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Dwie mi Matki-Ojczyzny hołubiły głowę – 

Jedna grzebień bursztynu czesała we włos 

Druga rafy porohów piorąc koralowe 

Zawodziła na lirach dolę ślepą – los...

Jedna oczom tańczyła pasem złotolitym, 

Czerep drugą obijał – pijany jak trzos – 

Jedna boso garnęła smutek za błękitem – 

Druga kurem jej piała buntowniczych kos

Dwie mnie Matki-Ojczyzny wyuczyły mowy – 

W warkocz krwisty plecionej jagodami ros – 

Bym się sercem przełamał bólem w dwie połowy – 

By serce rozdwojone płakało jak głos...

(lipiec 1941)
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Województwo wołyńskie, jedno z największych w 
II Rzeczypospolitej – o pow . 35 754 km2 (tylko woj . po-
leskie było większe) charakteryzowało się dużym zróżni-
cowaniem narodowościowym, społecznym, religijnym 
i kulturowym . Według spisu z 1931 r . mieszkało w nim 
2 085 000 osób . Zdecydowaną większość stanowiła lud-
ność rusińska (ukraińska) – 68,4 proc . (1 427 000), następ-
ni według liczebności byli Polacy – 16,6 proc . (347 tys .), 
Żydzi – 10 proc . (205 tys .), Niemcy – 2,3 proc . (47 tys .), 
Czesi – 1,5 proc . (31 tys .) oraz Rosjanie (23 tys .), Biało-
rusini, Litwini, Karaimi, potomkowie Holendrów (zwa-
ni Olendrami) .

Po odzyskaniu niepodległości, względny spokój na Wo-
łyniu zapanował dopiero w 1921 r ., chociaż jeszcze przez 
kilka lat niektóre powiaty, zwłaszcza te przylegające do 
Związku Sowieckiego, były systematycznie najeżdżane 
przez różne bandy najczęściej o charakterze terrorystycz-
no-rabunkowym, liczące nieraz po kilkaset osób . Dopiero 
powstanie w 1924 r . Korpusu Ochrony Pogranicza poło-
żyło kres tym napadom . Ponadto woj . wołyńskie charak-
teryzowało się olbrzymim analfabetyzmem (ok . 70 proc .), 
brakiem dróg, małą siecią parafii r-k (na terenach Pole-
sia Wołyńskiego odległość do kościoła parafialnego się-
gała do 70 km), olbrzymim bezrobociem i wszechobec-
ną biedą – zarówno w mieście jak i na wsi; bez względu 
na narodowość) .

Spośród ziem kresowych właśnie Wołyń stał się w cza-
sie drugiej wojny światowej sceną największego ludo-
bójstwa w dziejach Rzeczypospolitej . Mimo że zbrodnia 
ta została już dosyć dobrze opisana i udokumentowana 
(prace m .in . Ewy i Władysława Siemaszków, Władysła-
wa Filara, Leona Karłowicza, Wincentego Romanowskie-
go, Czesława Piotrowskiego, Marii Dębowskiej, Lucyny 
Kulińskiej, Grzegorza Gryciuka, Grzegorza Motyki, Le-
ona Popka i innych), to [wg danych z 2008 r .] zaledwie 
17 proc . obywateli polskich coś wie lub słyszało o Woły-
niu . Wiedza młodego pokolenia na ten temat jest jeszcze 
mniejsza . Sytuacja „na lepsze” wyraźnie wzrosła po filmie 
Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń” .

Polacy ginęli na Wołyniu z rąk nacjonalistów ukraiń-
skich i band komunistycznych już od 1 września 1939 r . 

W historiografii okres od 1 do 17 września jest bardzo 
mało poznany . Już wtedy na Wołyniu miały miejsca maso-
we gwałty, grabieże i napady na uciekinierów z Polski pół-
nocnej i zachodniej . Palono i rabowano dwory, pałace, ga-
jówki i leśniczówki, gospodarstwa osadników wojskowych 
i cywilnych . Napadano na wycofujących się żołnierzy WP, 
policjantów, urzędników państwowych i często ich mor-
dowano . Temat ten wymaga dalszych badań; oblicza się, 
że zginęło wtedy ok . 2–3 tys . Polaków . Prawie w ogóle nie 
znamy ich miejsc pochówku .

Rozpoczęty 17 września 1939 r . okres okupacji sowiec-
kiej upłynął pod znakiem licznych represji skierowanych 
przede wszystkim przeciwko ludności polskiej Wołynia . 
Trwały one z różnym natężeniem i w różnej formie do 22 
czerwca 1941 r . – do wybuchu wojny niemiecko-sowiec-
kiej . Aresztowano w tym czasie, umieszczono w więzie-
niach bądź zesłano (w opisanych już w historiografii czte-
rech wywózkach) w głąb ZSRR dziesiątki tysięcy polskich 
działaczy politycznych i społecznych, oficerów rezerwy, 
księży, ziemian, policjantów, leśniczych i gajowych, osad-
ników wojskowych i cywilnych wraz z rodzinami, prze-
mysłowców, kupców, uciekinierów z przyłączonego do III 
Rzeszy Pomorza . 

Po napaści Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r . 
NKWD dokonało masakry niemal wszystkich więźniów 
(w dużej części Polaków) przetrzymywanych w więzie-
niach w Łucku, Dubnie, Krzemieńcu, Ostrogu, Rów-
nem, Kowlu, Sarnach i Włodzimierzu Wołyńskim . Tylko 
w Łucku mogło zginąć ok . 2–4,5 tys . więźniów, w Dubnie 
ok . 500; odnośnie do pozostałych więzień brak jest bar-
dziej ścisłych danych . W bardzo wielu miejscowościach 
wkraczające oddziały niemieckie z entuzjazmem były wi-
tane przez ludność ukraińską . Budowano bramy powital-
ne, wywieszano żółto-niebieskie flagi . Początkowo zajęte 
tereny przechodziły pod administrację niemieckich władz 
policyjnych . Następnie dawne województwo wołyńskie 
razem z częścią województwa lwowskiego i poleskie-
go jako okręg generalny Wołyń i Podole (General Bezirk 
Wolhynien und Podolien) włączono do Reichskommis-
sariatu Ukrainy z siedzibą w Równem . Na terenie okrę-
gu powołano trzynaście komisariatów okręgowych, które 

Ludobójstwo Polaków 
na Wołyniu w 1943 roku
(w 75. rocznicę zbrodni)

Leon
PopekQ
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odpowiadały dawnym powiatom . Obok niemieckich in-
stytucji utworzono zarządy ukraińskie, tzw . uprawy, do 
których zadań należało egzekwowanie kontyngentów, 
werbowanie robotników do pracy w III Rzeszy, budowa 
i naprawa dróg . 

Na całym Wołyniu okupant wprowadził bezwzględny 
terror . Pomagali mu w tym nacjonaliści ukraińscy z OUN . 
Powstała ukraińska policja pomocnicza, do której Niem-
cy przyjęli ok . 5 tys . ochotników . Już na początku okupa-
cji Niemcy na podstawie list sporządzonych przez OUN 
rozstrzelali w Krzemieńcu, Kostopolu i Równem kilkuset 
przedstawicieli polskiej i żydowskiej inteligencji . Trwały 
aresztowania, rozstrzeliwano na terenach więzień i w eg-
zekucjach publicznych . Tysiące Polaków osadzono w obo-
zach koncentracyjnych . Wkrótce masowe egzekucje, or-
ganizowane głównie przez policję ukraińską w służbie 
niemieckiej i Einsatzkommanda, dotknęły Żydów za-
mkniętych w gettach . Żydów wołyńskich nie wywożono 
do obozów zagłady, lecz mordowano na miejscu – w ro-
wach poza miastem lub na skraju lasu . Do października 
1942 r . zamordowano blisko 247 tys . Żydów (ok . 97 proc .; 
szerzej pisze o tym Szmul Spektor, Holokaust wołyńskich 
Żydów, Jerozolima 1990 .) W trakcie poszukiwań ucieki-
nierów z gett, policja ukraińska zamordowała wiele pol-
skich rodzin za ukrywanie Żydów i udzielanie im innej 
pomocy (temat do dalszych badań) .

9 lutego 1943 r . w kolonii Parośle koło Sarn – w pierw-
szym zbiorowym mordzie ludności polskiej, popełnionym 
ze szczególnym okrucieństwem – zginęło ok . 170 Pola-
ków i sześciu Rosjan . Przez wiele lat historycy ukraińscy 
zaprzeczali, że zbrodnię tę popełniła I sotnia UPA, wska-
zując na NKWD . Dopiero od kilku lat znane są badania 
(prof . G . Motyka) i dokumenty archiwalne na temat ban-
derowskich sprawców tego mordu .

W połowie marca 1943 r . ok . 4 tys . policjantów ukra-
ińskich w służbie niemieckiej z bronią i amunicją oraz 
z nabytym wcześniej doświadczeniem mordowania wo-
łyńskich Żydów, uciekło do leśnych oddziałów UPA . Tam 
wielu z nich objęło funkcje dowódcze oraz zajęło się szko-
leniem kadr . Historycy wskazują, że od tego momentu 
przypadki mordowania Polaków – inteligencji, działaczy 
społecznych, byłych wojskowych – które można określić 
jako sporadyczne, zaczęły się gwałtownie nasilać .

W 1943 r . – po masowych wywózkach i aresztowaniach 
ze strony NKWD oraz represjach ze strony Niemców 
(przymusowe wywózki na roboty do Rzeszy, aresztowa-
nia, obozy i masowe rozstrzeliwania) – Polacy stanowili 
zaledwie 10–12 proc . mieszkańców Wołynia . Byli grupą 
etniczną pozbawioną w większości działaczy społecznych, 
inteligencji, wojskowych . Nie tworzyli sytuacji konflikto-
wych, wręcz przeciwnie – za wszelką cenę ich unikali . 
Należy to podkreślić, ponieważ często na konferencjach 

naukowych słyszymy głosy, że Polacy na Wołyniu prowo-
kowali, pierwsi zaczęli!

Już w drugiej połowie marca 1943 r . zanotowano kil-
kadziesiąt napadów, w których zginęło kilkuset Polaków . 
W następnych miesiącach liczba zamordowanych rosła 
w zastraszającym tempie, rozszerzał się też teren objęty 
napadami .

W maju 1943 r . gen . Stefan Rowecki „Grot”, dowódca 
Armii Krajowej, pisał: „Na terenie Wołynia ukraińskie or-
ganizacje wojskowe, kierowane przez b . oficerów armii Pe-
tlury (Taras Bulba oraz OUN), zarówno melnykowcy, jak 
i banderowcy rozpoczęli masowe mordowanie ludności 
polskiej . . . Liczba ofiar przekroczyła już dwa tysiące osób” 
(Armia Krajowa w dokumentach, t . 3, s . 18; za: W . Filar, 
Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w drugiej woj-
nie światowej, Warszawa 1999, s . 34) .

Latem i jesienią 1943 r . terror OUN-UPA osiągnął 
wprost niewyobrażalne rozmiary . Ludobójstwo ludności 
polskiej (w literaturze określane też jako rzezie, czerwone 
noce, okrutne mordy, wołyńskie zbrodnie, czystki etniczne) 
rozpoczęte w powiatach sarneńskim, kostopolskim, ró-
wieńskim i zdołbunowskim, w czerwcu 1943 r . rozszerzy-
ły się na powiaty dubieński i łucki, w lipcu objęły powiaty 
kowelski, włodzimierski i horochowski, a sierpniu także 
lubomelski . Szczególnie krwawy był lipiec 1943 r . Oddzia-
ły czy wręcz bandy UPA – bardzo często przy aktywnym 
wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej (bardzo czę-
sto pod przymusem, groźbą kary śmierci) – w niedzielę 
11 lipca 1943 r . o świcie otoczyły i zaatakowały jednocze-
śnie blisko sto polskich wsi w powiatach: kowelskim, wło-
dzimierskim, horochowskim i częściowo łuckim . Doszło 
tam do nieludzkich rzezi i zniszczenia . Historycy oblicza-
ją, że tego jednego dnia mogło zginąć nawet 8 tys . Pola-
ków – głównie kobiet, dzieci i starców . Ginęli głównie od 
kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w ko-
ściołach podczas odprawianych nabożeństw . 

Napady na świątynie też nie były przypadkowe . Bande-
rowcom chodziło o zamordowanie jak największej grupy 
Polaków . „Krwawej niedzieli” 11 lipca (w ukraińskich źró-
dłach określanej jako akcja na Piotra i Pawła, według ka-
lendarza juliańskiego) w kościele w Porycku zginęło ok . 
dwustu parafian razem z proboszczem ks . kan . Bolesła-
wem Szawłowskim . W kaplicy w Chrynowie razem z gru-
pą ok . 150 parafian zginął ks . Jan Kotwicki . W podobnych 
okolicznościach został zamordowany 74-letni ks . Józef 
Aleksandrowicz w parafii Zabłotce . W kaplicy w Krymnie 
zginęło ok . czterdziestu wiernych, w Kisielinie osiemdzie-
sięciu . Zginęli głównie ci, którzy wyszli z kościoła, wcze-
śniej zapewniani przez banderowców, że Polakom nic się 
nie stanie . Ci, którzy pozostali, z proboszczem ks . Witol-
dem Kowalskim i Włodzimierzem Dębskim (obaj zostali 
ciężko ranni) na czele, odparli atak banderowców cegłami 
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i kaflami z rozebranych pieców . W powiecie lubomelskim 
zamordowano ok . 2500 osób w ciągu dwóch dni: 29 i 30 
sierpnia 1943 r . Banderowcy niemal jednocześnie zaata-
kowali ponad trzydzieści miejscowości, w których miesz-
kali Polacy, i wszystkich, którzy nie zdążyli się ukryć bądź 
uciec, zabili . Takie wsie i kolonie jak Ostrówki (470 za-
mordowanych), Wola Ostrowiecka (570), Jankowce (80), 
Kąty (210), Czmykos (154), Terebejki (10), Sawosze (10), 
Zamostecze (50 Polaków i Holendrów), Borki (60) prze-
stały istnieć, nie ma ich na współczesnej mapie Ukrainy . 

Wsie były palone, a dobytek grabiony . Prowadzona 
w sposób zorganizowany akcja OUN-UPA na Wołyniu 
miała charakter ludobójstwa, jej celem było wyniszcze-
nie ludności polskiej, a nie wypędzenie . Dokładna lista 
ofiar ukraińskich mordów na Wołyniu nie została i nigdy 
nie zostanie już dokładnie ustalona . Brakuje dokumentów, 
prawie nikt nie sporządzał na bieżąco wykazów pomordo-
wanych (z wyjątkiem nielicznych proboszczów) . W wielu 
miejscowościach nikt nie ocalał, nie miał więc kto opisać 
zbrodni i podać nazwisk osób zamordowanych . Ci, któ-
rzy mogliby to zrobić, w większości już nie żyją lub nie 
są w stanie dać świadectwa (wiek, choroby, niemożność 
dotarcia do tych osób) . Dotychczas udało się udokumen-
tować ok . 60 tys . polskich ofiar (głównie to zasługa Ewy 
i Władysława Siemaszków) .

Wobec takiego zagrożenia Polacy musieli opuścić swe 
domy, ratować się ucieczką do miast i miasteczek, w któ-
rych były posterunki wojsk węgierskich i niemieckich . Pa-
radoksalnie – Polacy zagrożeni przez UPA zmuszeni byli 
szukać schronienia u Niemców, a w latach 1944–1945 
u Sowietów . Niemcy ładowali ich do wagonów i wywozili 

na przymusowe roboty w głąb Rzeszy . Jeszcze inni prze-
dzierali się do Generalnego Gubernatorstwa, głównie do 
dystryktu lubelskiego, i tu szukali schronienia . Bez odzie-
ży, żywności, pozbawieni domów, dziesiątkowani przez ty-
fus i głód, z traumą po stracie domu i najbliższych, czę-
sto okaleczeni fizycznie, latami tułali się po ulicach miast 
i u dobrych ludzi . To kolejny bardzo ważny i nieopraco-
wany temat dla polskich historyków, socjologów, psycho-
logów… (Tu polecam książkę: K . Piskała, L . Popek, T . Po-
tkaj, Kres. Wołyń. Historie dzieci ocalonych z pogromu, 
Warszawa 2016) .

Tylko nieliczni próbowali tworzyć samoobrony . Naj-
słynniejsze z nich to: Przebraże (obroniło się tu ok . 25 tys . 
Polaków), Huta Stepańska (ok . 10 tys . – wieś padła), Za-
smyki, Bielin, Dederkały, Ostróg . Z blisko stu pięćdziesię-
ciu takich polskich ośrodków, wskutek braku broni, amuni-
cji i kadry dowódczej obroniło się tylko niespełna dziesięć! 
W wielu tych ośrodkach (były to murowane budynki, szko-
ły, kościoły, schrony ziemne) polscy obrońcy bronili się jak 
w średniowieczu, lejąc na banderowców gotowaną smołę 
(w kościele w Klewaniu), odpierając ataki cegłami, kaflami 
(plebania w Kisielinie), odpychając drabiny, atakując widła-
mi i siekierami czy strzelając z łuków (obrońcy Huty Ste-
pańskiej) . Pisząc na ten temat, dotykamy zagadnienia pol-
skich akcji odwetowych na Wołyniu . Historycy obliczają, że 
ich ofiarami padło 2–3 tys . Ukraińców .

Tragiczne wydarzenia 1943 r . na Wołyniu miały istotny 
wpływ na rozwój polskiego ruchu partyzanckiego, w tym 
powstanie największej jednostki partyzanckiej w okre-
sie okupacji – 27 . Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej . Dywizja utworzona w ramach akcji „Burza” 

Dr Leon Popek nad jednym z wołyńskich „dołów śmierci”. (archiwum autora)
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(styczeń–luty 1944 r .) w okresie szczytowym liczyła po-
nad 7 tys . żołnierzy . W pierwszym okresie (do połowy 
marca 1944 r .), broniąc ocalałej ludności polskiej, walczy-
ła z UPA i wojskami niemieckimi, a następnie współdzia-
łając z jednostkami Armii Czerwonej, prowadziła walki 
frontowe z wojskami niemieckimi i węgierskimi . Tragizm 
ludzi, młodych zaprzysiężonych mieszkańców Wołynia 
polegał na tym, że wypełniając rozkaz dowództwa AK 
o przejściu do Bielina czy Zasmyk, zostawiali na miejscu, 
w rodzinnej wsi swoich bliskich na pewną śmierć z rąk 
UPA . Słyszałem o tym z ust byłych żołnierzy 27 . WDPAK 
choćby w Rembertowie, gdy kilkanaście lat temu uczest-
niczyłem w ich dorocznych zjazdach, gdy prezesem był 
Markiewicz „Mohort”, czy A . Żupański .

Należy też wspomnieć, że 2–3 tys . Polaków (głównie 
na Polesiu Wołyńskim) walczyło w szeregach partyzant-
ki sowieckiej (w oddziałach „Jeszcze Polska nie zginęła”, 
im . Wandy Wasilewskiej i innych) – nie dlatego, iż czu-
ło się komunistami, ale dlatego, że w okolicy nie było od-
działów AK czy Batalionów Chłopskich . W obawie przed 
UPA tam szukali pomocy i schronienia dla swoich rodzin . 
Wielu z nich za chęć udzielenia pomocy zagrożonym ro-
dakom zapłaciło życiem w okolicznościach do dziś nie-
znanych (przypadek Konwerskiego – pierwszego dowód-
cy samoobrony w Hucie Stepańskiej, Szelesta i innych) .

Osobnym tematem jest „współpraca” i odrzucenie 
współpracy polskich oddziałów partyzanckich AK z od-
działami partyzantki sowieckiej – historia por . Jana Rerut-
ki ps . „Drzazga” (zdradziecko zamordowany przez oddz . 
NKWD Prokopiuka), czy kpt . Władysława Kochańskiego 
ps . „Bomba”, „Wujek” – podstępnie aresztowany ze szta-
bem przez gen . Naumowa) .

W 1944 r . terror OUN-UPA z Wołynia przeniósł się 
do województw południowych . W województwie lwow-
skim zginęło ok . 25 tys . Polaków, w stanisławowskim ok . 
18 tys ., w tarnopolskim ok . 28 tys ., w lubelskim 3 tys . Ra-
zem na Kresach Południowo-Wschodnich II RP w latach 
1939–1947 z rąk OUN-UPA zginęło blisko 120–130 tys . 
Polaków; w tym ok . 200 księży rzymskokatolickich, oj-
ców, braci i sióstr zakonnych: w województwie lubelskim 
17, w lwowskim 43, w poleskim 11, stanisławowskim 44, 
w tarnopolskim 58, w wołyńskim 23 . Straty osobowe Ko-
ścioła greckokatolickiego to 28 duchownych, Kościoła 
prawosławnego – ok . 20 tylko na Wołyniu (potrzeba dal-
szych badań) . W samej diecezji łuckiej (województwo wo-
łyńskie) zostało spalonych, zdewastowanych i zniszczo-
nych ponad 50 kościołów (31 proc . wszystkich świątyń) 
i 25 kaplic (15 proc .; potrzeba dalszych badań) . Spośród 
166 parafii diecezji łuckiej, przestało istnieć ok . 70 proc .; 
w tej liczbie zostały zniszczone niemal wszystkie parafie 
wiejskie (kościoły, kaplice i plebanie) . 

W wyniku terroru UPA, działań Niemców i Sowietów 
spośród ok . 370 tys . Polaków mieszkających w 1939 r . na 
Wołyniu w 1946 r . zostało ok . 2–3 tys . Z 2500 miejscowo-
ści, w których przed drugą wojną światową mieszkali Po-
lacy, ok . 1500 przestało istnieć .

Męczeńską śmierć 60 tys . Polaków na Wołyniu upa-
miętniają krzyże – rzadziej pomniki i mogiły – w zaled-
wie ok . 180 miejscowościach . Do dnia dzisiejszego w ok . 
1320 wołyńskich miejscowościach, gdzie Polacy zginę-
li z rąk OUN-UPA, nie ma krzyża na mogile, nie ma też 
w większości mogił Polaków .

Leon Popek

Tu była polska wieś
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Kulminacja zagłady Wołyniaków nastąpiła latem 
1943 roku . W najnowszej historiografii dzień ten – 11 lip-
ca – znany jest jako „krwawa niedziela” . Wtedy to nacjona-
liści ukraińscy zniszczyli i splądrowali blisko sto miejsco-
wości, mordując ich mieszkańców . Członkowie OUN-B 
(Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, frakcja Bande-
ry) oraz UPA (Ukraińska Powstańcza Armia) planowo 
i na masową skalę uderzyli na bezbronną ludność pol-
ską . Według szacunków unicestwiono od 60 do 160 ty-
sięcy obywateli narodowości polskiej . Skala tych mordów 
oraz bestialstwo i zwyrodnienie agresorów nie pozosta-
wiało złudzeń, że było to kolejne ludobójstwo XX wieku .

Niełatwo było jednak dojść prawdy o wydarzeniach 
sprzed 75 lat . Geopolityczne położenie Polski i Ukrainy 
ułatwiało fałszowanie historii . Ład pojałtański wprowa-
dzał nowy terror, również w interpretacji wydarzeń naj-
nowszej historii . Stalin, Roosevelt i Churchill nie tylko 
ustalili granice, doprowadzając do gehenny dwudziesto-
wiecznej wędrówki ludów, lecz także oddali suwerenne 
dotąd narody we władanie obcych im ideologii . Jesień na-
rodów w 1989 roku wiele zmieniła na mapach Europy . 
Obrady Okrągłego Stołu (rozpoczęte 7 lutego) i pierwsze 
prawie wolne wybory w Polsce (4 czerwca), przemiany 
na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, Czechosłowacji oraz 
Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD), podsu-
mowane zburzeniem muru berlińskiego (tę spontaniczną 
akcję rozpoczęto 9 listopada 1989 roku) – nie przyniosły 
przełomu w odkryciu prawdy o tragicznej historii Pola-
ków na Ukrainie . 

Długo przebijała się prawda o ludobójstwie Wołynia-
ków oraz mieszkańców Kresów Południowo-Wschodnich . 
Politycy próbowali, w imię doraźnych interesów, omijać 
problematykę martyrologii Polaków . Przeważały tenden-
cje antyrosyjskie, które pozwalały bezrefleksyjnie patrzeć 
na rodzący się nowy nacjonalizm ukraiński .

Po upadku ZSRR kraj wybijający się na niepodle-
głość stawał się sprzymierzeńcem Zachodu w konfronta-
cji z sowieckim imperium . Realizując interesy wielkich 
mocarstw, rząd polski nie reagował na antypolskie eks-
cesy u swoich wschodnich sąsiadów . Budowano pomniki 
Bandery, czczono jego pamięć, nazywano go bohaterem 

i ojcem założycielem Ukrainy . Nie pozwolono na upa-
miętnianie ofiar ludobójstwa . Burzono polskie pomniki, 
bezczeszczono groby, nawet bezpardonowo zaatakowano 
prezydenta RP . Wszystkie ekipy sprawujące w Polsce wła-
dzę w minionym trzydziestoleciu nie wypracowały polity-
ki współpracy opartej na godności i sprawiedliwości .

Jedynie organizacje społeczne, grupy ekspatriantów 
z dawnych ziem polskich oraz dziennikarze, uczeni i pi-
sarze – podtrzymywali obiektywizm spojrzenia i pamięć 
o prawdzie historycznej .

Jednym z najbardziej zasłużonych w utrwalaniu pa-
mięci był i jest Marek A . Koprowski . Jego relacje nie tyl-
ko podtrzymują pamięć o tamtych tragicznych dniach, 
nie tylko budzą sumienia, lecz także stanowią znakomi-
tą podstawę ich właściwego upamiętnienia . Podobne mo-
tywy kierowały organizatorami dorocznych konferencji 
w Muzeum Niepodległości w Warszawie . Jedna z publi-
kacji wydawanych pod nazwą Kresy miała podtytuł – Na-
leżna pamięć – nie zemsta . Ta trawestacja znanego napisu 
nagrobnego („Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofia-
ry”) podobna do fragmentu homilii ks . kard . Józefa Glem-
pa, który definiował idee współpracy polsko-ukraińskiej 
słowami: „Nie dla zemsty, nie dla nienawiści, ale dla po-
koju”, była wyznacznikiem polskiego dyskursu . Niestety 
jest to narracja jednostronna . Działalność pisarska Mar-
ka Koprowskiego jest potrzebna i odkrywcza . Jeden czło-
wiek zrobił więcej dla upamiętnienia ofiar ludobójstwa niż 
powołane do tego instytucje publiczne . Potrzebne jest też 
wsparcie programowe, edukacyjne jego relacji . Na jednym 
ze spotkań z młodzieżą padło pytanie: „Dlaczego zajmu-
je się pan pisaniem o ziemiach, które znajdują się poza 
naszymi granicami?” . Okazuje się, że młodzi mają mgli-
ste pojęcie o naszej najnowszej historii, o naszej geopo-
lityce, o polskich Kresach Wschodnich . Ponieważ czy-
telnicy nie wiedzą, że Czerniowce, Dubno, Łuck, Kowel, 
Krzemieniec, Kuty czy Ostróg znajdowały się niedawno 
w granicach naszego państwa, trudno im zrozumieć za-
interesowanie niektórych środowisk gehenną rdzennych 
mieszkańców tych ziem . Książki wydawnictwa Replika 
nie wystarczą . Potrzebna jest systematyczna działalność 
edukacyjna .

Wołyń w czasach zagłady

Tadeusz
Skoczek
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Ważne jednak, by seria relacji Wołyniaków, świad-
ków historii, została szeroko rozpowszechniona . To jed-
no z najbardziej potrzebnych działań dokumentacyjnych 
i upamiętniających . Koprowski potrafi wyłowić z emocjo-
nalnych wspomnień fakty . Nie niszcząc autentyczności ję-
zyka, przekazując prawdę o tragicznych przeżyciach, czy-
ni to językiem wysokiej kultury . Nie ma w jego twórczości 
epatowania tragizmem, nie ma efekciarskich zwrotów ak-
cji . Jest prawda . Są wzruszenia, tęsknota za utraconą ojco-
wizną, trudno wypowiadane słowa o tragedii tych, który 
nie przetrwali . Jest wreszcie bezcenna dokumentacja zda-
rzeń, miejsc i miejscowości, a także ludzi, którzy pozosta-
li na tamtej ziemi . Wspomnienie, a przez to upamiętnie-
nie tych, o których nie powinniśmy zapomnieć . Mimo że 
obecni gospodarze tych ziem w przeważającej większości 
chcieliby wymazać ich ze zbiorowej pamięci .

Działalność wydawnictwa Replika jest bezcennym da-
rem dla tysięcy zamordowanych oraz licznych współcze-
snych, którzy jeszcze pamiętają, i dla tych, którzy chcą 
pamiętać . Obowiązująca już nowelizacja Ustawy o In-
stytucie Pamięci Narodowej będzie prawdopodobnie 
zmieniona, w wyniku protestów i ugięcia się polskiego 

państwa pod pręgierzem doraźnych celów . W artykule 
pierwszym dokumentu, w dodanym punkcie „a” obo-
wiązującego wciąż prawa, czytamy, że ściganiu podlega-
ją zbrodnie nazistowskie, komunistyczne oraz „zbrodnie 
ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kola-
borujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką” . W artykule 2a 
dodano definicję: „Zbrodniami ukraińskich nacjonali-
stów i członków ukraińskich formacji kolaborujących 
z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w rozumieniu ustawy, są 
czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w la-
tach 1925–1950, polegające na stosowaniu przemocy, 
terroru lub innych form naruszania praw człowieka wo-
bec jednostek lub grup ludności . Zbrodnią ukraińskich 
nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolabo-
rujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką jest również udział 
w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie 
na obywatelach II Rzeczypospolitej na terenach Wołynia 
i Małopolski Wschodniej” .

Gdy te zapisy znikną z polskiego prawa, nadal pozosta-
nie misja Marka Koprowskiego . Tylko w ten sposób bę-
dziemy mogli upominać się o należny szacunek i pamięć 
dla ofiar ludobójstwa . ■

Łemkowie. Losy zaginionego narodu

Łemkowie . Losy zaginionego narodu Marka Koprow-
skiego to książka przybliżająca historię Łemków-Rusinów . 
Naród ten, żyjący od wieków w Karpatach, po przesiedle-
niu do ZSRR i na polskie Ziemie Odzyskane, utracił swo-
ją ojczyznę . Owe „góry” są dla nich tym, czym dla Po-
laków Kresy − utraconą „Arkadią”, gdzie wszystko było 
lepsze, bo swoje .

Choć nadal istnieje szansa na renesans tej narodowo-
ści, wciąż napotyka ona liczne przeszkody . Ukraińcy sta-
rają się zukrainizować wszystko, co zawsze kojarzyło się 
z Łemkami . Uważają bowiem, że jest to co najwyżej grupa 
etnograficzna i miano narodu jej nie przysługuje . 

Książkę otwiera obszerny szkic historyczny dotyczący 
dziejów Łemków-Rusinów od połowy XIX w . do chwili 
obecnej . W odróżnieniu od dotychczasowych opracowań, 
opisujących temat Łemkowszyzny w sposób hermetyczny, 
naukowy, szkic ten napisany został niezwykle przystępnie . 
Nie traktuje Łemków i ich kultury wyłącznie jako folklo-
ru, ciekawostki czy „resztki po wielonarodowej Rzeczy-
pospolitej” . Łemkowie są pełnoprawnym narodem o wła-
snej, odrębnej kulturze i tożsamości . Są także narodem 
skrzywdzonym . Pomimo wierności Rzeczypospolitej, za-
stosowano wobec niego surowe reguły Operacji „Wisła” 
i potraktowano jak Ukraińców, którzy wspierali działania 
OUN-UPA . Tymczasem na środkowej i zachodniej Łem-
kowszczyźnie formacja ta żadnych wpływów nie miała . 
Publikacja Koprowskiego zawiera również bezpośred-
nie relacje rodowitych Łemków − Teodora Gocza i jego 
żony Marii z Zyndranowej koło Dukli w Beskidzie Ni-
skim . Opowiadają oni o historii swoich rodzin, miejsco-
wości, gdzie przyszło im mieszkać, a także dziele ich ży-
cia − Muzeum Kultury Łemkowskiej . Młode pokolenia 
Łemków są z kolei reprezentowane w książce przez Bog-
dana Gambala, działacza „Ruskiej Bursy” w Gorlicach − 
odrodzonej instytucji służącej społeczności łemkowskiej .

Książki Marka A. Koprowskiego 
w wydawnictwie Replika
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Mord na Wołyniu. Zbrodnie ukraińskie w świe-
tle relacji i dokumentów Tom 1

Trudny Wołyń – pełna historia złożonej tragedii
Wśród wielu książek, które napisano o Wołyniu, bra-

kuje takich, które w całości opisywałyby kontekst tamtej-
szej tragedii . Z myślą o czytelnikach chcących go poznać, 
Marek Koprowski podjął się tę lukę wypełnić .

Ukazuje zbrodnie ukraińskie w świetle zachowanych 
dokumentów, pamiętników, relacji i świadectw . Nie tylko 
polskich, ale także ukraińskich i rosyjskich . Cytuje je bar-
dzo obficie, co pozwala samodzielnie wyrobić sobie po-
gląd na rozwój wydarzeń, które rozegrały się na Wołyniu 
w czasie II wojny światowej .

Materiału jest bardzo wiele . Wśród ośrodków samo-
obrony najbardziej eksponowane są Zbaraż i Zasmyki, 
podczas gdy mało mówi się o Zasłuczu, który odegrał 
równie ważną rolę w ratowaniu ludności polskiej przed 
nożami i siekierami Ukraińców . Na wschodzie Wołynia 
działało też wiele mało znanych ośrodków samoobrony . 
Niektóre powstawały ad hoc .

W kolejnych rozdziałach autor dowodzi jednoznacz-
nie, iż ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na Woły-
niu wynikało z ideologii, wytworzonej przez Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów . Ukazuje kulisy bezpośredniej 
współpracy OUN z Abwehrą w czasie agresji Niemiec na 
ZSRR oraz późniejszej, kiedy to Niemcy oparli swą wła-
dzę na Wołyniu na Ukraińcach, z których sformowali ad-
ministrację i policję ‒ głównych sprawców holocaustu na 
Wołyniu . Koprowski przedstawia także proces powstawa-
nia na Wołyniu partyzantki sowieckiej i polskiej oraz jej 
stosunek do OUN-UPA .

Opisuje przygotowania OUN-UPA do uruchomie-
nia na Wołyniu machiny zbrodni, jako narzędzia walki 
o przejęcie kontroli nad całym regionem i usunięcie z nie-
go wszystkich elementów niepożądanych, w tym Polaków . 
Nawiązuje do współczesnej polityki historycznej Ukrainy, 
z której wynika, że to nie Polacy byli ofiarami ukraińskich 

mordów i ludobójstwa, ale na odwrót: to Polacy mordo-
wali Ukraińców . Dalej stara się znaleźć odpowiedź na py-
tanie, co sprawiło, że Ukraińcy, bez żadnych skrupułów, 
z takim zezwierzęceniem mordowali polskie skupiska .

Tom 1 kończy opis reakcji polskiego podziemia na 
ukraińskie zbrodnie i mordy ludności polskiej . Szero-
ko omawia działalność polskich ośrodków samoobrony 
w Przebrażu i Zasmykach . 

Do napisania tej książki skłonili mnie uczniowie jedne-
go z krakowskich gimnazjów na Targach Książki w Krako-
wie . Z zainteresowaniem obejrzeli prezentowane na nich 
tomy wspomnień Wołyniaków z okresu rzezi wołyńskiej . 
Mówili, że owszem, są bardzo dobre, ale nie oddają cało-
ści wołyńskiego ludobójstwa . Chcieliby przeczytać jakąś 
pracę, która ujmowałaby cały problem i stanowiła wpro-
wadzenie do lektur wspomnień . Postanowiłem taką książ-
kę o Wołyniu dla Polaków napisać, choć nie była to sprawa 
łatwa . Książek o Wołyniu istotnie jest sporo . Nawet jednak 
w tych najlepszych, które opisują całą prawdę o ludobój-
stwie Polaków, nie ujawniają jednego . Nie oddają emocji 
i przeżyć ofiar, bez których cała tragedia wołyńska staje się 
wręcz nudna . Tu zarżnęli, tam zarżnęli! Tu dwieście, a tam 
trzysta osób itd . Tam wymordowano pięćdziesiąt wsi, 
a gdzie indziej sto pięćdziesiąt! Postanowiłem więc napi-
sać książkę o tragedii wołyńskiej, która będzie nie tylko 
podawać fakty i dane, ale przede wszystkim towarzyszą-
ce im przeżycia i emocje . Uznałem, że dziesiątkom tysię-
cy bestialsko zamordowanych przez Ukraińców Polakom 
się to najzwyczajniej należy! Wszyscy, którzy chcą poznać 
prawdę o Wołyniu, muszą dowiedzieć się, że śmierci ty-
sięcy Polaków na Wołyniu towarzyszyły niewyobrażalne 
cierpienia, że nad mordowanymi polskimi wsiami unosił 
się przeraźliwy krzyk ofiar, ginących w męczarniach! Nie 
powinni być oni tylko sumą liczb w zestawieniach histo-
ryków na kartach monumentalnych dzieł, które pokrywa 
kurz na półkach bibliotek .

Mord na Wołyniu. Zbrodnie ukraińskie w świe-
tle relacji i dokumentów Tom 2 

Pełna historia tragedii wołyńskiej ‒ kolejna odsłona
Niniejsza książka opowiada o ostojach polskości pod-

czas rzezi wołyńskiej ‒ największych ośrodkach samo-
obrony . Tworzone ad hoc stały się azylem dla Polaków 
starających się uchronić przed wyrżnięciem . Ukraińscy 
nacjonaliści skazali ich bowiem na eksterminację . Na do-
wód autor przytacza opisy ukraińskich zbrodni, które roz-
szalały się na Wołyniu i które zmusiły Polaków do utwo-
rzenia samoobrony w miastach .

Nie wszyscy zdołali się w nich schronić . Ci, którym 
się to udało, stali się świadkami zwyrodniałych mordów . 
Ukraińcy nie chcieli pozostawiać świadków, dlatego też 
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z zaciekłością atakowali miasta . Nie zrezygnowali na-
wet wówczas, gdy ziemia drżała już od wystrzałów armat, 
zwiastując nadejście Sowietów .

Książka omawia działalność samoobrony w Pańskiej 
Dolinie, zorganizowanej przez działaczy ruchu ludowe-
go, która odpierała ataki sił ukraińskich aż do nadejścia 
Sowietów . Nie miał tego szczęścia Mizocz . Jego mieszkań-
cy, po zaciekłej obronie, musieli pod eskortą wycofać się 
do Dubna .

Ataki odparła samoobrona w Dederkałach i Ostrogu . 
Obroniła się pobliska Witoldówka . Nie dali się wyrżnąć 
mieszkańcy Rybcza . Banderowcy, nie chcąc podejmować 
walki z dobrze uzbrojoną załogą, udali się do Wiśniowca, 
gdzie w klasztorze Karmelitów wyrżnęli kilkuset Polaków .

Częściowo wypełniła zadanie samoobrona w Hucie Ste-
pańskiej . Poniosła ciężkie straty i z braku amunicji musia-
ła – wraz z ochranianą ludnością – wycofać się . Duży suk-
ces, porównywalny ze Zbarażem, osiągnęła samoobrona 
polska w rejonie Zasłucza .

Na północno-wschodnim Wołyniu sytuacja była jesz-
cze bardziej skomplikowana . Tutaj Polacy, broniąc się 
przed Ukraińcami, musieli balansować między Niemcami 
a silnymi zgrupowaniami partyzantki sowieckiej . Ich do-
wódcy nie ukrywali, że traktują Wołyń jako część Związ-
ku Radzieckiego . Jakikolwiek sojusz i współpraca mogły 
mieć tylko charakter czasowy i taktyczny .

Autor poświęca tej sprawie dużo uwagi, cytując so-
wieckie dokumenty, szyfrówki i rozkazy . Podobnie jak 
w pierwszym tomie, przywołuje unikatowe dokumenty 
ukraińskie oraz relacje, wspomnienia i pamiętniki świad-
ków, którzy na własne oczy widzieli tamte wydarzenia .

Wołyń. Krwawa epopeja Polaków.

Wstrząsające wspomnienia bezpośrednich świadków 
tragicznego losu Polaków na Wołyniu . 

Wołyniacy doświadczyli strasznych i dramatycznych 
wydarzeń . Stali się przedmiotem aktów nieludzkiego 

terroru ze strony Sowietów, Niemców i ukraińskich na-
cjonalistów . W walce z nim Polacy zdobywali się na 
brawurowe przejawy heroizmu . Fenomenem stały się 
ośrodki samoobrony, tworzone ad hoc , by bronić miesz-
kańców Wołynia przed całkowitą eksterminacją, zapla-
nowaną przez kierownictwo Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów .

Książka zawiera liczącą kilkaset nazwisk, unikatową li-
stę obrońców Przebraża, ustalonych przez śp . ppłk . Miro-
sława Łozińskiego . Podobnym fenomenem była powsta-
ła z ocalałych z rzezi regularna dywizja Armii Krajowej . 
Sformowana w latach 1943–1944 27 Wołyńska Dywizja 
Piechoty w marcu 1944 roku osiągnęła stan ok . 6 tys . żoł-
nierzy . Tworzyli ją mieszkańcy Wołynia, którzy w obronie 
przed OUN i UPA samorzutnie chwycili za broń, cicho-
ciemni, a nawet partyzanci, których regularny uzbrojony 
oddział wraz z dowódcą Janem Kiwerskim „Oliwą” przyje-
chał ciężarówkami z Warszawy . Formalnie zmobilizowana 
rozkazem z 15 stycznia 1944 r ., wzięła udział w akcji „Bu-
rza” na Kresach . Większość autorów zamieszczonych w ni-
niejszym tomie relacji była członkami polskich oddziałów 
samoobrony i AK . Jednak ich wspomnienia mają wymiar 
znacznie szerszy . Są dokumentem rachunków jeszcze nie-
zamkniętych . Przepełnia je groza sytuacji, duma z walczą-
cych i rozczarowanie nierozliczeniem zbrodni . Zbrodnia-
rzy nie tylko nie napiętnowano, ale chodzili oni wiele lat 
w aureoli bohaterów narodowych . Natomiast wiele ofiar 
tych zwyrodnialców nigdy nie doczekało chrześcijańskie-
go pogrzebu i do dziś nie ma grobów .

