi Polaków”.

wychwycone
z medialnego przeciągu

Marcin Urynowicz, „Pierwsze Powstanie Warszawskie”, Wprost, nr 16/08, 20 kwietnia 2008.
Krzysztof Masłoń: „Prowadzona przez wiele lat na zimno, z premedytacją oszczercza kampania sprowadzająca całą myśl Dmowskiego do antysemityzmu przyniosła, niestety, rezultaty. Dosłownie za kilka dni ukaże się po polsku nowa książka Jana Tomasza Grossa,
autora sławnych Sąsiadów. W Strachu, bo tak brzmi jej tytuł, największą obelgą jest jakże
finezyjne określenie »katoendek«. Strach też ma ambicję zmienić Polskę, czyniąc z nas naród kolaborantów i wspólników hitlerowców. (…) Rzecz w tym, byśmy jako naród będący
spadkobiercą myśli Romana Dmowskiego w podobnym stopniu co myśli jego wiecznego
antagonisty Józefa Piłsudskiego nie czuli strachu przed Strachem”.
Krzysztof Masłoń, „Dziesięć książek, które miały zmienić Polskę”, Rzeczpospolita,
24 grudnia 2007.
Szewach Weiss o publicystyce Grossa: „(…) Polacy powinni mieć odwagę popatrzeć
w lustro i zobaczyć tam zło, które się zdarzyło. (…) Oczywiście w tym lustrze trzeba także
dojrzeć dobro, tym bardziej, że Polska nie miała dotąd w świecie dobrej opinii. (…) Zawsze
podkreślam, że obozy zagłady nie były polskie. To były niemieckie faszystowskie obozy
śmierci na polskim morzu. Niestety, po wojnie Polska była jedynym krajem, z którego wypędzono Żydów”.
Szewach Weiss, „W żadnym kraju nie uratowano tylu Żydów”, Polska, 7 stycznia 2008.
Prof. Andrzej Paczkowski: „W książce pt. Sąsiedzi Gross popełnił szereg dosyć istotnych błędów warsztatowych. Inna sprawa, że jeszcze kilka lat temu tego aspektu stosunków
polsko-żydowskich w ogóle nie podejmowano. Obecnie dostęp do archiwów jest dużo łatwiejszych i istnieje więcej publikacji, głównie w języku polskim. Niestety, rzadko są tłumaczone, a co za tym idzie – mało znane zachodniemu czytelnikowi”.
Prof. Andrzej Paczkowski, „Gross pytań o Polaków i Żydów”, Super Express,
29–30 XII 2007.
Jerzy Sosnowski o polskiej polityce: „Na scenę wdarł się martwy język i zdezaktualizowane rozumienie naszych problemów. Gdyby ktoś z zewnątrz, nie wiedząc nic o Polsce,
zapoznał się z treścią naszych kłótni toczonych przez ostatnie lata, odniósłby wrażenie, że
grozi nam kolejny rozbiór Polski z jednej albo faszyzująca autarkia z drugiej strony. Innymi
słowy: że mamy rok 1937, a nie 2007. Że w ostatnich wyborach to młody Bolesław Piasecki
starł się z Feliksem Dzierżyńskim (o poglądach obyczajowych Teresy Orlovsky), a nie Jarosław Kaczyński z Donaldem Tuskiem”.
Jerzy Sosnowski, „Polskie życie na niby”, Gazeta Świąteczna, 1–2 grudnia 2007.
Marian Pankowski, pisarz emigracyjny: „Po wojnie na emigracji w Londynie i w Paryżu rządzili żołnierze, generałowie, oni fundowali stypendia. Giedroyc nie chciał wydać
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powieści Matuga idzie w paryskiej Kulturze. (…) Jakie były prawdziwe intencje redaktora?
Nie wiem, czy był homoseksualistą, ale chyba tak... (…) Emigrację traktowano jako całość.
A przecież już Giedroyc różnił się londyńczyków. Forsował utopijną teorię Unii Słowiańskiej. Według mnie do Polski postsolidarnościowej nie chciał przyjechać, bo nikt go już nie
potrzebował. Polacy na miejscu mieli Mazowieckiego, był Okrągły Stół, konkretne sprawy,
w kontekście których Giedroyc wydawał się niepoprawnym utopistą, »księciem litewskopolskim«, którego rola się skończyła. To go strasznie bolało, do tego stopnia, że Jan Błoński
zawiózł mu tytuł doktora honoris causa w walizeczce z szarfą do Maisons Laffitte. Giedroyc nie chciał do Polski przyjechać, bo to nie była jego Polska”.
„Pankowski: Moim tabu jest krzywda ludzka”, Dziennik, 27 listopada 2007.
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Lejb Fogelman, szef jednej z największych firm prawniczych świata, kancelarii
Dewey & LeBoeuf: „Jestem proizraelski, żeby mieć dokąd wyjechać, żeby mieć miejsce,
gdzie Żyd będzie mógł być Żydem, jeśli mi się w Polsce nie spodoba. Być może kiedyś
zamieszkam w Izraelu, ale na razie czuję ulgę, że nie jestem nigdzie u siebie i nigdzie nie
jestem na stałe. Dlatego strasznie mi się podoba w Polsce. (…) Mówimy po polsku, chyba
nie najgorzej mi to wychodzi, nawet poezja mojej mowy jest polska. Ogromna część gliny, z której się składam, jest polska i nie mam zamiaru temu zaprzeczać. Uważam zresztą,
że Polak powinien być patriotą. (…) Jak widzę Polaków walczących z Niemcami, gdybym
był tu we wrześniu 1939 r., to walczyłbym po stronie polskiej i mam nadzieję, że byłbym
w stanie oddać za Polskę życie. Tak samo jak mam nadzieję, że byłbym w stanie oddać życie
za przetrwanie państwa Izrael i za Amerykę, której jestem obywatelem. (…) Uważam, że
Europa idzie w stronę absurdalnego niezrozumienia swojego etosu. To utopia, że uda się
stworzyć jakiś ogólnoświatowy oświeceniowy raj, w którym wszystkie poglądy będą racjonalne i wszystkie będą szanowane. Trzeba dbać o swą tożsamość”.
„Życie bon vivanta stało się dla mnie nudne”. Z Lejbem Fogelmanem rozmawiał
Robert Mazurek, Dziennik, 17 listopada 2007.
Rafał A. Ziemkiewicz: „Oburzamy się, gdy Rosjanie odmawiają uznania mordu katyńskiego za ludobójstwo i kiedy pamięć o nim starają się zatrzeć sfabrykowanym oskarżeniem Polski o wymordowanie kilkudziesięciu tysięcy jeńców z wojny 1920 r. Oburzamy się,
gdy swe winy wobec Polaków relatywizują Niemcy, za pomocą całego szeregu przedsięwzięć
usiłując się przedstawić jako co najmniej w równym stopniu ofiary II wojny. I słusznie. Ale
jednocześnie władze polskie oraz znaczna część elit intelektualnych gorliwie współpracują
w zakłamywaniu pamięci o Wołyniu, zacieraniu winy ideologii, która za nią stała, i zbrodniarzy, którzy jej dokonywali, oraz w relatywizowaniu rozmiarów tragedii. Uchwała, którą
pięć lat temu Sejm RP odważył się uczcić pamięć ofiar, to szczyt politycznie poprawnego
bełkotu, z którego można wywnioskować tylko tyle, że jakieś bliżej niesprecyzowane ofiary
zginęły wskutek tajemniczej klęski żywiołowej. W podobnym tonie utrzymane są nieliczne
wystąpienia polskich przywódców, nie wykluczając prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jednocześnie z wielką gorliwością podchwytują nasze środowiska opiniotwórcze propagan-
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dową tezę ukraińskich nacjonalistów, iż zbrodnie miały charakter wzajemny, symetryczny
i nie ma co wymierzać rozmiarów winy każdej ze stron”.
Rafał A. Ziemkiewicz, „Myśmy wszystko zapomnieli”, Rzeczpospolita, 25 kwietnia
2008.
Prof. Andrzej Nowak: „Trzeba koniecznie przypominać los Polaków w Związku Sowieckim w latach 30. Mówię to z ogromnym naciskiem i jednocześnie apelem, aby się zająć
tym tematem. (…) To było pierwsze masowe morderstwo na grupie etnicznej dokonane w XX
wieku po mordzie na Ormianach. Żadna grupa etniczna w ZSRS nie została poddana tak
systematycznej czystce, jak Polacy w latach 1934–1938” (…) Krakowski historyk podkreśla,
że w czystkach w ZSRS zginęło więcej osób, niż w zbrodni Katyńskiej. „Setki tysięcy Polaków było prześladowanych, a ich męska część została po prostu eksterminowana. W samym
tylko Leningradzie zgładzono niemal całą dorosłą męską część z liczącej 50 tysięcy polskiej
mniejszości. Wszystkich rozstrzelano, a żony i dzieci trafiały do obozów. Analogicznie likwi- 535
dowano polskie obwody narodowościowe na Białorusi i na Ukrainie, tzw. Dzierżyńszczyznę
i Marchlewszczyznę. To się zresztą działo w całym Związku Sowieckim, wszędzie tam, gdzie
mieszkali Polacy. Wszędzie z tego samego powodu: dlatego tylko, że byli Polakami”.
http://www.fronda.pl/?ar=206
Dr hab. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej: „Warto zadawać sobie wciąż pytanie, czym była PRL, kim byli ludzie, którzy aresztowali i sądzili rtm. Pileckiego. Może warto zacząć używać sformułowań bardzo prostych, ale jednak oczywistych,
że PRL została założona przez zdrajców, przez tych, którzy byli w służbie sowieckiej, i była
rządzona przez zdrajców, a w następnych pokoleniach przez renegatów”.
Nasza Polska, nr 20, 13 maja 2008.
Dr Sławomir Cenckiewicz i dr Piotr Gontarczyk: „Były prezydent Chile Salvador Allende należy do panteonu bohaterów współczesnej lewicy. Gdy zginął samobójczą śmiercią
w czasie zamachu gen. Augusto Pinocheta, Biuro Polityczne KC PZPR z żalem wspominało
o »prezydencie Salvadorze Allende, wybitnym mężu stanu, wielkim przywódcy walki o postęp
społeczny«. Oburzenie wobec obalenia Allende wyrazili pracownicy cementowni w Chełmie,
częstochowscy włókniarze oraz załoga FSO na Żeraniu. Redakcja Polityki rozpoczęła zbiórkę
pieniędzy na nagrodę im. Salvadora Allende. Peany na jego część wygłaszał Ryszard Kapuściński oraz przewodniczący Komitetu Solidarności z Narodem Chilijskim Edmund Osmańczyk. Wdowa po Allende, Hortensja Bussi, została członkiem Światowej Rady Pokoju, obok
takich osobistości, jak Józef Cyrankiewicz, Jarosław Iwaszkiewicz i Andrzej Wajda”.