Akcja „Wisła”. Ostateczna rozprawa 
z OUN-UPA

Operacja „Wisła” w ogniu polemik i kontrowersji . 
Na przełomie lat 1946-47 sytuacja w południowo-

-wschodniej Polsce daleka była od stabilizacji . Wsie ukra-
ińskie w dalszym ciągu stanowiły zaplecze UPA . Naj-
gorzej było w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim . 
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Ocena Sztabu Generalnego WP była jednoznaczna: „[…] 
Na terenie powiatów przemyskiego, sanockiego i leskiego 
większość ludności ukraińskiej i mieszanej współpracuje 
z bandami UPA” . Ukraińcy stanowili na tych obszarach 85 
proc . mieszkańców .

Działaniom OUN-UPA sprzyjał górzysty, silnie zale-
siony teren, słabo rozwinięte sieci dróg, a w zasadzie ich 
brak, a także mała liczba ośrodków miejskich i garni-
zonów wojskowych . UPA zbudowała tam sieć bunkrów, 
kryjówek, w których rozlokowano składy materiałowe 
oraz szpitale . Sotnie „Chrina”, „Bira” i „Stacha” czuły się 
tu jak prawowici gospodarze, nie bardzo przejmując się 
istnieniem państwa polskiego . Doraźne działania, pod-
jęte przez grupę operacyjną wojsk WP i KBW, nie przy-
niosły oczekiwanych skutków . By skończyć z OUN-UPA, 
postanowiono połączyć zmasowaną operację przeciwko 
oddziałom UPA z przesiedleniem ludności ukraińskiej 
na Ziemie Zachodnie i Północne . W tym celu powoła-
no Grupę Operacyjną „Wisła” . Historycy ukraińscy chcą 
wyizolować akcję „Wisła” z całego procesu dziejowego 
lat czterdziestych i stosunków polsko-ukraińskich . Na-
zywają ją „zbrodnią komunistyczną”, „czystką etnicz-
ną”, a nawet ludobójstwem . Twierdzą, jak pisze Roman 
Drozd, że „Ukraińców ukarano dlatego, że byli i chcieli 
być Ukraińcami” . Nie chcą za to przyznać, że ich pobra-
tymcy wymordowali Polaków na Wołyniu tylko dlate-
go, że byli Polakami . Gen . Stefan Mossor, wybitny teo-
retyk sztuki wojennej, opracowując koncepcję operacji 
„Wisła”, brał pod uwagę doświadczenia II Rzeczypospo-
litej i praktykę Korpusu Obrony Pogranicza . Obowią-
zujące w niej prawo zezwalało na wysiedlenie ze stre-
fy przygranicznej każdego obywatela, którego władze 
uznały za „niepożądanego ze względu na bezpieczeń-
stwo granic państwa” . Akcja „Wisła” miała zatem przed-
wojenną podstawę prawną . Z komunizmem nie miała 
ona nic wspólnego .

Nie jest prawdą, że Polska, dokonując przesiedlenia 
Ukraińców, złamała prawo międzynarodowe . Mitem jest, 
że podczas akcji „Wisła” Wojsko Polskie zabiło kilka tysię-
cy osób . Mitologizacji uległ również obóz filtracyjny w Ja-
worznie, do którego kierowano Ukraińców i Łemków po-
dejrzewanych o przynależność do OUN-UPA .

Oceniając operację „Wisła”, zgodzić się trzeba nato-
miast, że w jednym przypadku popełniono błąd . Łem-
ków Rusinów ze środkowej i zachodniej Łemkowszczy-
zny nie należało przesiedlać, ale otoczyć opieką . O tych 
wszystkich, ważnych, a często pomijanych i kontro-
wersyjnych sprawach pisze w swej najnowszej książce 
Marek Koprowski . Szeroko ujęte konteksty i polemiki 
wzbogaca omówieniem praktycznie zapomnianej ak-
cji „H-T” oraz biogramami największych ukraińskich 
zbrodniarzy .

Akcja „Wisła”. Krwawa wojna z OUN-UPA

Kres krwawych walk z OUN-UPA  Operacja „Wisła” 
stanowiła ostatni akt dramatu zmagań, które ukraińscy 
nacjonaliści rozpoczęli w 1943 r ., dokonując ludobójstwa 
Polaków na Wołyniu . Dążyli oni do opanowania części 
ziem Polski . To samo stanowisko zajmowali ukraińscy 
komuniści .

OUN-UPA w walce z państwem polskim odniosły sze-
reg sukcesów . Uciekając się do różnych metod, udało się 
im ograniczyć przesiedlenia ludności ukraińskiej na Ukra-
inę . Pozostali nadal jednak wspierali działania UPA, która 
czuła się bezkarna . Dla wszystkich stało się oczywiste, że 
bez całkowitego przesiedlenia Ukraińców i pozbawienia 
OUN-UPA zaplecza nie da się ustanowić trwałego poko-
ju w południowo-wschodniej Polsce . I właśnie ta operacja 
przeszła do historii jako powszechnie znana Akcja „Wisła” .

Trzon książki stanowi zbiór analiz prof . dra hab . Wła-
dysława Filara, uznanego eksperta ds . stosunków pol-
sko-ukraińskich i autora wielu publikacji z tego zakresu . 
Część druga zawiera relacje żołnierzy Wojska Polskie-
go, biorących udział w tamtych wydarzeniach . W części 
trzeciej czytelnik znajdzie sylwetki niektórych dowódców 
UPA i działaczy OUN, splamionych polską krwią i wal-
czących o oderwanie od Polski tzw . Zakerzonia . Dla Ukra-
ińców są to bohaterowie, dla Polaków ‒ niekoniecznie .

Książka zawiera też bogaty zestaw zdjęć archiwalnych, 
obrazujących działalność OUN-UPA, udostępnionych 
przez Muzeum Historyczne w Sanoku oraz pochodzących 
z prywatnych zbiorów prof . Władysława Filara .

Kresy na Pomorzu. Tułaczka po ziemiach 
odzyskanych

Zabierając Kresy, Stalin zakładał, że Polską będą rządzić 
komuniści i chciał im to zrekompensować, maksymalnie 
przy tym osłabiając . Oto opowieść o fragmencie Ziem 
Odzyskanych, czyli o Pomorzu Zachodnim, a konkretnie 
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o Ziemi Kamieńskiej, leżącej nad Zalewem Kamieńskim . 
Tu w końcu 1945 r . przybyli przesiedleńcy z Lwowszczy-
zny, którzy z wyroku historii musieli opuścić rodzinne te-
reny, by na nieznanym im Pomorzu zacząć życie na nowo . 
Gdy przyjechali, przebywali tu jeszcze dawni mieszkańcy 
tego zakątka, czyli Niemcy . Oni też, wbrew własnej woli, 
musieli stąd wyjechać . Część z nich zrobiła to zawczasu, 
wielu zginęło bądź najzwyczajniej zostało zamordowa-
nych . Taką decyzję podjął Stalin i żaden z aliantów za-
chodnich nie ośmielił mu się sprzeciwić . Książka składa 
się z dwóch części . Pierwsza stanowi obszerny wstęp – 
rys historyczny, który kończy się na polskiej transforma-
cji ustrojowej . Koncentruje się siłą rzeczy na kilku najważ-
niejszych wątkach, przede wszystkim na okolicznościach, 
w jakich Polska weszła w posiadanie Pomorza . Część dru-
ga to relacje ostatnich świadków historii, którzy pamiętają 
życie w Małopolsce i powojenny exodus na Ziemie Odzy-
skane . Ich autorzy pochodzą ze wsi Brzozdowce . Opo-
wiadają o barwnym życiu w okresie II Rzeczypospolitej, 
kiedy to miejscowość ta stanowiła wspólnotę polsko-ru-
sińsko-żydowską z całym związanym z tym kresowym ko-
lorytem . Relacje te przybliżają również życie pionierów 
w pierwszych latach na nowych gospodarstwach, a także 
w okresie późniejszym .  Obie części nawzajem się uzupeł-
niają . Relacje pokazują życie powojennych pionierów na 
Ziemiach Odzyskanych nie gorzej niż film „Sami Swoi” .

Dziewczyny kresowe

Niezwykłe świadectwo kobiet poddanych represjom 
tylko za to, że były Polkami

Książka zawiera wspomnienia i świadectwa kobiet wy-
wodzących się z Kresów II Rzeczpospolitej . Ich los był ty-
powy dla dziewcząt polskich z tych terenów .

Po zajęciu Kresów przez Sowietów, jedne zostały depor-
towane do Kazachstanu, inne na Sybir wraz ze swymi mat-
kami czy dziadkami . Ich ojcowie, w większości oficerowie 
Wojska Polskiego, dostojnicy państwowi, urzędnicy bądź 

policjanci, aresztowani wcześniej, już przebywali w obo-
zach, z których zwykle nie wracali .

Unikatowy charakter mają wspomnienia Reginy Sza-
blowskiej-Lutyńskiej . W wieku 11 lat została ona wraz 
z matka i dziadkami zesłana do północnego Kazachsta-
nu . Będąc tam, prowadziła pamiętnik, zapisując w nim co-
dziennie, w punktach, najważniejsze wydarzenia każdego 
dnia . To jedyne tego typu zapiski sporządzone przez pol-
skie dziecko, zesłane na dalekie stepy . Dlatego też relacje 
Reginy Szablowskiej-Lutyńskiej, choć subiektywne, mają 
bezcenną wartość dokumentalną .

Niemniej ważne dla poznania i zrozumienia losów Po-
laków na Wschodzie są świadectwa tych Polek z Kresów, 
które z wyroku historii lub wyboru rodziców pozostały na 
zawsze w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie lub w Moł-
dawii . Nigdy nie przestały być Polkami, a ich ostoją pozo-
stał Kościół Katolicki . W jego obronie walczyły . W książce 
znalazły się relacje Janiny Górskiej ‒ żywej legendy Po-
lonii w Bielcach, Ludmiły Walewicz ‒ działaczki polskiej 
z Gagauzji (Mołdawia), Antoniny Biełołus z Mohylowa 
Podolskiego (Ukraina), Marii Jasińskiej z Tambowa (Ro-
sja), Zofii Sobczak z Żanaszaru (Kazachstan) i Mirosławy 
Jefimowej z Władywostoku (Rosja) . Oto kresowe dziew-
czyny, którym w trudnych czasach przyszło zdać egzamin 
z życia . I zdały go celująco .
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Rzeź wołyńska dokonana przez Ukraińców na lud-
ności polskiej wciąż budzi emocje i trudno się temu dzi-
wić . Sprawa jest nadal otwarta i kładzie się cieniem na 
stosunkach polsko- -ukraińskich . Po obu stronach znaj-
dują się też politycy, którzy pokrętnie tłumaczą eksplozję 
nienawiści po stronie ukraińskiej – spontanicznym wybu-
chem sprowokowanym przez Sowietów . Bazują na ludz-
kiej niewiedzy i rusofobii . Tymczasem prawda jest taka, 
że rzeź wołyńska nie była spontaniczną, ale starannie za-
planowaną akcją, wykonaną z azjatyckim wręcz okrucień-
stwem! Twierdzenie, że rzeź wołyńska nie była zaplano-
wana, odrzucają nawet ukraińscy uczeni . Ważnym głosem 
w tej kwestii jest zdanie prof . Myrosława Popowycza, zna-
nego ukraińskiego filozofa, który pisał:

O tym, co nazywamy tragedią Wołynia, nie zadecydo-
wał przypadkowy strzał, lecz świadoma decyzja przepro-
wadzenia czystki etnicznej . […] Nie ma takiej idei i takiej 
krzywdy historycznej, która potrafiłaby zmusić człowieka, 
by z zimną krwią zarzynał swego bliźniego . Żeby położyć 
na podłodze twarzą do dołu całą rodzinę i każdemu strze-
lić w potylicę, żeby spędzić wszystkich do komory i spalić 
żywcem, słuchając jęków matek i dzieci, a potem spokoj-
nie sobie żyć – trzeba zatracić ludzkie oblicze1 .

Uzupełniając słowa profesora Popowycza, można do-
dać, że aby dokonać takich zbrodni, trzeba przejść ounow-
skie szkolenie, a raczej pranie mózgu, i uczyć się dziesię-
cioro przykazań nacjonalisty, którego siódme przykazanie 
mówiło: „Nie zawahasz się spełniać największej zbrodni, 
jeśli będzie wymagać tego dobro sprawy”2 . Ów „dekalog”, 
jeśli można użyć tego określenia do satanistycznego spisu 
wytycznych, potwierdzającego, że ukraińscy nacjonaliści 
nie bali się nawet Boga, zaczynał się od wstępu napisane-
go przez Dmytro Doncowa: „Ja jestem Duch odwiecznego 
żywiołu, który zachował Cię od tatarskiego potopu i po-
stawił na krawędzi dwóch światów, abyś tworzył nowe ży-
cie” . Autorem przykazań zaś był Stepan Łenkawskyj, syn 
greckokatolickiego księdza .

1 M . Popowycz, Wołyń: nasze i nenasze hore, Krytyka 2003, Nr 5, s . 2 .
2 K . Łada, Treść i znaczenie „Dekalogu” nacjonalistycznego OUN, [w:] Materia-
ły i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich, pod red . B . Grotta, Kraków 
2008, s . 65-80 .

1 . Zdobędziesz Ukraińskie Państwo albo zginiesz za 
nie . 

2 . Nie pozwolisz nikomu splamić chwały ani honoru 
Twojego narodu . 

3 . Pamiętaj o wielkich dniach naszych walk .
4 . Bądź dumny z tego, że jesteś spadkobiercą walki 

o chwałę Włodzimierzowego Trójzębu .
5 . Pomścisz śmierć wielkich rycerzy .
6 . O sprawie nie mów z kim można, ale z kim trzeba .
7 . Nie zawahasz się wykonać najniebezpieczniejszej 

zbrodni, jeśli będzie wymagać tego dobro sprawy .
8 . Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmować wro-

gów Twojego narodu .
9 . Ani prośby, ani groźby, ani tortury, ani śmierć nie 

zmuszą Cię do zdrady tajemnicy . 
10 . Będziesz dążyć do poszerzania siły, bogactwa i prze-

strzeni ukraińskiego państwa, nawet w drodze zniewole-
nia cudzoziemców3 .

Ze wspomnień Wasyla Hałasy Nasze żyttja i borotba 
można wnioskować, że dekalog robił ogromne wrażenie 
na adeptach OUN . Stanowił on pierwszy przedmiot nauki 
wstępujących do organizacji . Dopiero po nim nowi człon-
kowie poznawali ideologię . Ze wspomnień Hałasy wynika, 
że ulegali oni wręcz fanatycznemu zauroczeniu hasłami 
OUN . Szkolenie ideologiczne, czyli polityczno-wycho-
wawcze, było w organizacji najważniejsze . Nie polega-
ło ono tylko na studiowaniu dekalogu, członkowie OUN 
uczyli się na pamięć 12 cech charakteru ukraińskiego na-
cjonalisty, 44 praw życia oraz Idei i czynu Dmytro Myrona 
„Orłyka” . W toku nauki i politycznego wychowania adep-
ci uczyli się nienawiści do obcych, zwłaszcza do Moskali, 
Lachów i Żydów . Za sprawą tych szkoleń zbrodnia ludo-
bójstwa na Wołyniu mogła się odbyć . Znaleźli się bowiem 
ludzie, którzy po wyrżnięciu określonej liczby osób mogli 
w nocy spokojnie spać . Na wyobraźnię młodych Ukraiń-
ców oddziaływały też bez wątpienia idee zawarte w pracy 
Nacjonalizm Dmytro Doncowa . Pisał w niej:

Fanatyzm narodowy jest bronią silnych narodów, któ-
rą dokonuje się wielkich czynów . Fanatyk uznaje swoją 

3 Tamże .

Od Sanu po Kaukaz

Marek A.
Koprowski
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prawdę za jedyną słuszną, powszechną, jaką powinni przy-
jąć inni . Stąd jego agresywność i brak tolerancji wobec in-
nych poglądów . […] Bądźcie agresorami i zdobywcami, 
póki nie możecie być władcami i posiadaczami . Wola ży-
cia równa się woli panowania . […] Sens życia to posia-
dać i panować; jego istotą jest walka o przewagę, o rozrost 
i o poszerzenie, o potęgę, ponieważ żądza potęgi jest wła-
ściwie żądzą życia […] Rodzaj ludzki, mimo że jest gatun-
kiem społecznym, zawsze był i pozostaje nadal gatunkiem 
drapieżnym . […] Prawo natury to prawo siły, ekspansji 
– nie tylko afirmacji własnej woli życia, lecz również za-
przeczania jej u innych . […] Wola wojny między naroda-
mi jest wieczna . Wieczna jest wojna .[…] Natura i histo-
ria nie znają ras agresywnych i nieagresywnych, lecz tylko 
rasy silne i słabe . Silne rasy uwalniają się, gdy są podbite 
i rozszerzają się kosztem słabszych, gdy są wolne4 .

Adepci OUN studiowali też dokumenty programowe 
organizacji, zwłaszcza te uchwalone przez I Zjazd i przyj-
mowali nakreślone przez niego cele jako własne . Zgodnie 
z odezwą I Zjazdu do narodu ukraińskiego podstawowym 
celem OUN było:

Całkowite wyrzucenie wszystkich zaborców z ukraiń-
skich ziem, które nastąpi podczas rewolucji narodowej, 
otworzy możliwości szerokiego rozwoju Narodu Ukraiń-
skiego w granicach własnego państwa .[…] W swej poli-
tyce zagranicznej Państwo Ukraińskie dąży do ustalenia 
granic, które ogarną wszystkie ukraińskie tereny etnicz-
ne . […] Tylko dyktatura narodowa, podczas rewolucji, za-
pewni potęgę wewnętrzną Narodu Ukraińskiego5 .

Przez pojęcie ukraińskich terenów etnicznych przyszli 
twórcy „dyktatury narodowej” rozumieli terytoria od Du-
najca i ziem południowo-wschodniej Polski z Wołyniem, 
z Polesiem, od Brześcia po Pińsk aż po Wołgę i Kaukaz .

Mówi o tym hymn OUN:
Do boju nas prowadzi chwała poległych żołnierzy .
Dla nas najwyższym prawem i rozkazem
Zjednoczone państwo ukraińskie
Silne i jednorodne od Sanu po Kaukaz6 .
Wszyscy wstępujący do OUN byli uczeni bezwzględne-

go posłuszeństwa przełożonym . Organizacja ta od począt-
ku miała charakter totalitarny . Uchwała I Zjazdu stwier-
dzała: „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów została 
zbudowana na zasadach wszechukraiństwa, ponadpar-
tyjności i monokratyzmu” . Wszystkie te trzy pojęcia, jak 
słusznie zauważył Mark Sołonin, we współczesnym języ-
ku politycznym nazywa się „totalitaryzmem”7 .

4 Cyt . za M . Sołonin, Nasza władza będzie okrutna, [w:] Nic dobrego na wojnie, 
przeł . A . Pawłowska, Poznań 2011, s . 167 .
5 Tamże, s . 168 .
6 G . Motyka, Ukraińska partyzantka 1942–1960, Warszawa 2006, s . 47 .
7 M . Sołonin, Nasza władza będzie okrutna, dz . cyt ., s . 169 .

O totalitarnym charakterze OUN i obowiązku posłu-
szeństwa przełożonym przypominało jej członkom tzw . 
wielkie nacjonalistyczne przywitanie – polegające na tym, 
że witający podnosił do góry prawą rękę z otwartą dło-
nią i mówił: „Chwała Ukrainie!” . Witany zaś odpowiadał: 
„Chwała przywódcy!” . Dopiero znacznie później, po roz-
łamie organizacji na dwie frakcje: banderowców i mel-
nykowców, ci pierwsi wprowadzili zwrot: „Bohaterom 
chwała!”8 .

W wielbieniu własnej nacji pomagała członkom OUN 
lektura Nacjokratii Mykoły Ściborskiego . Czwarty rozdział 
tego opasłego dziełka nosi tytuł Faszyzm . Czytamy w nim: 
Faszyzm oraz inne ruchy narodowe otworzyły zapomnia-
ny świat wielkich idei; za podstawę swojej działalności ob-
rały zdrowe zasady autorytaryzmu przywódców nacji, hie-
rarchii, obowiązku i dyscypliny . Na tych ideach i zasadach 
oparta została ich wielka misja uzdrowicieli chorej epoki . 
[…] Dyktatura jest twórczym, mobilizującym i wychowu-
jącym czynnikiem, który porywa za sobą masy i twardą 
ręką kieruje je do zbudowania duchowych i rzeczywistych 
wartości . Nie widzą tego tylko ślepi albo rozgoryczeni wy-
znawcy starych, zbankrutowanych Talmudów9 . 

Jak wspomina Wasyl Hałasa, życie każdego Ukraińca, 
który wstąpił do OUN, zmieniało się radykalnie . Pisze on:

Po wstąpieniu do OUN mój roboczy czas dzielił się na 
dzień i noc . W dzień zajmowałem się zwyczajną pracą 
w gospodarstwie, a w nocy uczestniczyłem w kilometro-
wych marszach, zebraniach i spotkaniach . Po kilku mie-
siącach takiego życia zostałem mianowany rejonowym 
kierownikiem młodzieżowej organizacji OUN . Do pod-
ziemnej rejonowej struktury wchodziło 10 wsi i miastecz-
ko Kozowa . Rejony OUN obejmowały powiat . Powiaty 
składały się na obwód, a obwody na kraj . Teraz już nie 
miałem nie tylko wolnej nocy, ale i niedzieli . Poczułem się 
nie bezimiennym najmitą, ale synem swojego wielkiego 
zniewolonego narodu, bojownikiem za jego wyzwolenie . 
[…] Działalność OUN miała rozmaite oblicza i kierun-
ki . Oprócz ideologicznych i wojskowych szkoleń, prak-
tykowane były zebrania członków, a później sympatyków 
OUN . Ciemną nocą w lesie na polanie zbierało się do setki 
działaczy podziemia . Naokoło stała uzbrojona straż . […] 
W trakcie spotkań nie wolno było się zbliżać do niezna-
nych ich uczestników, a także z nimi rozmawiać . To było 
surowo zabronione . Emocjonalny ładunek takich zebrań 
był nadzwyczajny . […] Każdy z nas widział, jak jest nas 
dużo . Każdy z nas uświadamiał sobie, że jest częścią silnej 
tajemnej armii bojowników .

W niedzielę koło cerkwi, a częściej w pomieszczeniach 
„Proswity” podczas publicznych spotkań, występowali 

8 Tamże .
9 Tamże, s . 171 .
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nielegalnie członkowie OUN z referatami . Ich wystąpie-
nia były krótkie, emocjonalne, często poświęcone histo-
rycznym wydarzeniom . Każde wystąpienie było uzgod-
nione z kierownikiem wiejskiego ośrodka OUN . Przy 
pojawieniu się policji kierownik dawał sygnał i występu-
jący znikał10 .

Jak słusznie zauważa Czesław Partacz, Organizacja 
Ukraińskich Nacjonalistów dążyła do budowy państwa 
opartego na chorej miłości do ojczyzny, czyli nacjona-
lizmie zbudowanym na szowinizmie, nienawiści do in-
nych narodów . 

Tylko biskup Hryhorij Chomyszyn z Cerkwi grecko-
katolickiej i ordynariusz diecezji stanisławowskiej w porę 
dostrzegł, do czego prowadzi ukraiński nacjonalizm . 
Ostro przeciwko niemu wystąpił, uznając go za sprzeczny 
z moralnością chrześcijańską . Stwierdził jednoznacznie:

U nas młodzież dała się wplątać w bardzo zgubną sieć, 
leci sama na oślep w przepaść i na naród swój sprowa-
dza gorzki los . […] Hurra patrioci narodowi, szowiniści 
i krótkowzroczni politycy narodowi spowodowali również 
gorzki los narodu ukraińskiego . Ludzie ci, którzy postępo-
wali raczej jak obłąkańcy, aniżeli jak przywódcy, oni wła-
śnie wprowadzali ten duchowy rozkład w naradzie, oni to 
podkopywali wiarę i moralność, oni to oślepiali i zatru-
wali naród11 .

Według biskupa Chomyszyna:
[ounowski – przyp . M .A .K .] nacjonalizm należy uwa-

żać za największą aberrację umysłu ukraińskiego, za coś 
gorszego od pogaństwa […] nacjonalizm począł u nas 
przybierać cechy ducha pogańskiego, albowiem wprowa-
dza pogańską etykę nienawiści, nakazując nienawidzić 
wszystkich, którzy są innej narodowości . […] Co gorsza 
na tle nacjonalizmu pojawiły się oznaki pewnego rodza-
ju satanizmu12 .

Ten ukraiński hierarcha, a zarazem patriota swego na-
rodu, starał się ze swoimi poglądami dotrzeć do jak naj-
większej liczby Ukraińców, napisał książkę Problem ukra-
iński . Jego głos był jednak wołaniem na puszczy . To takich 
jak on Mykoła Ściborski nazywał „rozgoryczonymi wy-
znawcami starych zbankrutowanych Talmudów” . 

Biskup Chomyszyn, starając się ograniczyć pole ma-
newru nacjonalistom, występował przeciwko księżom 
wspomagającym OUN bądź tylko z nią sympatyzującym . 
W swojej diecezji zabronił księżom działalności nie tyl-
ko politycznej, ale i społecznej w organizacjach, które nie 
działały z aprobatą Kościoła13 . Było to ważne, bo księ-

10 W . Hałasa, Nasze żyttja i borotba, Spogady, Lwiw 2005, s . 19–20 .
11 Cyt . za K . Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficz-
ny, Poznań 1996, s . 270 .
12 Cyt . za Cz . Partacz, Razem czy przeciw sobie. Studia z przeszłości Polaków 
i Ukraińców (Rusinów i Haliczan), Koszalin 2013, s . 276 .
13 K . Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej, dz . cyt ., s . 23 .

ża greckokatoliccy wspierali OUN, a z ich rodzin wywo-
dziło się bardzo dużo działaczy nacjonalistycznych . Jako 
przykład może służyć Stepan Bandera, ponoszący głów-
ną odpowiedzialność moralną i polityczną za ludobójstwo 
ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce . Wychowa-
ny został w rodzinie greckokatolickiego księdza Andrija 
z Uhrynowa Starego, pow . Kałusz . Nie był to zaś jedyny 
taki przypadek zarówno wśród kierownictwa OUN, jak 
i wśród szeregowych działaczy .

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów trafiła na Wo-
łyniu na podatny grunt, stworzony przez ugrupowania 
konspiracyjne o komunistycznej proweniencji . O nacjona-
listach z OUN na Wołyniu polska opinia publiczna usły-
szała po raz pierwszy na początku lat trzydziestych XX 
wieku . Władze aresztowały wtedy wiele osób tworzących 
struktury Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w po-
wiatach kowelskim i łuckim . Uderzenia polskich władz 
bezpieczeństwa zdały się jednak na nic, bo kierownictwo 
OUN na Kongresie w Pradze podjęło decyzję o intensyfi-
kacji antypolskich działań na Wołyniu . O ile w 1931 roku 
zanotowano na Wołyniu tylko dwa incydenty związane 
z OUN, to rok później było ich już 16, a w 1933 roku aż 
10014 . OUN zdobywała wpływy, zwłaszcza wśród inteli-
gencji związanej z Cerkwią prawosławną . Przewodniczył 
jej Arsenij Riczynśkyj (ur . w 1892 r .), który pochodził z ro-
dziny diakona . Był on lekarzem, który praktykował we 
Włodzimierzu Wołyńskim . Od 1924 roku wydawał mie-
sięcznik „Na Warti” . Szybko związał się z OUN i starał się, 
wykorzystując pozycję świeckich w Cerkwi prawosławnej, 
podporządkować jej tę organizacji . On sam został aresz-
towany w 1935 roku i osadzony w Berezie za działalność 
przeciwko państwu polskiemu . Działalność nacjonalistów 
popierała też młodzież szkolna . Ounowcy wykorzystywa-
li ją do kolportowania nielegalnych wydawnictw nacjona-
listycznych . W 1933 roku jedna z takich grup została wy-
kryta . Jesienią tego roku odbył się proces grupy złożonej 
z 20 chłopców i 11 dziewcząt . Wśród nich były m .in . cór-
ki Aleksandra Czerkawskiego, senatora II kadencji z ra-
mienia UNDO, członka Centralnego Komitetu tej partii 
i adwokata, a także dwóch innych posłów, Kozubskiego 
i Czuczmaja . Poprzez dzieci OUN chciała zapewne nad-
zorować działalność rodziców funkcjonujących w legal-
nych partiach . Nie jest wykluczone, że wciągając w swą grę 
dzieci, ounowscy działacze chcieli ich też najzwyczajniej 
skompromitować . W orbitę swoich działań OUN wciągała 
także kształcących się we Lwowie na Uniwersytecie i Po-
litechnice studentów pochodzących z Wołynia . Studenci 
ci wyszukiwali w swoich środowiskach na Wołyniu kolej-
nych chętnych nadających się do zwerbowania i tworzyli 

14 W . Mędrzecki, Województwo wołyńskie 1921–1939. Elementy przemian cywi-
lizacyjnych, społecznych i politycznych, Wrocław–Warszawa–Kraków –Gdańsk–
Łódź 1988, s . 111 .
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siatkę, która wykonywała zadania zlecone przez organiza-
cję . Z akt policji wynika, że pochodzili oni z powiatów ró-
wieńskiego, krzemienieckiego i dubieńskiego15 .

W sierpniu 1933 roku Krajowa Egzekutywa OUN wy-
słała na Wołyń instrukcję do swoich struktur, nakazują-
cą wznowienie walki o szkołę ukraińską . Policja Państwo-
wa odnotowała blisko 30 przypadków akcji wymierzonych 
w polskie szkoły . 

Ze sprawozdań sytuacyjnych ze stanu bezpieczeństwa 
na terenie województwa wołyńskiego wynika, że OUN 
bardzo szybko zapuściła na Wołyniu macki także na wo-
łyńskiej wsi . W 1935 roku polskie organy bezpieczeństwa 
wykryły 25 czynnych wiejskich komórek OUN . Nie jest 
jednak wykluczone, że komórek tych było znacznie wię-
cej . Najprawdopodobniej tylko część z nich została wy-
kryta . Można to wnosić z dużej liczby aresztowanych 
chłopów zatrzymanych pod zarzutem przynależności do 
OUN . Wśród 206 osób aresztowanych od listopada 1938 
roku do kwietnia 1939 roku zdecydowaną większość sta-
nowili chłopi, z reguły młodzi, liczący po dwadzieścia parę 
lat . OUN, chcąc odnieść sukces na Wołyniu, weszła w ko-
leiny wytyczone przez komunistów, którzy w dążeniu do 
wywołania na Wołyniu antypolskiego powstania, agitowa-
li chłopów, bo robotników przecież na Wołyniu nie było . 
Za komunistami stali oczywiście Sowieci . Na Kongresie 
III Międzynarodówki w Moskwie utworzono organizację 
o nazwie „Zakordot”, której głównym zadaniem miało być 
przeprowadzanie akcji dywersyjnych i sabotażowych na 
Kresach Wschodnich i doprowadzenie do wybuchu po-
wstań zbrojnych miejscowej ludności przeciwko władzom 
polskim16 . Na Wołyniu „Zakordot” skierował główne dzia-
łania przeciwko osadnikom wojskowym, oskarżając ich 
o zagrabienie ziemi należnej Ukraińcom . Był to oczywi-
ście argument propagandowy i mocno naciągany . Pod 
osadnictwo wojskowe władze przeznaczyły ziemie należą-
ce wcześniej do Polaków i skonfiskowane im przez Rosjan 
za udział w powstaniach narodowych . Ziemi tej było nie-
wiele, bo zaledwie 54 905 ha . Areał ten stanowił zaledwie 
3,9 proc . gruntów w całym województwie . Liczba osad-
ników sięgnęła zaś 18 165 osób, co stanowiło zaledwie 
0,9 proc . ludności Wołynia17 . Głównym powodem ataku 
na kolonistów był fakt, że osadnicy stanowili na Wołyniu 
patriotyczny element, wzmacniający polskość . Komuniści 
prowadzili ataki terrorystyczne na gospodarstwa osadni-
ków, angażując w nie Ukraińców, tworząc atmosferę za-
grożenia i niepewności . Masowe były podpalenia i mordy . 
Okradano osadników z plonów, inwentarza i narzędzi . 
W 1924 roku komuniści, dążąc do pogłębienia niechęci 

15 Tamże, s . 111–112 .
16 A . Misiuk, Służby Specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1988, s . 100 .
17 Szerzej: W . Mędrzecki, Województwo wołyńskie 1921–1939, dz . cyt ., s . 125-127 .

społeczeństwa ukraińskiego wobec Polski, przystąpili do 
tworzenia masowej organizacji powstańczej, obejmującej 
swym zasięgiem kilka tysięcy ludzi . Policja Państwowa, 
aresztując 1500 osób, sparaliżowała całą akcję18 .

Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy istniała jed-
nak dalej . Według danych raportów organów bezpieczeń-
stwa na dzień 1 lipca 1935 roku odnotowano 526 komórek 
organizacyjnych KPZU oraz 259 czynnych wystąpień ko-
munistycznych tylko w II kwartale tego roku . Wśród nich 
odnotowano 137 przypadków podburzania ludności ukra-
ińskiej przeciwko państwu, 81 prób zorganizowania mani-
festacji politycznych, 13 morderstw funkcjonariuszy pań-
stwowych i 28 przypadków stosowania przemocy wobec 
miejscowej społeczności19 .

Oprócz działań komunistów bardzo mocno aktywizo-
wała się OUN . Z oficjalnych danych Urzędu Wojewódz-
kiego Wołyńskiego w pierwszej połowie lat trzydziestych 
XX wieku sieć organizacyjna OUN wzrosła o 492 proc ., 
a liczba członków o 177,2 proc .20 W 1935 roku odnotowa-
no 108 akcji antypaństwowych ze strony nacjonalistów . 

Dowódca Okręgu Korpusu Nr 2, gen . Mieczysław Smo-
rawiński, zamordowany później przez Sowietów w Katy-
niu, w meldunku do Inspektoratu Armii z 10 sierpnia 
1936 roku ostrzegał przełożonych przed narastaniem se-
paratyzmu na Wołyniu21 . W opinii miejscowych władz 
wojskowych KPZU i OUN zawarło niepisany sojusz i dą-
żyło do przygotowania formalnego powstania22 . Wzrost 
tendencji separatystycznych notował także wywiad KOP23 .

Swoje macki zapuszczał na Wołyń coraz intensywniej 
sowiecki wywiad, penetrując wszystkie dziedziny życia . 
Tylko w 1934 roku zarzut szpiegostwa na rzecz ZSRR usły-
szały 232 osoby . 108 z nich pochodziło z pogranicza, 75 
proc . z nich było Ukraińcami24 . 

Mimo przeciwdziałania polskich organów bezpieczeń-
stwa Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy (KPZU) 
rosła w siłę i w pierwszej połowie lat trzydziestych XX 
wieku liczyła według ocen policji około dwóch tysięcy 
członków . Tuż przed rozwiązaniem w 1937 roku zwięk-
szyła ją do trzech tysięcy! 

OUN, podejmując współpracę z komunistami, zinten-
syfikowała swoją działalność na Wołyniu . W 1935 roku 
ounowcy posunęli się do zabójstw o podłożu politycznym . 
Pierwszymi ich ofiarami było dwóch księży prawosław-
nych, którzy przeciwstawiali się przekształceniu Cerkwi 

18 Tamże, s . 110 .
19 R . Potocki, Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w la-
tach 1930-1939, Lublin 2003, s . 154 .
20 Tamże, s . 154 .
21 Tamże, s . 155 .
22 Tamże, s . 155 .
23 Tamże, s . 154 .
24 Tamże, s . 154 .
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w narzędzie nacjonalistów i publicznie przeciwko temu 
występowali . W 1935 roku OUN przystąpiła do organi-
zowania zamachu na wojewodę Henryka Józewskiego . 
Polityk ten bowiem był gorącym orędownikiem współ-
pracy Polaków i Ukraińców na Wołyniu i popierał, a na-
wet inspirował rozwój gospodarczych, politycznych i spo-
łecznych organizacji ukraińskich, stojących na stanowisku 
współpracy z Polską . Popierał też parcelację ziemi między 
Ukraińców . Nacjonaliści z OUN mordowali takich ludzi, 
ponieważ obawiali się, że ich działalność osłabi „rewolu-
cyjnego ducha” wśród ich zwolenników . Sięgając po terror, 
OUN chciał rozbudzić między Polakami a Ukraińcami 
falę nienawiści oraz osłabić autorytet legalnie działających 
partii ukraińskich . Dzięki dobrej pracy wołyńskiej poli-
cji przygotowania do zamachu na wojewodę Józewskiego 
zostały wykryte . Kierujący akcją nacjonalistów Aleksan-
der Kuc został aresztowany i skazany na 6 lat więzienia25 . 
W 1935 roku kierownictwo OUN, wściekłe, że na Woły-
niu nie udało mu się zabić wojewody, rozpoczęło mordo-
wanie funkcjonariuszy bezpieczeństwa, a także inne osoby 
popierające władze RP . OUN zaczęła przenikać do legal-
nych ukraińskich towarzystw społecznych i kulturalnych, 
wykorzystując je jako przykrywkę do swojej działalności . 
Władze wojewódzkie zarządziły kontrakcję . W nocy z 24 
na 25 czerwca 1935 roku rozpoczęto masowe obławy po-
licyjne skierowane przeciwko nacjonalistom . Przeprowa-
dzono je w 78 wsiach na terenie trzech powiatów . Wzięło 
w nich udział 11 oficerów i ponad 500 posterunkowych . 
W tajnym sprawozdaniu stwierdzono:

Przeprowadzona obława oczyściła teren od znacznej 
części dywersantów, przyczyniła się do uspokojenia tere-
nu oraz złamania całego szeregu akcji zamierzonych przez 
element wywrotowy26 . 

Akcja ta nie złamała jednak struktur OUN na Woły-
niu . Musimy pamiętać, że organizacja ta nie działała tylko 
na własny rachunek . Miała sponsorów, którzy finansowa-
li jej działalność . Należeli do nich Niemcy i Litwa, którzy 
za swoje pieniądze żądali od OUN konkretnych efektów . 
Jednym zaś z oczekiwanych przez nich była destabiliza-
cja państwa polskiego27 . Litwini przestali wspierać OUN 
– ponoć w 1936 roku pod naciskiem Warszawy i Moskwy, 
ale lider tej organizacji Jewhen Konowalec, jak pisze Mark 
Sołonin, do końca życia posiadał litewskie obywatelstwo 
i mógł bez przeszkód podróżować po Europie28 . Cała afe-
ra ze wspieraniem nacjonalistów ukraińskich przez Kow-
no została ujawniona przypadkowo, po zbadaniu zawar-
tości archiwum Senyka . Zawierało ono 418 oryginalnych 

25 W . Mędrzecki, Województwo wołyńskie 1921–1939, dz . cyt ., s . 112 .
26 R . Potocki, Polityka państwa polskiego…, dz . cyt ., s . 144–145 .
27 M . Sołonin, Nic dobrego na wojnie, dz . cyt ., s . 176–177 .
28 Tamże, s . 176 .

dokumentów i 2055 fotografii dokumentów . Zostało ono 
przechwycone w Czechosłowacji i udostępnione Polsce29 . 
W 1937 roku OUN podjęła próbę stworzenia na Woły-
niu oddziału partyzanckiego . Próbę tę siły bezpieczeństwa 
sparaliżowały, dokonując licznych aresztowań . Ich kon-
sekwencją był duży proces polityczny . Na ławie oskarżo-
nych znalazło się 55 mieszkańców powiatu kostopolskie-
go oskarżonych o przynależność do OUN30 .

OUN na Wołyniu trwała jednak w podziemiu . Rozwią-
zanie Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy było dla 
organizacji dużym prezentem . Stracili konkurencję i prze-
jęli wszystkich jej zwolenników . Nie było to trudne, zważa-
jąc na podobieństwo programowe . Ekonomiczny program 
OUN był przecież skrajnie lewicowy . Najwięcej zwolenni-
ków OUN zyskała na wołyńskiej wsi wśród nieuświado-
mionego chłopstwa, często nieumiejącego czytać i pisać . 
Rzeczypospolitej mimo wysiłków nie udało się bowiem zli-
kwidować do końca analfabetyzmu . Łatwo było nimi ma-
nipulować . Struktury OUN w terenie były dobrze zakon-
spirowane i trudno było z nimi walczyć . Dzieliły się one na 
okręgi, te na rejony odpowiadające powiatom, które dzieliły 
się na podrejony z trzech lub pięciu wsi . Najniższą jednost-
ką była piątka lub trójka osób . W powiatach działała „po-
wiatowa egzekutywa OUN”31 . Jedyną szansą dla policji było 
pozyskanie w komórkach OUN współpracownika, inaczej 
rozpoznanie struktur było bardzo trudne . Zwłaszcza jeżeli 
nie udało się ująć jej członków na gorącym uczynku . Pań-
stwo polskie, co trzeba zauważyć, starało się zawężać pole 
działalności nacjonalistów poprzez podniesienie gospodar-
cze Wołynia . Jeżeli weźmiemy pod uwagę punkt wyjścia, 
to dorobek Rzeczypospolitej w tym regionie był ogromny . 
Jak pisze Robert Potocki, w latach trzydziestych XX wieku 
zmeliorowano na Wołyniu przeszło milion hektarów grun-
tów i rozparcelowano ponad 105 tysięcy hektarów ziemi, 
na której powstało 3 tysiące nowych gospodarstw . W wy-
niku inicjatywy wojewody Józewskiego podzielono między 
rolników 8 tysięcy hektarów ziemi . Otrzymało ją 3784 rol-
ników, z czego 2190 było wyznania prawosławnego . O ich 
dyskryminacji nie może być mowy . Z inicjatywy społecz-
nej rozparcelowano aż 27 tysięcy hektarów ziemi między 
8511 rolników, wśród których gospodarzy prawosławnych 
(Ukraińców) było 683132 . Ukraińscy badacze, pisząc o eks-
ploatacji wołyńskich chłopów, umęczonych pod polskim 
butem, pomijają te fakty . Nie sięgają też do innych danych, 
zwłaszcza dotyczących zbiorów . Z lat 1928–1936 wynika, 
że zbiory ziemniaków w porównaniu ze zbiorami z czasów 

29 Tamże .
30 K . Grunberg, Bolesław Sprengel . Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraiń-
skie w XX wieku, Warszawa 2005, s . 56 .
31 R . Torzecki, Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929, Kraków 1989, 
s . 256-257 .
32 R . Potocki, Polityka państwa polskiego…, dz . cyt ., s . 149 .
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rosyjskich wzrosły trzykrotnie!33 Istotną sprawą, co pod-
kreśla Robert Potocki, było przełamanie konserwatywne-
go myślenia miejscowego chłopstwa oraz doprowadzenie 
do likwidacji serwitutów, w wyniku czego zyskali dalsze 78 
tysięcy hektarów gruntów34 .

Atutem OUN w starciu z państwem polskim była sy-
tuacja międzynarodowa, która z punktu widzenia War-
szawy systematycznie się pogarszała . Kierownictwo OUN 
wierzyło, że wkrótce Niemcy zajmą Polskę, następnie wy-
buchnie wojna rosyjsko-niemiecka, w wyniku której po-
wstaną państwa narodowe, a przede wszystkim niepod-
legła Ukraina . Tak sobie wyobrażali rozwój wypadków 
i taką wizję historii w swojej agitacji propagowali . Wizja 
Ukrainy od Dunajca po Kaukaz, będącej regionalnym mo-
carstwem, mogła przemawiać do umysłu młodych Ukra-
ińców z Wołynia . Mogła też kształtować ich mentalność 
i świadomość . 

W 1937 roku kontakty z OUN zintensyfikował niemiec-
ki wywiad, który chciał wykorzystać Ukraińców podczas 
agresji Niemiec na Polskę . Canaris z Konowalcem plano-
wali utworzenie konspiracyjnych jednostek do działań dy-
wersyjnych na tyłach wojsk polskich35 . Konowalec, który 
przyjaźnił się z Canarisem, miał nadzieję, że ziszczą się 
słowa ideologa NSDAP Alfreda Rosenberga, który w pra-
cy Mit XX wieku pisał:

Kiedy zrozumiemy, iż zniszczenie państwa polskiego 
jest żywotną potrzebą Niemiec, sojusz między Kijowem 
a Berlinem i stworzenie wspólnej granicy staną się na-
rodową i państwową koniecznością dla przyszłej polity-
ki niemieckiej36 .

Sowieci, zaniepokojeni knowaniami Konowalca z sze-
fem Abwehry, postanowili go zlikwidować . Po jego śmier-
ci przewodniczącym OUN został Andrij Melnyk . Niemcy 
chcieli wykorzystać Ukraińców w dwojaki sposób . Two-
rzyli z nich oddziały dywersyjne i szkolili je w swoich 
ośrodkach . Poza tym wspierali działania OUN na rzecz 
wywołania przez Ukraińców antypolskiego powstania na 
kresach Rzeczypospolitej . Od wiosny 1939 roku OUN 
rozpoczęła na terenie Polski szkolenie młodzieży zrze-
szonej w organizacjach sportowych: Łuh, Sokił, Orły, Ka-
tolicka Akcja Ukraińskiej Młodzieży i Płast . Ich człon-
ków uczono metod walki partyzanckiej . Na początku lata 
1939 roku OUN zaleciła Egzekutywie Krajowej szkolenie 
kadr wojskowych i gromadzenie broni, amunicji i pienię-
dzy w związku ze zbliżającym się wybuchem wojny . Mel-
nyk, który zastąpił Konowalca, liczył, że Niemcy po roz-
gromieniu Polski z pomocą OUN pozwolą organizacji 

33 Tamże .
34 Tamże .
35 K . Grunberg, Bolesław Sprengel…, dz . cyt ., s . 422 .
36 Tamże .

stworzyć coś na kształt „mini Ukrainy” . W sierpniu 1939 
roku razem z Mykołą Ściborskim ułożył tekst konstytu-
cji przyszłego państwa . Zaczynała się ona tak: „Ukraina 
jest niezależnym, autorytarnym, totalitarnym, zawodo-
wo-stanowym państwem”37 . Na czele niezależnej i totali-
tarnej Ukrainy powinien stanąć mianowany dożywotnio 
Wódz Nacji, posiadający prawa powoływania i rozwiązy-
wania rządu i parlamentu, przy tym w swoich czynach 
Wódz odpowiada tylko: „przed Bogiem, historią i wła-
snym sumieniem”38 . Rozwój sytuacji międzynarodowej 
przerósł jednak wyobrażenia i wizje ukraińskich nacjo-
nalistów . Rokowania Francji i Wielkiej Brytanii ze Stali-
nem, mające zapobiec wojnie, zakończyły się wprawdzie 
niepowodzeniem, ale doszło do niespodziewanego soju-
szu Hitlera ze Stalinem . Hitler zaoferował Stalinowi poło-
wę Polski i kraje bałtyckie, co ten przyjął z entuzjazmem . 
Pakt Ribbentrop–Mołotow oznaczał, że wojna wybuchnie, 
ale ukraińscy nacjonaliści nie wyciągną z tego żadnych 
korzyści . Patron wystawił ich do wiatru . Nie zakończyło 
to jednak współpracy ukraińskich nacjonalistów z Niem-
cami . Wciąż karmili się iluzją, że upadek Polski przyczyni 
się do uzyskania przez Ukrainę niepodległości . 

Jak pisze Ryszard Torzecki, ci ounowcy, którzy prze-
bywali za granicą, wzięli udział w przygotowaniach do 
wojny u boku Niemiec w działaniach nakreślonych przez 
Abwehrę, a konkretnie przez jej ośrodki we Wrocławiu, 
w Wiedniu i Prusach Wschodnich . Mieli wykonywać 
działania dywersyjne i walczyć w oddziale Romana Susz-
ki . W założeniach przewidywano przerzucenie do walki 
ludzi i broni przez Słowację lub drogą powietrzną z Prus 
Wschodnich . Miał powstać specjalny ukraiński sztab mi-
litarny . Sztab Suszki i jego opiekuna z ramienia Abwehry, 
majora Dehmela, przygotowywano w Wiedniu . Planowa-
no utworzenie uderzeniowych grup partyzanckich . Ukra-
ińcy twierdzili, że mogą rzucić do walki przeciwko Polsce 
1500 oficerów i 12 tysięcy żołnierzy . Odpowiednio do ich 
deklaracji przewidywano utworzenie zaplecza materiało-
wego, przeszkolenie osób i instruktorów . Przygotowano 
także służbę wywiadowczą, a także propagandową, która 
miała nagłośnić ukraińskie powstanie i fakt współpracy 
Ukraińców z Niemcami . Ośrodki propagandowe zostały 
umiejscowione we Francji, w Kanadzie i USA39 .

Z badań Krzysztofa Łady wynika, że Hitler skorzystał-
by z usług Ukraińców, gdyby nie dogadał się z Sowieta-
mi lub ci nie wywiązali się ze zobowiązań i nie wkro-
czyli do Polski . Pisze on, że Hitler brał pod uwagę trzy 
scenariusze rozwiązania kwestii polskiej . Pierwszy zakła-
dał czwarty rozbiór Polski razem z Sowietami i oddanie 
37 M . Sołonin, Nic dobrego na wojnie, dz . cyt ., s . 169 .
38 Tamże .
39 R . Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej 
na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s . 33 .
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im terenów na wschód od linii Narew–Wisła–San . Dru-
gi scenariusz przewidywał utworzenie uzależnionego od 
Rzeszy państewka polskiego . Trzeci, najbardziej pożądany 
przez Ukraińców, zakładał powstanie niezależnego pań-
stwa ukraińskiego40 . 

Sowieci, jak wiadomo, umowy z Niemcami nie dotrzy-
mali . Mieli wkroczyć na Kresy 12 września, a zrobili to do-
piero 17 września . Dnia 15 września Canaris wydał rozkaz 
wprowadzenia OUN do akcji . Dnia 17 września Sowieci 
przekroczyli granicę wschodnią Polski i Canaris musiał 
wstrzymać ounowców . Zdaniem Krzysztofa Łady rozkazy 
o wstrzymaniu rebelii nie dotarły do wszystkich komórek 
OUN, które przystąpiły do walki i mordów ludności pol-
skiej . Według zeznań (w Norymberdze) szefa II Departa-
mentu Abwehry, Erwina Lahousena, na które powołuje 
się Krzysztof Łada, Canaris zakładał, że Ukraińcy sprawią 
Polakom krwawą łaźnię . Lahousen zeznawał następująco: 

Canaris wyszedł z wagonu i miał jeszcze krótką rozmo-
wę z Ribbentropem, który nawiązując do tematu Ukra-
iny powiedział mu jeszcze raz, że powstanie powinno 
być wywołane w taki sposób, że wszystkie gospodarstwa 
i domy mieszkalne Polaków spłoną, a wszyscy Żydzi zo-
staną zabici41 .

 Według dalszej relacji Lahousena miało być to 
powstanie:

[…] którego celem była eksterminacja Polaków i Ży-
dów, to znaczy przede wszystkim tych elementów, o któ-
rych zawsze dyskutowaliśmy na konferencjach42 .

 Dalej Lahousen wyjaśnił, że jeśli chodzi o Polaków, do-
tyczyło to szczególnie inteligencji i wszystkich tych osób, 
które posiadały narodową wolę oporu43 . Krótko mówiąc, 
OUN chciała wziąć udział w eksterminacji elity polskiej 
i żydowskiej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu . Ci 
ounowcy, którzy nie dostali rozkazu, nie przystępowali do 
antypolskiego powstania . W ciągu paru dni, zanim Sowie-
ci opanowali cały teren, zamordowali na Wołyniu ponad 
tysiąc Polaków . Tyle wynika z ustaleń Ewy i Władysława 
Siemaszków . Podają oni, że na Wołyniu doszło do ponad 
155 różnego rodzaju aktów terroru i ponad 113 napadów 
ze skutkami śmiertelnymi, w których zginęło od 1036 do 
1136 Polaków . Wśród nich było 222 żołnierzy WP, 130 
uchodźców z centralnej i północno-zachodniej Polski oraz 
około 70 osadników wojskowych, przy czym są to dane 
daleko niepełne44 . Prawdziwych być może nie da się nigdy 
ustalić . Ukraińcy napadali na Polaków we wsiach 

40 Cz . Partacz, K . Łada, Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych 
w czasie II wojny światowej, Toruń 2003, s . 280-281 .
41 Tamże, s . 282 .
42 Tamże .
43 Tamże .
44 W . Siemaszko, E . Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukra-
ińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, Warszawa 2000, s . 1034-1035 .

ukraińskich, w lasach, na drogach, czyli wszędzie tam, 
gdzie nie było świadków . Trzeba też wspomnieć, że tuż 
przed wybuchem wojny nacjonaliści ukraińscy utworzy-
li w okolicach Janowa w powiecie sarneńskim „Poliską 
Sicz” w sile około 500 ludzi . Miała ona stanowić zalążek 
zgrupowania Poliśkoho Łozowoho Kozactwa . Dowódz-
two tego zgrupowania tworzyli: W . Wijtiuk-Pohonia, ka-
pitan WP, Romaszkiwśkyj – instruktor wojskowy z Łucka, 
Łoś-Adamśkyj, w którego chutorze mieściła się kwatera 
główna organizacji . W kierownictwie „Siczy” znaleźli się 
też A . Karyj – student ze Lwowa, Fedir z Janowa, A . Bul-
ba z Brzeżan, W . Zahajkało- -Biłyj ze Stryja, Oksana P . 
Rika z Wołynia . Podczas wojny niemiecko-polskiej „Sicz” 
rozbroiła kilka posterunków policji i dokonała wielu na-
padów na cofające się oddziały WP . Po przejściu bolsze-
wików grupa ounowców z Galicji, która przybyła, by ubo-
jowić Wołyń, udała się na emigrację do niemieckiej strefy 
okupacyjnej, a miejscowi rozeszli się do domów45 .

Rozpatrując kwestię antypolskiego powstania na Woły-
niu, do którego szykowała się OUN, trzeba zauważyć, że 
myśl polityczna tej organizacji coraz bardziej się radyka-
lizowała . Przodował w jej formowaniu Mykoła Ściborski, 
pierwszy zastępca przewodniczącego Prowidu OUN, je-
den z najwybitniejszych ideologów tej organizacji . W 1939 
roku wydał on w Paryżu pracę, któraw polskim tłumacze-
niu brzmi „Kwestia ziemska”, gdzie stwierdził bez ogró-
dek, co Ukraińcy powinni zrobić z polskimi kolonizato-
rami w trakcie nacjonalistycznej rewolucji . Napisał m .in .:

Do tej wrogiej kolonizacji nacjonalistyczna władza po-
dejdzie z najbardziej bezkompromisowym zdecydowa-
niem . Ta cudza pasożytnicza narośl na naszym organi-
zmie będzie wyrwana z korzeniami . Trzeba wziąć pod 
uwagę, że wielka część tych moskiewsko-polskich i in-
nych przybłędów osiadłych tutaj na Ukrainie zostanie ma-
terialnie i fizycznie wyniszczona już w pierwszych chwi-
lach rewolucji46 . 

Praca ta stanowiła rozwinięcie innej wydanej w Pradze 
w 1933 roku, w której Ściborski usiłował uczulić OUN na 
potrzebę zdobycia poparcia chłopstwa, co miało być wa-
runkiem do przeprowadzenia rewolucji narodowej . OUN 
miała wzbudzić w nich nienawiść, która miała być głów-
nym motorem ich działań . Ściborski pisał:

Do wszystkich wrogów Ukrainy, którzy gwałtem 
przecięli drogi rozwoju naszego narodu, chłopstwo po-
winno odnosić się ze śmiercionośną i  nieprzejedna-
ną nienawiścią . […] Tak samo chłopi na Zachodnich 

45 P . Mirczuk, Ukrajinśka Powstanśka Armija 1942–1952. Dokumenty i mate-
riały, Lwów 1991, s . 192 .
46 M . Ściborski, Zemelne pytannija, Paryż 1939, s . 85 .
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Ziemiach, doprowadzeni przez Polskę do stanu najmi-
ty-fornala w znalezieniu jak najszybciej brutalnej zapła-
ty z gnębicielami47 . 

Swoją broszurę Ściborski zakończył słowami:
Tylko mocno kochając Ukrainę i w tym samym stopniu 

nienawidząc jej wrogów, pragnąc ich zniszczenia, chłop-
stwo będzie zdolne do Wielkiego Czynu i będzie w stanie 
zdobyć wolność48 . 

Chłopi zdaniem Ściborskiego powinni być wciągani do 
codziennej:

[…] masowej rewolucyjnej walki, która przywiedzie do 
Wielkiego Dnia ogólnonarodowego zbrojnego powsta-
nia… Do Rewolucji Narodowej!49 

Wracając do antypolskich wystąpień Ukraińców na 
Wołyniu we wrześniu 1939 roku, trzeba powiedzieć, że 
mogła do nich inspirować sowiecka propaganda skiero-
wana przeciwko „Pańskiej Polsce” i nawołująca do „roz-
liczenia krzywd” . Jednak we wspomnieniach wołyniaków 
można znaleźć relacje stwierdzające, że wielu sowieckich 
żołnierzy i oficerów zachowywało się porządnie i hamo-
wało działania „ukraińskich powstańców” . Zygmunt Mo-
giła-Lisowski wspomina, że zostałby rozstrzelany z ro-
dzeństwem przez Ukraińców, gdyby nie sowiecki oficer, 
który zagroził jednemu z ich przywódców, że sam ich 
wszystkich rozstrzela, jeżeli będą mordowali ludzi50 . 

Zachowało się też wiele relacji z zajęcia Ołyki, z których 
wynika, że Rosjanie uratowali polskich żołnierzy, których 
„powstańcy” chcieli rozstrzelać . Książę Janusz Radziwiłł, 
właściciel Ołyki, został aresztowany z rodziną i pod okiem 
NKWD osądzony przez lud . Za karą śmierci ze stu spro-
wadzonych sędziów opowiedziało się tylko dwóch . Resz-
ta orzekła, że żadnej krzywdy Radziwiłłowie nie zaznali . 
NKWD aresztowało tych dwóch, co domagali się dla nich 
kary śmierci . Cała sprawa musiała być z góry ukartowa-
na, bo kierujący akcją oficer NKWD został przedstawio-
ny do odznaczenia51 .

Takie przykłady można by mnożyć . Sowieci, gdy zo-
rientowali się, że za antypolskimi wystąpieniami stoją 
nacjonaliści, zaczęli je hamować . Z nimi nie było im po 
drodze .

Prowid OUN także wezwał swoich działaczy i mło-
dzież ukraińską do ucieczki na tereny Polski okupowane 
przez Niemców . Tam kierowano członków OUN i mło-
dzież do służby w Gestapo i innych policyjnych organów . 

47 M . Ściborski, OUN i Selanstwo. Wydamnia Rozbudowy Naciji, Praha 1933, 
s . 27 .
48 Tamże .
49 Tamże, s . 30 .
50 Z . Mogiła-Lisowski, Moja droga z Wołynia do Warszawy, Warszawa 2009, 
s . 12 .
51 J . Durka, J . Radziwiłł, Biografia polityczna 1880–1967, Warszawa 2011, 
s . 274–275 .

Będąc w służbie niemieckiej, uczestniczyli oni w niszcze-
niu działaczy polskiego podziemia niepodległościowego 
oraz w przygotowaniach do przyszłej wojny52 . 

Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej na Wołyniu i w Ma-
łopolsce Wschodniej zakończył się okres współżycia mię-
dzy Polakami a Ukraińcami, których, co wiem i pamiętam 
z własnego doświadczenia, nie można nazwać wrogimi, 
mimo że OUN poprzez swoją fanatyczną działalność 
chciała, by takimi się jawili . Przyznają to nawet autorzy 
ukraińscy . Przytoczę tu opinię znanego ukraińskiego inte-
lektualisty Mychajły Horynia, który tak opisał ukraińsko-
-polskie stosunki panujące w Małopolsce Wschod- niej .

Patrzyłem na to i nie mogłem pojąć: tu kłócą się bez 
opamiętania, a jak przychodzą święta, to świadczą sobie 
uprzejmości . Coś było specyficznego u ówczesnych na-
szych chłopów, jakaś taka wrodzona godność . Nasi chło-
pi, którzy nie mieli przecież żadnego wykształcenia, za-
chowywali się z godnością . […] Było nie do pomyślenia, 
by w polskie Boże Narodzenie nasi chłopi – Ukraińcy po-
jechali na przykład do lasu po drzewo, albo pracowali 
w obejściu . Nie świętowali polskich świąt, ale też nie ro-
bili niczego, co mogłoby te święta zakłócić . […] Ogólnie 
można powiedzieć, że w stosunkach sąsiedzkich obie spo-
łeczności odnosiły się do siebie tolerancyjnie53 .

Horyń zwraca też uwagę, że II Rzeczpospolita była pań-
stwem praworządnym . Stwierdza on:

Za Polski nikt nie zwracał uwagi na to, że tacy chłopcy 
jak ja […] nosili czapki […] z tryzubami . Kiedy organizo-
waliśmy festyny, to najpierw stawialiśmy słup, na którym 
wieszaliśmy niebiesko- -żółtą flagę . Kiedy był teatr, to naj-
pierw trzeba było wystawianą sztukę zarejestrować w sta-
rostwie i jeśli sztuka dotyczyła ukraińsko-polskich kon-
fliktów, to na przedstawienie mógł przyjść policjant, ale 
nie miał prawa ingerować w to przedstawienie . […] Na 
wschodniej Ukrainie nikt na coś podobnego by sobie nie 
pozwolił . Ale za Polski takie rzeczy były możliwe . Polska 
policja miała świadomość jakiejś granicy, której nie wol-
no było przekroczyć . Polak nie pchał się do domu i nie 
próbował się w nim szarogęsić . Za Polski w domu mo-
gliśmy mieć naszą narodową flagę, tryzub, nikt się tym 
nie interesował . A Moskale zaczęli od rządzenia się w na-
szych domach54 .

Te słowa jednej z głównych postaci ruchu dysydenckiego 
na Ukrainie w czasach ZSRR można zadedykować wszyst-
kim tym, którzy twierdzą, że II Rzeczpospolita była pań-
stwem represyjnym, gdzie Ukraińcy żyli pod strasznym 

52 S .A . Kokin, Anotowanyj pokażczyk dokumentiw z istorii OUN i UPA w Fon-
dach Derżawnoho Archiwu SBU, Kijów 2000, s . 148 .
53 Mieliśmy wielką misję przed sobą… Rozmowa z Mychajłą Horyniem, [w:] B . 
Berdychowska, O . Hnatiuk, Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukra-
ińskimi, Lublin 2000, s . 164–165 .
54 Tamże, s . 167 .
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uciskiem i nie mogli nawet złapać oddechu . Wracając jed-
nak do rzeczywistości, stwierdzić trzeba, że zajęcie Kre-
sów przez Sowietów zmieniło plany nacjonalistów ukraiń-
skich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej . Część z nich 
przycupnęła, czekając na rozwój wypadków, a ci najbardziej 
znani i rozpracowani także przez sowieckie służby specjalne 
schronili się w niemieckiej strefie okupa- cyjnej . 

Dla Ukraińców po 17 września zakończyła się polska 
okupacja Wołynia, który uważali za ukraiński . Szybko jed-
nak Ukraińcy rozczarowali się do władz sowieckich . Ko-
lektywizacja, nacjonalizacja i indoktrynacja nie spodobała 
się Ukraińcom . Zaczęły wśród nich odżywać proniemiec-
kie nastroje . Ukraińcy łudzili się, że wkrótce Hitler pomo-
że im stworzyć „samostijną Ukrainę” . Nacjonaliści zaczęli 
się przygotowywać na wkroczenie Niemców na Wołyń . Na 
konferencji w Belgradzie zorganizowanej przez Komen-
danta Głównego Związku Walki Zbrojnej w maju 1940 
roku, w referacie o sytuacji na ziemiach okupowanych 
przez ZSRR, stwierdzono:

Stosunek Ukraińców do sprawy polskiej na ogół wro-
gi; liczą na stworzenie w tej czy innej formie „samostijnej 
Ukrainy” . Na tle rozczarowania do bolszewików nastąpił 
wyraźny zwrot w kierunku Niemiec . Na federację z Pol-
ską nie chcą iść . Mają pretensję do rządu polskiego: „Rząd 
polski nawet w warunkach, w jakich znaleźli się Polacy 
i Ukraińcy, nie znalazł dla nas dość ciepłych słów” . Stwier-
dzić trzeba coraz większe postępy ukrainizacji55 .

Sowieci szybko umacniali swoją władzę . Przeprowa-
dzili wybory do Rady Najwyższej, które były zwykłą far-
są . Przymusowo nadali obywatelstwo sowieckie wszyst-
kim Polakom . W grudniu 1939 roku podzielili Wołyń na 
dwa obwody: wołyński i rówieński . Rozpoczęły się re-
presje przeciwko polskiemu elementowi . Aresztowano 
wszystkich polskich oficerów, policjantów, funkcjonariu-
szy wymiaru sprawiedliwości, urzędników, ziemian itp . – 
wszystkich przywódców polskiej społeczności . O ich za-
ciekłości świadczy fakt, że tylko do grudnia 1939 roku 
aresztowali 57 księży . Mieli doskonałe rozpoznanie, aresz-
towali wszystkich kapłanów, którzy wygłaszali za polskich 
czasów antybolszewickie kazania . Uznano ich za wro-
gów władzy sowieckiej i postanowiono najpierw odizo-
lować, a później zlikwidować56 . Dnia 10 lutego 1940 roku 
przeprowadzono pierwszą deportację na Sybir i do Ka-
zachstanu . Objęła ona osadników z rodzinami, urzędni-
ków samorządowych, leśniczych itp . Z 336 miejscowości 
obwodu wołyńskiego wywieziono w sumie 1670 rodzin 
(9240 osób), a z obwodu rówieńskiego, z 391 miejscowo-
ści, wywieziono 1701 rodzin (8760 osób)57 .
55 Cyt . za K . Grunberg, Bolesław Sprengel…, dz . cyt ., s . 544 .
56 W . Serhijczuk, Poljaki na Wołyni u roki drugo switonoj wijni. Dokumenti 
z ukraińskich archiwów i polśki publikacji, Kijiw 2003, s . 16 .
57 Tamże, s . 17 .

Był to początek wielkiej akcji depolonizacji Wołynia, 
realizowanej pod hasłem usunięcia „elementów niebez-
piecznych” i „elementów antysowieckich” . Do czerwca 
1941 roku takich deportacji z Wołynia przeprowadzono 
w sumie cztery, co znacznie osłabiło polski element, a póź-
niej miało dla niego opłakane skutki . Ogółem wywiezio-
no około 150 tysięcy osób!58 Społeczność polska została 
„odgłowiona” . Znaczna część polskiego elementu uważa-
nego przez Sowietów za potencjalnie niebezpieczny zo-
stała deportowana . 

Ludność polska tworzyła oczywiście od początku struk-
tury podziemne stawiające opór sowieckiej okupacji, ale 
na Wołyniu było to bardzo trudne . Sowieci stworzyli tu 
gęstą sieć organów NKWD . Wykorzystując miejscowych 
Ukraińców, zorganizowali bardzo dobry system obser-
wacji ludności . Udało im się też zwerbować konfidentów, 
wśród których nie brakowało niestety Polaków . Powo-
łane przez NKWD komitety domowe, tzw . domuprawy, 
i dozorcy dzień i noc śledzili prywatne mieszkania, ruch 
na drogach i ulicach, kontrolowali lokatorów . Organiza-
torzy konspiracji musieli stale zmieniać miejsca pobytu, 
aby uchronić się przed denuncjacją i aresztowaniem . Duże 
trudności sprawiła sprawa legalizacji i ustalenia alibi, al-
bowiem każdy mieszkaniec musiał mieć dowód osobisty, 
tzw . paszport, wydawany przez władze sowieckie i ściśle 
ewidencjonowany . W tych warunkach tworzona z wiel-
kim trudem siatka konspiracyjna Związku Walki Zbroj-
nej została szybko rozpoznana i unicestwiona masowymi 
aresztowaniami w połowie 1940 roku . Po tym uderzeniu 
aż do końca sowieckiej okupacji konspiracja nie została 
odbudowana . Większość aresztowanych wywieziono na 
Wschód, a resztę Sowieci zamordowali w więzieniach na 
kilka godzin przed wkroczeniem wojsk niemieckich . Na 
Wołyniu znów przelała się krew .

W ciągu dwóch lat okupacji sowieckiej na Wołyniu do-
konały się olbrzymie zmiany demograficzne, społeczne, 
ekonomiczne i polityczne . Ludność polska poniosła duże 
straty, przede wszystkim jakościowe, które powstały na 
skutek represji i eksterminacji najbardziej patriotycznych 
grup ludności polskiej . Generał Stefan Rowecki, komen-
dant AK, tak oceniał możliwości polskiego podziemia na 
Wołyniu po przejściu sowieckiego walca:

[…] Po ciężkim okresie okupacji sowieckiej teren został 
ogołocony z elementu wartościowego . Zupełny brak ofi-
cerów zawodowych, a nawet rezerwy utrudnia odbudowę 
komend okręgów i obwodów . Muszę wysyłać ludzi z Ge-
neralnego Gubernatorstwa59 .

Marek A. Koprowski

58 K . Grunberg, Bolesław Sprengel…, dz . cyt . s . 548–549
59 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t . 2, Wrocław–Warszawa –Kra-
ków 1990, s . 247 .
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W dniach od 6 do 11 lipca br . odbył się VI Rajd Wo-
łyński . Jego organizatorami były: Wołyński Klub Automo-
bilowy z prezesem Sergiuszem Prozorowskim, Fundacja 
PRO BONO FUTURO z prezesem Jackiem Szczotem, 
oraz Fundacja Europejska Akademia Samorządowa z pre-
zesem Andrzejem Strawą . Opracowaniem tras zajął się 
natomiast Grzegorz Zarański . A trasa tegorocznego raj-
du wiodła z Lublina do Lubomla i Łucka, przez Kisielin, 
Poryck, Horochów, Beresteczko, Równo, Korzec, Żyto-
mierz, Berdyczów, Winnicę, Chmielnicki, Kamieniec Po-
dolski, Czortków, Tarnopol, Lwów, z powrotem do Lubli-
na . W sumie motocykliści, a było ich blisko 40, na swych 
wspaniałych maszynach pokonali trasę o długości ponad 
1600 km . 

Celem rajdu było upamiętnienie 75 rocznicy okrut-
nych wydarzeń zwanych Rzezią Wołyńską, w wyniku 
której w latach 1943–44, zginęło około 100 tys . Polaków 
zamieszkujących wówczas Wołyń i tereny Wschodniej 
Galicji . Uczestnicy rajdu odwiedzali miejscowości, w któ-
rych w tamtych latach, a zwłaszcza w dniu 11 lipca 1943 
roku, masowo ginęli Polacy mordowani przez Ukraiń-
ców, np . w Kisielinie, gdzie tego dnia w tamtejszym ko-
ściele zamordowano blisko 100 osób . Podobny los spotkał 
mieszkańców 99 miejscowości . Uczestnicy rajdu odwie-
dzili niektóre z nich, polskie cmentarze, składali na gro-
bach kwiaty, zapalali znicze, modlili się . 

Główne uroczystości żałobne odbyły się w niedzielę 8 
lipca w Katedrze pod wezwaniem Apostołów św . Piotra 
i Pawła w Łucku . Wziął w nich udział m .in . prezydent 
RP Andrzej Duda oraz wielu biskupów Kościoła Rzym-
skokatolickiego oraz prawosławnych i unickich z terenu 
całej Ukrainy . Byli dyplomaci, przedstawiciele różnych 
władz i stowarzyszeń, wypełniając łucką katedrę po brze-
gi . Żałobnej mszy św . koncelebrowanej przewodniczył 
arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, a oprawę artystycz-
ną zapewniła Orkiestra Kameralna i Chór „Iubilaeum” 
z Lublina pod dyrekcją Tomasz Orkiszewskiego . Zespół 
brzmiał pięknie i wypadł znakomicie . Zaśpiewał m .in . 
takie utwory, jak „Larrimosa vs Requiem” W .A . Mozar-
ta czy „Quando Corpus” i „Amen” ze „Stabat Mater” Jó-
zefa Zeidlera .

Na tyle znakomicie, że wierni zebrani w kościele nagro-
dzili go długotrwałą owacją, a w parę godzin po zakończe-
niu uroczystości, prezes chóru Artur Rumiński otrzymał 
telefon z Kancelarii Prezydenta RP z gratulacjami i prze-
kazem, że Pan Prezydent jest dumny z faktu istnienia ta-
kiego zespołu i że mógł go wysłuchać w trakcie uroczy-
stości . Nawiasem mówiąc, orkiestra i chór wystąpiły przed 
łucką publicznością ze specjalnie przygotowanym na tę 
okoliczność koncertem także w katedrze poprzedniego 
dnia, w sobotę wieczorem . 

Uroczystości w Łucku na długo pozostaną w pamię-
ci nie tylko uczestników VI Rajdu Wołyńskiego, Polaków 
mieszkających nadal w Łucku ale także telewidzów, któ-
rzy na żywo mogli oglądać transmisję mszy św . realizowa-
ną przez telewizję TVP info .

Szkoda natomiast, że tego pamiętnego dnia prezyden-
ci Polski, Andrzej Duda oraz Ukrainy, Petro Poroszenko, 
obchodzili tego dnia uroczystości osobno, polski prezy-
dent na Ukrainie, a ukraiński prezydent w Polsce, na Lu-
belszczyźnie . Cóż, może w przyszłości, a nawet już przy-
szłym roku, stanie się inaczej . Oby… ■

Rajd wołyński 

Krzysztof 
Stankiewicz

Chór „Jubilaeum” z uczestnikami  rajdu i w trakcie wołyńskiego koncertu
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Dariusz Kostecki
(ur . 1960 r .) – polonista związany z Chełmem; czło-
nek Foto-Klubu Ziemi Chełmskiej oraz Związku Polskich 
Artystów Fotografików . 

Swoje prace eksponował między innymi na wysta-
wach: V Biennale Młodych, Gliwice 1983 (brązowy me-
dal FASFwP); „Lublin, Lublinianie, Lubelszczyzna”, Lu-
blin 1985 (III nagroda); „Fotografia Roku”, Jarosław 
1986 (wyróżnienie i Dyplom ZPAF); „Fotografia Aca-
demica” Międzynarodowa Wystawa Fotografii Absol-
wentów Szkół Wyższych Uczelni, Pardubice 1986 (wy-
różnienie); Jubileuszowa wystawa Foto-Klubu Ziemi 
Chełmskiej, Chełm 1996; „Ach Lubelskie, jakie cudne”, 
Lublin 2005 ( I nagroda), Konkurs tygodnika „Newswe-
ek” – Newsreportaż`2005 – druga nagroda w kategorii 
„Ludzie” ; I nagroda w konkursie Urzędu Marszałkow-
skiego w Lublinie „Lubelskie na weekend”, Lublin 2007; 
L`ambiente e la gente Dell`Europa e Della Federazio-
ne Russa, Alba,Włochy 2007 (IV nagroda) . Swoje prace 
wystawiał także w Galerii 2Πr² w Poznaniu, w Muzeum 
Narodowym w Warszawie oraz w Galerii Kolegium Eu-
ropy Wschodniej we Wrocławiu . 

Fotografuje motywy sakralne i pejzażowe na wschod-
nim pograniczu Polski . Jest współautorem albumu „Śla-
dy obecności” (Krasnystaw, 2007) .

Wołyńskie refleksje…
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…wołyńskie obrazy…
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…wołyńskie dramaty…



n u m e r  4  ( 8 8 )  l i p i e c - s i e r p i e ń  2 0 1 8  •  2 9

…wołyńska cisza



3 0  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

Dwóm Poetom

Jeden– to Baczyński
a drugi – to Rumel!
Jednego kula zabiła
i w krwi się osunął
– na bruk nie zwyciężonego miasta.
Drugiego– Ukraińcy
końmi rozerwali
– za mordowany Wołyń.

O jednym – śpiewają pieśniarze,
przy starych progach
w każdy sierpień powstańczy.
O drugim– krucha pamięć,
nawet świadki – drzewa,
przed świtem wyrąbane.

Jednemu – książki, ulice
pisane jego imieniem,
diamentową pamięcią młodych.
Po drugim – nikt nie płacze,
krzyża nie postawi.
wykłuł by oczy oprawcom.

Jednemu i drugiemu
– Anioł nosi wieści,
w lipce i w sierpnie.
Za zabitych dwóch takich
– urodzi się czterech,
rozgłoszą o śmierci.

Kamienie wołają – stójcie!
na straży polskich ulic.
Szemrze piasek – zostańcie!
na Wołyniu pustka.

Dwugłos, młodych poetów
– skarga jedna!
Poezja, to za mało
– kto z wrogami pojedna?

(noc)
29.VIII.2017 r.

Przez moje serce ułani jadą

Będziecie jechać,
koło mojej bramy
– wybitą drogą,
moimi myślami.
Trąbcie!

Biel koni błyśnie,
zalśnią strzemiona
– drogą przez serce,
pobłogosławioną.
Trąbcie!

Przy siodle duma
i oporządzenie,
w ułańskim szyku
– mundur z marzeniem.
Trąbcie!

Szable ułańskie
do lekkiej jazdy
Jelce mosiężne
– głownia aż parzy.
Trąbcie!

I rogatywki jasnosukienne
z srebrnym orzełkiem.
Honor ułana
– panien łzy cierpkie.
Trąbcie!

Konie tańczące
w musztrze paradnej,
przejdą tak lekko
– jak sen poranny.
Trąbcie!

I sercu żal jest
a oczom szkoda
– że tylko we śnie
polska parada...
Trąbcie!

15.VIII.2017 r. w Dzień Wojska Polskiego

Kr
zy

sz
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n
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Pobladła cisza

Najdłuższy jest przedwieczór,
padają cienie
i szelest ucicha.
Ptakom to późna pora,
wybierać się w drogę
– ludziom nie wczas,
utrudzonych,
przyciska tęsknota.

Iść trudno
– czekać jeszcze gorzej,
kruchosłodką nadzieją,
podpierając nogi.

Wyszły malwy zza płotu
– wyglądając ciebie.
oparły się w omszone,
wyschłe sztachety.
Ani cienia
ani trzasku, pod butami piachu
w niedzielę, nie swoją.
Droga pusta,
nikt nie przyszedł
– pobladły i stoją.

20.VIII.2017r. Chełm

Malwy
śp. Mamie

Zaglądają do okien
ciekawymi oczyma
– podsiniałe, bieluchne
i o śniadym różu.
Słaniają się do kolan,
i wachlują liśćmi
– „jakby” widziały ciebie
idącą podwórzem.

Poprawiłbyś chustkę
przed wejściem, na głowie
– oczy ciesząc szybami
oszklonego ganku.
Uśmiechnięta, próg widząc
westchnęła byś – Boże!
Żebym je w niebie miała
– podokienne
malwy?

11.VII.2016r.

W Krzemieńcu, pod górkę

Ta jedna uliczka, pod górkę
z starych kamieni
wzdłuż muru...
Po niej chodzi księżyc z Bony
do Rosarium,
poeci z zadartą głową,
gapowiczów – długie ogony...
Ksiądz czasami w sutannie,
zapytać wizjonera
– co z Polską?
Pijaki krzemienieckie, złodzieje
i obłąkani poezją.
Wydawało mi się idąc,
pierwszy, dziesiąty raz:
Bona się obsunęła,
niejeden dwór się zawalił?
Wdowy wychodziły za mąż
– panny wdowiały.
Do miejsca z kołyską małego Julka,
chodzą całe procesje z historii.
Panny szukają go w saloniku,
matki – pod piecem z książką.
On bez ojca,
na Panieńskich Skałkach
z dziadkiem Teodorem
– białe motyle łapie 
w koszulce, jak Ikwa,
ustami z centurii,
liryczny chłopiec.

(noc)
20 VI 2017 r.

W
iersze w

ołyńskie
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Powstanie UPA, jak już wspomniano, było m .in . reak-
cją na wejście na teren Polesia i Wołynia sowieckiej par-
tyzantki . Nacjonaliści bali się utraty terenu i postanowi-
li podjąć działania zbrojne zakrojone na szeroką skalę . 
OUN-B, czyli banderowcy dominujący na Wołyniu, przy-
gotowywali się do tego od dawna . Po klęsce Niemców pod 
Stalingradem działacze banderowscy nie mogli też mieć 
wątpliwości, że Niemcy wojnę przegrają i wcześniej czy 
później przyjdzie im zmierzyć się z Armią Czerwoną, któ-
ra wkroczy na Ukrainę . Od 17 do 21 lutego 1943 roku 
we wsi Terbeże lub Wałujki koło Oleska (pow . Złoczów) 
OUN-B zwołała III Konferencję, podczas której omawia-
no sytuację międzynarodową i możliwości zwycięstwa 
Związku Radzieckiego w wojnie z Niemcami . Postanowio-
no w niej przejść do konspiracji i otwartej walki przeciwko 
Niemcom, a także podkreślono konieczność walki z po-
wracającymi na Ukrainę Sowietami . Zakładano, że wal-
ka przeciwko okupantom doprowadzi do: „[…] zdobycia 
dla narodu ukraińskiego i dla jego narodowo-wyzwoleń-
czej walki niezależnej pozycji na zewnętrzno-politycznym 
odcinku”1 . Liczono zapewne na to, że Moskwa obawiać 
się będzie udławienia Ukrainą opanowaną przez nacjo-
nalistów i zgodzi się na jej niepodległość pod wpływem 
nacisków USA i Wielkiej Brytanii . Być może banderow-
cy sądzili też, że po pokonaniu Niemców wybuchnie III 
wojna światowa między aliantami a Związkiem Sowiec-
kim o wolność Europy Środkowo- -Wschodniej, w któ-
rej Ukraińcy będą sojusznikami Zachodu i będą walczyć 
wraz z nim o swoją wolność . W obu tych scenariuszach 
Ukraińcy zakładali likwidację na Ukrainie Zachodniej ele-
mentu polskiego, który stanowił w ich opinii największe 
zagrożenie dla planów utworzenia niepodległej Ukrainy . 
Za podjęciem walki z Polakami opowiadali się zwłaszcza 
Roman Szuchewycz i Dmytro Klaczkiwski . Uważali oni, 
że nie należy walczyć z Niemcami, lecz z Sowietami i Po-
lakami . Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, 
że na III Konferencji podjęto decyzję o rozpoczęciu eks-
terminacji ludności polskiej, tyle tylko, że nie na wszyst-
kich terytoriach jednocześnie . Nieco światła rzuca na to 

1 CDAWOW Ukrainy, z . 3833, inw . 1, Vol . 102, k . 4 .

Petro Mirczuk w opracowaniu Ukrajinśka Powstanśka Ar-
mija 1942–19522 . W sprawie tej nie było jednomyślno-
ści . Przyjęto kompromisowe rozwiązanie, dające wolną 
rękę Krajowym Prowodom OUN w wyborze form walki 
w zależności od sytuacji . Wykorzystała to frakcja skrajna, 
a realizację jej założeń rozpoczął Dmytro „Kłym Sawur” 
Klaczkiwski na Wołyniu i Polesiu . Poszło jej to tym ła-
twiej, że OUN nie miała sił i środków, żeby przeprowadzić 
masową akcję zbrojną na wszystkich terenach . Dodatko-
wym argumentem dla nich był fakt, że z punktu widzenia 
OUN sytuacja na Wołyniu i Polesiu na skutek ofensywy 
sowieckich partyzantów zaczęła się wymykać nacjonali-
stom z rąk . Najprawdopodobniej, jak wcześniej zaznaczy-
łem, niszcząc polską ludność, nacjonaliści spodziewali się 
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu . Rozprawę z Pola-
kami chcieli połączyć ze zniszczeniem zaplecza sowieckiej 
partyzantki . Według Czesława Partacza rozkaz rozpoczę-
cia depolonizacji Wołynia wydał stojący wówczas na cze-
le OUN Mykoła Łebed, Klaczkiwski ze zwyrodnialstwem 
go tylko wykonał3 . Jak wcześniej zaznaczyłem, na Woły-
niu żywioł polski był najsłabszy, a możliwości jego prze-
ciwdziałania niewielkie . Także Niemcy nie mogli zbytnio 
zaszkodzić planom nacjonalistów ukraińskich, bo i tak nie 
kontrolowali terenu, obsadzając na Wołyniu tylko główne 
punkty strategiczne .