Wprost, nr 19, 5 maja 2008.
Prof. Jerzy Eisler o tegorocznych Oskarach: „W pełni podzielam pogląd, że jest to
nagroda polityczna – tak jak nagroda Nobla, zwłaszcza literacka i pokojowa. Myślę, że gdybyśmy zrealizowali na przykład w Polsce film o pogromie w Jedwabnem to byłby to film, który
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miałby większe szanse na Oskara. I wcale nie chodzi mi o to, co wielu może podejrzewać, że
jest żydowskie lobby w USA. Nie, nic z tych rzeczy. To jest właściwie afirmacja siebie samych.
Otóż nakręciliśmy film o własnej martyrologii, o własnej krzywdzie. Powiem tak: gdyby »Katyń« zrobili Rosjanie – wiem, że to jest nierealne – mieliby dużo większe szanse na Oskara niż
Polacy. I tu muszę powiedzieć, że dla mnie jest to najlepszy film Wajdy, jaki zrobił od 25–30 lat.
Zwracam uwagę, ze »Katyń« jest pierwszym filmem na świecie, w którym jest pokazane tak na
chłodno ludobójstwo komunistyczne. Moim zdaniem to jest największa wartość filmu”.
TVP PR.1 – „Kwadrans po ósmej”, 25 lutego 2008.
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Marian Piłka: „Poczucie krzywdy we współczesnej niemieckiej świadomości coraz
bardziej przesłania kwestie odpowiedzialności za zbrodnie rozpętania wojny i ludobójstwo
na podbitych narodach. Nie kwestionuje się zbrodni holokaustu, ale pamięć o martyrologii
innych narodów jest systematycznie zacierana w niemieckiej pamięci. Nie ma w Berlinie pomników upamiętniających ludobójstwo na Polakach, Rosjanach, Cyganach, Białorusinach
czy innych narodach. Jak wiadomo z relacji współczesnych Niemców, ich dziadkowie w czasie
wojny służyli jedynie w wojskowych orkiestrach, kuchniach polowych, no, może co najwyżej
w obronie przeciwlotniczej, broniąc przed zniszczeniem niemieckie dziedzictwo kulturowe.
W rezultacie niemieckiej polityki historycznej upamiętniono jedynie Żydów, Niemcy zaś coraz bardziej jawią się jako największe po Żydach ofiary II wojny światowej. Wraz z tą relatywizacją odpowiedzialności za skutki wojny w niemieckim postrzeganiu historii relatywizuje
się także odpowiedzialność za jej przyczyny. (…) Ta reinterpretacja przyczyn, charakteru, odpowiedzialności i skutków II wojny światowej to nie zwykły sentymentalizm zdziecinniałych
esesmanów wspominających z nostalgią podboje niemieckiej armii. To próba powiedzenia
światu, iż Niemcy nie tylko nie mogą ponosić odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, ale też
że są jedynym narodem, który nie otrzymał rekompensat za doznane krzywdy. Ta reinterpretacja historii jest próbą zdjęcia z narodu niemieckiego odpowiedzialności za wszystko, co wydarzyło się w czasie wojny. (…) Dziś współcześni Niemcy odkrywają niezabliźnioną i coraz
boleśniejszą »krzywdę«. To memento dla Polski, której prezydent wylewnie dziękuje niemieckiej kanclerz za traktat, w którym udało się jej uzyskać hegemonistyczną pozycję dla własnego kraju i zredukować rolę naszego, a rząd Donalda Tuska zachowuje »życzliwy dystans« do
»widocznego znaku«, licząc na groszowe wsparcie nieokreślonych polskich inicjatyw.”
Marian Piłka, „Niemiecka »krzywda«”, Nasz Dziennik, 10 stycznia 2008.
prof. Antoni Wolniewicz: „Uważam, że to jest honor, jeżeli o kimś Gazeta Wyborcza
pisze źle. Uważam ją za szmatławca. A jeśli szmatławiec o kimś źle pisze, to jest to honor
dla tego, o kim pisze”.
Wywiad dla Salonu 24 (18 lutego 2008).
Irena Lasota o Adamie Michniku:
„1. W czasie swojej trwającej ponad pół wieku karierze politycznej i społecznej
Adam Michnik nie był nigdy znany jako mediator.
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2. Przeciwnie – bez problemu możemy znaleźć dziesiątki przykładów, kiedy Adam
Michnik rozbijał a nie łączył, judził a nie mediował.
3. Jako polityk Adam Michnik był zawsze rzecznikiem swoich, lub swych przyjaciół – nieznane są przypadki by był „rzecznikiem ponad podziałami”.
4. To samo z Gazetą Wyborczą – jest to gazeta typu post-bolszewickiego, manichejskiego, niewyróżniająca się zrozumieniem dla postaw innych niż postawa Redaktora Naczelnego.
5. W swoich wyborach politycznych Michnik odciął się od swoich antykomunistycznych przyjaciół z przeszłości i podjął się legitymizacji w Polsce generała Jaruzelskiego
i jego ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka.
6. W ostatnich latach Michnik wybielał na lamach prasy światowej prezydenta Putina, twierdząc że nie robi on nic innego niż Prezydent Polski Lech Kaczyński
7. Jeśli powyższe punkty nie wystarcza do wywołania w was choćby trochę sceptycyzmu wobec waszego mediatora/rzecznika, zajrzyjcie na »You tube – Michnik« by zobaczyć
ze jest to człowiek o niezrównoważonym temperamencie, łatwo wpadający w histerie, nad- 537
używający alkoholu pod wpływem którego całuje się pieści z dygnitarzami komunistycznymi. Polska jest krajem bardzo życzliwym Gruzji I możemy was zapewnić ze znajdziecie
wśród nas wiele osób, których kompetencje w mediacji i doświadczenia w niezależności
prasy wielokrotnie przekraczają możliwości Redaktora Michnika”.
Irena Lasota, Do przyjaciół Gruzinów – w sprawie Michnika, blog Sawonarola
z Ameryki, www.irenalasota.salon24.pl
Yakov M. Rabkin, wykładowca współczesnej historii Żydów na uniwersytecie w Montrealu, o Żydach i Państwie Izrael: „Żydem stałby się pan, gdyby przyjął pan wiarę żydowską
i zaczął przestrzegać żydowskiego prawa. I jeszcze musiałby pan przejść małą operację, ale to
naprawdę drobiazg. Wyłącznie przyjęcie wiary żydowskiej daje prawo bycia Żydem. (...) Bycie
ateistą czy komunistą nie unieważnia bycia Żydem. Ale jeśli chce się wejść do tej wspólnoty,
to droga wiedzie nie przez obywatelstwo Izraela, tylko przez przyjęcie religii. Niech pan spyta,
dajmy na to Woody’ego Allena, co należy zrobić, żeby być Żydem. Pewnie to będzie dla niego
krępujące, ale odpowie panu tak jak ja: jeśli chcesz być jednym z nas, to musisz przyjąć wiarę
żydowską. Innej metody nie ma. Wie pan, ja bardzo lubię kulturę izraelską. Jest barwna, żywa,
dynamiczna. Ale to nie jest kultura żydowska. Ja silniej czuję kulturę żydowską w synagodze
w Warszawie niż na ulicy w Tel Awiwie. (...) Niech pan popatrzy choćby na takie kraje jak
Niemcy czy Polska. Starają się za wszelką cenę nie urazić Izraela, powołują jakieś komisje, pełnomocników od stosunków z Izraelem. A moim zdaniem, owszem, ze względu na historię
powinna istnieć jakaś forma specjalnej wrażliwości w stosunkach z Żydami, ale nie z Państwem Izrael. Nie wolno np. akceptować pewnych niezgodnych z prawem zachowań Izraela
tylko dlatego, że 6 milionów Żydów zginęło w Holokauście”.
„Państwo Izrael nie ma duszy”, Rzeczpospolita, 22–23 grudnia 2007.
„Grupa ortodoksyjnych żydów wpadła do jednej z jerozolimskich kawiarenek internetowych i powybijała wszystkie okna. Powód? Przesiadywali tam ich koledzy ze szkoły
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rabiniczej, czyli nowego nurtu judaizmu. Ortodoksi ogólnie nie tolerują tych drugich, a już
prawdziwą wściekłość wywołuje w nich beztroski stosunek do surfowania po sieci. Wojna
otrodoksyjnych żydów z fanami internetu ze szkoły rabiniczej (inaczej jesziwy) przybiera
coraz drastyczniejsze formy. Już w zeszłym tygodniu ortodoksi napiętnowali wrogów, rozrzucając po Jerozolimie ich zdjęcia podczas surfowania po internecie. Wielu ortodoksyjnych
wyznawców judaizmu w ogóle nie akceptuje internetu. A słuchacze jesziw korzystają z jego
dobrodziejstw nadzwyczaj chętnie, choć oficjalnie deklarują, że przeglądają tylko religijne
strony. Internet to wciąż sporna kwestia wśród Żydów. Niedawno jeden z izraelskich rabinów
ułożył nawet specjalną modlitwę, którą wierni odmawiają przed włączeniem komputera”.
Katarzyna Świerczyńska, „Ortodoksyjni żydzi zdemolowali kawiarenkę”, Dziennik, 27 czerwca 2006.
O. Tomasz Gałuszka: „Historycy mówią o ok. 100 tys. procesów czarownic w Europie od XV do XVIII w. Polska plasuje się w niechlubnej czołówce z 15 tys. procesów (…).
Ale udokumentowanych procesów zakończonych straceniem jest w Polsce kilkadziesiąt.
Nie możemy bowiem uznawać, że wszystkie sądzone osoby były palone na stosie. Gradacja
kar była następująca: pokuta w postaci modlitw, noszenie specjalnych szat z żółtymi krzyżykami na piersiach, nakazanie pielgrzymki, więzienie, konfiskaty dóbr i dopiero oddanie
władzy świeckiej – co de facto oznaczało karę śmierci. Największy procent zasądzanych kar
to były pokuty. Ofiar nie było więc tak dużo, jak się powszechnie uważa”.
„Czarna legenda. Rozmowa z o. Tomaszem Gałuszką OP”, Tygodnik Powszechny, nr
46, 18 listopada 2007.
„Większość Polaków to antysemici – twierdzi amerykańska organizacja śledząca nastroje antysemickie na świecie. Żydowscy badacze z Ligi Przeciwko Zniesławieniom – bo tak
nazywa się ta organizacja – zarzucają Polakom krzewienie mitów o niewdzięcznych i cwanych
Żydach. Według badań Ligi [Przeciwko Zniesławieniom w USA] aż dwie trzecie Polaków uważa, że Żydzi są niewdzięczni. Polacy rzekomo głoszą, że Żydzi w Europie są bardziej lojalni
wobec państwa Izrael niż wobec europejskiego kraju, którego są obywatelami. Większość rodaków ma również uważać, że Żydzi mają za duże wpływy w świecie biznesu i finansów. Szef
Ligi Abraham Foxman porównał takie poglądy do ideologii nazistowskiej, która – jak przypomina – również utrzymywała, że Żydzi zaprzedali Niemcy w imię własnych interesów. Nie
tylko Polska wypadła fatalnie w badaniach. Także Hiszpanie, Niemcy, Włosi i Francuzi mają
się wyróżniać wyjątkowym antysemityzmem. Żydowskie Centrum im. Szymona Wiesenthala
oskarżyło ostatnio władze w Warszawie o to, że nie chcą karać zbrodniarzy hitlerowskich.