Banderowcy, którzy przejęli od początku kontrolę 
nad UPA, liczyli też zapewne na to, że uda im się stwo-
rzyć na Wołyniu potężną armię, przeprowadzając totalną 
mobilizację Ukraińców i przekształcając wszystkie wsie 
w ośrodki samoobrony . Z rozkazów podpisanych przez 
„Kłyma Sawura”, wydanych tuż po utworzeniu UPA, wy-
nika, że zakładał on, iż w walce za Ukrainśku Samostij-
nu Sobornu Derżawu (USSD) stanie cały naród ukraiń-
ski, tworząc „Wseukrainśkyj Rewoljucijnyj Front Borotbi 
za USSD pod prowodom UPA!”4 . Już w pierwszej ode-

2 P . Mirczuk, Ukrajinśka Powstanśka Armija 1942–1952. Dokumenty i materia-
ły, Lwiw 1991, s . 28–29 .
3 3 . Cz . Partacz, Razem czy przeciw sobie. Studia z przeszłości Polaków i Ukraiń-
ców (Rusinów i Haliczan), Koszalin 2013, s . 108–109 .
4 Litopis UPA, Nowa seria, t . 2, Wołyń i Połissija: UPA ta zapiłłja 1943–1944, Do-
kumenty i materiały, Kyiw–Toronto 1999 .

Zaplanowana 
eksterminacja

Marek A.
Koprowski
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zwie „Kłym Sawur” wzywał do zwalczania bolszewickich 
i niemieckich imperialistów, wykrywania i niszczenia ich 
agentów, zwalczania atamanów-anarchistów, głównie mel-
nykowców, którzy wstąpili na służbę Gestapo, i polskich 
prowokatorów5 . 

Oprócz tworzenia oddziałów zbrojnych banderowcy 
występujący pod firmą UPA zamierzali całkowicie prze-
jąć kontrolę nad ukraińskimi terytoriami i zaprowadzić 
na niej swoje porządki z ustanowieniem administracji 
włącznie . Rozporządzeniem z dnia 15 sierpnia 1943 roku 
„Kłym Sawur” wprowadzał prywatną własność ziemi, li-
kwidację kołchozów, folwarków i obdzielenie ich areałem 
Ukraińców . Im też miała zostać przekazana ziemia ode-
brana polskim kolonistom . Tworzone nowe gospodarstwa 
miały nowym ich właścicielom zapewnić utrzymanie . 
Miały one być jednak obrabiane siłami własnymi rodzi-
ny . Podziałem ziemi miały się zająć komisje ziemskie wy-
łonione przez gminne zebrania . Lasy i wody miały stano-
wić wspólną własność narodową6 .

Rozporządzenie „Kłyma Sawura” z 27 sierpnia 1947 
roku nakazywało na opanowanych przez UPA terenach 
przeprowadzenie wyborów do rad wiejskich i rejonowych . 
Ich skład miał być następnie zatwierdzony przez miejsco-
we czynniki polityczne UPA . One też miały zatwierdzać 
efekty działalności komisji ziemskich .

„Kłym Sawur” nakazywał także uruchomić na zdoby-
tych terenach szkoły ludowe, szkoły średnie, a także zawo-
dowe . Funkcjonowanie szkół miało być także podporząd-
kowane politycznej referenturze UPA . W szkołach miała 
być zaangażowana cała kadra nauczycielska niezmobili-
zowana do UPA . W zamian jednak nauczyciele po na-
uce w szkole mieli swój wolny czas poświęcać na rzecz 
gromady7 .

Na zdobytych terenach „Kłym Sawur” zalecał prowa-
dzenie intensywnej pracy polityczno-wychowawczej i pro-
pagandowej . Miała ona być masowa, wręcz totalna, i do-
cierać do najszerszych kręgów społeczeństwa .

Związki UPA z ukraińskim społeczeństwem miały być 
według „Kłyma Sawura” jak najściślejsze . UPA w rozka-
zach „Sawura” miała być w propagandzie aparatu politycz-
nego ukazywana jako czynnik jednoczący naród ukraiń-
ski . Miał on przekonać wszystkich, że UPA to nie jakaś 
obca, narzucona Ukrainie siła, ale: „nasze syny, ojcowie, 
mężowie, córki i żony”8 . Aparat polityczny stale miał pod-
kreślać, że z UPA współpracuje cały ukraiński naród . 

Pracę polityczną „Kłym Sawur” traktował równie po-
ważnie jak wykonywanie czynności gospodarczych przez 

5 Tamże .
6 Tamże .
7 Litopis UPA, Nowa seria, t . 2, dz . cyt ., s . 10 .
8 Tamże, s . 6 .

mieszkańców wsi (do czego także przywiązywał dużą 
wagę) . Szczególny nacisk kładł na przeprowadzenie zbio-
rów . Pisał:

Zmobilizować całe społeczeństwo do wymłócenia, wy-
suszenia i przechowania ziarna i innych wiejsko-gospo-
darskich produktów . Ani jeden cetnar we wrogie ręce . 
Pamiętajmy, że każda ilość chleba, która wpada w ręce na-
szych wrogów (Niemcom, bolszewikom-moskalom, Pola-
kom), umacnia ich pozycję na naszych ziemiach .

Cała ziemia musi być zasiana, niezależnie, czy wiejska 
czy dworska, kołchoźna czy lacka9 .

Wszyscy zobowiązani do służby wojskowej, czyli bę-
dący w wieku poborowym, musieli przejść przeszkolenie 
wojskowe . W myśl koncepcji głoszonej przez komandira 
UPA miała nastąpić: „pełna militaryzacja całego ukraiń-
skiego narodu”10 .

„Kłym Sawur” w ukraińskim społeczeństwie i na ukra-
ińskiej ziemi nie przewidywał miejsca dla Polaków . Mo-
gliby przeszkadzać w funkcjonowaniu tworzonego pod-
ziemnego państwa, którego czapką miała być UPA, 
a w rzeczywistości kryjące się za jej szyldem OUN Ban-
dery . Eksterminacja Polaków, czyli oczyszczenie z nich 
ukraińskiego terytorium, jest bardziej zrozumiała, jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że UPA nie tylko wzywała do mi-
litaryzacji nacji, ale podejmowała w tym kierunku dzia-
łania, nakazując komendantom zaplecza tworzyć oddzia-
ły samoobrony . Zgodnie z instrukcjami „Kłyma Sawura” 
każda ukraińska wieś miała stać się ośrodkiem samoobro-
ny zdolnym do samodzielnego obronienia się przed na-
pastnikami, każda wieś miała mieć swojego komendan-
ta, opracowany plan samoobrony, przygotowane punkty 
oporu . Wieś miała prowadzić także stały wywiad w swojej 
okolicy, by wiedzieć wcześniej o zamiarach wroga i utrzy-
mywać łączność z rejonem, by w odpowiednim czasie we-
zwać pomoc11 .

W swoich rozkazach „Kłym Sawur” wskazywał jedno-
cześnie, kto jest wrogiem UPA . W rozkazie nr 17 pisał: 
„Na naszej ziemi prowadzimy walkę z imperialistyczną 
Moskwą i Niemcami, a także ich agentami polskimi impe-
rialistami”12 . UPA rosła bardzo szybko w siłę . Latem 1943 
roku opanowała całkowicie sytuację na Wołyniu . 

W sierpniu 1943 roku na 80 proc . powstańczych okrę-
gów Włodzimierz Wołyński i Horochów działała już tyl-
ko ukraińska cywilna administracja13 . Na początku wrze-
śnia 1943 roku UPA przejęła całkowitą władzę 
w terenie w kilku dalszych rejonach, m .in . w torczyńskim, 
9 Tamże, s . 7 .
10 Tamże, s . 7 .
11 Tamże, s . 12–13 .
12 Tamże, s . 36 .
13 W . Kowalczuk, Dijalinisć OUN (b) i Zapiłłja UPA na Wołyni i piwdemomy Po-
lissi (1941-1944), Toronto–Lwiw 2006, s . 157 .
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rożyszczewskim, a także rejonach: łuckim, kiwerskim, po-
ryckim, uściłgowskim, tuczyńskim . W tym ostatnim ukra-
ińska administracja nie kontrolowała tylko miasteczka 
Tuczyn . Rada rejonowa działała w jednej z wsi i miała pod 
swoją kontrolą 27 rad wiejskich14 .

Zachowane dokumenty potwierdzają także, że zaczę-
ły swoją pracę komisje ziemskie, zajmujące się nadziałem 
ziemi dla ukraińskich chłopów . Powstało ich w sumie kil-
kanaście15 . Wszystko to odbywało się oczywiście w wa-
runkach rozkładu niemieckiego systemu okupacyjnego . 
Administracja niemiecka w terenie w szybkim tempie była 
likwidowana . UPA skutecznie ograniczała jej działalność 
do większych ośrodków . Niemcy też mogli się poruszać 
tylko po głównych szlakach komunikacyjnych . Miejsce 
administracji niemieckiej szybko zajmowała ukraińska . 
Najczęściej byli to ci sami sołtysi czy wójtowie mianowa-
ni przez Niemców, którzy oficjalnie zaczęli pracować dla 
UPA . Na jej zlecenie zaczęła ona uruchamiać działalność 
gospodarczą, produkując szereg artykułów pierwszej po-
trzeby, takich jak: mydło, papier, spirytus, wosk . Na swo-
im zapleczu UPA miała referentury gospodarcze, któ-
re zajmowały się produkcją i gromadzeniem wszystkich 
niezbędnych dla niej materiałów . Pracowali w nich „go-
spodarnyky” . Na przykład we wrześniu 1943 roku w la-
sach cumańskich stworzyli oni olejarnię . W rówieńskim 
nadrejonie uruchomili trzy garbarnie, dwa punkty omło-
tu zboża, przejęli też pięć innych spółdzielni . W powstań-
czym rejonie o kryptonimie „Rynok” w listopadzie 1943 
roku we wsi Grabowe „gospodarnyky” otworzyli garbar-
nię, w Smolarach kaszarnię, w Zalesiu olejarnię, w Samiły-
czach pracownię krawiecką . W rejonie zabłockim w grud-
niu 1943 roku we wsi Krymno funkcjonowała wytwórnia 
mydła, a w Smolarach garbarnia . W tym samym miesiącu 
we wsi Bucharów w rejonie ostrogskim zaczęła działać be-
koniarnia . W rejonie warneńskim w Bereźnicy w grudniu 
1943 roku zaczęła wypiekać chleb piekarnia16 .

„Gospodarnyky” pracowali też metodą kompanij-
ną . W pewnym momencie kazano im zakończyć omło-
ty zboża, a zacząć suszyć suchary i makarony, bić świnie 
i zapuszczać w każdym rejonie „maszyny dlja wyrobnic-
twa spyrtu”17 . Wiele uwagi „gospodarnyky” przywiązywa-
li do organizowania pracowni krawieckich, mających szyć 
mundury dla potrzeb UPA .

W gromadzeniu wszelkich artykułów żywnościowych, 
wytwarzaniu i zbieraniu innych artykułów przydatnych 
dla UPA musieli, jak wynika z  rozkazu komendanta 
powstańczego nadrejonu „Zatoka” Mykoły z 15 kwietnia 

14 Tamże .
15 Tamże, s . 158 .
16 Tamże, s . 16 .
17 Tamże, s . 216 .

1944 roku, uczestniczyć wszyscy członkowie OUN . Mie-
li oni gotować kartoflany barszcz, przygotowywać krupy, 
proszek z jajek, czyścić skóry, wyrabiać mydło, zbierać dę-
bową korę, żywicę, rogi, suszyć jagody, ser i gromadzić 
solone masło18 . Niezbędne dla UPA artykuły musiała też 
dostarczać ludność cywilna . Jak pisze ukraiński badacz, 
Wołodymyr Kowalczuk: „Praktykowane było także bez-
płatne przygotowanie towarów, co było zgodne z realiami 
czasu wojennego”19 . Żywność najzwyczajniej była ukraiń-
skim chłopom konfiskowana . W nadrejonie rówieńskim 
nr 30 w sierpniu 1943 roku od ludności cywilnej pozy-
skano: 691 kilogramów masła, 157 kilogramów słoniny, 
1861 metrów płótna20 . Autor raportu podającego te dane 
twierdzi oczywiście, że ukraińscy chłopi z radością wręcz 
oddawali na potrzeby UPA żywność i inne towary . Pisze: 
„Wszyscy gospodarze dają ochoczo, choć są i tacy, którzy 
nie bardzo się cieszą”21 . W innym raporcie jego autor do-
nosi: „Ludność nie żałuje nam niczego, tak że ze zbiórka-
mi nie mamy większych trudności”22 . 

Dokument ten dotyczył terenu określanego kryptoni-
mem „44/20” i przedstawiał sytuację z lipca 1943 roku . 

Wsie ukraińskie były przez zaopatrzeniowców UPA 
„czyszczone” z żywności dość dokładnie . Świadczą o tym 
raporty sowieckich dowódców oddziałów partyzanckich, 
które szukając żywności we wsiach ukraińskich, niczego 
nie znajdowały23 .

„Gospodarnyky” zbierali też wśród ludności cywilnej 
odzież, czym ta nie była szczególnie zachwycona, zwłasz-
cza gdy chodziło o odzież na zimę . „Woron”, komendant 
zaplecza kostopolskiego powstańczego nadrejonu „Doli-
na”, w rozkazie nr 12 z 11 października 1943 roku pisał 
do referentów gospodarczego i politycznego: „w sprawie 
zbiórki ciepłej odzieży nie posunęli się ani na palec”24 .

Nadrejonowych referentów od spraw gospodarczych 
nie obchodziły trudności, z  jakimi spotykali się ich 
podwładni, tylko narzucali im plany zbiórki żywności . 
W nadrejonie rówieńskim 30 października 1943 roku pię-
ciu szefów rejonów gospodarczych wchodzących w jego 
skład otrzymało nakaz, by:

[…] do końca 1943 r . przygotowali 73 tony smalcu, mię-
sa i tłuszczu, 144 tony ogrodowych (kapusty, marchewki, 
czerwonych buraków, pietruszki), 87 ton grochu i faso-
li, 30 ton soli, 6 ton makaronów, 88 ton kaszy (gryczanej, 
jęczmiennej, pszennej i pęczaku), 1751 ton kartofli, 360 

18 Tamże, s . 217 .
19 Tamże .
20 Tamże .
21 Tamże .
22 Tamże .
23 Tamże .
24 Tamże .
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ton kawy, 45 ton burakowego syropu, 336 000 konserwo-
wanych jajek, 12 ton pasty do czobit, 60 ton smaru do wo-
zów, 1 tys . kożuchów, 4 tys . szy- neli, 4 tys . swetrów, 6 tys . 
mundurów, 6 tys . nauszników, 6 tys . spodni, 6 tys . onuc, 4 
tys . skarpetek, 2 tys . szalików, 1600 par pantofli, 3 tys . par 
trzewików, 1 tys . par walonek, 4 tys . czapek, 2 tys . kufa-
jek, 4 tys . płaszczy maskujących, 4 tys . pasków do spodni, 
4 tys . pasów do płaszczy, 10 tys . par bielizny, 38 ton my-
dła . […]25

Ukraińscy autorzy o tym nie piszą, ale część zaopa-
trzenia UPA pochodziła z rabunku polskich wsi . Po wy-
rżnięciu jej mieszkańców przyjeżdżała ekipa zorgani-
zowana przez referenturę gospodarczą, która zabierała 
z niej wszystko, co mogło się przydać, a zwłaszcza: żyw-
ność, konie, bydło, trzodę, ptactwo i ubrania . Żywy in-
wentarz przekazywano ukraińskim chłopom na prze-
chowanie lub spędzano do jednego ośrodka, w którym 
prowadzono hodowlę . Jeden z takich punktów mieścił się 
w pobliżu polskiego ośrodka samoobrony w Żurawiczach, 
w dawnym sanatorium należącym do ziemianina Kirylen-
ki, znajdującego się na terenach całkowicie opanowanych 
przez UPA . Znajdowało się tam około tysiąca krów zra-
bowanych polskim chłopom! Wojskowy dowódca obro-
ny Przebraża Henryk Cybulski podjął decyzję o odbiciu 
tych krów przez silny polski oddział . Z jego wyliczeń wy-
nikało, że tylko uciekinierom z Przebraża Ukraińcy zra-
bowali około 2,5 tysiąca krów, 800 koni, nie licząc świń, 
owiec i drobiu . Polakom udało się odbić krowy w Żura-
wiczach i przyprowadzić je do Przebraża . „Rano wokół 
miejsca, gdzie spędzano bydło, zebrały się setki osób – pi-
sze w swoich wspomnieniach Henryk Cybulski . – Uważ-
nie oglądano sprowadzone krowy, wołano je po imieniu . 
Wśród tych, którzy rozpoznali swoje bydlęta, najwięcej 
było z Huty Marianówki i Dermanki . Tam właśnie ban-
dy obłowiły się najobficiej, tam także wymordowały naj-
więcej ludzi”26 . Zrabowane krowy wróciły do właścicieli, 
ale były to rzadkie przypadki . Większość zrabowanego in-
wentarza z polskich wymordowanych wsi szło na zaopa-
trzenie UPA . Nie jest wykluczone, że planując kolejne na-
pady, upowcy wybierali najpierw najzamożniejsze polskie 
wsie, żeby „wyrobić” plan zaopatrzenia . 

Zaplecze UPA nie składało się rzecz jasna tylko z re-
ferentur gospodarczych . Było ono doskonale zorgani-
zowane . Składało się m .in . z  politycznych referentur 
prowadzących szeroką pracę propagandową wśród lud-
ności cywilnej, do której UPA przywiązywała dużą wagę . 
Świadczą o tym słowa Romana Szuchewycza, czyli „Ta-
rasa Czuprynki”, który oświadczył: „[…] w partyzanc-
kiej walce, oprócz amunicji, poparcia narodu… wierne 

25 Tamże, s . 218 .
26 H . Cybulski, Czerwone noce, Warszawa 1966, s . 300–301 .

propagandowe kadry odgrywające główną rolę”27 . Na te-
renie Wołynia referentury polityczne były zwane „propa-
gandowymi”, bo taką rolę istotnie odgrywały28 . Posiadały 
one oddziały, które zajmowały się różnoraką pracą pro-
pagandową, zarówno wśród wojaków UPA, jak i ludno-
ści cywilnej . Prowadziły ją głównie w postaci różnorakich 
spotkań, odpraw, lekcji i poprzez kolportaż propagando-
wej literatury . Często organizowano spotkania, na których 
słuchano audycji radiowych lub oglądano zdjęcia sławią-
ce UPA . Scenariusz każdego propagandowego spotkania 
był podobny: zbiórka, powtarzanie „Dekalogu”, pogadan-
ka, wysłuchanie rozkazów i poleceń, a także rozdzielenie 
przydziałów pracy29 . Scenariusze mogły się zmieniać, ale 
z wywodów Wołodymyra Kowalczuka wynikało, że że-
laznym punktem każdego zebrania był „Dekalog”, któ-
ry w wychowaniu ideologicznym nacjonalistów ukraiń-
skich odgrywał kluczową rolę . Propagandyści UPA robili 
wszystko, by każdy Ukrainiec, który znalazł się w ich or-
bicie, znał go na pamięć, by stał on się ich drogowskazem 
na całe życie30 . Ten nacjonalistyczny dekalog niewątpliwie 
nawoływał Ukraińców do nienawiści do obcych i musiał 
przynieść tragiczne skutki . 

Na wielu odprawach z kadrą różnych szczebli aparat 
propagandowy rozszerzał przerabiany, czy też powtarza-
ny program . Oprócz „Dekalogu” i komentarza do niego 
ich uczestnicy przyswajali sobie inne propagandowe wy-
dawnictwa prezentujące nacjonalistyczną ideologię31 . Roz-
szerzając swoją działalność, polityczne referentury zaczę-
ły tworzyć sekcje fotografów, do których zmobilizowali 
wszystkich znanych Ukraińców znajdujących się pod ręką 
i parających się tą profesją . Sekcje fotograficzne miały być 
włączone w pracę propagandową . Jej członkowie mieli nie 
tylko fotografować oddziały UPA, ich pozycje, zasadzki 
czy drogowskazy potwierdzające, że UPA przejęła w tere-
nie całą władzę, ale także wsie ukraińskie zbombardowa-
ne przez niemieckie lotnictwo lub też wsie spacyfikowane 
przez Niemców i skatowanych przez nich Ukraińców,32 .

Polityczne referentury zajmowały się także prowadze-
niem bibliotek . Działały one na bazie już istniejących . 
Wcześniej oczywiście referenci sprawdzali, czy ich zaso-
by nadają się do wykorzystania w pracy propagandowej . 
Wszystkie te, które ich zdaniem się nie nadawały, usuwa-
no i zastępowano odpowiednią literaturą33 .

27 W . Kowalczuk, Dijalinisć OUN (b)…, dz . cyt ., s . 133
28 Tamże, s . 137 .
29 Tamże, s . 138 .
30 Cz . Partacz, Razem czy przeciw sobie…, dz . cyt ., s . 210 .
31 W . Kowalczuk, Dijalinisć OUN (b)…, dz . cyt ., s . 141 .
32 Tamże, s . 143 .
33 Tamże, s . 144 .
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Propagandyści UPA starali się też w każdej wsi budo-
wać kurhan swojej chwały, na którym umieszczano krzyż 
ozdobiony nacjonalistycznymi sztandarami i tryzubem34 . 
Znajdował się on w centrum wsi . Przy nim społeczność 
wsi się spotykała na uroczystościach czy zebraniach . Na 
niektórych drewnianych krzyżach propagandyści wyko-
nywali napisy ze słowami podzięki dla Hitlera i Bandery 
za „wyzwolenie ukraińskiego narodu”35 . Zdarzały się też 
krzyże z wyrzeźbionymi napisami zaczerpniętymi z De-
kalogu ukraińskiego nacjonalisty36 . 

By oddziaływać na jak najszersze kręgi ukraińskiego 
społeczeństwa, polityczne referentury wydawały na Wo-
łyniu prasę . Jak podaje Wołodymyr Kowalczuk, na PZUZ 
ukazywało się 17 periodyków; dziewięć z nich wydawała 
pod własnym szyldem OUN-B, sześć – Ukraińska Praso-
wa Służba przy UPA, dwa – polityczny wydział GK UPA37 . 
De facto całą prasę wydawała OUN . Pisma te były na ni-
skim poziomie merytorycznym . Wołodymyr Kowalczuk 
pisze: „większość zamieszczonych w nich informacji no-
siła propagandowy charakter” . 

Do treści pism wydawanych przez OUN-UPA jeszcze 
wrócimy, a teraz parę słów o Służbie Bezpeky, czyli Służ-
bie Bezpieczeństwa, od której w zasadzie powinniśmy za-
cząć omawianie referentur UPA działających na zapleczu . 
Jak pisze Kowalczuk, była to „organizacja wszechmocna” 
i mogła praktycznie wszystko . Autor uczciwie przytacza 
też opinię innego ukraińskiego historyka M . Kowala, któ-
ry porównuje ją z niemieckimi specsłużbami38 . Przytacza 
też ocenę M . Skompskiego, który pisał: „była swojego ro-
dzaju polityczną policją banderowskiego systemu, zrobi-
ła bardzo dużo krzywdy zarówno samej UPA, jak ich całej 
ludności cywilnej”39 . SB stale rozwijało swoją siłę i zasięg 
działania UPA . Referentury SB funkcjonowały na szcze-
blach: podrejonów, rejonów i nadrejonów . Wszystkie jej 
komórki dzieliły się na dwa wydziały: rozpoznawczo-in-
formacyjny oraz policyjno-wykonawczy .

Członkowie Służby Bezpeky mieli praktycznie nie-
ograniczone kompetencje . Mogli kontrolować i wtrącać 
się w działalność wszystkich referentur . Wszędzie werbo-
wali, głównie szantażem, donosicieli, informujących ich 
o wszystkich tych, którzy do ukraińskiego nacjonalizmu 
nie odnosili się z należytym entuzjazmem . Mogli wciągać 
do współpracy także księży prawosławnych, którzy, jak 
wiadomo, byli najlepiej zorientowani w tym, co dzieje się 
na terenie parafii . Jako przykład Wołodymyr Kowalczuk 

34 Tamże, s . 155 .
35 Tamże .
36 Tamże .
37 Tamże, s . 161 .
38 Tamże .
39 Tamże, s . 175 .

podaje osobę księdza Dołżko Wasyla Stepanowicza, ka-
płana łyczyńskiej parafii w rejonie Kamienia Koszyrskie-
go i obwodzie wołyńskim, który zobowiązał się donosić 
o wszystkich przypadkach działań „na szkodę pracy UPA 
i OUN” . W swoim zobowiązaniu zaznaczył, że podpisu-
je swój angaż dobrowolnie i że jeżeli zdradzi SB, podle-
ga karze śmierci wraz z rodziną i konfiskacie mienia40 . 
Ilu takich księży poszło na współpracę ze Służbą Bez-
peky, pozostaje niewyjaśnione . Potrzebne są dalsze bada-
nia archiwalne, które nie wiadomo, czy w obecnej sytuacji 
politycznej na Ukrainie i heroizacji UPA będą możliwe do 
przeprowadzenia . Wracając jednak do działalności Służby 
Bezpeky, trzeba dodać, że miała ona jeszcze prawo samo-
dzielnie wydawać wyroki śmierci, od których nie było od-
wołania, oraz od ręki je wykonywać41, a także przywłasz-
czać sobie majątek zdobyty w „hospodarskich akcijach”42 . 

Bezwzględna działalność Służby Bezpeky i wyjęcie 
jej spoza wszelkiej kontroli nie były często akceptowane 
przez członków UPA, dowódców oddziałów, a także przez 
dowódców i członków wojskowo-polowej żandarmerii . Ci 
ostatni nie bez racji uważali, że „Bezpeka” wchodzi w jej 
kompetencje . Dla przykładu – za Wołodymyrem Kowal-
czukiem – przypominamy skargę „Sicza”, dowódcy od-
działu im . Bohuna grupy UPA „Turiw”, złożoną 17 stycz-
nia 1944 roku druhowi Wołodymyrowi, jakoby SB zrobiła 
zasadzkę na czotowego „Orła” i trzech Kozaków, których 
on na początku grudnia 1943 roku wysłał na urlop, dając 
im czasową przepustkę . Gdy wracali i wpadli w zasadz-
kę SB, zaczęli się ostrzeliwać . Zdaniem „Sicza” SB powin-
na zatrzymać „Orła” i przekazać go miejscowemu dowód-
cy Wojskowo-Polowej Żandarmerii „Omelko”, tymczasem 
członkowie SB zastrzelili „Orła” i zabrali sobie jego broń43 .

Działania SB w środowisku UPA były powodem szem-
rań w jej szeregach . Donosił o tym swoim zwierzchnikom 
oficer polityczno-wychowawczy „Nestor” w sprawozdaniu 
z pracy politycznej w oddziałach UPA grupy „Eneja” za li-
stopad 1943 roku . Pisał:

Strzelcy mówią, że SB i jej terenowe bojówki są dobrze 
odziani, dobrze obuci, dobrze jedzą, spokojnie jeżdżą po 
terenie, a do tego wszystkiego są zarozumiali, po chamsku 
odnoszą się do ludności cywilnej i do strzelców, często ka-
rają niewinnych cywili . Tymczasem powstańcy są gorzej 
odziani, gorzej obuci, gorzej odżywieni i cały czas naraże-
ni na niebezpieczeństwo44 .

W tym czasie w szeregach UPA Służba Bezpeky zaczęła 
aresztować nie tylko szeregowców, ale i dowódców .

40 Tamże, s . 177 .
41 Tamże .
42 Tamże .
43 Tamże, s . 178 .
44 Tamże .
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Mimo skarg na działalność SB kierownictwo UPA, czy-
li praktycznie OUN, rozszerzało jej kompetencje . Stawa-
ła się ona państwem w „banderowskim państwie” . Dnia 
14 stycz- nia 1944 roku dowódca UPA „Piwnicz” Dmytro 
Klaczkiwski podpisał rozkaz nr 27, który otrzymali wszy-
scy dowódcy oddziałów . Polecał w nim swoim podwład-
nym, by stworzyli dla SB „najlepsze możliwości do pracy”, 
i wzywał ich do tego, by pogodzili się ze swobodą działań 
SB „w fachowych sprawach”45 . Klaczkiwski w swoim roz-
kazie zaznaczył, że: „instrukcje dla ośrodków Służby Bez-
peky dla UPA mają obowiązkowy charakter”46 .

Służba Bezpeky od razu zaczęła korzystać z poparcia 
Klaczkiwskiego i sama zaczęła wyznaczać sobie zadania . 
„Karyspun”, komendant ośrodka SB w głównej kwaterze 
UPA grupy „Piwnicz”, wydał 15 stycznia 1944 roku in-
strukcję w sprawie rozpoczęcia „prowirki pieriebiżczikiw”, 
czyli tych, którzy w czasach pierwszej sowieckiej okupacji 
pracowali w bolszewickich instytucjach albo szkołach . Ilu 
upowców padło ofiarą tej „prowirki”, Wołodymyr Kowal-
czuk nie podaje . W każdym razie, jak SB zabrakło zdraj-
ców, to jej dowódcy znaleźli sobie nowe zajęcie . Zajęli 
się spekulantami, zdrajcami „magazynującymi” kartofle, 
owies, żyto i mięso w lisich jamach i skrytych magazynach 
nieznanych konspiracji47 .

W pierwszych miesiącach 1944 roku pracownicy 
SB rozpoczęli na Wołyniu czystkę na zapleczu, a także 
w głównych szeregach UPA, starając się wyjawić niedają-
ce się przerobić na przekonanych nacjonalistów elemen-
ty48 . Kowalczuk nie wspomina o tym, jakie efekty przy-
niosła ta czystka . Przypomina natomiast, że w 1944 roku 
głównym wrogiem SB byli nie komuniści, czy raczej zwo-
lennicy powrotu radzieckiej władzy, ale wroga agentura 
w łonie OUN-B i UPA . SB podejrzewała każdego człon-
ka UPA, który wpadł w ręce Sowietów i został przez nich 
zwolniony, o to, że przystał na współpracę . Kowalczuk po-
daje tylko częściowe dane na temat czystek przeprowa-
dzonych przez SB w szeregach OUN-B i UPA . Pisze, że 
od 1 stycznia do 1 października 1945 roku tylko na ob-
szarach nadrejonów: łuckiego, horochowskiego, kołkow-
skiego, kamieńsko-koszyrskiego, kowelskiego i lubomel-
skiego SB ujawniła 938 „wrogich agentów”, z których 889 
od ręki zlikwidowano49 .

Ile osób padło na Wołyniu ofiarą czystek SB, nie wia-
domo . Wołodymyr Kowalczuk koncentruje się na ofia-
rach ukraińskich i związanych z UPA . Nie mówi jednak 
o wszystkich ofiarach . Służba Bezpeky zamordowała też 

45 Tamże .
46 Tamże .
47 Tamże .
48 Tamże, s . 179 .
49 Tamże .

wielu Ukraińców, którzy ostrzegli Polaków przed upow-
cami . SB traktowała takich Ukraińców jako najgorszych 
zdrajców i mordowała ich najczęściej w bestialski, wyra-
finowany sposób, żeby odstraszyć innych, którzy chcie-
liby pomagać Polakom . Wystarczy przekartkować Kre-
sową księgę sprawiedliwych, by się o tym przekonać . Jej 
autor przytacza relacje ludzi mówiących o mordach, ja-
kie popełnili Ukraińcy na swoich pobratymcach za to, że 
ci uprzedzili Polaków o grożącym im niebezpieczeństwie 
bądź ich ukryli, nie chcieli wydać oprawcom lub też tylko 
odmówili udziału w mordach . Jan Ferszt opowiedział Le-
onowi Karłowiczowi:

Była we wsi taka jedna ukraińska rodzina, bardzo pa-
triotyczna . Marzyli o wolnym swoim kraju . […] Tymcza-
sem, kiedy przyszli do nich pewnego razu ci od Bandery, 
to gospodarz, Ukrainiec, pyta ich: dlaczego zabijacie Pola-
ków? Gdy przyjdzie czas, to i tak będziemy wolni! Trzeba 
się do tego przygotować inaczej . Przecież dzieci w kołysce 
nic nam nie szkodzą ani tamci, co to już ledwie o kijku się 
poruszają . Walczmy o wolność czystymi rękami, z praw-
dziwym naszym wrogiem, a tego dobrze znamy! […] Po 
dwóch dniach przyszli w nocy i wymordowali wszystkich! 
Nikt z całej, i to dość licznej, rodziny nie ocalał!50

Ilu Ukraińców zamordowała SB za to, że zachowali ludz-
kie uczucia i nie chcieli bezczynnie patrzeć na zabijanie pol-
skich sąsiadów, nie wiadomo . Sądzę, że tysiące . Niektórzy 
badacze oceniają liczbę ofiar na 15–20 tysięcy ludzi . Jest ona 
bardzo prawdopodobna . Ukraińscy historycy poza nielicz-
nymi przypadkami starannie te dane pomijają . 

Nie ma informacji także co do tego, ilu Polaków wy-
mordowały bojówki SB na Wołyniu . Rozkaz nr 2 referen-
ta SB WO „Bohun” z 10 września 1943 roku dawał możli-
wość wydawania wyroków śmierci każdemu wydziałowi 
policyjno-wykonawczemu referentury SB stopnia rejo-
nowego bądź podrejonowego w stosunku do „wrogów 
ukraińskiego narodu” . Przy czym do kategorii wrogów 
byli w rozkazie automatycznie zaliczeni: „wszyscy komu-
niści niezależnie od narodowości, Polacy, wszyscy współ-
pracownicy niemieckiej policji”, a także „ci Ukraińcy, jacy 
współpracują z naszymi wrogami, występują przeciw roz-
kazom UPA i starają się rozbić jedność wśród ukraińskie-
go narodu, albo też wstąpili do UPA ze zdradliwym za-
miarem jako wrodzy wywiadowcy”51 . Wyrok śmierci na 
Polaku czy Ukraińcu, który mu pomagał w świetle tego 
rozkazu, stanowił zwykłą formalność . Zapadał od ręki i od 
ręki był wykonywany . 

W skład zaplecza UPA wchodziły również inne refe-
rentury . Ważną rolę odgrywały referentury łączności, do 

50 Kresowa Księga Sprawiedliwych 1939-1945. O Ukraińcach, ratujących Pola-
ków poddanych eksterminacji przez OUN-UPA, oprac . R . Niedzielko, Warsza-
wa 2007, s . 55 .
51 W . Kowalczuk, Dijalinisć OUN (b)…, dz . cyt ., s . 180 .
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sprawnego funkcjonowania których dowództwo UPA 
przywiązywało dużą wagę . Miały one punkty łączności, 
na które była dostarczana poczta . Tu odnotowywano ją 
w księdze i przesyłano na kolejny punkt obsługujący linię 
łączności, prowadzącą w danym kierunku . W każdym re-
jonie od kilkunastu do kilkudziesięciu punktów . W listo-
padzie 1943 roku w ludwipolskim powstańczym rejonie 
„Skelja” funkcjonowało 28 punktów, na których pracowało 
28 szefów łączności i 105 szeregowych łącznościowców52 . 
W sąsiednim kostopolskim powstańczym rejonie „Iskra” 
punktów łączności było zaś 14, sześć w kuszczach, a osiem 
w stanicach . Łącznie z szefami pracowały w nich 92 oso-
by53 . Do przewozu poczty łącznościowcy wykorzystywa-
li przede wszystkim rowery i furmanki . Każdy z punktów 
miał do dyspozycji od dwóch do trzech rowerów i dwie 
służbowe furmanki . Jeżeli punkt łączności znajdował się 
w pobliżu spławnej rzeki, to łącznościowcy do ich przewo-
zu stosowali czółna . Każdy z punktów leżących blisko rze-
ki dysponował liczbą od sześciu do 10 czółen54 . 

Zdarzały się jednak sytuacje, że poczt było tyle, że łącz-
nościowcy mobilizowali do przewozu także cywilne fur-
manki . Czasami, jak pisze Wołodymyr Kowalczuk, mobi-
lizowano nawet do 300 wozów55 .

Służba Bezpeky najważniejszą pocztę przesyłała po-
przez specjalnych gońców, którzy nie zatrzymywali się na 
punktach łączności56 .

UPA nie mogłaby istnieć bez referentur organizacyj-
no-mobilizacyjnych . Ich głównym zadaniem było, jak pi-
sze Kowalczuk, „zabezpieczenie UPA świadomymi siła-
mi”57 . Nadrejonowa referentura składała się z kancelarii, 
jej szefa, trzech pracowników i pięciu inspektorów . Każ-
dy nadrejonowy inspektor miał pod opieką swój rejon 
i prowadził książkę ewidencyjną zobowiązanych do służ-
by wojskowej . Mobilizacyjni inspektorzy wysyłali do zo-
bowiązanych arkusz, na którym oprócz danych wezwane-
go był spis rzeczy, jakie ma on wziąć ze sobą . Każdy musiał 
się stawić na utworzony przez inspektora mobilizacyjne-
go punkt . Tam wezwanego badał lekarz . Zdrowi otrzymy-
wali zaświadczenie, które było dołączane do mobilizacyj-
nego arkusza . Jeżeli delikwent był chory, zwracał arkusz 
i otrzymywał lekarskie zwolnienie58 . Tych ostatnich było 
chyba niewielu, bo dowództwo UPA starało się pozyskać 
jak najwięcej materiału ludzkiego .

52 Tamże, s . 184 .
53 Tamże .
54 Tamże, s . 185 .
55 Tamże, s . 186 .
56 Tamże .
57 Tamże, s . 197 .
58 Tamże, s . 198 .

W pierwszej połowie 1943 roku referentury mobiliza-
cyjne zaczęły praktykować szkolenia młodych mężczyzn 
przewidzianych do służby w UPA . Nie miały one jednak 
pełnowartościowego charakteru . Z braku broni powołani 
na nie ćwiczyli z drewnianymi atrapami59 .

Wspomnieć też trzeba, że oficerowie mobilizacyjni or-
ganizowali wstępne komisje, które ustalały, ile osób na da-
nym terenie nadaje się do służby wojskowej . Kowalczuk 
podaje, że w trzech wsiach koło Kamienia Koszyrskiego 
na 854 mieszkańców znaleźli tylko 64 osoby nienadające 
się do służby wojskowej60 .

Oprócz obowiązków powiązanych z zapełnieniami od-
działów UPA nowymi ludźmi referentury mobilizacyjno-
-organizacyjne zajmowały się także tworzeniem samo-
obrony w zamieszkałych punktach . Musiały gromadzić 
broń i sprawować nadzór nad warsztatami i niewielkimi 
zakładami pracującymi dla potrzeb UPA . Wszystkie kuź-
nie działające na terenie przez nią opanowanym zostały 
zamienione w zbrojownie i rusznikarnie61 . Wśród zadań 
referentur mobilizacyjnych była też opieka nad rodzina-
mi mężczyzn wcielonych do UPA62 .

Gdy stało się jasne, że na Wołyń wrócą Sowieci, oficero-
wie mobilizacyjni zaczęli przygotowywać różne podziem-
ne kryjówki63 . Miały one przydać się w czasie konspiracji . 

UPA miała też swoją służbę sanitarną, którą pełnił 
Ukraiński Czerwony Krzyż . Nie był to jednak ogólnona-
rodowy Czerwony Krzyż, ale organizacja ściśle podpo-
rządkowana OUN-B, można by powiedzieć, że bande-
rowski Czerwony Krzyż podległy banderowcom, tak jak 
cała UPA . Głównym jego zadaniem była opieka nad ran-
nymi upowcami na obszarze Wołynia i Polesia w punk-
tach sanitarnych i szpitalach . Były one zakonspirowane, 
leżały z reguły na leśnych odludziach w specjalnie wznie-
sionych obiektach . W takim budynku został zlokalizowa-
ny główny szpital WO „Turiw”, mający do dyspozycji 30 
łóżek z małą salką operacyjną64 . Podobne szpitale działa-
ły w Świniarzynie na miejscu stałego postoju zagonu UPA 
„Sicz”, a także w pobliżu miasteczka Kołki we wsiach Zło-
te i Łudin, oraz we wsiach Mały Midzik i Mały Stydyń . Na 
Kostopolszczyźnie szpital UPA mieścił się we wsi Wow-
czak i obsługiwał on turyjski powstańczy rejon, a także 
we wsi Toczewiki na ziemi ostrogskiej . Ludwipolski po-
wstańczy rejon miał do dyspozycji kilka placówek, m .in . 
w Starośli, Rozmyczach, Godomyczach i Rudni65 . Mieści-

59 Tamże, s . 199 .
60 Tamże, s . 200 .
61 Tamże, s . 206 .
62 Tamże .
63 Tamże, s . 207 .
64 Tamże, s . 228 .
65 Tamże, s . 229 .
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ły się też pewnie i w innych miejscach . Dokumentacja tej 
kwestii nie jest kompletna . 

Personel szpitali był szkolony wcześniej na kursach 
trwających około pół roku . Ze wspomnień niejakiego W . 
Ninowśkowo wynika, że centralny kurs dla całego Woły-
nia trwał sześć miesięcy . Przygotowywano na nich oczy-
wiście tylko pielęgniarki66 . Z lekarzami było gorzej . SB 
OUN-B, by ich zdobyć, starała się zawierać umowy z le-
karzami o udzielaniu przez nich regularnej pomocy UPA . 
Miała ona oczywiście tajny charakter . Jeżeli lekarz nie zga-
dzał się na taki układ, w razie pilnej potrzeby przeprowa-
dzenia operacji był porywany i przywożony do szpitala .

Kończąc omawianie upowskiego zaplecza, wspomnieć 
trzeba, że jego twórcy usiłowali też utworzyć referentury 
kobiet, by i one brały udział w walce o cele wyznaczone 
przez banderowców . Z ustaleń Kowalczuka wynika, że refe-
rentury kobiet nie zostały wszędzie zorganizowane . O tym, 
czym się one zajmowały, można wnioskować ze sprawozda-
nia kobiet z ludwipolskiego powstańczego rejonu, na który 
powołuje się Kowalczuk . Dotyczy on tylko listopada 1943 
roku, ale daje jakiś pogląd . Wynika z niego, że kobietami 
z ludwipolskiego kierowała osoba o pseudonimie „Lisica” . 
Pod jej przywództwem kobiety zebrały we wspomnianym 
listopadzie dla potrzeb UPA 114 metrów płótna, 76 par bie-
lizny, 53 ręczniki, 3 kilogramy nici, 48 sztuk swetrów, 15 par 
rękawic, 12 par skarpetek . Kobiety te przygotowywały 600 
metrów bandaży dla potrzeb jednego ze szpitali67 . 

Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę, co dzieje się 
na Wołyniu, i usiłowali zdyskontować to jakoś na swoją 
korzyść, a konkretnie, by UPA nie atakowała Niemców, 
tylko zwalczała Polaków i sowiecką partyzantkę . Korzy-
stali z poparcia biskupa prawosławnego Polikarpa, któ-
ry starał się przedstawić Niemców niemal jak obrońców 
chrześcijaństwa . W marcu 1943 roku wydał list paster-
ski, w którym pisał o wojnie między narodem „chrze-
ścijańsko-europejskim” i „żydowsko-komunistycznym” . 
Apelował w nim także do młodzieży ukraińskiej o dobro-
wolne wyjazdy na roboty do Rzeszy68 . Dnia 28 kwietnia 
1943 roku generał-komisarz Wołynia, Szepe, spotkał się 
z biskupem Polikarpem w sprawie „aktualnego położe-
nia” . Z zachowanego protokołu sporządzonego przez stro-
nę niemiecką wynika, że hierarcha ostrzegał generała, że 
obecny ruch ukraiński na Wołyniu ma charakter masowy . 
„To, co odbywa się, to już nie bandytyzm, to powstanie, 
które ogarnęło w przybliżeniu terytorium na przestrzeni 
między ziemią krzemieniecką a Lubomlem”69 .

66 Tamże, s . 230 .
67 Tamże, s . 237 .
68 W . Pawluczuk, Ukraina. Polityka i mistyka, Kraków 1998, s . 135 .
69 W . Kowalczuk, Dijalinisć OUN (b)…, dz . cyt ., s . 18 .

Po III Nadzwyczajnym Zjeździe OUN, który odby-
wał się od 21 do 25 sierpnia 1943 roku, przystąpiono do 
przeformowania UPA na zasadach regularnej armii . Ba-
zowym obszarem, na którym formowano UPA, był oczy-
wiście Wołyń . Jego terytorium podzielono na cztery ope-
racyjno-terytorialne okręgi wojskowe (OW) . Stanowiły 
one bazy odpowiednich grup UPA z operacyjno-teryto-
rialnymi dowództwami . Okręgi dzieliły się na wojskowe 
nadrejony, rejony, podrejony, kuszcze i stanice70 .

W końcu 1943 roku strukturę UPA dostosowano do 
zmieniających się warunków i poszerzania działalności . 
Zbrojne oddziały UPA ujęto w trzy dowództwa terytorial-
ne: UPA „Piwnicz”, obejmujące Wołyń, Polesie i obwód ży-
tomierski, dowodził nim Dmytro Klaczkiwski, czyli „Kłym 
Sawur” . Kolejnym dowództwem terytorialnym było: UPA 
„Piwdeń” . Obejmowało ono: Kamieniec Podolski, obwód 
winnicki oraz terytoria na południe od Winnicy . Dowodził 
nim Omelian Hrabeć „Batko” . W skład dowództwa UPA 
„Zachid” wchodziły: Galicja, czyli Małopolska Wschod-
nia, Bukowina, Ruś Zakarpacka i Chełmszczyzna . Dowo-
dził nim Wasyl Sydor („Szelest” lub „Wyszytyj”) . 

Planowano także utworzenie UPA „Schid”, ale bezsku-
tecznie, bo nadeszli Sowieci71 .

W sprawie organizowania UPA „Piwnycz” Jurij Stel-
maszczuk („Rudyj” lub „Kajdasz”), dowódca OW „Turiw”, 
po aresztowaniu przez sowieckie organy bezpieczeństwa 
zeznał w czasie śledztwa:

[…] w lutym 1943 r . we wsi Poddębce w rejonie Te-
remno odbyła się narada pod przewodnictwem wojsko-
wego referenta centralnego Prowodu OUN Iwana Niko-
łaja „Soma”, na której polecono: z każdego rejonu wysłać, 
ile tylko można ludzi do UPA; przydzielić do rejonów ka-
dry dowódcze; przydzielić broń i amunicję; przeprowadzić 
konspiracyjne spotkania wszystkich osób przewidzianych 
do służby w szeregach UPA . Na tej naradzie otrzymałem 
rozkaz od Prowodu OUN zaniechać działalność organi-
zacyjną i zająć się organizacją UPA . Do wykonania tego 
zadania w marcu 1943 r . przybyłem do okręgu kowelskie-
go, w którym podlegało mnie 12 rejonów, przeprowadzi-
łem w nich pracę, następnie zebrałem wszystkich człon-
ków UPA [chodzi tu zapewne o członków OUN – przyp . 
M .A .K .], służących w niemieckiej policji, szucmanszaftba-
talionie oraz w organach administracji niemieckiej i skie-
rowałem ich do lasów skulińskich . […] W tym czasie UPA 
nie miała jeszcze stałej nazwy . Nazywano różnie: oddzia-
ły grupy itp . Wszystkie swoje pododdziały, które utworzy-
łem na Kowelszczyźnie, stacjonujące w skulińskim lesie, 
nazwałem Ukraińską Powstańczą Grupą, zaszyfrowaw-
szy ją dla konspiracji pod nazwą „Ozero” . Przebywając we 

70 Litopis UPA, Nowa seria, t . 2, dz . cyt ., s . XVI–XVIII .
71 Tamże .
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wsi Żurawicze (rejonu Kołki), „Kłym Sawur” zatwierdził 
swoją działalność i przekazał mnie dyrektywę centralnego 
Prowodu OUN o strukturze budowy UPA […]72 . 

Dla pełnej jasności dodam tylko, że autor tych zeznań, 
Jurij Stelmaszczuk, zanim włączył się do organizacji UPA, 
był agentem niemieckiego wywiadu o pseud . „Nord IV” . 
Przed II wojną światową ukończył brandenburską szko-
łę dywersyjno-wywiadowczą . Przed atakiem Niemiec na 
ZSRR został zrzucony na Wołyń z zadaniem prowadzenia 
dywersji w rejonie warneńskiego węzła komunikacyjnego . 
Nie był oczywiście jedynym wyszkolonym przez Niem-
ców . Takich w kadrze UPA było znacznie więcej . 

Już w trakcie formowania UPA Ukraińcy zaczęli wy-
rzynać polskie skupiska . Pierwsza masowa zbrodnia mia-
ła miejsce w polskiej kolonii Parośla, w gminie Antonów-
ka, pow . Sarny, dnia 9 lutego 1943 roku – zamordowano 
149 Polaków, w tym kobiety i dzieci, oraz sześciu Rosjan73 . 
Zbrodni dokonała banderowska sotnia pod dowództwem 
Fedira Korziuka „Kory”, podszywająca się pod sowieckich 
partyzantów74 . W następnym miesiącu ukraińskie bojów-
ki przystąpiły do planowanego „oczyszczania” Wołynia 
z ludności polskiej . Na pierwszy ogień poszły mniejsze 
osady i kolonie, a stopniowo rzezie przeniosły się na więk-
sze osady i wsie polskie . Zawsze uczestniczyły w nich od-
działy UPA i część miejscowej ludności ukraińskiej . Jako 
pierwsze ofiarą czystki etnicznej padły powiaty sarneński 
i kostopolski, a później masowe mordy rozlały się na cały 
Wołyń . W wyniku napadu oddziału UPA na Janową Do-
linę w gminie Kostopol zginęło 607 Polaków i jeden Żyd . 
Ten bestialski mord Petro Mirczuk, wybielający w swych 
pracach historię UPA, pomijając niewygodne dla niej fak-
ty, rzeź w Janowej Dolinie określił jako walkę z Niemcami, 
którzy rzekomo zażarcie bronili ważnego dla nich punktu 
gospodarczego . Skłamał też, stwierdzając fałszywie, że Po-
lacy w Janowej Dolinie zorganizowali mocną placówkę75 .

Mija się z prawdą także Litopys UPA, który podaje, że 
Ukraińcy zdobyli „silne polskie gniazdo, a raczej centrum 
Polaków”76 . Autor tego meldunku krwawy mord nazywa 
„zdobywaniem”, pisze: „[…] spalono dwie trzecie zabudo-
wań . Bój trwał kilka godzin . Polacy podają liczbę swoich 

72 Zeznania Jurija Stelmaszczuka, dowódcy OW „Turiw”, Archiwum Służby Bez-
pieczeństwa Ukrainy Obwodu Wołyńskiego, Łuck, dokumenty dot . jego spra-
wy karnej .
73 W . Siemaszko, E . Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukra-
ińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1944, t . 1, Warszawa 2000, s . 574-575 .
74 Państwowe Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, z . 13, inw . 1020, k . 
204–207, Protokół przesłuchania Petra Wasyłenki z 15 maja 1944 r., [w:] Polska 
i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX w. Nieznane dokumenty z ar-
chiwum służb specjalnych. Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma systemami totali-
tarnymi 1942–1945, t . 4, cz . 1, Warszawa–Kijów 2005, s . 454–457 .
75 W . Siemaszko, E . Siemaszko, Ludobójstwo dokonane…, dz . cyt ., s . 232–237 .
76 T . Wolak, Przed Akcją „Wisła” był Wołyń, Warszawa 1997, s . 31 .

strat na 500 ludzi . Liczba zabitych Niemców niewiadoma . 
Nasze straty niewielkie”77 .

Nieduża, kilkunastoosobowa grupa akowców nie była 
w stanie stawić oporu . Żadnego boju więc nie było . Nie-
miecki garnizon nie stanął w obronie Polaków . Ukraińcy 
uderzyli o północy z 22 na 23 kwietnia w Wielki Piątek, 
zgodnie z zapowiedziami . Wcześniej mówili, że urządzą 
Polakom „krwawy piątek” i że będą farbować jaja wielka-
nocne krwią Polaków . Oprócz oddziału UPA w ataku na 
Janową Dolinę brali udział mieszkańcy Złaźna, w tym ko-
biety i dzieci . To one za pomocą wiązek słomy i siana pod-
palały budynki zajmowane przez Polaków . Jak ustalili E . 
i W . Siemaszkowie na podstawie relacji ocalałych z pogro-
mu, napad wyglądał tak: 

[…] na jeden dom przypadało 8–10 napastników . 
Mieszkańców obudziła kanonada z broni ręcznej i ma-
szynowej . Niewielka grupka członków ZWZ-AK ostrzeli-
wała napastników (dwóch zabitych), jednak wobec prze-
ważających sił opór nie odegrał żadnej roli . Posuwając się 
w kierunku stacji kolejowej, w pobliżu której stacjonowali 
Niemcy napastnicy, wśród których były dziewczyny ukra-
ińskie, ostrzeliwali uliczki i podpalali drewniane budynki 
przy pomocy nafty i benzyny, wrzucając jednocześnie gra-
naty do wnętrza mieszkań . Ludzie ginęli w płomieniach, 
bądź byli zabijani, gdy ratowali się ucieczką z płonących 
zabudowań . Mieszkańcy, którzy nie zdążyli opuścić do-
mów, schronili się w murowanych piwnicach i z tych nikt 
nie mógł się uratować . Albo podusili się od dymu, albo 
spalili się tam, gdzie upowcy wrzucali do piwnic butelki 
z łatwopalnym płynem i płonące żagwie, albo też upiekli 
się od żaru płonących domów . Złapani byli przywiązywani 
do drzew i podpalani lub pozbawiani różnych części cia-
ła . Niektórzy zostali powieszeni . Do ofiar nie strzelano – 
ludzie byli mordowani siekierami, widłami, a niemowlę-
ta brano za nogi i rozbijano głowy o ściany78 .

Garnizon niemiecki zaczął reagować dopiero, gdy ban-
derowcy usiłowali podpalić jego siedzibę . Nie można wy-
kluczyć, że Ukraińcy działali w porozumieniu z nimi . Po 
Janowej Dolinie przyszła kolej na Derażne, gdzie zginęło 
140 osób . W kolonii Stachowice ludność polska broniła 
się przez trzy tygodnie, po czym, nie otrzymawszy pomo-
cy, wycofała się do Sarn . Przez wiele tygodni broniła się 
ludność polska w Hucie Stepańskiej i sąsiadujących z nią 
polskich osadach, odcięta przez oddziały UPA od innych 
ośrodków polskich . W nowej serii Litopisów UPA, w to-
mie drugim poświęconym Wołyniowi i Polesiu, zostało 
opublikowane sprawozdanie pierwszej grupy UPA, z dnia 
27 lipca 1943 roku z likwidacji Huty Stepańskiej, podpi-
sane przez komandira, bez podania pseudonimu, pewnie 

77 Tamże .
78 W . Siemaszko, E . Siemaszko, Ludobójstwo dokonane…, dz . cyt ., s . 234 .
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by utrudnić jego identyfikację . Dla wykonania tego za-
dania UPA utworzyła dwie grupy . Pierwsza składała się 
z oddziałów: „Wowkiw”, „Jarmaka” i „Uzbeka” . Grupą tą 
dowodził „Korban”, który te oddziały przeformował . Do-
wództwo pierwszego objął sam, drugiego dowództwo po-
wierzył „Spartakowi”, a trzeci „Uzbekowi” . Druga grupa 
składała się z oddziałów: „Jarka”, „Osi”, „Kentaura”, „Kory” 
i „Czumaka” . Jej dowódcą został „Borysten”, który otwo-
rzył z nich trzy oddziały: „Jarka”, „Kory” i Hrabenka . 

Zadaniem pierwszej grupy miała być: „likwidacja Huty 
Stepań, Borok, Ljady, Omeljanki, Romaszkowo, Temne, 
Łomy, Borsuki, Melniki, Huta, Micka, Podselecze, Polja-
ny, Haliń, a także chutory Kamjanok i Mielnyci”79 .

Celem drugiej grupy miała być: „likwidacja kolonii 
Hały, Wyrobky, Ostrówki, Osowyczy, Wyrka, Szymoniś-
ko, Tyr, Użanie, Iwanicze, Perespa, Berezuwka, Kamenne, 
Seliśko, Liwka”80 .

W napadzie miały wziąć udział jeszcze dwa oddziały 
„Cygana”, który miał osłaniać akcję od południa, i „Wo-
rona”, który miał ją ochraniać od wschodu i północne-
go wschodu81 .

Upowcy mieli zacząć akcję 17 lipca o pierwszej w nocy . 
Mimo iż skoncentrowali oni duże siły, nie udało im się 
wykonać zadania polegającego na szybkim zdobyciu pol-
skiego ośrodka samoobrony . Gdy banderowcy przystąpili 
do „likwidacji” kolonii leżących wokół Huty Stepańskiej, 
na pomoc przyszedł im oddział manewrowy w niej zorga-
nizowany . Jak można przeczytać w cytowanym sprawoz-
daniu: „Zaalarmowany wróg, silnym, szybkostrzelnym 
ogniem zatrzymał natarcie . Bój trwał do południa”82 . Po-
lacy mieli w tym dniu stracić 150 osób – liczba ta od-
powiada prawdzie . Taka była cena za uratowanie przed 
„likwidacją”, czyli wyrżnięciem wielu polskich wsi przy-
legających do Huty Stepańskiej . 

Banderowcy oczywiście ponowili atak nazajutrz, któ-
ry kontynuowali jeszcze przez kolejny dzień . Obrońcy 
stawiali zażarty opór, bo wiedzieli, że jeżeli nie wytrzy-
mają, to skończy się to rzezią wszystkich, którzy schroni-
li się w Hucie Stepańskiej . Po trzech dniach zdecydowa-
li się przebić w kierunku Kowel–Sarny . Upowcy usiłowali 
oczywiście temu przeszkodzić . Nie zależało im tylko na 
tym, by spalić i zniszczyć wioski, chcieli także wyrżnąć 
ich mieszkańców . Trzykilometrowy konwój obrońców 
wykorzystał deszcz i mgłę i zdołał się przedrzeć przez li-
nie upowców . Na furmankach wywieziono wielu rannych, 
chorych, starców i dzieci . Po opuszczeniu Huty Stepań-
skiej i sąsiednich wiosek Ukraińcy spalili wszystkie wioski 

79 Litopis UPA, Nowa seria, t . 2, dz . cyt ., s . 173 .
80 Tamże .
81 Tamże .
82 Tamże, s . 175 .

i wysadzili w powietrze wszystkie budynki murowane, by 
na „oczyszczonym” terenie nikt nie mógł już nigdy za-
mieszkać . Trzeba też wspomnieć, że po napadzie oko-
liczni duchowni prawosławni odprawili przed kościołem 
dziękczynne nabożeństwo za zwycięstwo nad Polakami . 
Następnie Ukraińcy podpalili świątynię, która doszczęt-
nie spłonęła . 

Według sprawozdania ukraińskiego w Hucie Stepań-
skiej zginęło ponad 500 Polaków, a nieokreślona licz-
ba została ranna83 . Autor tego dokumentu w podsumo-
waniu napisał: „Zadanie wykonano całkowicie . Rozbicie 
polskiej uzbrojonej bandy usunęło zagrożenie, jakie wisia-
ło nad miejscową ludnością . Jednocześnie zwolniono te-
ren od okupacyjnej władzy”84 . Myślę, że to ostatnie zdanie 
oddaje prawdziwe intencje dowódców UPA – podejmu-
jąc decyzję o „likwidacji” Huty Stepańskiej i okolicznych 
polskich wiosek, chcieli zwolnić teren od okupantów, za 
jakich uważali Polaków . Było to działanie zaplanowa-
ne i realizowane z premedytacją . Chodziło im po prostu 
o oczyszczenie terenu z Polaków, a także z „niebanderow-
skiego elementu” . Świadczą o tym sprawozdania – rapor-
ty wojskowych okręgów do dowódcy UPA . Autor rapor-
tu za sierpień 1943 roku z wojskowego okręgu „Zahrawa” 
z dumą donosi:

[…] rejony Kostopol, Berezno i Ludwipol opanowane 
całkowicie naszymi wpływami . […] Lachy z całego tere-
nu pouciekali do punktów, w których przebywają Niem-
cy . Część Lachów uciekła za Słucz i w części ludwipolskie-
go rejonu stworzyła swoją partyzantkę, jak podają w ilości 
tysiąca osób”85 .

W marcu 1943 roku uaktywniły się bojówki OUN także 
w zachodnich powiatach Wołynia . Ich celem było wynisz-
czenie resztek polskiej inteligencji we wsiach i miastecz-
kach . Jak czytamy w raporcie Kierownictwa Walki Pod-
ziemnej („Czyn”) z 3 sierpnia 1943 roku:

Początkowo były to morderstwa indywidualne, głównie 
wśród nauczycielstwa, urzędników, byłych wojskowych, 
księży, organistów, byłych sekretarzy gminnych, ekono-
mów, zarządców majątków . W powiecie horochowskim 
Ukraińcy już w kwietniu otoczyli 17 polskich osad lub wsi, 
w których była przewaga Polaków, 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 sekretarze86 . 

83 Tamże, s . 176 .
84 Tamże, s . 245 .
85 Tamże, s . 245 .
86 1943 3 sierpnia, Raport Kierownictwa Walki Podziemnej („Czyn”) przygoto-
wany po lipcowej fali mordów na Wołyniu, Archiwum Adama Bienia, Akta Na-
rodowościowe (1942–1944), opracowanie, wstęp i przypisy Jan Brzeski, Adam 
Roliński, Kraków 2001, s . 145–147 .
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Zbrodnie popełniane przez UPA na ludności polskiej 
zostały też odnotowane w raportach dowódców party-
zantki sowieckiej . W meldunku sowieckiego oddziału Szy-
towa z dnia 30 marca 1943 roku znajduje się zapis:

[…] Ukraińscy nacjonaliści przeprowadzili zwierzęcą 
rozprawę nad bezbronną ludnością polską, stawiając sobie 
zadanie pełnego zniszczenia Polaków na Ukrainie .

[…] W rejonie cumańskim wydano polecenie sotniom 
UPA, aby do kwietnia 1943 r . zniszczyć wszystkich Pola-
ków i wszystkie miejscowości i osady spalić87 .

Dowódca zgrupowania oddziałów partyzanckich ob-
wodu rówieńskiego Fiodorow w meldunku do Ukraiń-
skiego Sztabu Partyzanckiego z dnia 28 maja 1943 roku 
donosił:

[…] Podstawowa działalność nacjonalistów w ostatnim 
okresie ukierunkowana jest na zniszczenie ludności pol-
skiej, polskich wsi . […] W rejonach Stepań, Derażne, Ra-
fałówka, Sarny, Wysock, Włodzimierzec, Klewań i innych 
nacjonaliści przeprowadzają masowy terror w stosunku 
do ludności polskiej, przy czym należy podkreślić, że na-
cjonaliści nie rozstrzeliwują Polaków, ale rżną ich noża-
mi i rąbią toporami niezależnie od wieku i płci . We wsi 
Tryputni zarąbali 14 polskich rodzin, następnie zaciągnę-
li zabitych do domu i podpalili . […] We wsiach Berez-
ne, Czajkowo, Cechy (rejon włodzimierzecki) nacjonali-
ści wyrżnęli całą ludność i spalili ponad 200 zabudowań88 .

Informacje o mordach ludności polskiej można zna-
leźć także w meldunkach innych dowódców sowieckiej 

87 CAMO FR, F . 1, 23, spr . 523, s . 44 .
88 CDAHO Ukrainy, F . 1, 22, spr . 75, ark . 37–43 .

partyzantki . Zwracają one też uwagę, że zwyrodnienie 
upowców Niemcy chcą wykorzystać do swoich celów . 
Dnia 21 kwietnia 1943 roku Robert Satanowski, dowód-
ca polskiego oddziału partyzanckiego, donosił w meldun-
ku do dowódcy Grupy Zjednoczonych Partyzanckich Od-
działów Ukrainy, tow . Saburowa:

Ostatnie czasy charakteryzują wysiłki niemieckiej pro-
pagandy w zakresie upowszechnienia wrogich stosunków 
między sowieckim rządem a polskimi masami . W tym 
celu chcą wykorzystać strach polskiej ludności (narodu) 
przed ukraińskimi nacjonalistami i nienawiść narodową 
na tym gruncie dla swoich wzajemnych celów .

[…] Niemcy fotografują porąbane przez nacjonali-
stów polskie rodziny i publikują te zdjęcia w gazetach, 
jako dzieło rąk sowieckich partyzantów . Publikowane są 
też specjalne artykuły poświęcone „demaskowaniu” isto-
ty sowieckiej polityki w stosunkach z przedstawicielami 
polskiego narodu89 .

Niemcy starali się wykorzystać sytuację, jaka zaistniała 
na Wołyniu po rozpoczęciu przez Ukraińców rzezi Pola-
ków, dla swoich celów . Starali się w swojej polityce naro-
dowościowej wykorzystywać starą rzymską zasadę „divide 
et impera”, czyli dziel i rządź . Podsycali różnymi sposoba-
mi wrogość między Polakami a Ukraińcami, bo konflikt 
między nimi odciągał ich od walki przeciw nim .

Marek A. Koprowski

89 Cyt . za W . Serhijczuk, Poljaki na Wołyni, dz . cyt ., s . 131 .

Rodzina Karpiaków z Latacza, woj. tarnopolskie zamordowana przez UPA
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– My nie mamy żadnego problemu z Ukrainą i Ukra-
ińcami . Silna, zdrowa i chrześcijańska Ukraina jest gwaran-
tem naszego bezpieczeństwa . Mamy jeden problem, który 
nazywa się banderyzm i który niestety rozkwita na zachod-
niej Ukrainie i w który daje się wmanewrować ukraińska 
władza . O to mam żal – te słowa Wojewoda Lubelski Prze-
mysław Czarnek skierował wprost do konsula generalnego 
Ukrainy Wasyla Pawluka podczas uroczystości odsłonięcia 
i poświęcenia „Pomnika Ofiar Wołynia” (pełna nazwa: „Po-
mnik Ofiar Ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i Kre-
sach Południowo-Wschodnich przez nacjonalistów ukra-
ińskich”), jaka miała miejsce w Lublinie 11 lipca 2018 roku 
w 75 . rocznicę tzw . „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu . 

Uroczystość poprzedziła Msza święta w kościele garni-
zonowym NMP przy alejach Racławickich, którą celebro-
wał ksiądz prałat dr Cezary Kostro . Odprawiona została 
z ceremoniałem wojskowym przy udziale Pocztu Sztanda-
rowego, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, orkiestry 
wojskowej oraz kilkunastu pocztów sztandarowych róż-
nych organizacji i stowarzyszeń, w tym NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Środkowowschodniego . 

Słowo wstępne wygłosił Zdzisław Koguciuk, dzięki 
któremu powstał pomnik . Postument został wzniesiony 
po 6 latach uporczywych zmagań z urzędnikami i wła-
dzami miejskimi oraz wojewódzkimi . Mówca przedsta-
wił historyczne fakty, które doprowadziły do rzezi Po-
laków na Wołyniu, m .in . powiedział: – „Dzisiaj mija 75 
rocznica dokonanego ludobójstwa na Wołyniu »Krwawa 
Niedziela« i jest to dzień, w którym nacjonalizm ukra-
iński udowodnił, że nie liczy się z ogólnoludzkimi za-
sadami, jak solidarność, miłosierdzie, humanizm . To, co 
wydarzyło się 11 lipca 1943 r . nie było pierwszą maso-
wą zbrodnią nacjonalistów ukraińskich na ludności pol-
skiej Wołynia – do takich dochodziło już wiosną 1943 
roku, a nawet wcześniej – lecz pierwsza tak precyzyj-
nie zaplanowana . / . . ./ Kilkanaście dni przed przewidy-
wanym terminem rozpoczęcia rzezi ukraińscy agitatorzy 
odbywali we wsiach spotkania, podczas których przeko-
nywali ukraińską ludność do rozpoczęcia mordów . Agi-
tacja okazała się szczególnie skuteczna w stosunku do 
młodzieży . Jeszcze na początku lipca polskie podziemie 

zbrojne podjęło próbę negocjacji z dowództwem Orga-
nizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcja Stepana Ban-
dery i powstrzymania spodziewanej eskalacji przemocy . 
Pomimo wcześniejszych zapewnień i deklaracji ze stro-
ny Ukraińców oraz listu żelaznego, dającego gwarancję 
nietykalności polskim parlamentariuszom, zostali oni 
natychmiast pojmani i rozerwani końmi . / . . ./ W zbrod-
niach uczestniczyły także kobiety, wyrostki, a nawet dzie-
ci ukraińskie, zajmując się grabieżą, podpaleniami i do-
bijaniem ocalałych lub rannych . Dużą odpowiedzialność 
za ludobójstwo Polaków ponosi postawa duchowień-
stwa ukraińskiego, w tym szczególnie greckokatolickie-
go, która popierała postępowanie nacjonalistów ukra-
ińskich związanych z OUN – UPA a zdarzało się nawet 
w zbrodniach uczestniczyła . Zaprzeczeniem zasad gło-
szonych przez kościół greckokatolicki było poświęca-
nie zbrodniarzom upowskim narzędzi zbrodni jak kosy, 
młoty, widły i siekiery . UPA miała jasno postawione cele 
– powstanie niepodległego, jednonarodowego państwa 
ukraińskiego . Tego strasznego mordu dokonywano pod 
hasłami: »Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy« . 
W lipcu 1943 roku oddziały UPA zorganizowały około 
530 . napadów . Pod hasłem »Śmierć Lachom« i wymordo-
wano kilkanaście tysięcy Polaków . Wspólną cechą akcji 
przeciw Polakom było ogromne okrucieństwo, połączo-
ne z rabunkiem mienia i paleniem gospodarstw, a tak-
że niszczeniem materialnych śladów polskiej obecności . 
Działano zgodnie z doktryną wojskową ukraińskiego na-
cjonalisty Mychajło Kołodzińskiego, która głosiła: »Ma-
jąc na celu wolne państwo ukraińskie, idźmy doń wszyst-
kimi środkami i wszystkimi szlakami . Nie wstydźmy się 
mordów, grabieży i podpaleń . Tylko podczas powstania 
będzie okazja, aby wymieść dosłownie co do nogi pol-
ski element z Zachodnich Ukraińskich Ziem« . Jednak 
banderowcy nie poprzestali w swoim ludobójczym sza-
le tylko na samym Wołyniu, bowiem ich nawała po kil-
ku dniach ruszyła na województwa wschodnio-małopol-
skie: Tarnopolskie, Stanisławowskie, Lwowskie, Poleskie . 
Władze obecnej Ukrainy muszą mieć świadomość praw-
dy, że Ukraińska Powstańcza Armia nie była żadną ar-
mią powstańczą, tylko kureniami rizunów, zbrodniczą 

W Lublinie na pomnik 
ofiary czekały 75 lat 

Stanisław
Żurek
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antypartyzantką powołaną do życia dla dokonania rzezi 
ludności polskiej na obszarze suwerennego, aczkolwiek 
okupowanego państwa polskiego . Polacy nie mogą tych 
okrutnych zbrodni wykreślić z pamięci naszego narodu, 
wymazać z jej historii, nie pozostawiając żadnej przestro-
gi dla potomnych . Trzeba zacząć głosić całą prawdę wol-
ną od przemilczeń, przeinaczeń i manipulacji . Prawdę 
odważną, która sięga do korzeni zła” .

Następnie Zdzisław Koguciuk omówił – w charaktery-
styczny dla siebie sposób – symbolikę zamieszczaną na 
pomniku . Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze fragment tej 
poruszającej wypowiedzi:

„Na pomniku – zwrócił uwagę mówca – wyryty został 
napis: 

W hołdzie Polakom z Wołynia i Kresów Południowo-
-Wschodnich ofiarom ludobójstwa dokonanego na lud-
ności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów w latach 
1939–1947 . Matkom i Ojcom, Dzieciom i Starcom, Du-
chowieństwu, zgładzonych ze szczególnym okrucień-
stwem jedynie dlatego, że byli Polakami . Rodacy 

Poniżej wykute zostały krzyże – różnej wielkości – sta-
nowią one symbol zagłady Polaków od dziecka w łonie 
matki po starca nad grobem . Te krzyże zostały wykute tu-
taj, bo nie ma ich w miejscach ludobójstwa Polaków na 

Pomnik Ofiar Wołynia w Lublinie
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Ukrainie i są wołaniem o jak najszybsze ustawienie ich tam 
w miejscach zbrodni, . Tam nasi rodacy do dnia dzisiejsze-
go, gdzie ich dosięgli banderowscy zbrodniarze leżą w do-
łach śmierci, w starych studniach, krzakach, lasach, chasz-
czach bez żadnego upamiętnienia” .

Mówca – co należy podkreślić – oddał hołd bohater-
stwu Sprawiedliwych Ukraińców . „Sprawiedliwi Ukraiń-
cy potrafili przeciwstawić się złu dzięki miłości, poświęci-
li się, oddali życie za innych, udowodnili, jak ważna może 
być miłość, kiedy została podniesiona ręka na niewinnych 
ludzi . Sprawiedliwi Ukraińcy swoją postawą pokazali, że 
można zachować człowieczeństwo – i to dawało Polakom 
nadzieję na przeżycie . Wykuty został krzyż prawosławny, 
aby oddać hołd Polakom, którzy byli tego wyznania, ale 
również jest to znak pamięci i hołdu o tych wszystkich 
sprawiedliwych Ukraińcach, którzy oddali życia ratując 
Polaków przed okrutną śmiercią” . 

Kończąc wystąpienie Zdzisław Kogucik powiedział:  
„W fundament pomnika została złożona urna z ziemią po-
braną z 37 miejsc znajdujących się w granicach wojewódz-
twa wołyńskiego II Rzeczypospolitej Polskiej . Tam żyli 
Polacy, na których nacjonaliści ukraińscy dokonali zapla-
nowanej zbrodni ludobójstwa . Ziemia została poświęco-
na przez ks . Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w dniu 5 lip-
ca 2015 r . na Jasnej Górze podczas 21 światowego Zjazdu 
i Pielgrzymki Kresowian . Również w fundament tego po-
mnika złożono kamienie z Ziemi Świętej z 14 miejsc zna-
czonych na kartach Biblii Starego i Nowego Testamentu od 
Góry Synaj po Górę Oliwną . Niech poprzez połączenie tej 
ziemi Pan Bóg pobłogosławi i uświęci wszystkie miejsca lu-
dobójstwa Polaków jako świadectwo ich wierności Krzyżo-
wi, Ewangelii i Kościołowi Katolickiemu . Przez ponad 70 lat 
władze w Polsce milczały o tym ludobójstwie swoich Roda-
ków dlatego dla przestrogi przywołane zostały słowa Jana 
Pawła II »Naród, który traci pamięć traci swą tożsamość«” . 

Następnie kazanie wygłosił proboszcz kościoła garnizo-
nowego, ksiądz podpułkownik Andrzej Piersiak, który na-
wiązał do słów ewangelii, że należy oprawcom przebaczyć, 
a to nie znaczy, że zapomnieć – bo zapomnieć nam o tym 
nigdy nie wolno . Musimy się modlić za pomordowanych 
Polaków, by za ich męczeńską śmierć Pan Bóg przebaczył 
im winy, które popełnili z ludzkiej słabości i przyjął ich do 
wieczności wśród błogosławionych . 

Zdzisław Koguciuk podaje, że w uroczystości uczestni-
czyło około 700 osób w tym posłowie na Sejm RP: Sylwe-
ster Tułajew, Jakub Kulesza, Jan Łopata, Wojewoda Lubelski 
Przemysław Czarnek, sekretarz Marszałka Województwa 
Lubelskiego Aneta Augustyniak, Zastępca Prezydenta Mia-
sta Lublina Artur Szymczyk, Naczelnik IPN Odział Lublin 
Tomasz Panfil . Jako uczestnik uroczystości oceniam, że licz-
ba uczestników przekroczyła tysiąc osób . Z wielką rado-
ścią spotkałem także zasłużonych działaczy „Solidarności”: 

Zenobię Kitównę, Józefa Kaczora z UMCS, Czesława Men-
dykowskiego (w poczcie sztandarowym związku), byłą 
przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty a obecnie ku-
rator oświaty Teresę Misiuk, Dorotę Adach, także byłą prze-
wodniczącą RSO, a obecnie przewodniczącą Stowarzysze-
nia Środowiska Borowiczan-Sybiraków . 

Po zakończeniu Mszy świętej uczestnicy przeszli 
w Marszu Pamięci o 200 tysiącach Polaków, ofiar ludo-
bójstwa dokonanego przez Ukraińców na Skwer Ofiar 
Wołynia . Uroczystość rozpoczęła się od odegraniu przez 
orkiestrę wojskową hymnu państwowego, tu Zdzisław Ko-
guciuk odczytał modlitwę wołyńską, a po chwili zgroma-
dzeni odsłuchali umownego hymnu wołyńskiego Lecha 
Makowieckiego „Wołyń 1943” . 

Odsłonięcia pomnika dokonali żyjący świadkowie: Da-
niela Kubiczek urodzona w Aleksandrii w 1934 r ., Janina 
Kalinowska urodzona w kolonii Funduma, Stefan Wiechnik 
urodzony w Grabinie w 1929 r . i Albin Sulikowski urodzony 
w Koźlińskim Majdanie w 1931 r . Poświecenia pomnika do-
konał ksiądz podpułkownik Andrzej Piersiak . Po Apelu Po-
ległych zakończonego oddaniem salwy honorowej głos za-
brał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, posłowie na 
Sejm RP: Sylwester Tułajew i Jakub Kulesza . List Marszałka 
Województwa Lubelskiego odczytała sekretarz Aneta Au-
gustyniak, która wręczyła Zdzisławowi Kogucikowi wyróż-
nienie nadane przez Marszałka z okazji 100 . rocznicy od-
zyskania przez Polskę Niepodległości . List Prezesa Centrali 
IPN dr Jarosława Szarka do uczestników uroczystości od-
słonięcia pomnika „Ofiar Wołynia” odczytał Naczelnik IPN 
Odział Lublin Tomasz Panfil . Głos zabrało też kilku uczest-
ników uroczystości, a następnie Zdzisław Koguciuk odczy-
tał list Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych Jana Józefa Kasprzyka . Powrócę na koniec do 
słów wojewody, od których rozpocząłem swe refleksje:

 – Szatan, nie kto inny, tylko szatan, włożył do umysłów 
nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA bestialski plan za-
mordowania dziesiątek tysięcy Polaków tylko dlatego, że 
byli Polakami i mówili po polsku . Ale zamordowania nie 
w prosty sposób, tylko zamordowania w sposób najbardziej 
bestialski, trudny do odnalezienia w dziejach tego świata – 
powiedział Wojewoda Lubelski . – My nie mamy żadnego 
problemu z Ukrainą i Ukraińcami . Silna, zdrowa i chrze-
ścijańska Ukraina jest gwarantem naszego bezpieczeństwa . 
Mamy jeden problem, który nazywa się banderyzm i który 
niestety rozkwita na zachodniej Ukrainie i w który daje się 
wmanewrować ukraińska władza . O to mam żal! – te słowa 
wojewoda lubelski Przemysław Czarek skierował wprost do 
konsula generalnego Ukrainy Wasyla Pawluka . 

Wystąpienie wojewody przyjęte zostało gromkimi 
brawami .

Stanisław Żurek
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Film Wojciecha Smarzowskiego Wołyń z 2016 r . ma 
duże znaczenie artystyczne i polityczne . Wywołał liczne 
kontrowersje oraz dyskusje . 

Powstanie Wołynia zapowiadano od lata 2013 r . O pla-
nowanym filmie pisano m .in . w „Gazecie Wyborczej” i we 
„Wprost”, wzbudzając zainteresowanie internautów, wpi-
sujących komentarze pod internetowymi wersjami publi-
kacji prasowych .

Później przekazywano informacje na temat prac nad 
filmem . Wiadomości z planu można było przeczytać 
w periodykach o tematyce ogólnej, np . w „Newsweeku” 
z 2014 r . i filmowej, jak „Film & TV Kamera” . Scenarzysta 
i reżyser Wojciech Smarzowski zaznaczył w wywiadzie, 
udzielonym Jackowi Tomczukowi dla „Newsweek Polska”, 
ogłoszonym w nr 43 z października, że nie będzie mógł 
uniknąć zajęcia stanowiska po jednej ze stron . Patrzył na 
wołyńskie ludobójstwo z perspektywy rodaka zamordo-
wanych Polaków . Publikacja internetowa wywiadu wywo-
łała ożywioną dyskusję czytelników „Newsweeka”, popie-
rających stanowisko twórcy1 .

Smarzowski z góry zapowiadał w rozmowie z autor-
ką sprawozdania z planu dla pisma „W Sieci”, Jolantą Gaj-
dą-Zadworną, iż film będzie szokujący, „Trzepnie po ser-
cu i głowie . Sponiewiera” („W Sieci” 2014, nr 43) . Reżyser 
podkreślał w wywiadach swe dążenie do nadania rzezi 
wołyńskiej takiej samej rangi w polskiej pamięci histo-
rycznej, jaką mają powstanie warszawskie i zbrodnia ka-
tyńska . Sprawozdanie z „Magazynu Świątecznego” „GW” 
z 19–20 września 2015 r . zatytułowano: Banderowcy idą . 
Komentatorzy wersji internetowej życzyli Smarzowskie-
mu, by praca nad Wołyniem zakończyła się sukcesem2 .

 Zdjęcia do Wołynia zakończono 31 maja 2016 r ., 
o czym informowała Marta Paszke w periodyku „Film & 
TV Kamera” 2016, nr 2, przytaczając wypowiedź produ-
centa Feliksa Pastusiaka, zawierającą zapowiedź daty pre-
miery: 7 października 2016 . 

1 http://www .newsweek .pl/polska/wolyn-film-wojciecha-smarzowskiego-o-rze-
zi-na-ukrainie-premiera-zwiastun,artykuly,350066,1 .html (dostęp: 25 .05 .2017) .
2 http://www .wyborcza .pl/magazyn/1,124059,18850216,banderowcy-ida-na-
-planie-wolynia .html 
(dostęp: 12 .06 .2017) .

Dużą rolę w promocji filmu odegrały publikacje pra-
sowe, ogłoszone w 2016 r . krótko przed premierą, dru-
kiem i w Internecie . W prasie, m .in . w „Gazecie Wybor-
czej” i „Wprost”, informowano o zwiastunach filmowych 
Wołynia . Czytelnicy reagowali na te wiadomości, dekla-
rując chęć obejrzenia filmu i informując o wsparciu finan-
sowym, jakiego udzielili w zbiórce pieniędzy na dokoń-
czenie realizacji3 . We wrześniu we „Wprost” reklamowano 
plakat filmu . Internauta, podpisany Cyborg, przewidział 
burzliwe reakcje odbiorców na Wołyń, w tym polityczne, 
stwierdzając 3 września: „Będzie się działo…”4 . 

Uwagę czytelników przyciągały reklamy drukowane 
w czasopismach . Całą czwartą stronę okładki miesięcz-
nika „Kino” z września 2016 r . („Kino” 2016, nr 9) zajął 
fotos z produkcji Smarzowskiego, przedstawiający głów-
nych bohaterów, uzupełniony napisem u góry: „O miłości 
w nieludzkich czasach” i u dołu: „Film Wojtka Smarzow-
skiego WOŁYŃ w kinach od 7 października” . Fotogra-
fia z filmu trafiła też na pierwszą stronę okładki zeszytu 
„Kina” z października („Kino” 2016, nr 10) . 

Publicysta „Rzeczpospolitej” Bogusław Chrabota uznał 
film Smarzowskiego za potrzebny, dając jednocześnie wy-
raz obawie, czy Wołyń nie będzie powieleniem stereoty-
pów, związanych z naszymi dawnymi kresami wschodni-
mi („Rzeczpospolita” 2016, nr 218, dodatek „Plus Minus” 
2016, nr 38) . 

W wywiadzie Dzikość idzie z człowieka, udzielonym 
Januszowi Wróblewskiemu, zamieszczonym w „Polityce” 
z 21–27 września 2016 r . („Polityka” 2016, nr 39), reżyser 
wyjaśnił, że podjął temat zbrodni wołyńskiej, gdyż należy 
do „przemilczanych, zamiatanych pod dywan” .

Pod koniec września ukazał się numer 39 „Tygodnika 
Powszechnego” mający za główny temat film wchodzący 
na ekrany 7 października . Znalazł się w nim wywiad Ka-
tarzyny Kubisiowskiej z reżyserem, zatytułowany tak samo 

3 http://www .wyborcza .pl/1,75410,19979124,wolyn-film-o-milosci-w-nie-
ludzkich-czasach-zobacz-zwiastun .html (dostęp: 12 .06 .2017); http://www .
wyborcza .pl/1,75410,20392165,wolyn-smarzowskiego-jest-nowy-zwiastun-
-filmu-o-rzezi-wolynskiej .html (dostęp: 12 .06 .2017) .
4 Producent zaprezentował oficjalny plakat filmu „Wołyń”, dodano: 2 września 
2016, http://www .wprost .pl/kultura/10021750/Producent-zaprezentowal-ofi-
cjalny-plakat-filmu-Wolyn .html (dostęp: 12 .06 .2017) .