W specjalnym raporcie stwierdzono, że Polska jest jednym z kilku krajów na świecie, który
ociąga się w wymierzaniu sprawiedliwości osobom odpowiedzialnym za Holokaust”.
Michał Pietrzak, Raport Ligi Przeciwko Zniesławieniom, Dziennik, 14 maja 2007.
Mr [Zbigniew – “Zbig”] Brzezinski said “it’s not unique to the Jewish community
– but there is a McCarthyite tendency among some people in the Jewish community”,
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referring to the Republican senator who led the anti-Communist witch hunt in the 1950s.
“They operate not by arguing but by slandering, vilifying, demonising. They very promptly wheel out anti-Semitism. There is an element of paranoia in this inclination to view any
serious attempt at a compromised peace as somehow directed against Israel”.
Alex Spillius, “Barack Obama supporter accuses Jewish lobby members of McCarthyism”, Telegraph, 27 May 2008.
„Ortodoksyjni Żydzi i skrajni antysemici razem? To nie żart, tylko nowy polityczny sojusz zawiązany w Rumunii. Co pogodziło tak, wydawałoby się, skrajnie różne opcje?
Niechęć wobec poczynań oficjalnej Federacji Rumuńskich Żydów. Chodzi o atrakcyjne
grunty wokół zarządzanych przez nią 800 żydowskich cmentarzy. Federacja uznała, że te
tereny śmiało można sprzedać. Zamiar ten wywołał oburzenie ortodoksyjnego biznesmena
z Nowego Yorku, a jednocześnie szefa Unii Amerykańsko-Rumuńskich Żydów, Davida Kahana. Oskarżył on FRŻ o profanację i postanowił zablokować jej działania. Aby to osiągnąć 539
musiał znaleźć sojusznika w rumuńskim parlamencie. Znalazł szybko. Jest nim przywódca
nacjonalistycznej Partii Wielkiej Rumunii Corneliu Vadim Tudor, który niegdyś szokował
opinię publiczną antysemickim wypowiedziami. Dopiero trzy lata temu przyznał on, że
rzeczywiście doszło do Holokaustu. (…) Obaj panowie będą starali się wspólnie przeforsować ustawę odbierającą FRŻ opiekę nad cmentarzami. Federacja dowodzi jednak, że Davida Kahane tak naprawdę nie obchodzi los zmarłych Żydów, ale cenne grunty”.
„Sojusz ortodoksyjnych Żydów z antysemitami”, Rzeczpospolita, 1–2 grudnia 2007.
„Organizacja nazywa się Narodowi Socjaliści na rzecz Izraela. W 60. rocznice powstania państwa żydowskiego jej członkowie ogłosili w Internecie swój manifest programowy. ‘Silny naród ma prawo do życia. Słaby naród zasługuje na śmierć. Żydzi dzięki odwadze swych wojowników udowodnili, że zasługują na przetrwanie’ – napisali. (…) niemieccy
ekstremiści uważają, że wszelkie prześladowania , jakich Żydzi doznali w Europie były ‘aktami samoobrony’, to sam Holokaust był błędem.”
Piotr Zychowicz, „Naziści popierają Izrael”, Rzeczpospolita, 7-8 czerwca 2008
„Walter Mueller był nie tylko jednym z pierwszych, ale także najbardziej gorliwych
i fanatycznych członków SS w niemieckim Weiblingen, w pobliżu Stuttgartu. Niezbyt długo, bo już w 1933 roku wypalił sobie ze służbowego pistoletu prosto w serce. Zastrzelił się,
gdy dotarła do niego wieść, że ktoś odkrył jego żydowskie pochodzenie. Jego grób przetrwał do dziś. Ostatnio znajdował się pod opieką władz miasta. Niedawno po, latach zapomnienia, rozpalił emocje mieszkańców. (…) Mueller jest ofiara rasistowskiej polityki Hitlera. Jego grób powinien przypominać o wydarzeniach, które doprowadziły do Holokaustu
– twierdzi historyk Hans Schultheiss, wspierany przez cześć mieszkańców. Mueller nie był
ofiarą nazistów – odpowiada burmistrz Andreas Hesky”.
„Grób Żyda z SS podzielił miasteczko Weiblingen”, Rzeczpospolita, 28 listopada
2007.
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Pochodzący z Białorusi Alex Kurzem jako pięciolatek był świadkiem, jak 21 października 1941 r. żołnierze Waffen SS zamordowali jego matkę, brata i siostrę oraz kilkaset
osób z jego rodzinnej miejscowości. Kilka miesięcy później sam znalazł się w szeregach SS.
Został pupilem łotewskich esesmanów. (…) Chłopiec stał się maskotką sformowanej przez
Niemców dywizji grenadierów pancernych Waffen SS na terenie zajętej przez nich Łotwy.
Uszyto mu na miarę mundur. Uzbrojono go w mały pistolet Walther. Był pokazywany przez
hitlerowską propagandę na filmach i w gazetach jako „najmłodszy nazista Trzeciej Rzeszy”.