Pamięć historyczna 
na ekranie.
Recepcja filmu Wojciecha Smarzowskiego 
Wołyń z 2016 r. w prasie i Internecie

Adrian
Uljasz
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jak wywiad dla Janusza Wróblewskiego z „Polityki”: Dzi-
kość idzie z człowieka . Czytelnicy wersji internetowej wy-
rażali chęć obejrzenia filmu . Jedna osoba tłumaczyła swoje 
zainteresowanie związkiem własnej rodziny z wydarzenia-
mi na Wołyniu5 . 

Bezpośrednio przed premierą, na początku październi-
ka, Smarzowski powiedział w wywiadzie dla „W Sieci”, iż 
pragnie upamiętnić filmem wydarzenia i ofiary, nie kie-
rując się mściwością wobec oprawców („W Sieci” 2016, nr 
40) . W rozmowie z Karoliną Pasternak z „Newsweek Pol-
ska” mówił o Wołyniu jako o dziele stanowiącym atak na 
„skrajny nacjonalizm”, a nie na naród ukraiński („New-
sweek Polska” 2016, nr 40) . 

Premiera filmu Smarzowskiego odbyła się, zgodnie 
z zapowiedziami medialnymi z 2016 r ., 7 października 
tego roku . 

Łukasz Adamski zwrócił uwagę w wydaniu „Rzecz-
pospolitej” z dnia premiery filmu na znaczenie Wołynia 
w ukraińskich dyskusjach o zbrodniach UPA („Rzeczpo-
spolita” 2016, nr 235) .

Wielkie znaczenie dla promocji filmu Wołyń ma stro-
na internetowa produkcji . Filmowcy udostępniają na niej 
nieodpłatnie materiały edukacyjne: propozycje metodycz-
ne dla nauczycieli . Redakcja strony reklamuje płytę z mu-
zyką Mikołaja Trzaski do filmu6 . 

Szczegółowe opisy dzieła Smarzowskiego znajdują się 
na portalach filmweb .pl7 i filmpolski .pl8 .

Uzupełnienie reklamy prasowej i internetowej to album 
Wołyń. Historia pewnego filmu, mający za redaktora Ro-
berta Macieja, wydany w 2016 r . w Warszawie . 

Wojciech Smarzowski, opracowując scenariusz Wołynia 
i reżyserując ten film, inspirował się tomem opowiadań 
Stanisława Srokowskiego o rzezi wołyńskiej pt . Nienawiść 
(Warszawa 2006, 2015), w dużej części autobiograficz-
nych, a także wspomnieniami, określonymi przez siebie 
ogólnikowo: „relacje ocalałych Kresowian”9 . Smarzowski 
daleko odszedł od fabuły opowiadań Srokowskiego, opra-
cowując własną . Potraktował książkę jedynie jako inspi-
rację . Pozostawił to, co najistotniejsze, czyli obraz bande-
rowskiego nacjonalizmu i okrucieństwa . Reżyser bardziej 
oględnie zaprezentował tortury oraz mordy, dokonywane 
przez UPA na Polakach i Żydach, niż Srokowski, rozłado-
wujący opisami wspomnieniową traumę . Niektóre utwo-
ry Srokowskiego mają po części nastrój liryczny, czego nie 

5 http://www .tygodnikpowszechny .pl/dzikosc-idzie-z-czlowieka-35730 (dostęp: 
23 .05 .2017) .
6 Zob . http://www .forumfilm .pl/wolyn/index .htm (dostęp: 28 .07 .2017) .
7 http://www .filmweb .pl/film/Wo%C5%82y%C5%84-2016-724694 (dostęp: 
28 .07 .2017) .
8 http://www .filmpolski .pl/fp/index .php?film=1235896 (dostęp: 28 .07 .2017) .
9 http://www .filmpolski .pl/fp/index .php?film=1235896 (dostęp: 28 .07 .2017) 
(dostęp: 28 .07 .2017) .

można napisać odnośnie filmu Smarzowskiego, będącego 
epickim dramatem .

 
Po premierze Wołynia o filmie pisano jeszcze więcej niż 

przed 7 października 2016 r . Często ukazywały się wy-
wiady prasowe . Maciej Pieczyński ostrzegał przed nacjo-
nalizmem, tytułując zapis rozmowy z reżyserem hasłem: 
Wołyń może się powtórzyć („Do Rzeczy” 2016, nr 41 z 10 
– 16 października) . Ks . Tadeusz Isakowicz-Zaleski, znany 
z książki Przemilczane ludobójstwo na Kresach (Kraków 
2008), uznał film Smarzowskiego w wywiadzie z Macie-
jem Pieczyńskim z „Do Rzeczy” za tak samo istotny prze-
łom w utrwalaniu pamięci o ofiarach, sprawcach i „spra-
wiedliwych” Ukraińcach, jak tamta publikacja . Autorzy 
części komentarzy zareagowali na wypowiedź księdza kse-
nofobicznymi antyukraińskimi wypowiedziami10 .

Film Wołyń otrzymał liczne pozytywne recenzje pra-
sowe, opublikowane w takich periodykach, jak „Rzeczpo-
spolita” „Tygodnik Powszechny”, „Wprost”, „Kino”, „Gaze-
ta Wyborcza”, „Magazyn Filmowy . Pismo Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich” . Do wyjątków należy krytyczna oce-
na Jarosława Kuisza i Karoliny Wigury z numeru 41 cza-
sopisma „Kultura Liberalna” z 11 października 2016 r . Au-
torzy uznali obraz Smarzowskiego za epatujący „kiczem 
zła” . Deklaracje reżysera o dążeniu do tego, by Wołyń słu-
żył „polsko-ukraińskiemu pojednaniu” nazwali „ponurym 
żartem” 11 . 

10 Ludobójstwo jest wciąż przekłamane, [z ks . Tadeuszem Isakowiczem-Zale-
skim] rozmawiał M . Pieczyński, dodano 2 kwietnia 2017, http://www .dorzeczy .
pl/kraj/25977/Ludobojstwo-jest-wciaz-przeklamane .html (dostęp: 1 .06 .2017) . 
11 Zob . J . Kuisz, K . Wigura, „Wołyń”. Kicz zła, http://www .kulturaliberal-
na .pl/2016/10/11/wolyn-recenzja-wigura-kuisz-przebaczenie/ (dostęp: 
29 .07 .2017) . 
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Recenzje wzbudziły zainteresowanie internautów, wpi-
sujących komentarze pod wersjami internetowymi . Część 
odbiorców publikacji Anity Piotrowskiej z „Tygodnika 
Powszechnego” była wstrząśnięta dosłownością obrazów 
przemocy, pokazanych w filmie12 . Internaucie Mariuszo-
wi spodobała się recenzja Krzysztofa Vargi z „Gazety Wy-
borczej” . Zapamiętał oprócz sceny święcenia noży sytu-
ację, w której duchowny, prawosławny lub grekokatolicki, 
nawoływał ukraińskich wiernych do powściągnięcia na-
cjonalistycznych nastrojów13 . 

Autor felietonu My, marnotrawcy cierpień z dodatku 
„Plus Minus” do „Rzeczpospolitej” nr 71 z 25–26 mar-
ca 2017 r ., Jan Maciejewski, docenił Wołyń za dostrzeżo-
ną przez siebie autentyczność przekazu historycznego . 
Uważał za ważne w polityce historycznej odwoływanie 
się do faktów, bez łagodzenia ani fałszowania przeszłości . 
Przeciwstawną opinię zaprezentował Tomasz Łubieński 
we wcześniejszym tekście z „Gazety Wyborczej” . Według 
niego drastyczność obrazów, pokazanych przez Smarzow-
skiego, nie służy dobrym stosunkom polsko-ukraińskim, 
a za to może się spodobać zwolennikom polityki anty-
ukraińskiej, prowadzonej przez Rosję („Gazeta Wyborcza” 
2016, nr 285) . Wśród komentarzy do publikacji interne-
towej artykułu Łubieńskiego można przeczytać uwagę, że 
Smarzowski trzymał się w scenariuszu realiów historycz-
nych, przedstawiając zbrodnie bardziej delikatnie, niż wy-
glądały w rzeczywistości14 . 

Film Smarzowskiego został wyróżniony dużą ilością na-
gród, co udokumentowano w czasopismach i w internecie . 

Wołyń cieszył się ogromną frekwencją kinową, relacjo-
nowaną w prasie i w sieci . 

Internauci, pragnący zobaczyć film, a później po 
obejrzeniu w kinie lub na DVD, często wypowiadali się 
w komentarzach pod wersjami elektronicznymi publika-
cji prasowych . Wiele osób ostro dyskutowało na portalu 
filmowym filmweb .pl . Część wypowiedzi ma antyukraiń-
ski charakter, ale można też znaleźć głos o ratowaniu Po-
laków w czasie rzezi z narażeniem życia przez ukraińskich 
znajomych . Z emocjonalności dyskusji, toczącej się na fo-
rum oraz z masowości zainteresowania tematem, wynika-
ła wulgarność języka licznych komentarzy . Administrator 
zablokował znaczną część wpisów . Można sobie wyobra-
zić, jakim językiem je napisano, względnie jak naruszano 
w nich prawo, skoro pozostawiono wiele wypowiedzi an-
tyukraińskich i zawierających obraźliwe przezwiska . Nie-
którzy widzowie pisali o filmie w samych superlatywach . 

12 http://www .tygodnikpowszechny .pl/matka-polka-wolynska-35972 (dostęp: 
23 .05 .2017) .
13 http://www .wyborcza .pl/duzyformat/1,127290,20824765,milosc-w-czasach-
-rzezi-czyli-porazajacy-wolyn-smarzowskiego .html (dostęp: 12 .06 .2017) .
14 http://www .wyborcza .pl/7,75968,21081178,wolyn-na-wyciagniecie-reki .html 
(dostęp: 12 .06 .2017) .

Nie wszyscy dobrze ocenili produkcję, bo napisano o niej 
np .: „gniot propagandowy” . Część osób zarzucała reżyse-
rowi brutalność . Użytkownicy chętnie zamieszczali na fil-
mwebie własne recenzje Wołynia15 . 

Duże zainteresowanie ludzi prasy i czytelników czaso-
pism wywołał problem odbioru Wołynia na Ukrainie oraz 
wśród Ukraińców mieszkających w Polsce . Pisano o tym 
m .in . w „Newsweek Polska”, „Gazecie Wyborczej”, „Poli-
tyce”, „Do Rzeczy” i „Tygodniku Powszechnym” z jesieni 
i grudnia 2016 r ., a także w 2017 r ., w drukowanych i in-
ternetowych edycjach periodyków prasowych .

Pisarka Oksana Zabużko bardzo źle odebrała scenę 
święcenia noży w świątyni grekokatolickiej . Mówiła Ma-
ciejowi Nowickiemu z „Newsweek Polska” o niewiarygod-
ności tego fragmentu filmu, spotykając się z kontrargu-
mentami czytelników wywiadu16 . 

Wołyń Wojciecha Smarzowskiego był filmem potrzeb-
nym ze względu na konieczność utrwalenia i szerokiej 
popularyzacji pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej . Reży-
serowi udało się zrealizować to zadanie . Źle się stało, że 
w recepcji dzieła wśród polskich odbiorców odgrywają 
dużą rolę reakcje ksenofobiczne . Może udałoby się tego 
uniknąć, gdyby twórca bardziej umownie pokazał obrazy 
rzezi i zrezygnował ze sceny święcenia noży, wzbudzają-
cej szczególny sprzeciw części widzów, publicystów oraz 
historyków . 

W literaturze polskiej można znaleźć mniej dosadne 
opisy ukraińskich pogromów na polskich i żydowskich 
mieszkańcach kresów wschodnich dawnej II RP, do ja-
kich doszło w czasie II wojny światowej, niż w opowia-
daniach Srokowskiego ze zbioru Nienawiść, a jednocze-
śnie niezwykle wyraziste . Najlepszy przykład to twórczość 
Włodzimierza Odojewskiego – powieść Zasypie wszystko, 
zawieje i niektóre opowiadania . Smarzowski chciał jed-
nak dotrzeć do świadomości jak największej ilości odbior-
ców, dlatego wybrał inspirację bardziej kontrowersyjny-
mi utworami i zastosował właściwe dla siebie drastyczne 
środki wyrazu . 

Film Wołyń należał do najważniejszych tematów, po-
dejmowanych w polskich mediach od czasu pracy reżyse-
ra nad realizacją dzieła do przełomu 2016 i 2017 r . 

Adrian Uljasz

 Zob. też pełną, naukową wersję powyższego artykułu: A. Uljasz, Pamięć histo-
ryczna w kulturze masowej. Recepcja filmu Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń” 
z 2016 r. w prasie drukowanej i Internecie, „Limes. Studia i Materiały z Dzie-
jów Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 9: 2016, s. 180–211 (druk: 2018 r.). 

15 http://www .filmweb .pl/film/Wo%C5%82y%C5%84-2016-724694 (dostęp: 
31 .07 .2017) .
16 Oksana Zabużko: „Wołyń” jest jak nóż wbity w plecy, data publikacji: 
02 .11 .2016, http://www .newsweek .pl/swiat/oksana-zabuzko-o-filmie-wolyn-
-jest-jak-noz-wbity-w-plecy-ukraincow,artykuly,399915,1 .html (dostęp: 
25 .05 .2017) .
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Co w nas wywołuje „Wołyń”? Dziś, szczególnie po 
słynnym filmie Wojciecha Smarzowskiego, przejmu-
je zimnym dreszczem i karmi wyobraźnię powidokami 
strasznej rzezi, jaką zgotowano na tych ziemiach ludziom 
– polskiej i żydowskiej mniejszości – zamieszkującym te 
strony od niepamiętnych czasów . . .

Oczywiście krew niewinną przelewano tu nie tylko 
w latach 1939–1944, jako że Ziemia Wołyńska od setek 
lat i tysiącleci była przedmiotem łakomych spojrzeń naj-
rozmaitszych ludów przesuwających się przez jej bezbron-
ne karty ze wschodu na zachód, z północy na południe 
i na odwrót . Zresztą Wołyń nie jest nazwą jednoznaczną; 
znajdziemy w jej zakresie znaczny fragment krainy zwa-
nej Polesiem i Wyżyną Wołyńską, i Żytomierszczyzną i in . 
Przesunęły się przez jej karty ludy tak rozmaite, jak Scy-
towie, Goci, Prasłowianie (Bużanie, Dulebowie), Litwi-
ni, Tatarzy, Polacy, Żydzi i inne, dziś zapomniane plemio-
na . Rozegrały się na jej polach tysiące bitew i potyczek . 
Trwają jednak i pobudzają wyobraźnię stare, dziś w więk-
szości zatarte znaczeniowo nazwy rzek, jezior, uroczysk: 
Stochód, Styr, Prypeć, Ługa, Bug; Świtaź, Szack, Nobel (je-
zioro, wieś i uroczysko nad Prypecią) . . . I ostatecznie nawet 
czcigodny Brűckner nie bardzo wiedział, jak rozwiązać 
etymologię słowa „Wołyń”, która wydaje się tak oczywi-
sta, jak „wół” czy „wołanie” i mniej oczywista, jako replika 

1 J . Zięba: Znad Stochodu . Wspomnienia wołyńskie . Wyd . II uzupełnione . Lu-
blin 2018, s . 316 . Fotografie z odwiedzin Powurska w 1999 i 2001 autorstwa J . 
Zięby .

patronimiczna imienia starodawnego bóstwa pogańskiego 
– Wołosa/Welesa/Wlasa, któremu na ziemiach ruskich po 
przyjęciu chrześcijaństwa zaczęto oddawać cześć jako św . 
Błażejowi (Wasylowi), opiekunowi bydła, czyli bogactwa . 
Wielu badaczy zagadnień historyczno-etnicznych wiąże 
nazwę krainy po prostu z przeniesieniem nazwy stołecznej 
siedziby któregoś z wcieleń państwowości wołyńskiej, czy-
li Wołynia na lewym (zachodnim) brzegu Bugu, po któ-
rym zostały dziś resztki wzgórza obronnego i wieś Gródek 
(w pobliżu Hrubieszowa), na całą krainę, a dokładniej na 
znaczną część dzisiejszej Zachodniej Ukrainy . . . Przez wie-
ki nazwa Wołynia służyła do oznaczania jednostki admi-
nistracyjnej wielkiego organizmu państwowego Rzeczpo-
spolitej, od czasów Kazimierza Wielkiego jako Księstwo 
Łuckie, by z czasem określić go staropolskim imieniem 
Województwo Wołyńskie (w czasie zaborów – Gubernia 
Wołyńska) ze stolicą w Łucku . Jakkolwiek ciemne są nurty 
etymologicznych skojarzeń, niewątpliwie Wołyń woła też 
o wiązanie go z wołami, które przez wieki były tu hodo-
wane i były niejako synonimem pozycji materialnej tych 
ziem .

Kraina pomiędzy Prypecią na północy, Dnieprem na 
wschodzie, Bugiem na zachodzie, przecięta z południa na 
północ przez zawiłe i powolne nurty Turii, Stochodu, Sty-
ru z Horyniem i Słucza, to także rozległe i tajemnicze ob-
szary Polesia, którego zachodnie ramię przekracza Bug 
i tworzy malowniczy subregion Pojezierza Łęczyńsko-
-Włodawskiego z centrum we Włodawie . Kraina przecięta 
drogą i linią kolejową: Kijów – Sarny – Maniewicze – Po-
wursk – Kowel – Luboml – Chełm – Lublin – Warszawa . . .

Tu, w Powursku 15 sierpnia 1932 roku urodził się Józef 
Wiesław Zięba, późniejszy autor Wspomnień wołyńskich, 
których drugie, rozszerzone wydanie ukazało się właśnie 
w połowie 2018 r . Autor w ulotce zapowiadającej promo-
cję tego wydania na 27 września 2018 r . w Domu Kultu-
ry Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapisał znamien-
ne słowa: „W siedemdziesiątą piątą rocznicę «szczęśliwej» 
ucieczki z Wołynia i z własnego domu . . .” . Edycja pierw-
sza tych wspomnień uzupełniona została o ważny rozdział 
publicystyczny zatytułowany Powroty, w którym porzą-
dek wspomnieniowy raz po raz zmienia się w rozprawę 

Inny Wołyń?
Józefa Zięby Znad Stochodu.
Wspomnienia wołyńskie1

Józef
Franciszek
Fert
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z tragiczną i krwawą pamięcią przeszłości oraz ciągle bu-
szującymi po polsko-ruskim pograniczu „upiorami prze-
szłości”, które przez lata egzorcyzmował swą gorącą pu-
blicystyką Ataman Łoboda – Józef Łobodowski2 . Książka 
Zięby bez wątpienia wpisuje się – szczególnie swą pier-
wotną narracją, zamkniętą pomiędzy pierwszymi kro-
kami małego Józia w pyle drogi z Powurska do Cegielni 
i w cały ten nieobeszły świat pomiędzy niebem i ziemią 
a ucieczką na Zachód . . . Kres temu pierwotnemu zrębowi 
wspomnień wyznaczała paniczna ewakuacja w 1943 r . do 
Kowla, a następnie do Chełma . Przyczyną była narastająca 
fala terroru i mordów na ludności terenów okupowanych 
początkowo przez Sowietów, a następnie przez Niemców, 
najpierw na Żydach, a następnie na Polakach . Te krwa-
we wspomnienia wypełniają ponad połowę książki . Trze-
ba jednak od razu dodać, że przeraźliwa wizja Wołynia, 
która prześladuje prawie każdego z nas, w tych zapiskach 
„z pamięci” nie nabiera upiornego ciężaru, a raczej uno-
si się na skrzydłach dziecięcej wrażliwości i równie nie-
winnej pamięci, ubierając przede wszystkim postać nar-
ratora w iście homerycką równowagę ducha . . . Tak, ale te 
wspomnienia, jakże mocno odmalowane, musiały dojrze-
wać przez ponad pół wieku, żeby uzyskać tę niezwykłą 
harmonię pomiędzy przywoływanym, minionym na za-
wsze „krajem lat dziecinnych”, a wykreowanym w dojrza-
łym kształcie sztuki pisarskiej głosem narratora, który bez 
wątpienia jest po prostu porte-parole samego autora . Józio 
ze wspomnień wołyńskich jest tylko i aż literacką hipos-
tazą dra Józefa Zięby, poety, prozaika, organizatora Mu-
zeum im . Józefa Czechowicza, badacza i komentatora jego 
życia i twórczości, badacza i rewelatora dziejów Lublina 
(w tym szczególnie dziejów pierwszego uniwersytetu lu-
belskiego3), dynamicznego uczestnika i organizatora życia 
literackiego nadbystrzyckiego grodu etc ., etc .

Wspomnijmy przynajmniej jedno z ważnych dokonań 
tego pisarza – wielokrotnie wznawiane opowieści z dzie-
jów Lublina, jubileuszowo wydane „na 700-lecie Królew-
skiego Miasta Lublina” Tajemnice lubelskiego koziołka . 

2 Pisałem kiedyś w innym miejscu: „Józef Łobodowski (19 III 1909–18 IV 1988) 
niemal przez całe swe twórcze życie podejmował trudny temat wzajemnych od-
niesień Polaków i Ukraińców; jeden z pierwszych tekstów na ten temat ogłosił 
w pierwszym numerze redagowanej i wydawanej przez siebie lubelskiej „Trybu-
ny” w 1932 r .; rzecz nosiła nieco patetyczny tytuł: Serca za barykadą, ale równo-
cześnie jakby w proroczej wizji przynosiła zarys problematyki i nade wszystko 
deklarację postawy, której poeta był wierny do końca życia . Ta postawa stresz-
cza się w idei poszukiwania dróg i pól pojednania polsko-ukraińskiego, mimo 
ciągłego zagrożenia tej idei historiozoficznej ze strony «upiorów przeszłości»” 
(„Lublin . Kultura i społeczeństwo” 2016, nr 4; toż nieco zmienione: Na sty-
ku polsko-ukraińskim . Uwagi na marginesie „Przeciw upiorom przeszłości”, 
w zbiorze studiów: Pamięć polonistyczna, Lublin 2017, s . 175–184 .
3 Spośród wielu interesujących i bogato udokumentowanych opracowań Zięby 
dotyczących Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego chciałbym przywołać wy-
daną na stulecie uczelni niezwykłą książkę o chwilach ostatecznej zagłady tego 
uniwersytetu, jakie przygotowywała komunistyczna władza w latach 1949-1953: 
Dlaczego nie zlikwidowano Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie 
PRL? Lublin 2018 .

Dwadzieścia jeden opowieści (Lublin 2016); pisałem 
o nich z entuzjazmem w „Lublinie” w roku 20174 . Oto 
mały fragment tego omówienia:

„Dzieje Lublina ogniskują tu poniekąd dzieje całego 
kraju, choć ta wschodnia stolica dużej połaci państwa pia-
stowskiego, jako część w pewnym sensie «kresowa» mu-
siała się nieustannie zmagać z najazdami i grabieżami ła-
komych sąsiadów zza Buga i Narwi: Jaćwieży, Litwy, Rusi, 
Tatarów . . . Późno, bo jak podaje Zięba dopiero w 1017 roku 
Lublinianie dali się ochrzcić, a ich ziemie wchodziły od-
tąd w skład piastowskiej Ziemi Sandomierskiej, mojej oj-
cowizny, którą przechrzczono współcześnie na wojewódz-
two świętokrzyskie . . . Z czasem – w 1474 r ., już w Polsce 
jagiellońskiej – ze wschodniej części Ziemi Sandomier-
skiej wykrojono województwo lubelskie, nasze wojewódz-
two . Herb Ziemi Sandomierskiej, jak podaje prześwietny 
kronikarz koronny Jan Długosz: Sandomiriensis terra in 
ordine, que tres pro prima parte barras glaucas et rube-
as portat, in secunda triplicem ordinem stellarum, et qu-
otlibet ordine quatuor stellas, in campo celestino defert5, 
co rozumiemy mniej więcej tak: na tarczy herbowej dwu-
polowej uwidocznione są – na pierwszej części naprze-
mienne pasy jasne (świetliste, srebrne) i czerwone (czy-
li w zasadzie odwzorowanie bandery biało-czerwonej), 
a na drugim polu trzy potrójne rzędy złotych gwiazdek 
na niebieskim (błękitnym) tle . Ten dostojny herb zamie-
niliśmy na srebrnego (białego) jelenia czterolatka ze zło-
tą koroną na szyi, który gna przed siebie na srebrnych ko-
pytkach . . . Centralną władzą kościelną był dla tych ziem 
przez wieki Kraków, lubelska centrala kościelna miała je-
dynie pozycję «archidiakonatu» . Zięba oprowadza nas po 
tych zamierzchłych dziejach, sięgając do przekazów histo-
rycznych i literackich, lecz nade wszystko ożywiając dzieje 
ciepłem autentycznego sentymentu i talentem niestrudzo-
nego opowiadacza . Niekiedy – jak w opowieści o począt-
kach lubelskiego herbu miejskiego (naszego przesławnego 
Koziołka), nie Ziemi Lubelskiej (ta ma właśnie w herbie 
srebrnego jelonka) – jego opowieść tryska niezrównanym, 
nieco kpiarskim humorem6” .

Wróćmy jednakże do opowieści wołyńskich . Książka 
ta, w moim pojęciu, jest po prostu ukoronowaniem lite-
rackiego charyzmatu Zięby . Można by nieskromnie po-
wiedzieć, że pisarz przez blisko sześćdziesiąt lat, od de-
biutu poetyckiego w roku 1957 pracował na niezrównany 
poziom, który osiągnął w tych swoich serdecznych opo-
wieściach, w których jak na taśmie filmowej zapisały się 
niezwykłe doświadczenia dziecka, uzupełnione przez 

4 Por . Szklaneczka króla Stasia – ciągle dopełniana . Lubelskie opowieści Józefa 
Zięby . W: Pamięć polonistyczna . Lublin 2017, s . 221-226 .
5 J . Długosz: Insygnia seu Clenodia Regis Regni Polonia Poloniae . Wydał Z . Ce-
lichowski . Poznań 1885; dostęp: http://www .wbc .poznan .pl/dlibra
6 J . Fert: Szklaneczka króla . . . Dz . cyt ., s . 223 .



n u m e r  4  ( 8 8 )  l i p i e c - s i e r p i e ń  2 0 1 8  •  5 1

refleksję człowieka dojrzałego i niejako pogodzonego 
z tragizmem życia . Zauważmy, że te zapisy pamięci za-
chowały się we wrażliwości dziecka kilkuletniego; no – je-
śli świadoma pamięć ludzka na ogół sięga trzeciego roku 
życia, to zapis ten obejmuje mniej więcej czasy pomiędzy 
rokiem 1935 a 1943, czyli pozostałości pamięci dziecka 
pomiędzy trzecim a jedenastym rokiem życia . Nie trzeba 
być psychologiem, żeby zauważyć, że są to lata największej 
chłonności wrażeń, przeżyć, doświadczeń i pierwszych 
podsumowań w ludzkim życiu . Józiowi znad Stochodu, 
jak tysiącom jego równolatków, rodziców i dziadów przy-
szło żyć w czasie historycznie rzecz ujmując niespotyka-
nym w dziejach ludzkości . W czasach, gdy śmierć stała się 
najokrutniejszym z ludzkich doświadczeń, dotykających 
wszystkiego i wszystkich, a „zagłada” oznaczała codzien-
ność . . . A tymczasem nasz narrator nie wpada w żaden 
amok, nie histeryzuje, nie rozdziera szat, a tym bardziej 
nie infantylizuje swojej opowieści, lecz prowadzi ją spo-
kojnie, używając w zasadzie czasu przeszłego, choć raz po 
raz sięga po czas teraźniejszy, który dystans przeszłości 
przemienia w gwałtowne „teraz” . Weźmy przykład z po-
czątku wojny, gdy zaczynają się budzić uśpione czy przy-
czajone w pozornym ładzie społecznym demony niena-
wiści, a polscy żołnierze z rozbitych oddziałów znajdują 
śmierć lub rany nie w bitwach, lecz pod widłami czy to-
porami rzekomych współobywateli . . .

„Rano znowu było spokojnie i cicho . Z Jankiem wypę-
dziliśmy do lasu krowy . Krowy się pasły, a my bawiliśmy 
się strzelając do drzew z łuków, nasłuchując, czy nie lecą 
przypadkiem samoloty . Niebo ucichło, tylko od Maryni-
na z lasu poszczekiwał karabin maszynowy […] Co kilka-
naście minut ktoś walił krótkimi seriami .

Chyba to cekaem – mówię Jasiowi .
Może?
Ten chociaż ode mnie starszy, nie jest ze strzelaniem 

osłuchany . Potrafi tylko z odległości kilkunastu metrów 
trafić z procy w tabliczkę na słupie telegraficznym, a na-
wet rozbić szklany izolator . Wiemy, że tego robić nie wol-
no, ale teraz jest wojna i nikt na to nie zwraca uwagi . Nu-
dzi się nam i z tych nudów otrząsamy zielone jeszcze, 
cierpkie dzikie gruszki . Gdyby je wsypać pod siennik, to 
by się może ulęgły, ale teraz są jeszcze cierpkie, aż usta 
wykrzywia .

Nawet nie zauważyliśmy, kiedy podszedł do nas nie-
znany mężczyzna . Uciekinier? Podróżny? Jeszcze młody, 
w ciemnym garniturze . Na ramieniu pusty plecak .

Można tych gruszek pozbierać? – pyta trochę nieśmia-
ło, jakby zawstydzony .

Są twarde i cierpkie, nie nadają się do jedzenia .
Nie szkodzi . Można?
Można – występujemy w roli gospodarzy .

Zaczął nagarniać je do chlebaka i upychać w kiesze-
niach […]” (s . 142–143) .

Ale im głębiej w wojnę i zbrodnię, tym okrutniejsze ob-
razy się pojawiają . Oto przeraźliwa scena zagłady powur- 
skich Żydów, których najpierw spędzono do getta, a po 
jakimś czasie wygnano na przyleśną wydmę i wszystkich 
zastrzelono:

„Nas już podnieca dziecięca ciekawość . Chcemy wie-
dzieć, jak to naprawdę było, co się stało […] Pierwszy 
przybiegł Tadek Michalski .

– To tam, na strojce, na piaszczystych wydmach – mówi 
pospiesznie . – Niemcy przyjechali samochodami . Obsta-
wiała i pędziła ich nasza [tzn . ukraińska – przyp . J . F .] mi-
licja . Chodźmy zobaczyć! […] Piach wydmy, w którym 
lubiliśmy się bawić . Może temu młodemu Ukraińcowi 
w wysokich z cholewami butach też coś się przypomniało 
z dzieciństwa, bo chodził wśród obrzeży prostokątów, pa-
trzył, ale nic tam ciekawego nie mógł wypatrzeć . Grzeb-
nął nosem buta tu i tam . Płytkie dołki wyrównywały osy-
pujące się z boku ziarenka […] Wreszcie się zdecydował . 
Wszedł . Pod jego butami zaczęło się łagodnie uginać . Sta-
wał w różnych miejscach i całym ciężarem mocno naci-
skał . Po naciśnięciu obok buta pojawiały się wydmuchiwa-
ne z dołu niewielkie dołeczki . On to zauważył .

Baczte, baczte . Żyd szcze i teper perdyt’ [ . . .]” 
(s . 238–240) .

Znamienne są tu dwie perspektywy czasu: podstawowy 
czas narracyjny, czyli przeszły, który bez zapowiedzi, nie-
omal automatycznie przechodzi w czas teraźniejszy, ude-
rzając jak obuchem naocznością dziania się tu i teraz, by 
po chwili, niczym ten piasek nad dołami z pomordowa-
nymi ludźmi osypać się znowu w uspokajający czas prze-
szły . . . „To było, kiedyś, kiedyś . . . A może i nie było . . .” syczą 
bezwolne ziarenka czasu . . .

Na autentyzm, na naoczność tych opowieści wołyń-
skich „pracuje” również roztropne gospodarowanie sty-
lizacją językową, w której w zasadniczy postaw języka 
polskiego wplatają się barwne skrawki językowej pstro-
kacizny dawnego Wołynia: wszechobecny ukraiński, nieco 
rosyjskiego, łamańce żydowsko-polskie, niemiecki . . . Kie-
dyś ten melanż ludów, wiar, języków i obyczajów tworzył 
niezwykle barwną dawną Rzeczpospolitą, którą z takim 
trudem i bezskutecznie próbowano odtworzyć po odzy-
skaniu niepodległości w 1918 r ., nie bacząc, że mit Wiel-
kiej Rzeczpospolitej rozbił się w ciągu wieku niewoli na 
nieskładalne w dawną całość samodzielne mity: litew-
ski, ukraiński, białoruski . . . Jakże boleśnie tę nieodwracal-
ną przemianę przyszło przeżyć (lub nie przeżyć) dawnym 
w miarę zgodnie koegzystującym sąsiadom . . . Doskonale 
to widać w dziecięcych wspomnieniach Józia z Powurska . . .

Jeszcze kilka słów o kompozycji tomu . Jak wspo-
mniałem wcześniej, pierwsze wydanie Znad Stochodu 
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uzupełnił autor o publicystyczny rozdział Powroty . Per-
spektywa narracyjna i zarazem epicka ulega tu radykalnej 
zmianie . Zięba opowiada tu o wieloletnich staraniach, by 
odwiedzić „kraj lat dziecinnych” . Pisze:

„Przez kilkadziesiąt lat pozostawałem bez możliwości 
i nadziei odwiedzin miejsca, gdzie rozpoznawałem pierw-
sze tajemnice «tego i tamtego» świata . Utrwalony w pa-
mięci świat dziecka stawał się coraz bardziej literacką fik-
cją . Pragnąłem ją urealnić i skonfrontować, ale to było 
niemożliwe, gdyż przekroczenie «bratniej granicy» obwa-
rowane było twardymi sowiecko-peerelowskimi przepisa-
mi, których nie potrafiłem pokonać” (s . 285) .

Wreszcie wewnątrzobozowa „żelazna kurtyna” uchyli-
ła się pod koniec lat siedemdziesiątych, a ostatecznie roz-
padła się po upadku Związku Radzieckiego i wkroczeniu 
Ukrainy na drogi upragnionej przez wielu niepodległości . 
Powrót po latach nie jest jednak radosny:

„Patrzyłem na piaszczyste wydmy porośnięte zszarza-
łą już jesienną trawą . Pamięć przywołała przysypane cien-
ką warstwą świeżego piachu doły, buty przyciskające le-
żących, naszego sąsiada i jego córkę, która nie chciała 
starego ojca opuścić . . .” (s . 293) .

W innym miejscu:
„W nieładzie rozrzuconych domów zginęła dawna uła-

dzona wieś i osada . Pozostał jedynie ten sam niewielki 

budynek kolejowej stacji z napisem «Powursk» i to, co zo-
stało z naszego kościoła .

Nasz dom ocalał, ale bez drzwi prowadzących do skle-
pu, bez ułożonego przed nim chodnika . Obco wyglądały 
pomalowane na niebiesko obramowania okien – zmalał, 
zubożał […] Wróciłem zgnębiony . To, co zachowała dzie-
cięca pamięć, zdegradowała i zniszczyła sowiecka rzeczy-
wistość . Nie było do czego powracać” (s . 287) .

A jednak wracamy . A jednak musimy „tam” wracać . 
Nie tylko dlatego, że Wołyń woła nas po imieniu jako swo-
je dzieci, ale przede wszystkim dlatego, że winni jesteśmy 
pamięć tysiącu lat naszych związków – lepszych, gorszych 
i zgoła tragicznych – ale przecież autentycznie naszych .

Wołyń to kawałek naszej historii i nie można go ani od-
ciąć niczym zbędny lub chory fragment organizmu, ani 
wyprzeć z pamięci w imię „lepszego jutra” niezaburzane-
go przez koszmarne sny . . . Doskonale pokazuje to książka 
Józefa Zięby, w której Wołyń, Polesie, Powursk z jego wy-
dmą, z jego Powurskim Jeziorem, poligonem, „dębem Pił-
sudskiego” (spiłowanym przez Ukraińców w pierwszych 
dniach wojny 1939 r .), stacją kolejową, rodzinną chatą au-
tora stanowią namacalną realność – miejsce szczęścia i łez, 
„gdzie rozpoznawałem pierwsze tajemnice «tego i tamte-
go świata»” . . .

Józef Franciszek Fert

Znad Stochodu (pocztówka niemiecka)
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Trudno oderwać się od historii Wołynia . Szczegól-
nie od tej najnowszej, ze wszech miar tragicznej, którą pa-
miętają i/lub po prostu tworzyli żyjący wśród nas Wo-
łyniacy – uciekinierzy, przesiedleńcy, nieliczni ocaleni 
z zagłady przez szlachetnych Ukraińców . . .

Nasza lubelska biblioteka wołynianów wzbogaciła się 
ostatnio o dwie ważne książki wspomnieniowe . Józefa 
Zięby – drugie, poszerzone wydanie opowieści przywo-
łanych z dzieciństwa: Znad Stochodu. Wspomnienia wo-
łyńskie (Lublin 2018); i po raz trzeci wydana pewnego ro-
dzaju dwuczęściowa monografia Kisielina i okolic1, dzieło 
nieżyjącego już Wołyniaka, Włodzimierza Sławosza Dęb-
skiego (1922–1998) – Było sobie miasteczko. Opowieść wo-
łyńska (Lublin 2017) . Pierwsze wydanie książki Dębskie-
go, to jego opus magnum, ukazało się w 2006 r ., drugie 
– w 2011 r . Wszystkie trzy edycje ukazały się w lubelskiej 
oficynie wydawniczej Polihymnia, ale same wspomnienia 
powstawały przez wiele lat, a data 1991 r ., jaka pojawia się 
na końcu drugiego rozdziału, oznacza moment zamknię-
cia różnorodnych prac naszego monografisty, nie – koniec 
tej historii . Na kanwie książki Dębskiego powstał również 
paradokumentalny film – Było sobie miasteczko (rok pro-
dukcji: 2009)2 .

Przywołuję oba zbiory wspomnień wołyńskich – Zięby 
i Dębskiego – mimo że tak zasadniczo się różnią, szczegól-
nie w sposobie prowadzenia narracji, bo przecież zawiera-
ją fakty i obrazy podobnie odtwarzane z pamięci autorów 
i znajomych; w przypadku Zięby są to wołyńskie wspo-
mnienia rekonstruowane z perspektywy kilkuletniego 

1 W . S . Dębski: Było sobie miasteczko. Opowieść wołyńska . Wyd . III . Lublin 2017 . 
Cz . I: Czas pokoju do 1939 roku, s . 27–353; cz . II: Czas wojny 1939–1944, s . 355–
520 . Ponadto w książce znajdujemy na prawach dopowiedzeń i aneksów tak-
że inne wypowiedzi, m .in . interesujące wprowadzenie Leona Popka, biogram 
Włodzimierza Dębskiego pióra Władysława i Ewy Siemaszków oraz posłowie 
wnuczki autora Ulesławy Lübek . Książka jest niezwykle bogato ilustrowana 
zdjęciami, szkicami autorstwa Dębskiego i licznymi zestawieniami tabelarycz-
nymi . Pewnym mankamentem jest jednak brak indeksów (osób i miejscowości) .
2 Było sobie miasteczko, film odwołujący się do Opowieści wołyńskiej Włodzi-
mierza Sławosza Dębskiego, wyprodukowany przez Telewizję Polską w 2009 
r .; scenariusz i reżyseria: Tadeusz Arciuch i Maciej Wojciechowski; muzyka: 
Krzesimir Dębski; zdjęcia: Jan Paweł Pełech . W filmie występują autentyczni 
świadkowie tragedii kisielińskiej, m .in . żona Włodzimierza Dębskiego, Anie-
la ze Sławińskich; jednym z głównych komentatorów historii Kisielina jest tu 
Krzesimir Dębski .

dziecka, w przypadku Dębskiego Wołyń wspomina czło-
wiek dojrzały i ogromnie doświadczony, sięgający pamię-
cią i różnorodną wiedzą do swoich spostrzeżeń i przeżyć 
z lat młodości, który zresztą osobiście uczestniczył w sa-
mobronie Polaków, a w wyniku napaści banderowców na 
kościół i plebanię w rodzinnym Kisielinie został ciężko 
ranny, a następnie uratowany m .in . dzięki pomocy Ukra-
inki Luby Parfeniuk; po latach w filmie wspomina ją bli-
ska krewna z miasteczka, dziś wynędzniałej i zapuszczo-
nej wioszczyny . . .

Kisielin Dębskiego to miasteczko usytuowane w pobli-
żu źródeł Stochodu, w linii prostej patrząc na wschód od-
dalone około 30 km od Łucka, równie tyle kilometrów 
dzieli je w stronę zachodnią od Włodzimierza Wołyń-
skiego, około 40 km w stronę północną od Kowla i około 
50 km na północny wschód od Powurska, gdzie urodził 

Inny Wołyń? (cz. II)
Miasteczko nad Stochodem

Józef
Franciszek
Fert
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się dziesięć lat młodszy od Dębskiego autor „wspomnień 
wołyńskich” – Józef Zięba . W czasach, o których opo-
wiada Dębski, Kisielin zamieszkiwało około tysiąca lu-
dzi; przeważała ludność żydowska (około 50%); Ukra-
ińcy i Polacy stanowili niemal po równo prawie drugą 
połowę mieszkańców, prócz tego mieszkały tu pojedyn-
cze rodziny z innych nacji: Czesi, Niemcy, Rosjanie . . . Ki-
sielin był swoistym „centrum” kulturowym całej „okoli-
cy”, a jak opowiadają starzy mieszkańcy w filmie Było sobie 
miasteczko, wszyscy żyli niebogato, ale na ogół zgodnie 
i przyjaźnie, jak świadczą chociażby małżeństwa miesza-
ne i wspólnie przeżywane różne zdarzenia codzienności 
i świąt . Ich wypowiedzi zarejestrowane na potrzeby fil-
mu pokazują równocześnie, jak bardzo została wyparta 
ze świadomości „tutejszych” krwawa historia ich społecz-
ności, w której sprawcami nierzadko byli najbliżsi krewni 
lub dobrzy znajomi filmowych rozmówców . . . Szczególnie 
przygnębiająco wybrzmiewa to w ustach przedstawicie-
li młodszych pokoleń, którzy niekiedy wręcz zaprzecza-
ją faktom lub je karykaturalnie przeinaczają, mówiąc na 
przykład, że rzeź wołyńska była konsekwencją wojny pol-
sko-ukraińskiej, rzekomo równoległej do ówczesnej woj-
ny światowej . . .