Filmowano go, jak dowodzi niemieckimi dziećmi. W końcu jego jednostka trafiła na front
wschodni. Tam Kurzem był świadkiem bestialstwa i masowych mordów, również ludności
żydowskiej. „Nie mogłem znieść brutalności żołnierzy i okrucieństwa. Nie przeczę jednak,
że jako mały chłopiec chciałem być w centrum uwagi. Robiłem to, żeby przeżyć. Żeby ich
zadowolić. Cały czas żyłem jednak w strachu, że odkryją moją tożsamość i mnie zabiją”.
(…) Kurzem złożył zeznania przez Komisją do spraw Holokaustu. Zanegowała ona jednak
jego świadectwo, twierdząc, że nie można odnaleźć śladów masakry w jego rodzinnej wiosce. Mało tego, oskarżono go również o to, że był kolaborantem, współwinnym zbrodni
wojennych Standartenführera SS Karlisa Lobego. „To był koszmar. W tamtych strasznych latach wojny nie mogłem nikomu ufać. Musiałem skrywać tak wiele, że kłamstwo stało się dla
mnie sposobem na życie. A kiedy w końcu powiedziałem prawdę, moi rodacy nie uwierzyli
mi. Byłem załamany”.
Robert Zawitkowski, „Żyd pupilem Waffen SS”, Dziennik, 25 września 2007.
Od red.: W kwietniu 2008 r. Gazeta Wyborcza uhonorowała żydowsko-łotewskiego
esesmana w sposób szczególny: wydano specjalną poświęconą mu książkę i film dokumentalny stanowiące razem dodatek do jednego ze świątecznych wydań gazety. Czy żołnierze
Żydowskiego Związku Wojskowego, walczącego w obronie warszawskiego getta, mogliby
liczyć na równie intensywną promocję?
„W licznych relacjach na temat powstania w Getcie Warszawskim można wyczytać, że jedyną zbrojną organizacją w obrębie murów była powstała w roku 1942 Żydowska
Organizacja Bojowa, w której działali tacy ludzie, jak Mordechaj Anielewicz czy Marek
Edelman. Prawda historyczna jest jednak inna – getta w stolicy broniły dwie grupy, z których ŻOB była tą mniej liczną, gorzej wyszkoloną i słabiej uzbrojoną. (…) Drugą organizacją walczącą o dzielnicę żydowską był Żydowski Związek Wojskowy, istniejący już od
końca roku 1939, a w 1942 roku przemianowany na Żydowski Związek Walki. Należeli do
niego głównie oficerowie Wojska Polskiego żydowskiego pochodzenia, przeszkoleni i często doświadczeni w walce. ŻZW był początkowo organizacją raczej elitarną, skupiającą
żydowskich prawicowców, ale niedługo przed wybuchem powstania w getcie w jej szeregi
przyjmowano także ludzi bez doświadczenia wojskowego i o różnych zapatrywaniach politycznych – niektóre źródła podają, że do organizacji należało wówczas ok. 1500 osób.
(…) Dlaczego tak niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z istnienia dwóch ważnych organizacji
zbrojnych w warszawskim getcie? Jedną z przyczyn jest fakt, że ŻZW jako organizacja pra-
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wicowa i współpracująca z Armią Krajową nie zasługiwała w oczach powojennych władz
polskich na pamięć. W czasach PRL-u o Żydowskim Związku Wojskowym wspominano
tylko ogólnikowo, na marginesie, wszystkie zasługi przypisując lewicowej ŻOB. Przyczynili
się do tej sytuacji również ŻOB-owcy, którzy w swoich powojennych relacjach pomijali lub
umniejszali udział ŻZW w powstańczych walkach. Przez 60 lat powtarzano nazwiska Marka Edelmana i Mordechaja Anielewicza, przemilczając udział setek walczących członków
Żydowskiego Związku Walki”.
Iwona Borkowska, „Zapomniani bohaterowie Getta Warszawskiego”, 7 maja 2008;
http://wiadomosci.polska.pl/spoleczenstwo/article,Zapomniani_bohaterowie_
Getta_Warszawskiego,id,327389.htm
Attila Somfalvi o tegorocznych obchodach rocznicy powstania w warszawskim
getcie: “On the one hand, I was overwhelmed by powerful patriotic feelings, nationalistic
even, when I stood under the blue-and-white flags proudly carried by Israeli students in 541
the cold winds of Auschwitz and Majdanek. On the other hand, I was red with shame in
the face of the behavior of Israeli youths during events that required a little respect and restraint. For example, the impressive and dignified ceremony organized by the Poles to mark
65 years to the Warsaw Ghetto uprising that was attended, in addition to Polish President
Lech Kaczynski and Israeli President Shimon Peres, by the French foreign minister, representatives of the German and US governments, Polish senators, Holocaust survivors, war
veterans, senior Polish army officers – and also hundreds of Israeli teenagers from across
the nation who were just finishing an intensive journey through the death camps. (…) Yet at
the same time, a few meters away, the jungle was going wild. On the Israeli side where the
youth delegation members were concentrated, everyone behaved as though they were in the
middle of some feast on a Tel Aviv traffic island. Only the barbeques were missing, but we
had snacks, soft drinks, loud giggling, and screaming. Some students were lying on the grass
while listening to their iPods. We also had group gatherings, a mini-festival of storytellers
and jokers, short naps, smoking, whispers, the occasional game of “catch” accompanied by
cheerful calls, nuts and seeds, and childish, embarrassing, and exaggerated panic upon hearing the gun salute. It was all there”.
Attila Somfalvi, „Bad manners at Warsaw Ghetto”, http://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-3535313,00.html
„(…) Naprzeciwko drzwi wejściowych dwa Białe Orły, wzór z roku 1919. W dużym, wypełnionym dziełami sztuki, salonie oprawiony w ramy tekst i tabulatura Mazurka
Dąbrowskiego. Na stole butelka mocno zmrożonej wódki i kanapki z kiszonym ogórkiem.
To mieszkanie majora Pinhasa Adlera, jednego z twórców izraelskiego lotnictwa wojskowego. Honorowego obywatela miasta Tel Awiw i zasłużonego oficera Izraelskich Sił Obronnych. – Jestem żydowskim endekiem – major mówi krótkimi, urywanymi zdaniami, jakby
nadal wydawał rozkazy. Ma 87 lat i waży ponad 90 kilogramów. Potężnie zbudowany, mocno
ściska podaną mu dłoń. – Mój ojciec był przed wojną ważnym działaczem syjonistycznym
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w Białymstoku. Ja jako nastolatek należałem do prawicowej organizacji Bejtar założonej
przez Włodzimierza Żabotyńskiego. Nosiliśmy brązowe paramilitarne stroje – wspomina.
Adler cytuje z pamięci fragmenty wierszy Asnyka i Mickiewicza, wdaje się w dyskusję na temat polskich powstań narodowych. Pisze listy do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W ostatnim postuluje przywrócenie Uniwersytetowi Warszawskiemu imienia Józefa Piłsudskiego.
– Komuna padła już prawie 20 lat temu, a wy nadal z tym nic nie zrobiliście! Dla nas, Żydów,
Piłsudski był jak Kazimierz Wielki. Kochaliśmy go – mówi. Drażni go również to, że Polska wyrzekła się pretensji do Lwowa i Wilna. – Dla nas, młodego pokolenia prawicowych
syjonistów, Polska była prawdziwym natchnieniem i inspiracją. Jej bohaterska walka o odzyskanie niepodległości, o odbudowę własnego państwa była dla nas zawsze wzorem. Tak
samo jak Polacy chcieliśmy bić się o naszą ojczyznę, nawet jeżeli wydawało się, że jesteśmy
skazani na porażkę. Polska i Izrael są w niemal identycznej sytuacji geopolitycznej. Wy jesteście wciśnięci między Niemcy i Rosję, my między wrogie nam państwa arabskie – tłumaczy. (…) W 1939 roku, po zajęciu wschodniej Polski przez bolszewików, jako synowi
działacza syjonistycznego groziło mu aresztowanie. Razem z bratem zdecydował się więc
przebić do Palestyny przez... Związek Sowiecki. Granica z Persją okazała się jednak zbyt
dobrze strzeżona i bracia Adlerowie utknęli w Sowietach. Nie zdążyli do Andersa i wydostali się stamtąd dopiero w szeregach „armii Wandy Wasilewskiej”. – To nie było żadne
polskie wojsko. To było wojsko sowieckie w polskich mundurach. Po przybyciu do Polski
szybko przekonaliśmy się, jakie plany wobec Polski ma Stalin – opowiada major Adler. Przy
najbliższej okazji wraz z bratem uciekli do zachodniego Berlina. Tam jednak przedstawicielka lewicowych żydowskich organizacji organizujących transport do Palestyny nie chciała wydać im niezbędnej przepustki. „Nie chcemy w naszym kraju faszystów-bejtarowców”
– miała powiedzieć zaskoczonym braciom. Zdesperowani, czując na plecach oddech ścigającej ich komunistycznej tajnej policji, wyjęli rewolwery. Urzędniczka natychmiast wypisała
niezbędne dokumenty. – I w taki sposób uzyskałem możliwość wyjazdu do mojej nowej
ojczyzny. Później dowiedziałem się, że bezpieka wydała na mnie zaoczny wyrok śmierci
– mówi Adler…”
Piotr Zychowicz, „Z ziemi polskiej do izraelskiej”, Rzeczpospolita, Plus, Minus,
17–18 maja 2008.
Od red.: Współczesne polskie „elity” medialne i „autorytety intelektualne” mogłyby się od polskich Żydów uczyć patriotyzmu (zarówno żydowskiego, jak i polskiego). Niestety, wydaje się, że nie umieją znaleźć właściwych wzorów.
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[Leokadii] z d. Papiernikow/Sorgenstejn. Ojciec był jednym z współzałożyciel BUND-u,
zaś Leon należał do młodzieżowej przybudówki KPP. W październiku 1939 przedostał się
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na Kresy Wsch. okupowane przez Sowiety. Od tego momentu zaczynają się Wspomnienia.
Opisuje w nich pobyt w więzieniu, łagier na płn. Uralu, nieudaną próbę wstąpienia do oddziałów WP gen. Andersa, pracę na „wielkiej budowie komunizmu”, ponowne więzienie
i łagier, gdzie trafił jako legitymujący się polskim paszportem. Szukając ratunku zgłosił się
do służby w armii Berlinga, wraz z którą dotarł do Odry. W latach 60. pracował w departamencie bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki. Opuścił Polskę w 1969, trafił do Szwecji,
gdzie mieszkał do śmierci.

Mariusz Krzysztofiński – doktor historii, pracownik naukowy Oddziałowego
Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie. Zajmuje się badaniem najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej okupacji sowieckiej (1939–1941) i badaniami nad funkcjonowaniem partii komunistycznych w Polsce w XX w.