Dębski w pierwszej części swej opowieści przywołuje 
niezwykle skrupulatnie wiadomości o ludziach, warun-
kach ich egzystencji, przynależności narodowej . Kisielin 
otaczało kilkanaście „koloni” czy przysiółków, jak Twe-
rynie, Kolonia Dunaj, Woronczyn, Kolonia Jachimówka, 
Rudnia, Kolonia Janów, Zapust i in . Te opisy oraz przyto-
czenia ustnych relacji Wołyniaków z Kisielina i okolic to 
prawdziwe studium etnograficzno-socjologiczne . Autor 
nie tylko posługuje się rekonstrukcjami statystycznymi, 
nie tylko ilustruje wygląd obiektów gospodarczych (chaty, 
stodoły, kapliczki itd .), ale odtwarza – zapewne z pomocą 
jakichś map i planów – usytuowanie osad i obiektów fizjo-
graficznych w przestrzeni, tworząc odręczne szkice, pla-
ny i mapy . Naprawdę – imponująca pamięć3 . Sięgnięcie do 
satelitarnych map internetowych uświadamia, jak bardzo 
ta kraina zmieniła się po roku 1943 . . . Z ludnej „okolicy” 
pozostało mniej więcej 30% mieszkańców, żyzne, z takim 
trudem wydarte naturze i odbudowane z ruin i dewasta-
cji pozostawionych po pierwszej wojnie światowej tereny 
pokryły na nowo lasy, łąki, oczerety i błota . Można powie-
dzieć, że niezatarte ślady dawnego Kisielina i okolic zosta-
ły jedynie w ludzkiej pamięci .

Ta część „księgi pamięci” o Kisielinie zawiera obszer-
ny słownik rodów zamieszkujących miasteczko oraz 
bliższe i dalsze miejscowości . Wśród mieszkańców po-
jawia się m .in . ród Kraszewskich i oczywiście postać 

3 Krzesimir Dębski wskazuje w przywoływanym tu filmie tę cechę umysłowości 
ojca jako wręcz dotkliwą przypadłość jego psychiki i w konsekwencji niebłahą 
dokuczliwość w życiu rodzinnym .

najznakomitszego spośród nich, Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, który urodził się wprawdzie w Warszawie, a dzie-
ciństwo spędził u swej babci w Romanowie, niedaleko 
Włodawy, ale w późniejszym czasie zamieszkał z rodzi-
ną w Hubinie, należącym również do gminy kisielińskiej . 
Dębski notuje, że Kraszewscy „to najliczniejsza rodzina 
na terenie parafii i gminy kisielińskiej . Mieszkali głów-
nie w Kisielinie, Rudni, Jachimówce, a także w Zapuście, 
Dunaju, Lipniku, Mołczanowie” (s . 191) . Protoplaści rodu 
Kraszewskich wywodzą się jednak zarówno z Wołynia, jak 
i z Litwy .

W jak różnych stronach mieli swe pierwotne korze-
nie polscy Wołynianie pokazuje szczegółowe zestawie-
nie na stronach 221–237 . Tabela ta uzmysławia nam, że 
Wołyń w czasach Pierwszej Rzeczpospolitej zamieszkiwa-
ły rody wywodzące się pierwotnie właściwie z całego ob-
szaru państwa polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, a także przybysze z innych krajów, którzy na równi 
z miejscowymi mogli się dorobić szlachectwa za szczegól-
ne zasługi dla kraju . Ich losy przywołuje autor z pamię-
ci rodzinnej i/lub ze wspomnień potomków kisielińskich 
rodów, którym udało się ocalić życie . Sięga również do 
popularnych herbarzy – Kaspra Niesieckiego, Adama Bo-
nieckiego i in ., żeby wzbogacić swoją wiedzę o klasyczne 
wiadomości heraldyczne . Są wśród Wołyniaków „herbo-
wi”, ale też zwyczajni rzemieślnicy, urzędnicy, nauczycie-
le czy rolnicy . Dębski tak kończy swoją opowieść o kisie-
lińskich rodach:

„Tylko tyle udało się odtworzyć z przeszłości rodów . 
Potomkowie wypędzonych z domów nie odziedziczy-
li ani kronik rodzinnych, ani nawet dokumentów lub fo-
tografii . Wypędzeni, zaczynając życie od nowa w obcym 
środowisku, często strwożeni, nie byli w stanie przeka-
zać nawet najogólniejszych wiadomości . Czasem też nie 
chcieli . Młodzi, jak to bywa, nie interesowali się rodowo-
dem, a opowieściom o czynach przodków, nie dawali wia-
ry […] Z 329 nazwisk, występujących na omawianym te-
renie, 202 jest pochodzenia szlacheckiego, czyli występuje 
u szlachty . Są to głównie nazwiska rodzin osiadłych tu od 
dawna” (s . 219) .

Autentyczna pasja etnograficzno-folklorystyczna Dęb-
skiego doskonale uzewnętrznia się w kolejnych rozdzia-
łach części pierwszej, zatytułowanej znamiennie Czas 
pokoju; znajdujemy tu prezentacje administracji kisieliń-
skiego urzędu gminnego, charakterystykę gminnej poli-
cji i niezwykle ciekawe studium szkolnictwa, które poka-
zuje, jak daleko poszły zmiany w tej dziedzinie już przed 
wojną, a przyspieszyły gwałtownie za naszych dni . Dęb-
ski – sam wieloletni nauczyciel i dyrektor różnych szkół, 
utalentowany muzyk i malarz amator – nie tylko opowia-
da o nauczycielach, uczniach, budynkach szkolnych i wy-
posażeniu uczniowskich tornistrów i piórników; z pasją 
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prawdziwego etnografa rysuje rzeczy codziennego i od-
świętnego użytku, dając nam niepowtarzalny obraz tam-
tej, bezpowrotnie utraconej rzeczywistości . Dotyczy to 
również dalszych rozdziałów tej książki, w których znaj-
dujemy bogate informacje o ówczesnych drogach i pojaz-
dach, o budownictwie i strojach, a nawet o fryzurach czy 
płotach i niezwykle barwne, a „uczone” wywody botanicz-
ne powiązane z fizjografią wołyńskich bezdroży .

Kolejny interesujący rozdział monografii Dębskie-
go dotyczy tamtejszego rolnictwa . Ze zdumieniem czy-
tamy: „Ziemię uprawiano jeszcze według starej zasady 
trójpolówki . To znaczy, że jeden kawałek odpoczywał, 
porastając trawą i wysianą czasem białą koniczyną . No-
sił on nazwę paraniny i służył jako pastwisko” (s . 275) . 
Nasz monografista trafnie zauważa niezwykły konserwa-
tyzm rolników, przekonanych, że „wszystko, co fabrycz-
ne, co zrobione maszynami, co zrobione według książki 
jest niedobre i jest gorsze od tradycyjnego . Mówiono, że 
siewnik nie da tego, co siane ręcznie . Twierdzono z ca-
łym przekonaniem, że najlepiej sypie zboże zebrane sier-
pem, a nie kosą czy żniwiarką . O sztucznych nawozach 
nikt nie chciał słuchać, może dlatego, że były drogie” (s . 
275) . Malowniczy obrazek tego czasu przywołuje Dęb-
ski, zapewne z autopsji:

„Wypas bydła w miejscowościach, gdzie były łąki gro-
madzkie, odbywał się zbiorowo . W Kisielinie o brzasku, 
po zachodniej stronie przy końcu ulic odzywał się dono-
śny długi sygnał na jednym dźwięku . Grał go na długiej 
butelce od wina – butelce z odciętym dnem, najstarszy 
Romaniuk o przezwisku Kocman . Otwierały się bramy 
zagród i na ulice wychodziły krowy poganiane przez 
gospodynie . Posuwając się na wschód, stado rosło . Co 
chwilę odzywał się buczący sygnał . Przechodziło przez 
centrum miasteczka śpiącego jeszcze, a potem wolno po-
suwało się przez Dębowiec wśród kurzu, powiększając 
się stale . Meta znajdowała się na Bortnicy […] krowy 
ze schylonymi łbami pasły się na krótkiej, lichej trawie . 
Powrót odbywał się pod wieczór . Obraz się powtarzał . 
Ciemniejące, zielone od mchu strzechy, niebieskie ścia-
ny domów, wiśniowe futryny i ramy okien, brązowe sta-
da wśród złocących się w ostatnich promieniach światła 
obłokach kurzu” (s . 276) .

Mój Boże, przecież ja pamiętam z dzieciństwa prawie 
dokładnie taką wieś! Daleko od Wołynia, daleko na za-
chód od Wisły, na południowych skłonach Gór Święto-
krzyskich, skąd mój ród, żyło się i działo nieomal iden-
tycznie . . . Ale jakież było mojej zdumienie, gdy po latach, 
po zupełnej rewolucji w sposobie bycia i gospodarowa-
nia w mojej rodzinnej Korytnicy nad Nidą podobne obra-
zy zobaczyłem w powiatowym, nadbużańskim miastecz-
ku Włodawie: wspólne, gromadzkie błonia nad Bugiem, 
pasące się ogromne – niestety, z czasem topniejące – stada 

owiec, krów i koni i jeden pastuch . . . Te stada wracały 
zgodnie i gromadne niczym po ścieżkach rajskich ogro-
dów „do siebie” na noc, a potem – witane przez gospody-
nie wychodzące po ich „odbiór” – skręcały sfornie do swo-
ich zagród . . . Bliski, jakże bliski mi jest ten dawny Wołyń, 
ten „inny Wołyń” . Najpiękniejszy pomnik tej krainy zna-
lazłem kiedyś u Józefa Czechowicza . I już nigdy nie roz-
stałem się z tym obrazem:

przez kresy
monotonnie koń głowę unosi
grzywa spływa raz po raz rytmem
koła koła
zioła

terkocze senne półżycie
drożyną leśną łąkową
dołem dołem
polem

nad wieczorem o rżyska zawadza
księżyc ciemny czerwony
wołam
złoty kołacz

nic nie ma nawet snu tylko kół skrzyp
mgława noc jawa rozlewna
wołam kołacz złoty
wołam koła dołem polem kołacz złoty4

Dalej snują się wspomnienia o sianokosach, żniwach, 
potrawach i ich przyrządzaniu; o strojach i obuwiu – nb . 
autor jak wytrawny etnograf nie tylko to wszystko opisuje, 
lecz dołącza odręczne rysunki: spodni, postołów (obuwia 
plecionego z drzewnego łyka); nie skąpi uwag o kosme-
tyce (m .in . o formach uczesania i fryzjerskich pomysłów 
– na „polkę” lub „pod makutrę” – to drugie praktykowa-
ne głównie u Ukraińców . . .) . Nie brakło uwag o sprawach 
narodowościowych, które jakoś szczególnie mocno za-
częły się odzywać po pierwszej wojnie światowej, a szcze-
gólnie po rozprawie z bolszewicką inwazją z 1920 roku . 
Naturalnie ogromny udział w tym spolaryzowaniu Wo-
łyniaków odegrała wszelkiego rodzaju propaganda, bo to 
był przecież już dwudziesty wiek, czyli czasy ogromnego 
postępu technicznego, i jeszcze większego – propagandy 
i kłamstwa . . .

Ale te narastające choroby dwudziestego wieku dopiero 
zbierały się niczym chmury burzowe, ciągnące od Prypeci 
4 J . Czechowicz: przez kresy . W: Tenże: Pisma zebrane . Red . J . Święch i in .: T . 1: 
Wiersze i poematy . Oprac . J . F . Fert, Lublin 2012, s . 174 .
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na południe, od Turii na wschód, od Styru – na zachód . . . 
Dębski opowiada nam dalej o świecie, którego już nie ma: 
o roku obrzędowym, na najważniejsze okresy kościelnych 
obrzędów podzielonym – o adwencie, Bożym Narodze-
niu, Wielkanocy, odpustach i pomniejszych świętach ka-
tolickich i prawosławnych; nie zapomina też o świętach 
żydowskich z Pesach (Paschą) na czele . Gorących barw 
dodaje opowieści czas zabaw i działalności artystycznej, 
która tak bardzo rozwielmożniła się w Polsce przedwo-
jennej . I coś zupełnie „dzisiejszego” – opowieści o popi-
sach i wyczynach sportowych, a szczególnie o zawodach 
lekkoatletycznych itd ., itd .

Moją uwagę przykuł szczególnie rozdzialik o mowie 
Wołyniaków . Wiem, wiem – to troszkę skrzywienie za-
wodowe, ale muszę więcej o tym fragmencie wspomnień 
(czy wręcz studiów językoznawczych) Dębskiego opo-
wiedzieć, bo nic tak mocno o człeku nie mówi jak jego 
mowa . . . Jakże wyraziście objawił się tu głęboki talent mu-
zyczny Dębskiego, nb . ojca wybitnego muzyka Krzesimi-
ra Dębskiego, który pozostawił piękne świadectwo swej 
wierności Wołyniowi w „wywiadzie-rzece” – Jestem czło-
wiekiem Kresów. Rozmowy z Krzesimirem Dębskim . Roz-
mawiała A . Świderska-Schwerin (Kraków 2007) . Jak pisze 
Dębski: „Pod względem językowym teren całej parafii to 
istna wieża Babel, głównie w dialektach i gwarach . Gdyby 
ta wieża istniała do dziś, byłby to prawdziwy raj dla języ-
koznawców” (s . 339) .

Ku końcowi części pierwszej wpadamy w objęcia nie-
poskromionego śmiechu; Dębski przywołuje w rozdziału 
Z tego się śmiano obfitą garść anegdot i bon motów zebra-
nych z nadstochodzkich łąk i zagajników . Może przynaj-
mniej jedną historyjkę tu przywołam:

„Hrabia Jan Olizar (koniec XIX w .) był to dobry czło-
wiek, ale na niczym się nie znał . Bywało, jakiś gospodarz 
przychodzi i prosi o pozwolenie o wycięcie kilku olch 
w lesie .

«Dobrze, mój kochany, ale jak będziesz wracał, to zgłoś 
się do pałacu, ja zejdę i zobaczę, czy czasem dębów nie 
wieziesz» . Gospodarz wraca z dębami, staje przed pała-
cem . Hrabia wychodzi, ogląda drzewa i pyta:

«Co wieziesz mój kochany?»
«Ano, olchy, proszę jaśnie pana hrabiego!»
«A to dobrze, dobrze . . . na drugi raz możesz więcej ściąć 

olch»” (s . 347) .
*
Spokojny, wielonurtowy tok opowieści, snującej się 

po wołyńskich wertepach niczym leniwy Stochód, z nie-
ustannymi odniesieniami do przedwojennego i dawniej-
szego Kisielina i okolic, przerywa w pewnym momencie 
tragedia czasów nowszych, zebrana w rozdziale drugim, 
zatytułowanym Czas wojny 1939–1944 .

Zaczynało się w miarę niegroźnie, ale z każdym 
dniem od wkroczenia armii rosyjskiej 17 września 1939 
r . i utworzenia tu „sowietskoj własti” narastał terror po-
lityczny, a później – fizyczny, przede wszystkim nakła-
danie najrozmaitszych, uciążliwych „obowiązków”, jak 
dostawy wszelkich produktów rolnych, drakońskie po-
datki, szczególnie wobec Kościoła itd . Kolejny etap dra-
matu polskiej ludności na Wołyniu zaczął się w 1940 r ., 
gdy wielu mieszkańców gminy kisielińskiej objęła przy-
musowa wywózka na wschód, głównie na Syberię, skąd 
nigdy już nie wrócili lub ratując życie wywędrowali z ar-
mią Andersa . Dębski przytacza tabelę ofiar z jednej wsi 
Woronczyn, którą opracowali Zygmunt Gałkowski, Wła-
dysława Zdzymira i Helena Basak-Naliwko . Na liście 
znalazły się 44 rodziny, w sumie ponad dwieście osób . 
Pozostałą ludność polską i ukraińską poddano opresyj-
nej indoktrynacji i przymusowej kolektywizacji . Prym 
w tym procederze wiodła biedota wiejska, które skuszo-
na została perspektywą kołchozowych karier . . . W Kisie-
linie kołchoz powstał w 1940 r . włączając się w rabunko-
wą gospodarkę sowiecką, co wkrótce pociągnęło za sobą 
ogromne zbiednienie i zepsucie moralne mieszkańców 
tych ziem i tak przecież nie opływających w dostatki . 
Okupacja sowiecka na Wołyniu, analogicznie do proce-
sów „pierekowki”, jakimi wcześniej bolszewicy objęli po-
rewolucyjną Rosję, doprowadziła do prawie zupełnej de-
wastacji odwiecznych obyczajów i więzi wspólnotowych 
tutejszych mieszkańców .

Kolejny akt dramatu Wołynia, a właściwie wstrząsającej 
tragedii ludobójstwa zaczął się wraz z wkroczeniem armii 
niemieckiej w wyniku ofensywy „Barbarossa” rozpoczętej 
22 czerwca 1941 roku . Dębski wspomina: „Front przeto-
czył się przez te tereny szybko . Na odcinku Chołopecze – 
Mańków – Zaturce miała miejsce wielka bitwa pancerna . 
Sowieci stracili w niej przeszło trzysta czołgów, a Niem-
cy pięć” (s . 383–384) . Zaraz też nastały „nowe porządki”, 
w których pierwsze skrzypce – jak im się zdawało – zaczę-
li odgrywać nacjonaliści ukraińscy:

„[ . . .] prawa i obowiązki Żydów i Polaków zostały zrów-
nane, przy tym znacznie ograniczone w porównaniu 
z uprawnieniami Ukraińców . Na przykład godzina poli-
cyjna dla Żydów i Polaków rozpoczynała się o godz . 18, 
a dla Ukraińców o 21 […] Pojawiła się milicja z żółto-nie-
bieskimi opaskami na rękawach, śpiewając: «Smert, smert 
Lacham smert żydowsko-moskowskyj komuni» […] Są-
siedzi i znajomi Ukraińcy przestali się kłaniać i odpowia-
dać na pozdrowienia Polaków […] gazety w języku ukra-
ińskim […] z nieustającym upodobaniem naśmiewały 
się z języka polskiego . Mickiewicz był największym par-
taczem w porównaniu z Szewczenką […] Polacy nie pozo-
stawali dłużni […] jedno jest bardzo pouczające: polskie 
– przepraszać, ukraińskie pereprochuju . Wystarczy w nim 
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przesunąć akcent na przedostatnią sylabę, a wyjdzie wul-
garne wyzwisko w miejsce przeprosin” (s . 385) . Wkrótce 
też zaczęły się masowe wywózki „na roboty” do Niemiec 
(zestawienia na s . 390–392) .

Ale najpierw najcięższe ofiary poniosła społeczność 
żydowska: „Los Żydów od momentu wkroczenia Niem-
ców był tragiczny . W trzecim dniu wojny w sąsiednim 
miasteczku Oździutycze zamordowanych zostało 250 Ży-
dów . Spalone też zostało całe centrum” (s . 386) . Następ-
nym krokiem było utworzenie w Kisielinie getta, które 
jak się niezadługo okaże było tylko przygrywką do cał-
kowitej eksterminacji stłoczonych w nim Żydów . Dębski 
opowiada o tym szczegółowo w rozdziale Getto w Kisieli-
nie i jego likwidacja (s . 399–403) . Do getta kisielińskiego 
od 1 listopada 1941 r . spędzano Żydów także z okolicz-
nych wsi . Straszliwy koniec przyszedł 15 sierpnia 1942 
roku, gdy wywieziono wszystkich i w pobliżu kisieliń-
skiego cmentarza wymordowano strzałami w tył głowy . 
Jak podaje Dębski niektórym Żydom udało się uciec, ale 
zostali wkrótce wyłapani przez ukraińskich milicjantów 
i zamordowani; podobno uratowała się jedynie jedna 
osoba . . . W następnej kolejności wymordowano wszyst-
kich Cyganów, których również pogrzebano w zbiorowej 
mogile obok Żydów .

Na przedwiośniu roku 1943 zaczyna przybierać na 
sile akcja zamachów i morderstw na Polakach . Przewo-
dzi im OUN-UPA, ale też włączają się do krwawej roz-
prawy z „Lachami” niezidentyfikowane bandy zbrodnia-
rzy . W odpowiedzi ludność polska poczęła organizować 
grupy oporu; niestety, słabo uzbrojone lub bezbronne, 
a tymczasem młodzi Ukraińcy (chłopcy i dziewczęta) 
licznie zasilali oddziały UPA lub samoobrony działają-
ce w okolicy Kisielina . „Ukoronowaniem” tego procesu, 
zwanego z ukraińska „oczyszczuwalna akcja UPA”, była 
napaść na kościół w Kisielinie i jego rozpaczliwa obro-
na . Tę tragiczną historię Dębski opowiedział niezwykle 
szczegółowo, jako że od początku do końca uczestniczył 
w zdarzeniach, które rozegrały się w niedzielę 11 lipca 
1943 roku . Części oblężonych udało się przeżyć, mimo 
nieustannego ostrzeliwania kościoła i plebanii, mimo 
podpalenia budynków . Bronili się, rzucając czym popa-
dło w bandytów, głównie cegłami, i na tyle skutecznie, 
że ci późną nocą odstąpili od oblężenia, co umożliwi-
ło pozostałym przy życiu ucieczkę lub schronienie się 
w lasach i zabudowaniach Ukraińców, którzy nie brali 
udziału w napadzie . „Dzięki obronie uratowało się oko-
ło 80 osób” (s . 434) . Autor odwołuje się w swej relacji do 
różnych świadectw uczestników lub świadków tego dra-
matu . Jego opowieść koncentruje się na akcji w Kisieli-
nie, ale w dalszym ciągu przywołuje wspomnienia Po-
laków z okolicznych miejscowości, w których również 
doszło do aktów bandyckiej przemocy . Są tu wstrząsające 

obrazy mordów w Rudni nad Turią . „Straty Rudni to 
75 osób zamordowanych w domach i 8 osób dnia po-
przedniego w kościele kisielińskim, czyli prawie poło-
wa mieszkańców tej czysto polskiej wioski, która spalo-
na przez bandytów, przestała istnieć . . . I podobnie stało 
się z mieszkańcami innych okolicznych wiosek: Zapustu, 
Dymitrówki, Łukowa, Oździutycz, Twerdyń, Wysokiej, 
Kolonii Kurant, Moczułek, Antonówki, Dunaju, Stud-
ni, Helenowa, Makowa, Bereska, Żurawca, Woronczyna, 
Aleksandrówki, w której większość mieszkańców zosta-
ła zamordowana (tu obszerne relacje świadków drama-
tu), Adamówki, Janowa, Jasieńca, Zielonej, Warszawki, 
Zabrza, Jachimowki i Niedźwiedzich Jamach . Przywo-
łałem wszystkie nazwy miejscowości, tak, jak uczynił to 
Dębski, który w ten sposób starał się upamiętnić strasz-
liwą rzeź polskich Wołyniaków w okolicach Kisielina . . .

Po tych krwawych rozprawach część Polaków ocala-
ła z pogromu różnymi drogami starała się uciec za Bug . 
Opowiada o tym rozdział Exodus, w którym również do-
puszczeni do głosu zostali świadkowie zdarzeń . Najszcze-
gółowiej opisane są losy samego autora, który został ciężko 
ranny podczas napadu Ukraińców na kościół kisieliński: 
„Ranny w kościele ośmioma odłamkami granatu, leżałem 
w stodole u Parfeniuków – Ukraińców mieszkających na 
chutorze . Doglądali mnie tam ojciec i matka . Dochodząc 
zmieniali opatrunki . Jeść mi przynosiła Anielka Sławińska, 
moja miłość” (s . 488) . Po szczęśliwym dotarciu do szpita-
la w Łokaczach, został poddany intensywnej kuracji, m .in . 
amputowano mu nogę, a następnie wraz z uciekającymi 
na zachód Polakami trafił do Włodzimierza Wołyńskiego, 
gdzie znów trafił do szpitala, a po wyleczeniu, w styczniu 
1944 włączył się w akcję partyzancką 27 . Wołyńskiej Dywi-
zji AK ostatecznie rozbrojonej przez Rosjan 23 lipca 1944 r . 
w Skrobowie na Lubelszczyźnie . Autor opowiada również 
o losach innych uciekinierów z Wołynia, którym udało się 
uratować życie, m .in . dzięki pomocy niektórych niewyzu-
tych z ludzkich uczuć Ukraińców . . .

Tę straszną opowieść kończy rozdział Wspominki o za-
mordowanych, zawierający mniej czy więcej rozbudowa-
ne sylwetki ofiar rzezi na Wołyniu oraz posłowie, napisa-
ne przez wnuczkę autora Ulesławę Lübek . Oto fragment 
jej wypowiedzi:

„Cieszę się, Drogi Czytelniku, że zdecydowałeś się 
poznać ten «wołyński» fragment historii narodu […] 
dotyczy moich najbliższych – babci i dziadka . Wyda-
rzenia te odcisnęły na nich ogromne piętno . Na każdym 
dniu ich późniejszego życia . Ale nie jest moim zamia-
rem podburzanie nikogo […] Bez względu na okolicz-
ności, trudy, niesprzyjające warunki trzeba zawsze mieć 
nadzieję” (s . 553) .

Józef Franciszek Fert
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Późnym rankiem wyjechałam z Hrubieszowa, gdzie 
mój syn – Karol – przybył na konsultację naukową zwią-
zaną z tematem swojej pracy doktorskiej, do profesora 
Wiktora Zina – promotora . Profesor od wielu lat przyjeż-
dżał tu do swojego rodzinnego gniazda na część urlopu, 
aby, jak mówił, pooddychać Kresami i poszkicować ocala-
łe z pożogi wojennej dworki, cerkiewki i kościoły .

Jechałam pierwszy raz w życiu drogą na Strzyżów, Zo-
sin, Horodło, gdzieś w rejon Bereźnicy, ale, jak mi powie-
dziano w hrubieszowskim hotelu, innej brukowanej dro-
gi nie ma, więc mimo licznych zakrętów dostosowanych 
do linii Bugu, pobłądzić nie można, a więc droga zapro-
wadzi do celu .

Moje wspomnienia związane z tą częścią doliny Bugu 
sięgały już ponad czterdziestu pięciu lat, kiedy to jako bar-
dzo młoda dziewczyna zostałam rzucona tu przez los na 
kilka tygodni . Obraz rzeki i rozległych łąk, a szczegól-
nie zapach skoszonej i podsychającej trawy, kołatały się 
w mojej pamięci jako obrazy żywe, ale zarazem uporczy-
we mimo upływającego czasu . Teraz jechałam samocho-
dem Karola dość wolno, a to z uwagi na bezpieczeństwo 
i chęć obserwowania nie tylko marnej nawierzchni drogi, 
ale także okolicy . Zabudowa była uboga, szara i to nie tyl-
ko z powodu szarych ścian, ale także szarych dachów, po-
wszechnie krytych eternitem .

Bug do tego czasu pozostał jako jedna z nielicznych 
pierwotnych i dzikich rzek środkowej Europy . Pamiętam, 
że pełno w niej było wirów, zapadlisk i zmiennych głę-
bin, naniesionych konarów i bali powalonych drzew . Rze-
ka w tych okolicach była niewielka, ale niebezpieczna .

Obserwując kształt drogi, a także okoliczne stare drze-
wa, pomyślałam, że to powinno być tu .

Zatrzymałam samochód i wysiadłam . Okolica w tym 
miejscu była pusta, tylko na horyzoncie majaczyły zabu-
dowania miejscowości Bereźnica, bo to obwieszczała pod-
niszczona przydrożna tablica .

Usiadłam na poboczu drogi obok samochodu, na zwa-
lonej kłodzie potężnej topoli . Ruch pojazdów był niewiel-
ki, toteż mogłam zatopić się w zupełnej ciszy . Cicho było 
do tego stopnia, że wyraźnie mogłam odróżnić bzycze-
nie trzmieli, skrzypcowe pojękiwanie pszczół, czy inne 

odgłosy koncertowania much i łąkowych owadów . Prze-
strzeń między nadbrzeżnymi zaroślami rzeki a moim po-
stojem wypełniała rozległa łąka . Prócz owej ciszy i muzy-
ki owadów, bardzo silnym bodźcem utrwalonym w mojej 
pamięci były zapachy suszonego siana . Prawdopodob-
nie do tego czasu łąki pozostały niezmienione, naturalne 
z „tuziemczym” wymieszaniem traw, ziół i chwastów . Da-
wało to po kilku dniach od skoszenia, przy suchej i sło-
necznej pogodzie aromat trudny do opisania, poza okre-
śleniami; rozkosz i zachwyt .

Siedząc na kłodzie topoli, wystawiłam twarz do słońca, 
zamknęłam oczy . Dopiero po kilku minutach uświadomi-
łam sobie podstawowe pytania: Jaki jest cel mojej podró-
ży? Dokąd, czy też do kogo zmierzam?

Ta bardzo dawno zapoznana kobieta, którą poznałam 
w dniu bardzo tragicznym w moim życiu, miała na imię 
Katarzyna . Jechałam więc po tych przeszło czterdziesto 
pięciu łatach, aby spotkać się z Katarzyną . Nie miałam po-
jęcia o tym, gdzie dokładnie mieszka, ani też, czy ją za-
stanę w domu i jak zostanę przyjęta? W tamtym czasie 
byłam siedemnastoletnią dziewczyną, uciekającą z pozo-
stawionego rodzinnego domu, pełną lęku, ale też instynk-
tu samozachowawczego, jak dzikie, tropione zwierzę . Ten 
obraz pojawiał mi się w tych przebytych latach w wielu 
snach, a także na jawie .

***
W tamtym pamiętnym dla mnie dniu było pogodnie, 

świeciło słońce, a wokół panowała cisza . Mama wczesnym 
rankiem udała się na piechotę do sąsiedniej wioski, gdzie 
od kilku tygodni kupowała chleb u młynarza . Tym razem 
także był to główny cel podróży . Mimo że już prawie rok 
upłynął od czasu, gdy przetoczył się główny front wojenny 
ze wszystkimi okropnościami, tu nad Bugiem czasy były 
dalej niespokojne i niebezpieczne . Wprawdzie masowe 
mordy na Wołyniu jak gdyby wygasły jeszcze przed prze-
toczeniem się nawały frontowej, ale zdarzały się napady, 
kradzieże i pogróżki pod adresem ocalałych rodzin pol-
skich; że to nie ich miejsce, że teraz tu prawdziwa Ukra-
ina . . . Nawet kobiety krzyczały: – Wynoście się na tam-
tą stronę rzeki . Oczywiście chodziło głównie o przejęcie 

Wiry

Stanisław
Leon
Popek 
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wyżej od ukraińskich postawionych gospodarstw, lep-
szych zabudowań i lepiej wyposażonych domostw . . . Mama 
coraz częściej powtarzała, że nasze dni są tu policzone .

Z usposobienia byłam tak zwaną sową, lubiłam długo 
siedzieć, czytać czy tylko rozmyślać, więc jak tylko mo-
głam, to rankiem uwielbiałam dłużej pospać, a nawet 
przed wstaniem poprzeciągać się na wygodnym łóżku .

Tak było także tamtego czerwcowego ranka 1945 r . 
W pewnym momencie, jeszcze nie w pełni rozbudzona, 
posłyszałam otwieranie drzwi . Pomyślałam, to niemożli-
we, żeby mama wróciła . . . Odezwały się kroki w sionce, na-
stępnie w kuchni, mocne, nieregularne, a więc nieznane . . .

Zamarłam z przerażenia, sparaliżowana, jak zwierzę 
pod hipnotyzującym wzrokiem węża boa . Wzrok wlepio-
ny we mnie, w moją postać, nie był wzrokiem ostrym, 
przejrzystym, lecz jawił się w resztkach mojej świado-
mości jako spojrzenie niewyraźne, przymglone . Poczu-
łam także w tym samym momencie przebrzydły odór 
samogonu .

Wreszcie bełkotliwie wypowiedziane słowa: „ty Polacz-
ka – Julka mną pogardziłaś! To ja teraz sobie ciebie wezmę 
i zajebie ciebie na śmierć” . . .!

– A więc to Bazyli . . .!
Paraliż ogarnął całe moje ciało . Nie mogłam poruszyć 

ani ręką, ani nogą, Moja świadomość zawęziła się do ma-
łej szparki rozumienia rzeczywistości .

Szumiało mi w uszach, serce tłukło jak kowalski młot . 
Nie wiem do dzisiaj, po tych wszystkich latach, ile to cza-
su mogło trwać; to człapanie ciężkich butów i te słowa: 
 . . .mną pogardziłaś!  . . .mną pogardziłaś!  . . .mną pogardzi-
łaś! . . . I zajebie ciebie na śmierć . . .!  . . .na śmierć . . .!

Zdołałam jeszcze usłyszeć, jak Bazyli kładzie coś 
ciężkiego na stojące obok krzesło! Być może, że to był 
pistolet . . .

Później przez mgnienie chwili uchwyciłam wzrokiem 
to, jak się obnaża i jak sterczy mu to coś, na kształt indy-
czej szyi . . . W pewnym momencie zrzucił ze mnie okrycie 
i runął na mnie tym swoim ciężarem prawie dwumetro-
wego chłopa, a ja w przerażeniu poczułam jeszcze bardziej 
niż ten ciężar, przebrzydłą woń buraczanej samogonki .

Zanim zdołał we mnie wejść, jego ciałem wstrząsnęły 
drgawki, a z gardła wydobył się ponadludzki, ni to bek, ni 
to rżenie . . . Omdlał całym ciężarem, a ja w tym momen-
cie całą siłą mojego instynktu atakowanego zwierzęcia – 
oprzytomniałam! Jak błyskawica nawiedziła mnie myśl, że 
oto tu pod prześcieradłem, w słomie wyścielającej łóżko 
mam szpikulec . Szpikulec do szlachtowania świń . . . Mia-
łam go tam od dłuższego czasu za radą mojej mamy . Tak, 
na wszelki wypadek .

Tak więc, w tym momencie, błyskawicznie dźgnęłam 
to zwalone na mnie śmierdzące cielsko gdzieś pod żebra . 
Zawył jak mordowany niedźwiedź . Krew trysnęła na moją 

koszulę, a ja wówczas z olbrzymim trudem wydobyłam się 
spod tego ciężaru i tak zakrwawiona, w tej jednej, długiej 
koszuli nocnej, boso – wyrwałam przed siebie, nie my-
śląc nawet o kierunku ucieczki . Posłyszałam jeszcze tylko 
głuchy strzał, coś mnie zapiekło w lewe ramię, ale biegłam 
dalej, ile tylko siły w nogach, ile tylko tchu w piersiach . . .

***
Powoli wracałam do rzeczywistości . W  tym czasie 

panowała cisza, nie przejechał drogą jakikolwiek po-
jazd; samochód czy wóz zaprzężony w  konie, co dla 
mnie było dawnym wspomnieniem, ale dzisiaj stanowi-
ło już obraz egzotyczny . Nie przeszedł nawet pojedynczy 
przechodzień . . .

Słońce oświetlało moją twarz i zalewało swoimi pro-
mieniami całą pachnącą skoszoną trawą nadbużańską 
dolinę .

Gdy rozmyślałam o Katarzynie, na moje szczęście nad-
jechał na rowerze mężczyzna w średnim wieku, więc za-
pytałam: – Czy może mi Pan powiedzieć, czy tu w tej oko-
licy mieszka pani Katarzyna WiWińska? Dzisiaj może być 
już po siedemdziesiątce!

– A tak, mieszka! – odparł śpiewnym głosem mężczy-
zna . – Mieszka, ale trzeba pominąć całą wieś i później pod 
lasem skręcić w taką dróżkę, a ta zaprowadzi na podwórko 
Katarzyny . To od drogi głównej tylko jakieś 400 metrów, 
Od drogi widać nowy, murowany dom w sadzie, to dom 
córki Katarzyny . One mieszkają razem . . .

– Serdecznie dziękuję panu! Nawet nie spodziewałam 
się, że uzyskam od razu taką dokładną informację! – Dzię-
kuję jeszcze raz – dodałam .

– A nie ma za co! Niech Bóg prowadzi na miejsce – 
odparł spotkany informator, a następnie wsiadł na rower 
i odjechał .

Swoim zwyczajem wyciągnęłam ręce do góry, „wypro-
stowałam kości” tak mocno, że coś zachrupało mi w sta-
wach, czy też może w kręgosłupie, a następnie wsiadłam 
do samochodu . Silnik zapalił bez zarzutu, jako że był to 
stosunkowo nowy pojazd, tzw . „duży Fiat” .

Przejechałam przez wieś, a następnie zaczęłam wypa-
trywać owej dróżki niedaleko lasu . Wszystko się zgadzało, 
zgodnie z uzyskaną informacją . W dali, niedaleko zielo-
nych drzew, widniał dom jednopiętrowy z szarymi ścia-
nami w kolorze pustaków, z szarym eternitowym dachem . 
Dom, jak na tę okolicę dość typowy . W głębi podwórka 
były jakieś inne zabudowania gospodarcze, podobnego 
typu jak dom mieszkalny . Całość otoczona dużym, sta-
rym sadem drzew owocowych . Przed domem rzucała cień 
potężna, stara lipa .

To właśnie pod tą starą lipą siedziała kobieta, jeszcze 
bardzo czerstwa z wyglądu, solidnie opalona . Siedziała 
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boso, a na dole w wanience kończyła obskubywanie ja-
kiegoś zamęczonego koguta .

Zatrzymałam wóz . Wysiadłam i zapytałam:
– Czy ja trafiłam do Pani Katarzyny?
– A, co? To ja jestem Katarzyna! A czym mogę służyć?
– Czy pamięta Pani taką dziewczynę, którą zabra-

ła Pani na tamtym brzegu, aby wspólnie przeprawić się 
przez rzekę?

– No, co ja mam nie pamiętać . To była Julka . . .
– Tak! Właśnie stoi przed Panią tamta Julka, tylko wie-

le lat starsza . . .!
– O Jezu drogi! Julka! Kto by się spodziewał, że się jesz-

cze w życiu spotkamy! Julka! Boże drogi! Witaj na moich 
śmieciach! Ale powiedz mi Julka, jak ty mnie zdybałaś, bo 
to nie jest to miejsce, w którym zatrzymaliśmy się po prze-
prawie przez Bug . Tamto miejsce jest tam, na brzegu wsi!

– Wszystko na końcu języka! Trzeba pytać! Pytać! I ja 
tak uczyniłam . Miałam szczęście, bo spotkany człowiek 
dokładnie opisał drogę . . .

– Fajnie! Nie gniewasz się chyba, że mówię ci tak, jak 
dawniej – Julka!

– Ale skąd! Tak jest łatwiej ., .
Teraz mogłam bezpośrednio przyjrzeć się Katarzynie . 

Gdy ją przed laty spotkałam, była trzydziestoletnią kobie-
tą, średniej budowy, ale promieniowała z niej siła, zdecy-
dowanie . Była matką czwórki małych dzieci . Pamiętam te 
dzielne dzieci: Karolinka miała 10 lat, Józek 8, Lideczka 5 
i najmniejsza Marysia 2 latka . W tamtym okresie Katarzy-
na była raczej szczupła . Długie włosy, zaplecione w warko-
cze miały czarny, kruczy kolor . Cerę miała śniadą, a może 
była to opalenizna, jak teraz .

Obecnie była już kobietą ponad siedemdziesięcioletnią, 
otyłą, chociaż nie nadmiernie, dlatego mimo wieku po-
ruszała się sprawnie, nadal zdradzając wrodzoną energię 
i siłę życia . Dalej mówiła zdecydowanym głosem, zacho-
wując ten swój piękny śpiewny akcent, napełniony archa-
izmami, a niekiedy wschodnio-ruskimi naleciałościami .

– My tak sobie gadamy, a ja oskubawszy tego ptaka, 
muszę go jeszcze opalić ogniem, aby nie było piór i pa-
łek . Ale zrobię to tam obok, na podwórku . Rozpalę cien-
kie, suche patyki i suchą słomę . . .

Podwórko było duże, przedzielone od domostwa drze-
wami orzechów włoskich . W głębi była stodoła, obora, 
a budynki te wyglądały tak, jak dom mieszkalny, na nowe . 
Jedynie z boku stała niewielkich rozmiarów obórka, czy 
też kurnik – drewniana i pokryta przerdzewiałą blachą .

– Oto widzisz, te wszystkie budynki to już nasza robo-
ta, to znaczy Marysi, Adama – mojego zięcia i moja . Jesz-
cze dziesięć lat temu mieszkaliśmy w niewielkiej drewnia-
nej chatce, o trzech pomieszczeniach . To była pozostałość 
ukraińska, którą gminne władze mnie przyznały, bo wie-
działy, co ja tam na tamtym brzegu Bugu utraciła .

– Jak sobie przypominasz – kontynuowała Katarzyna – 
w dniu naszej ucieczki, Ukraińcy zabili mojego Antka – 
męża . Przyszli zabrać mu Lalkę, piękną, czteroletnią ko-
byłkę . Ona była siwa, tzn . taka białoszara w ciemniejsze 
jabłka . To była jego ukochana, wypieszczona od źrebięcia 
klaczka . Antek kochał konie . Mieliśmy niewielką stadni-
nę, ale najpierw część wykradli Ukraińcy, resztę zabrali 
Sowieci podczas frontu, a ocalała tylko tamta stara kobyła 
– matka, przechowywana w lesie Lalka, no i ta mała dwu-
latka – gniada Mucha .

Tą starą kobyłą i Muszką uciekaliśmy przez Bug . Musz-
ka była jej ostatnią córką i dlatego, mimo że nie powinna 
była chodzić w zaprzęgu, dobrze się spisywała, bo trzyma-
ła się z boku swojej matki . Ta Mucha przyprowadziła mi 
tu, to znaczy miała piątkę źrebiąt . Ostatni z tego rodu po-
tomek stoi w stajni, ale jest traktowany tylko do rozrywki 
pod siodło przez moje wnuki . Wnuków mam siedmioro . 
Tylko Lidka jest bezdzietna . . .

– Ja tu tak gadam i gadam, a ciebie to może nie intere-
suje . . .? A ty masz męża? Dzieci?

– Tak, miałam męża, ale od kilku lat nie żyje . Był ode 
mnie starszy ponad piętnaście lat . Był wspaniałym czło-
wiekiem, budowniczym, także Nowej Huty . A nasz syn 
Karol, z którym przyjechałam do Hrubieszowa, ma już 
trzydzieści lat, ale nie ma ochoty do żeniaczki . .,

– To znaczy się stary kawaler, jak to u nas się mówi! – 
stwierdziła Katarzyna .