Hubert Kuberski – historyk, dziennikarz, filmowiec, zajmujący się historią
najnowszą Polski i Europy. Autor książki Sojusznicy Hitlera 1941–1945 (Warszawa: Militaria, 1993), był jednym z współautorów tłumaczenia książki Godona Williamsona SS-Gwardia Adolfa Hitlera (1995). Przygotował produkcję filmu dokumentalnego „Nad Niemnem”
o współczesnych losach polskich mieszkańców Bohatyrowiczów na Nowogródczyźnie.
Dariusz Piotr Kucharski – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (UAM
w Poznaniu). Autor m.in.: Polacy na Wschodzie; Rzeczpospolita Rafajłowska; Zakład wychowawczo–naukowy w Tarnopolu i Chyrowie, jako przykład kształcenia elitarnego.
Anna Migas – filozof, etyk, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: literatura i filozofia rosyjska XIX w.

Jolanta Mysiakowska – absolwentka Instytutu Historycznego UW, dokto-

rantka w Instytucie Historii PAN. Zajmuje się najnowszą historią Polski ze szczególnym
uwzględnieniem dziejów polskiego ruchu narodowego.

Maria Polakowska (z domu Wielanier) – absolwentka Wydziału Polonistyki
UW, pracownik instytucji kulturalnych i nauczycielka, obecnie na emeryturze.
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Mieczysław Samborski – mgr inż., absolwent Politechniki Łódzkiej, obec-

nie rencista prowadzący działalność gospodarczą. Badacz stosunków polsko-ukraińskich
w okresie II wojny światowej.

Rafał Sierchuła – historyk, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Edukacji
Publicznej w Poznaniu. Badacz dziejów ruchu narodowego i jego formacji zbrojnych w czasie II wojny światowej. Współautor: Brygada Świętokrzyska NSZ (Poznań: 1994), Narodowcy.
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Myśl polityczna i społeczna Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944–47 (Warszawa: PWN,
2002), członek redakcji Encyklopedii konspiracji wielkopolskiej.
Peter Stachura – profesor historii najnowszej Europy, dyrektor Centrum Badań nad
Historią Polski – Uniwersytet w Stirling, Scotland, UK. A specialist in interwar German
and Polish history, his most recent major publications are Poland, 1918-1945: An Interpretive
and Documentary History of the Second Republic (London, 2004), The Poles in Britain, 1940–
–2000: From Betrayal to Assimilation (Editor) (London & Portland, Oregon, 2004), and The
Warsaw Rising, 1944 (Editor) (Stirling, 2007).
sta.

Paweł Styrna – student historii na Uniwersytecie Illinois. Tłumacz i publicy-

Tomasz Tokarz – doktor nauk historycznych, adiunkt w Dolnośląskiej Szko- 545
le Wyższej we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze dotyczą historii najnowszej, historii
myśli politycznej, historii wychowania. Autor monografii: Zagadnienie polsko-rosyjskie w publicystyce powojennej emigracji (1945–1980). Publikował m.in. w Przeglądzie Humanistycznym,
Dziejach Najnowszych, Przeglądzie Polonijnym, Nowym Państwie.
Tomasz Szczepański – doktor historii, pisarz i publicysta. Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”.
Michał Wołłejko – historyk; absolwent Instytutu Historycznego UW. Pracuje
jako analityk w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Aktualnie przygotowuje zbiór esejów
historycznych dotyczących najnowszej historii Wileńszczyzny pod roboczym tytułem Eseje lidzkie.
Sebastian Zawadzki – absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu

Warszawskiego i Specjalistycznego Studium Europy Wschodniej i Azji Centralnej na Wydziale Orientalistycznym. Asystent w Zakładzie Porównawczych Badań Postsowieckich
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Doktorant w Instytucie Studiów Politycznych
PAN

Mariusz Zbanyszek – teolog i liturgista, doradca Wojewody Lubuskiego,
mieszka w Gorzowie Wielkopolskim.
Maciej Zdunek – absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pracownik Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Leszek Żebrowski – historyk, publicysta. Autor m.in.: Paszkwil Wyborczej.
Michnik i Cichy o Powstaniu Warszawskim (Warszawa; Burhart Edition, 1995); Narodowe Siły
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Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, wybór i opracowanie Leszek Żebrowski, t. 1–3 (Warszawa: Burhart Edition, 1994–1996). Współautor Tajne oblicze GL-AL i PPR, wybór i opracowanie: Marek J. Chodakiewicz, Piotr Gontarczyk, Leszek Żebrowski, t. 1–3 (Warszawa: Burhart Edition, 1997–1999); Kryptonim ‘ORZEŁ’. Warszawski Okręg Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego 1947–1954, wybór i opracowanie Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski,
Jacek Pawłowicz, Leszek Żebrowski, (Warszawa: IPN-Rytm, 2004).

Jacek Żurek – doktor historii, nauczyciel, redaktor, zajmuje się historią najnow-
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szą Kościoła katolickiego w Polsce. Autor wielu publikacji popularnych i naukowych, pracuje w Biuletynie IPN.
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Sprostowanie:
W ostatnim numerze 9/10 Glaukopisu pojawił się nie zamierzony błąd w nocie biograficznej jednego z autorów. Otóż Arkadiusz Karbowiak, wbrew temu co napisaliśmy, nie
jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Opolskiego. Autora i wszystkich zainteresowanych przepraszamy.
Redakcja