– Można tak powiedzieć . Jak do tej pory pracuje na Uni-
wersytecie Jagiellońskim i robi doktorat – nadmieniłam .

– To też należy pochwalić . Moja cała czwórka pokoń-
czyła studia . Karolina pracuje w Kuratorium Oświaty jako 
wizytatorka, Józef jest dyrektorem domu dziecka, Lidka 
jest księgową i to główną księgową, a najmłodsza Marysia 
ze swoim Adamem pracują w Hrubieszowie i tu na moje 
szczęście pomieszkają . Stąd jeżdżą samochodem do pracy, 
a ich jedynak – mój wnuk – uczy się na prawnika w Lubli-
nie . . . Oj, po wojnie tyrała ja, jak nasza kobyła, orała takim 
żelaznym pługiem, nie tylko u siebie, ale i u ludzi, chodzi-
ła za bronami, kosiła kosą trawy i zboża . Wynajmowała się 
u ludzi do różnych prac, nawet do prania, bielenia ścian, 
sprzątania . Musiała utrzymać i wykształcić moje dzieci . . . 
One, jak tylko dorastały, tyrały tak jak ja . Wszystkie wa-
kacje tu spędzały i pomagały we wszystkim, Bóg nadał mi 
tyle nieszczęścia, ale przynajmniej dał mi dobre dzieci – 
dodała na koniec Katarzyna . Zauważyłam, że w jej oczach 
pojawiły się łzy . . .

– A pamiętasz, jak zziajana, i pokrwawiona gnałaś na 
przełaj przez łąki w stronę rzeki? – zapytała Katarzyna po 
dłuższej chwili milczenia .

– Czy coś takiego może człowiekowi wyparować 
z pamięci . . .?
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***
Pędziłam przed siebie, boso, między łanami zbóż i po-

przez łąki . Dopiero jak zobaczyłam nadbrzeżne zarośla 
rzeki, majaczące w oddali, uświadomiłam sobie, że zmie-
rzam zupełnie przypadkowo w stronę rzeki . Oddaliłam 
się więc od mojego domu ponad 10 kilometrów . Stopnio-
wo wytracałam siły, mimo że do wysiłku byłam przyzwy-
czajona . Zaczęłam odczuwać pieczenie w gardle, a w gło-
wie narastało ciśnienie nie tylko od wysiłku, ale także od 
rozmyślań . Stawiałam sobie pytanie dopiero teraz: Co się 
stało? Co uczyniłam?

Ten samoobronny odruch był tak gwałtowny, że w tam-
tym momencie nie stać mnie było na mentalną kalkula-
cję . Wiedziałam, że mogę zginąć, zhańbiona, co zaprze-
paszczało moje życie .

Tamto uprzytomnienie to był tylko błysk chwili . . . Te-
raz, poprzez całą drogę, kołatały w mojej głowie zasłysza-
ne słowa: „ . . .mną pogardziłaś! To ja teraz sobie ciebie we-
zmę i zajebie ciebie na śmierć” . . .!

Ramię zaczynało piec żywym ogniem, ale chyba nie 
krwawiłam . Wiedziałam, że taka jest reakcja biologicz-
na organizmu w  momencie zagrożenia . Bolały mnie 
nogi pewnie poranione ostrymi trawami, ścierniskiem 
skoszonych łąk, ostami, pokrzywami i kolcami dzikich 
krzewów . . .

Tak biegnąc, nawet nie zauważyłam, że z bocznej po-
łaci ugoru nadjeżdża duży, drabiniasty wóz, zaprzężony 
w parę koni, a powożony przez kobietę . Wóz wyładowany 
był słomą, czy też wyschłym sianem, a nad tą wyściółką 
wystawały dziecięce główki i powiązane w prześcieradła 
lub chusty jakieś toboły, rzeczy, być może także naczy-
nia, bo przy większych wybojach dzwoniły i tarabaniły . . .

Kobieta zatrzymała rozpędzony pojazd i krzyknęła 
w moją stronę:

– Wskakuj! Siadaj obok dzieci . . .!
Za chwilę ruszyła w stronę rzeki .
– Tam powinien być stary bród . . . Jeżeli poziom wody 

pozwoli nam przejechać, to chwała niech będzie Bogu 
Najwyższemu! Trzeba tylko trafić . . .! Wio . . .! Wio . . .! Nasy-
pali w dupę piachu! Wio malutkie! Do przodu . . .! Wio . . .! 
Wio . . .!

Dopiero teraz zauważyłam, że para koni nie była zbyt 
dobrze dobrana . Z prawej strony dyszla zaprzężona była 
dobrze rozbudowana stara klacz, a z lewej taki bardzo ład-
ny podrostek; nie wiem, czy to klaczka czy też ogierek . 
Z tyłu wozu przywiązana była łańcuchem ciemnoczerwo-
na krowa, za wszelką cenę hamująca szybkość zaprzęgu .

Po kilkunastu minutach byliśmy przed zaroślami rzeki . 
Kobieta dziarsko zeskoczyła z siedziska, lejce przywiąza-
ła do wyrośniętego krzaka łoziny, a sama poszła nadbrze-
żem w stronę starej wierzby . W tym czasie konie swoim 
obyczajem skubały zieloną trawę .

Kobieta szybko wróciła, odwiązała lejce, a następnie 
dokładnie sprawdziła uprząż na obu koniach, potrząsnę-
ła dyszlem i dopiero wówczas stwierdziła, z zapytaniem 
w głosie:

– To chyba jest ten bród! Bardzo rzadko wykorzysty-
wany i to letnią, suchą porą, gdy poziom wody jest niski . 
A ty dziecko jak masz na imię? – zapytała .

– Julka! Julka jestem!
– Julka! A  co ty tak zafarbowana krwią? Możeś ty 

ranna?
– Nic mi nie jest! To tylko draśnięcie w rękę . . .!
– Draśnięcie powiadasz? I to z tego tyle krwi? – zapy-

tała z niedowierzaniem . – Teraz módl się do Najświętszej 
Panienki, żeby się nam ta przeprawa powiodła, bo jak nie, 
to razem z wozem i końmi popłyniemy do morza – doda-
ła z ironią, ale także z obawą w głosie .

W tym czasie dzieci w różnym wieku wtulone w siebie, 
jak małe sowy, patrzyły na ten piękny, a zarazem okrut-
ny świat, okrągłymi, błękitnymi oczyma, pełnymi lęku 
i niepewności . . .

Kobieta podjechała zaprzęgiem pod starą wierzbę, obok 
której był prześwit w zaroślach, prowadzący aż do nad-
brzeża wody . Wjechała, ale konie nad samą wodą wryły 
się kopytami w żółtoszary piasek i niemal cofnęły tę dużą, 
drabiniastą furę do tyłu .

– No, Julka zeskakuj! Musisz mi pomóc! Chwyć tę małą 
Muchę za kantar i powoli, razem z końmi wejdziesz do 
wody! Umiesz pływać?!

– Tak, umiem i to dobrze! – odkrzyknęłam .
– No to do przodu . Nasypali w dupę piachu! W imię 

Boże . . .!
To wypowiedziawszy, łagodnym głosem, zaczęła za-

chęcać starą klacz, która posłuszna rozkazom stopniowo 
wchodziła w wodę . Najpierw konie napiły się tej wody . 
Uspokoiły się, stojąc . . .

Nurt rzeki był w tym miejscu leniwy, woda czysta, nie-
zbyt głęboka, Na dnie z nurtem wody falowały wodoro-
sty, jakieś moczarki . . .

Pamiętałam z opowiadań mojej mamy, że Bug to zdra-
dliwa rzeka, pełna zakoli, wirów, a nawet niespodziewa-
nych głębin, zwanych przez miejscowych studniami . . .

Jak do tego czasu rzeka w tym miejscu wydawała się 
spokojna, Ale gdy spojrzałam w stronę przeciwległego 
brzegu, zamarłam wewnętrznie, bo oto dziwnym zakolem 
woda skręcała w bok, niemal pod prostym kątem, a na-
stępnie odbijając się od tamtego brzegu, nawracała, krę-
cąc się w przyspieszonym, tempie . A więc wiry! Tak wy-
gląda naturalny wir . . .!

W tym momencie kobieta zachęciła starą klacz, a ta 
wolno, jeszcze bardzo bezpiecznie, bo tylko zanurzona po 
brzuch, brodziła do przodu, popijając co chwila, chłod-
ną wodę . . .
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Nagle ten spokój prysł . Poczułam to pod moimi stopa-
mi . W jednej chwili zawisłam w wodzie bez wyczuwania 
dna, a młoda Mucha zaczęła gwałtownie przebierać no-
gami . Stara brnęła jednak do przodu, zanurzona już po 
grzbiet, wydając przy tym chrapliwe jęki . . .

Poczułam, że wóz napełniony słomą czy też sianem, za-
czyna dryfować w kierunku biegu rzeki . . .

Kobieta krzyknęła: – Julka, ściągaj małą pod prąd! Pod 
prąd wody! Do brzegu mamy tylko kilka metrów! Ścią-
gaj za wszelką cenę Muchę pod prąd wody! Ja kieruję tak 
samo starą . . .!

Spojrzałam na wóz unoszony niemal jak tratwa . Ponad 
połowę wyściółki woda wsysała . Jak gąbkę . Dzieci, mimo 
tej trwożnej sytuacji, jeszcze bardziej wtulone w siebie, 
milczały . . .

– Ściągaj małą jeszcze bardziej w bok, pod prąd! – krzy-
czała kobieta .

– Ściągaj! . . . Ściągaj! . . .
– Ściągaj małą . . .!
Łatwiej było krzyczeć, niż mocować się z Muchą, bo ta 

cały czas szarpnięciami całego ciała usiłowała wyrwać się 
z mojej ręki i poddać się nurtowi wody . Płynęłam, używa-
jąc tylko jednej ręki, bo drugą trzymałam za kantar Mu-
chę . . . Wreszcie coś szarpnęło! To stara klacz przednimi 
nogami natrafiła na grunt . Z tyłu zauważyłam, jak krowa, 
kierowana instynktem, odciąga wóz w przeciwną stronę 
nurtu . . . Powoli cały ten wehikuł ociekający wodą wyłonił 

się na drugim, tym upragnionym brzegu . Wywlokłam się, 
ciągniona tym razem przez Muchę . Wywlokłam się i pa-
dłam w murawę, na wpół żywa, z zatkanym oddechem, 
z jakimiś roślinami w przełyku . Świat wydał mi się cały 
w czerwonych płomieniach . . . No i na chwilę wszystko za-
wirowało i urwało się . . .

Dostawałam w  twarz otwartą dłonią i posłyszałam 
krzyk: – Julka, co z tobą! Czy ty mnie słyszysz?! – Julka . . .!

Powoli wracałam do rzeczywistości, a więc to krzyczy 
kobieta . . . Otworzyłam oczy i wówczas zauważyłam, jak 
uspokojone konie, a także krowa, skubią ze smakiem so-
czystą, zieloną trawę .

– Już po strachu! – Chwała Bogu! – zamruczała 
kobieta . . .

Jeszcze jakiś czas leżałam rozgrzana w chłodnej trawie . 
Nie odczuwałam, że moja koszula jest mokra, bo jej tem-
peratura dostosowała się do mojego ciała . Powoli serce 
przestało tłuc, wracał mi naturalny rytm oddechu . . .

Prócz tego panowała cisza, tak jak gdyby cały świat był 
wielkim rajem szczęśliwości .

Po pewnym czasie posłyszałam kobietę: – Oto widzisz, 
Julka, przy okazji wyprałaś sobie koszulę . . .! Coś musimy 
ci Kopciuszku poszukać, bo w tej koszuli nie możesz lu-
dziom włazić w oczy . . .!

Dopiero po dobrej godzinie, którą dzieci wykorzysta-
ły na gonitwę po kwiecistej łące, ruszyliśmy do przodu . . .

Bug
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Okazało się, że kobieta, która dopiero w tamtym mo-
mencie powiedziała: – Jestem Katarzyna – znała całą tę 
okolicę .

Mieszkała w rodzinnej Korytnicy, po tamtej stronie rze-
ki, prowadząc z mężem Antonim niewielką hodowlę koni, 
coś w rodzaju stadniny, bo to duży obszar ziemi, którą 
od wieków rodzina miała, nadawał się raczej na hodow-
lę bydła, pastwiska, a nie na oranie, sianie zbóż . Na ten 
cel przeznaczyli tylko niewielką, wyżej położoną część . . .

Tu sprzedawali wyhodowane konie, po tej stronie jeź-
dzili na odpusty do Horodła, a nawet do Kodnia . Tak więc 
Katarzyna skierowała pojazd polnymi drogami w stronę 
Matcza, a następnie obok lasu do Bereźnicy .

Dopiero w tej dalszej drodze, gdy największe zagroże-
nie minęło, Katarzynie odblokowały się emocje . . .

Pochlipując, wyrzucała z siebie:
– Mordercy! Złodzieje! – Zabili mojego Antka . – On 

się z nimi szarpał . Widziałam to z daleka . Oni mu chcieli 
wyszarpać Lalkę, bo on ją przeganiał, trzymając na lince . 
Słyszałam, jak pada strzał, jeden, później drugi . Widzia-
łam z daleka, jak Antek pada na ziemię, a Lalka spłoszona 
musuje w stronę lasu . . .! Przepadł Antek! Przepadła Lalka! 
Przepadło wszystko . . .!

***
Katarzyna, jako że była osobą niezwykłe zaradną, wy-

szukała miejsce na tymczasowe komorne u znajomej ro-
dziny . Dzięki niej zostałam obleczona w zbierane łaszki, 
dlatego miałam świadomość, że wyglądam teraz jak przy-
słowiowy Kopciuszek przy popielniku .

Najważniejsze było to, że moja rana była niezbyt groź-
na, toteż zasypano ją jakimś białym proszkiem, który za-
pewniał zahamowanie ślimaczenia się skaleczenia .

O sobie nic nie mówiłam, nawet Katarzynie . Z jednej 
strony, to, co się ostatnio wydarzyło, prześladowało mnie 
zarówno w dzień, jak też w nocy, a z drugiej wiedziałam, 
iż trzeba milczeć ze względów bezpieczeństwa . Przenika-
nie bojowników UPA, a także zwykłych rzezimieszków – 
złodziei, nie zostało zahamowane . Rzeka, a także patrole 
milicji po polskiej stronie nie stanowiły dla nich istotnej 
bariery . Myślałam także, iż może szukać zemsty zraniony 
Bazyli . Więc milczałam, chodziłam do ludzi grabić siano, 
pielić ogrody . Musiałam zarobić na chleb i mleko, a od 
czasu do czasu na coś bardziej pożywnego .

Cały czas myślałam o mojej mamie . Jak zareagowała 
po powrocie do domu i czy przypadkiem Bazyli nie bę-
dzie szukał zemsty na niej . Z drugiej strony myślałam tak-
że i o tym, że cios jaki mu zadałam, nie pozwoli mu na 
swobodne i sprawne poruszanie się . Do nieobecności ojca 
stopniowo przywykłam, Jak odchodził z domu na woj-
nę (tak właśnie mówiono o mężczyznach odchodzących 
do swojej jednostki wojskowej], miałam jedenaście łat, ale 

do tego czasu czułam jego uścisk i przytulenie do świe-
żo wygolonej twarzy . Mama cicho pochlipywała w sąsied-
nim pokoju . Pamiętam także jasno świecące, sierpniowe 
słońce, a także to, że nagle tata został poproszony, aby za-
jął miejsce na furmance, która odwoziła poborowych na 
stację kolejową . Od tego czasu zmieniła się trasa moich 
spacerów, bo nie była to Poczta, gdzie ojciec od szeregu 
łat pracował, a ja lubiłam po niego chodzić, gdy po pra-
cy wracał do domu, ale tylko najbliższa okolica naszego 
miejsca zamieszkania .

Takie wspomnienia i myśli kołatały się w mojej głowie . 
Coraz częściej myślałam jednak o tym, aby udać się do 
mojej ciotki, do Wieliczki . Nie miałam pojęcia o tym, jak 
tam dojadę, czym, a nawet nie miałam pewności, co się 
z nią dzieje, bo od szeregu miesięcy nie miałyśmy z mamą 
jakichkolwiek wiadomości . Była osobą samotną i starszą 
od mojego taty, a zamieszkiwała w ich wspólnym rodzin-
nym domu na obrzeżach Wieliczki pod Krakowem .

Pamiętam, że decyzję o  wyjeździe od Katarzy-
ny podjęłam nagle, korzystając z lokomocji konnej do 
Hrubieszowa .

Na koniec wyściskałam Katarzynę i jej dzieci, a ona za-
stąpiła mi drogę w drzwiach domu i zdecydowanie za-
pytała: – Co się wtedy wydarzyło? Powiedz prawdę?! Bo 
to zakrwawienie twojej koszuli, to nie mogła być zranio-
na ręka!?

– Tak! Dźgnęłam takiego jednego, który na mnie na-
padł i chciał mnie zgwałcić!

– Teraz pojmuję! – odezwała się cicho Katarzyna i przy-
cisnęła mnie do siebie, jak własne dziecko . Bywaj z Bo-
giem! – dodała .

***
Takie i podobne wspomnienia i myśli kołatały się w mo-

jej głowie w cieniu olbrzymiej lipy . Katarzyna co chwila bie-
gała do kuchni, bo tam, jak nadmieniła, dogotowywał się 
rosół z koguta, a także „dochodziła do siebie” młoda kapu-
sta . Makaron, też swojej roboty, był już gotowy .

Zostałam poczęstowana plackiem z truskawkami i her-
batą, bo jak mówiła Katarzyna, obiad musi być nieco póź-
niej, bo dzieci wracają z pracy po szesnastej .

– Obiad gotowy . Jeszcze tylko pod przykryciem naciąga 
smaku kapusta, no i rosół przechodzi włożonymi pod ko-
niec gotowania jarzynami – nadmieniła Katarzyna – sia-
dając wreszcie pod lipą na ławie obok mnie,

– A powiedz ty mi, Julka, jak ty dojechała do tej swojej 
ciotki w tamtym, tak trudnym okresie?

– Jakoś dojechałam po kilku dniach! – wyjaśniłam .
Chociaż muszę powiedzieć, że tamtej podróży nigdy 

nie zapomnę . Najpierw furmankami podwieziona byłam 
przez życzliwych ludzi do Hrubieszowa, dalej to był jakiś 
Miączyn, a na koniec Zamość, gdzie na rynku zachwycił 
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mnie taki przepiękny ratusz z wysoką wieżą, no i piękne, 
choć odrapane i brudne kamieniczki . . .

– W Zamościu po dwóch dniach załadowałam się do 
towarowego pociągu, bo tak się w tamtym czasie jeździło . 
Jedzenie, które mi Pani dała już się skończyło . Byłam tak 
głodna, że pewna stara kobieta, która jadła chleb posma-
rowany smalcem, jak zobaczyła, że oczy mi z orbit wyłażą 
na widok jedzenia, odezwała się w takie słowa:

– Ty dziecko pewnikiem głodna? No tak, co ja pytam? 
Masz tobie jedną pajdę . . .!

Co to był za smak! Co to był za pachnący chleb, a sma-
lec ze skwarkami i z cebulą . . .! Przez wiele lat szukałam ta-
kiego chleba, takiego smalcu, ale nie znalazłam do dzi-
siejszego czasu .

– Moje dziecko – odezwała się Katarzyna – to głód jest 
takim znakomitym kucharzem . . .!

Chyba to był piąty dzień, jak pojawiłam się w Wielicz-
ce u ciotki . Z daleka zobaczyłam ciotkę Walerkę w ogro-
dzie, a obok niej stała moja mama . . .!

– O Jezu Miłosierny! Wyrwałam, ile sił w nogach mimo 
zmęczenia . Rzuciłyśmy się sobie w objęcia . Śmiech i łzy 
mieszały się na przemian ze sobą . Radości nie było koń-
ca . . . Wreszcie mama zakrzyknęła: – Julcia, jak ty wyglą-
dasz, zupełnie jak biblijny Łazarz . . .

Do września doszłam do siebie . Później kończenie gim-
nazjum . Przyspieszona matura . Studia, i to ku rozpaczy 
mojej mamy – była to historia sztuki . Jak skończyłam stu-
dia i objęłam posadę asystentki na Uniwersytecie – nagle 
zmarła na serce moja mama . To z tęsknoty za ojcem, któ-
ry chyba został zamordowany w Katyniu, ale także za swo-
ją rodzinną ziemią, tam za Bugiem .

– A ty mówiła – odezwała się Katarzyna – że masz syna 
Karola . Tylko tego jednego syna?

– Tak, tylko jednego . Urodziłam go, jak miałam trzy-
dzieści łat . Jak zdecydowałam się na zamążpójście, to by-
łam przysłowiową starą panną .

– A ty przecież byłaś szykowna dziewczyna i na pewno 
chłopy się za tobą oglądali – stwierdziła Katarzyna .

– Tak, to prawda, że brzydka nie byłam, ale miałam 
uraz i lęk wobec mężczyzn . To trwało bardzo długo . . .

– Przecież on ciebie wtedy nie zgwałcił, ten Bazyli . . .
– Fizycznie mnie nie zgwałcił, ale psychicznie czułam 

się tak, jak gdyby do tego doszło . Później każde zbliżenie 
mężczyzny, nawet w tańcu, wywoływało we mnie paraliż . 
Stawałam się cała mokra, a równocześnie sztywniały mi 
nogi, ręce . Brakowało mi tchu . No i w ogóle to, co przeży-
wałam trudno jest dzisiaj opisać .

– Straszne to, co mówisz . . .! A  jednak wyszłaś za 
mężczyznę . . .

– Tak, wyszłam! Byłam bardzo szczęśliwa . Feliks – mój 
mąż – był ode mnie piętnaście lat starszy . W okresie, gdy 
się starał o mnie, był bardzo cierpliwy i rozważny . Dopiero 

po dwu latach nabrałam do niego zaufania i wówczas opo-
wiedziałam mu historię mojego żyda i opisałam źródło 
mojego urazu . Po tym stał się jeszcze bardziej delikatny . 
No i zakochałam się w tym poważnym i dobrym człowie-
ku . . . Nie pomyliłam się . On od trzech lat nie żyje . Odszedł 
do lepszego świata . . .

– Niech z Bogiem spoczywa! – dodała Katarzyna . – 
Może się tam spotkali z moim Antkiem . . .! A tamten, coś 
go okaleczyła?

– Ja go zadźgałam na śmierć! Mam na sumieniu zabój-
stwo człowieka! Obojętnie, jakim był . . .! Jak moja mama 
wróciła w tamtym dniu do domu, to on leżał przed do-
mem martwy, z pistoletem w dłoni . On w ostatniej chwi-
li swojego życia do mnie strzelał! Pani Katarzyna pamięta 
to moje draśnięte ramię?

– Co mam nie pamiętać?! Ale ty była cała wysmarowa-
na krwią, w tej swojej koszulinie . . .

– Ty go wcześniej znałaś? – zapytała Katarzyna .
– Tak, oczywiście! On był z ukraińskiej rodziny . Był do-

rodnym chłopakiem . Nawet jako podlotek podkochiwa-
łam się w nim . . . Później, jak nastały ciężkie czasy, wie-
działam, że chodzi razem z ukraińską bandą i morduje 
Polaków . Bardzo często wpadał do nas, ale najczęściej pija-
ny . Wówczas odrzuciło mnie od niego . Odkochałam się . . .! 
On odebrał to jako wzgardzenie . . . To go musiało zabo-
leć . . . Żeby nie ta wojna i te okropne mordy, trudno prze-
widzieć, co by z nami było . . .?! Człowiek nie zawsze jest ko-
walem własnego losu . . .!

– Tak! Masz zupełną rację! – dodała Katarzyna . – A po-
wiedz mi jeszcze Julka, czy ty na tym uniwersytecie sie-
działa do emerytury?

– Nie! Bo jak urodziłam Karola, to kilka lat musiałam 
się nim opiekować, bo często chorował . Dopiero, jak po-
szedł do szkoły, to się wzmocnił, a ja pracowałam w urzę-
dzie ds . kultury, aż wreszcie zatrudniłam się w Galerii 
sztuki w Krakowie, i to było dla mnie najlepsze . . .

– Sprzedawałaś Kossaki?! – zapytała Katarzyna .
– Tak, Kossaki, ale także Wyspiańskiego, Ruszczy-

ca, Stanisławskiego, Pankiewicza, Mehoffera, Tetmajera, 
a z bardziej współczesnych: obu braci Pronaszków, Rze-
pińskiego . Głównie jednak sprzedawałam obrazy artystów, 
których nazwiska jeszcze dzisiaj nic nie mówią . Może doj-
rzeją za następne dwadzieścia lat .

– Ja, to coś niecoś wiem na ten temat od moich dzieci . 
Tak naprawdę los nie pozwolił mi na to, aby zapoznać się 
ze sztuką . . . Tyrała ja jak koń . . .! Takie było moje życie, ale 
inni mieli znacznie gorzej . . .

No, ale my tu sobie gadu, gadu, a tu zbliża się pora po-
wrotu dzieci . Trzeba rozstawiać talerze na tym stole pod 
lipą . . .

Stanisław Leon Popek
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Od 17 października do 26 listopada 2018 roku w Ga-
lerii Sztuki Ludowej prezentowano wystawę rzeźb z ko-
lekcji Tadeusza Kacalaka zatytułowaną Nieuczoną ręką 
wystrugane . Ekspozycja miała charakter jubileuszowy, 
została przygotowana w związku z obchodami pięćdzie-
sięciolecia istnienia Stowarzyszenia Twórców Ludowych .

Założone w Lublinie w roku 1968 Stowarzyszenie było 
pierwszą w Europie organizacją zajmującą się ochroną 
i promocją sztuki ludowej . Powstało z inicjatywy pisarzy 
i artystów ludowych jako ogólnopolski związek twórczy, 
którego najważniejszymi celami są: kultywowanie tradycji 
regionalnych kultury ludowej, dokumentacja i popularyza-
cja najwartościowszych jej przejawów, a także reprezento-
wanie interesów twórców ludowych i roztaczanie nad nimi 
opieki przy zachowaniu społecznego ich działania . Obec-
nie Stowarzyszenie skupia ponad dwa tysiące członków 
w trzech dziedzinach twórczości ludowej: sztuki, literatury 
i folkloru . Na terenie kraju zorganizowani są w dwudziestu 
trzech oddziałach regionalnych .2

Wśród wielu realizowanych przez Stowarzyszenie przed-
sięwzięć istotne miejsce zajmuje działalność wystawienni-
cza . Została ona zainaugurowana 11 października 1983 roku 
ekspozycją rzeźby i malarstwa Bronisława Bednarza . W la-
tach 1983‒2018 zorganizowano ponad sto wystaw . Więk-
szość z nich była prezentowana w Galerii Sztuki Ludowej 
w Lublinie . Analizując ich zakres tematyczny należy zazna-
czyć, że wśród nich pięćdziesiąt cztery ekspozycje to wysta-
wy indywidualne twórców ludowych – członków STL (wy-
stawy te organizowane były zazwyczaj z okazji jubileuszu 
twórczego artysty bądź z okazji uzyskania stypendium Mi-
nistra Kultury i Sztuki), piętnaście z nich to wystawy prze-
krojowe prezentujące sztukę poszczególnych regionów etno-
graficznych bądź oddziałów terenowych STL, osiemnaście 
zorganizowanych ekspozycji miało charakter tematyczny – 
dotyczyło określonej dziedziny sztuki i rzemiosła ludowe-
go (prezentowano m .in . opolską porcelanę ręcznie malo-
waną, garncarstwo i plecionkarstwo Lubelszczyzny, tkaninę 
1 Artykuł opracowano na podstawie tekstów zamieszczonych w katalogu wysta-
wy: Nieuczoną ręką wystrugane − rzeźby z kolekcji Tadeusza Kacalaka, red . Ka-
tarzyna Kraczoń, Lublin 2018 .
2 Szerzej o Stowarzyszeniu pisze Donat Niewiadomski, Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych 1968−2008, Lublin 2008 . Por . też Sprawozdania Zarządu Głównego 
STL z działalności za okres 2006−2010, 2011−2015, archiwum STL .

ludową, ozdoby choinkowe, szopki bożonarodzeniowe, jaro-
sławskie pierniki ludowe, pisanki, zabawki, wycinanki, ma-
larstwo na szkle, dzwonki podhalańskie i in) . Szczególną 
popularnością cieszyły się wystawy pokonkursowe (zorgani-
zowano ich dziewięć), na których można było obejrzeć pra-
ce laureatów ogólnopolskich konkursów i przeglądów sztu-
ki ludowej organizowanych przez STL . Dla Stowarzyszenia 
istotne były również wystawy historyczne przygotowywane 
z okazji kolejnych jubileuszy powstania tego związku twór-
czego . Interesującą i dość oryginalną była ekspozycja exli-
brisów inspirowanych twórczością ludową . Zorganizowano 
również sześć wystaw plenerowych, prezentowanych przed 
siedzibą stowarzyszenia podczas imprez kulturalnych orga-
nizowanych na Rynku Starego Miasta (dwie z nich były pre-
zentacją w formie fotogramów) .3 

Wystawa Nieuczoną ręką wystrugane…, będąca sto 
czwartą ekspozycją wpisującą się w historię naszej organi-
zacji . Pokazano na niej ponad 150 rzeźb ludowych pocho-
dzących głównie ze zbiorów Tadeusza Kacalaka . Kilkana-
ście prac, które uzupełniły ekspozycję, pochodzi ze zbiorów 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych . 

Tadeusz Kacalak4 to znany – nie tylko w środowisku 
twórców ludowych – rzeźbiarz i kolekcjoner . Urodził się 
2 maja 1952 roku w Kutnie . Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej skierowany przez ojca na praktykę do elektryka 
po dwóch tygodniach zrezygnował z niej, mówiąc, „że to 
nie dla niego” . Kolejną próbą zdobycia zawodu było fryzjer-
stwo . Obok praktycznej nauki zawodu, kontynuował naukę 
w szkole zawodowej w Łodzi, gdzie ujawnił swoje zdolności 
plastyczne, okazał się bowiem najlepszy w rysowaniu fry-
zur . Wkrótce rozpoczął pracę w Kutnie jako fryzjer w nie-
wielkim zakładzie zwanym „Pod zegarem” . Praca ta stała się 
dla niego wszystkim, umożliwiała kontakty z ludźmi, dawa-
ła wiele satysfakcji i przyjemności . 

Niedługo po ślubie wykonał swoją pierwszą w życiu rzeź-
bę . Pewnego dnia, obserwując przecinkę drzew u sąsiada, 

3 K . Kraczoń, Eksponaty czy przedmioty użytkowe – o specyfice zbiorów Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych, [w:] Ludzie w świecie przedmiotów, przedmio-
ty w świecie ludzi. Antropologia wobec rzeczy, red . Agata Rybus, Maciej Wiktor 
Kornobis, Warszawa 2016, s .153−164 .
4 Informacje biograficzne o Tadeuszu Kacalaku pochodzą m .in . z pracy dyplo-
mowej Sylwii Kacalak, Latarnia. Rzecz o kolekcji Tadeusza Kacalaka, napisanej 
pod kierunkiem dr hab . Anny Nadolskiej-Styczyńskiej, Toruń 2017 .

Nieuczoną ręką wystrugane… – 
wystawa jubileuszowa w Galerii 
Sztuki Ludowej Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych1

Katarzyna 
Kraczoń
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dostrzegł w układzie jednej z gałęzi kształt ptaka z uniesio-
nymi skrzydłami . Rzeźba ta dała mu wiele radości i zachęciła 
go do dalszej pracy twórczej . Było to jego hobby, do momen-
tu, gdy w 1975 roku klientka – redaktorka gazety namówi-
ła go do zaprezentowania prac w konkursie pt . „Pamiątka 
z Łęczycy” organizowanym przez Muzeum w Łęczycy . Przy-
szły artysta otrzymał tam wyróżnienie . Od tego momentu 
rzeźba stała się jego sposobem na życie . Brał udział w licznie 
ogłaszanych w tym czasie konkursach rzeźbiarskich, w któ-
rych zdobywał wielokrotnie pierwsze nagrody i wyróżnie-
nia, jeździł na kiermasze sztuki ludowej, poznawał również 
innych rzeźbiarzy, nawiązywał kontakty z muzeami, galeria-
mi i kolekcjonerami . Wtedy poznał też rzeźbiarzy z Kutna: 
Antoniego Kamińskiego i Andrzeja Wojtczaka, z którymi do 
dziś łączy go przyjaźń i wspólne tematy dotyczące twórczo-
ści rzeźbiarskiej . Stawał się coraz bardziej znany . Jego twór-
czością zaczęli interesować się zagraniczni kolekcjonerzy5 .

W 1982 roku wspólnie z innymi miejscowymi twórcami 
założył Izbę Twórczości Ludowej, która mieściła się w drew-
nianym dworku modrzewiowym przy ulicy Narutowicza . 
Miały tam znajdować się pracownie rzeźbiarskie, jednak 
konflikt z władzami miasta spowodował zerwanie umowy 
i rzeźbiarze powrócili do pracy twórczej w zaciszu swoich 
mieszkań . W związku z tym T . Kacalak powoli zaczął my-
śleć o własnej pracowni, co z czasem udało mu się zrealizo-
wać . Kupił niewielki dom w Kutnie .

W 1986 roku został wybrany na prezesa Zarządu Oddzia-
łu Mazowieckiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych . Rok 
później otrzymał prestiżową Nagrodę Artystyczną Młodych 
im . Stanisława Wyspiańskiego w dziedzinie sztuki ludowej . 
W tym czasie jego prace zostają zakupione do wielu muze-
ów, a rzeźby prezentowane na licznych wystawach oraz na-
bywane do prywatnych kolekcji zagranicznych między in-
nymi w Belgii, Niemczech, Holandii, Kanadzie i Stanach 
Zjednoczonych .

Tadeusz Kacalak to przede wszystkim wielki miłośnik 
sztuki ludowej . Mimo iż urodził się, wychowywał i praco-
wał w Kutnie, zawsze jednak emocjonalnie czuł się związa-
ny ze wsią . Mieszkając w Gołębiewie, wielokrotnie uczest-
niczył w różnych wiejskich uroczystościach, dzięki którym 
poznawał związane z nimi obrzędy i zwyczaje . Ponadto wie-
logodzinne rozmowy z mieszkańcami wsi, udział w nabożeń-
stwach majowych przy kapliczkach znacząco wpłynęły na te-
matykę jego rzeźb i sposób ich przedstawiania . Zawsze czuł 
sentyment do starych drewnianych kościółków i przydroż-
nych kapliczek z wizerunkiem Maryi czy Chrystusa Fraso-
bliwego . W swoich rzeźbach nawiązuje do motywów charak-
terystycznych dla dawnej rzeźby ludowej . 

W twórczości Tadeusza Kacalaka widocznych jest 
wiele właściwych dla niej cech formalnych związanych 
5  W . Dowlaszewicz, Tadeusz Kacalak – rzeźba, Muzeum Mazowieckie w Płoc-
ku, 1994, s . 5−12 .

z wprowadzeniem motywów roślinnych i kwiatowych, folk-
lorystyczna stylizacja oraz dekoracyjność i barwność prac . 
Zakres tematyczny rzeźb jest szeroki, ale szczególnie bliska 
artyście jest tematyka sakralna, stanowiąca dla niego pew-
nego rodzaju wyzwanie artystyczne . Jako człowiek głęboko 
wierzący inspirację czerpie ze Starego i Nowego Testamentu . 
Specjalnością rzeźbiarza są szopki betlejemskie, które two-
rzy jako przestrzenną formę z wyodrębnioną stajenką . Obok 
postaci Świętej Rodziny umieszcza figurki mieszkańców wsi 
przybywających do Jezusa z darami . Wzbogaca je zwierzęta-
mi, ptakami i anielskimi chórami . Do tradycyjnych przed-
stawień najchętniej stosowanych przez twórcę wymienić 
można świętego Franciszka, Chrystusa Frasobliwego, różne 
wizerunki Matki Boskiej, postacie świętych oraz znane sceny 
ewangeliczne: Ucieczkę do Egiptu, Pasję, Ostatnią Wiecze-
rzę . Charakterystyczne są też jego anioły stojące i klęczące, 
z rękami złożonymi do modlitwy albo śpiewające i grające 
na instrumentach . Artysta chętnie podejmuje także tematy-
kę wiejską, ilustrując wesela, kolędników, obrzędy ludowe 
czy kapele ubrane w tradycyjne stroje łęczyckie . 

Trzeba też podkreślić, że był on jednym z pierwszych 
rzeźbiarzy, który wraz z Antonim Kamińskim i Andrzejem 
Wojtczakiem zapoczątkował specyficzny styl kutnowskie-
go rzeźbiarstwa . Wymienieni artyści w pewnym momencie, 
niezależnie od siebie zaczęli tworzyć wielopostaciowe kom-
pozycje rozbudowane piętrowo lub horyzontalnie z rytmicz-
nie powtarzającymi się elementami, które stały się znakiem 
rozpoznawczym twórczości kutnowskiej . Jak pisze Aleksan-
der Jackowski: Wypracowali swój chwyt: multiplikacje główek, 
jedna przy drugiej, w różnych konfiguracjach6 . Ponadto prace 
tworzone w tym stylu charakteryzują się bogatą przyciągają-
cą wzrok dekoracyjnością i kolorystyką . To dzięki nim po-
wstał znany w Polsce i za granicą kutnowski ośrodek rzeźby, 
do którego zalicza się obecnie dziewiętnastu aktywnie two-
rzących artystów .

Tadeusz Kacalak w swojej czterdziestoletniej pracy twór-
czej brał udział w kilkudziesięciu konkursach, przeglądach, 
miał kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych za-
równo w kraju, jak i za granicą, między innymi w Kanadzie, 
Niemczech, Belgii, Stanach Zjednoczonych, w Nowym Mek-
syku w Santa Fe . Jego rzeźby znajdują się w zbiorach etno-
graficznych muzeów w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Płocku, 
Poznaniu, Kutnie, Łęczycy, Włocławku, jak również w ko-
lekcjach prywatnych w kraju i zagranicą .

Rzeźbiarz za swoje wybitne zasługi dla kultywowania i po-
pularyzowania tradycyjnej sztuki został uhonorowany wie-
loma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami m .in . ho-
norową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego 
Dunin-Borkowskiego za wybitne zasługi na rzecz kolekcjo-
nerstwa polskiego (2014) . 

6  A . Jackowski, O rzeźbach i rzeźbiarzach, 1997, s . 13 
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Jednak za najważniejsze i największe swoje życiowe osią-
gnięcie artysta uznaje stworzenie własnej kolekcji sztuki lu-
dowej i nieprofesjonalnej . Jego rzeźby szybko znajdowały 
swoich odbiorców i nie miał co pokazać rodzinie oraz od-
wiedzającym go gościom . Ponadto on sam, jak również żona 
i dzieci lubili otoczenie pięknych, stojących na półkach ko-
lorowych rzeźb . To jakby zrodziło chęć nabycia na stałe prac 
innych rzeźbiarzy, których tak niezwykle cenił, a obcowanie 
i oglądanie ich prac na kiermaszach sprawiało mu ogromną 
radość i budziło chęć ich posiadania . I tak zaczęła się jego 
największa pasja… Za początek swojej kolekcji uważa za-
kup rzeźby Stanisława Kopki przedstawiającej Adama i Ewę, 
choć przyznaje, że już wcześniej posiadał prace innych arty-
stów, nie wiedząc jeszcze wówczas, że staną się one częścią 
jego zbiorów . 

Przez cały czas gromadzenia i tworzenia swojej kolekcji 
Tadeusz Kacalak poprzez różne działania wystawiennicze, 
w tym udział w kiermaszach, festynach, przeglądach i kon-
kursach, miał do czynienia z wieloma artystami . Nawiązywał 
więc nowe znajomości, jak również często spotykał się z arty-
stami przy okazji zamówienia czy zakupu rzeźby . Niejedno-
krotnie z nimi rozmawiał, przebywał . Każdy twórca i każde 
takie spotkanie pozostawiało u kolekcjonera niezapomniane 
wrażenie . Sam przyznaje, że wie o nich wszystko, choć rzad-
ko jeździł do twórców, by zdobyć kolejne prace .

W swojej kolekcji posiada rzeźby kutnowskich artystów – 
między innymi tych, którzy zapoczątkowali z nim tzw . kut-
nowską szkołę rzeźbienia – Andrzeja Wojtczaka i Antonie-
go Kamińskiego, ale są też prace innych artystów związanych 
z tym ośrodkiem: Henryka Abramczyka, Andrzeja Cichonia, 
Ignacego Kamińskiego, Eugenii Skibińskiej, Małgorzaty Ski-
bińskiej i in . Dość bogato prezentują się prace grupy rzeźbia-
rzy z ośrodka paszyńskiego: Zenona Głoda, Stanisława Hoł-
dy, Zenona Miczołka, Stanisława Miki, Wojciecha Oleksego, 
Anny Padoł, Stanisława Poręby i in . Z ośrodka łukowskiego 
pochodzą rzeźby Mariana Adamskiego, Tadeusza Adamskie-
go, Jana Sęka, Stanisława Suski, Władysława Suski . Nie moż-
na też pominąć takich nazwisk, jak Antoni Baran, Bronisław 
Bednarz, Jarosław Furgała, Stanisław Kopka, Stanisław Kor-
pa, Helena Szczypawka-Ptaszyńska, Roman Śledź, Stanisław 
Zagajewski, Adam Zegadło i wiele innych . 

Wśród zgromadzonych rzeźb dominuje tematyka sakral-
na: Chrystus Frasobliwy, wizerunki Matki Boskiej, liczne po-
stacie świętych, różne ujęcia motywów pasyjnych i scen bi-
blijnych, w tym Adam i Ewa w raju, Boże Narodzenie czy 
ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu . Nie mogło zabraknąć 
także aniołów . Dość liczną grupę stanowią rzeźby rodzajo-
we, a więc przedstawienia związane z obrzędowością, życiem 
na wsi i pracą na roli . Kolekcję rzeźb dopełniają wielobarw-
ne ptaki .

Osobne miejsce w zbiorach zajmują obrazy na szkle (tu 
należy wymienić takie nazwiska, jak Zofia Roj-Gąsienicowa, 

Ewelina Pęksowa, Władysław Walczak, Zdzisław Walczak 
i in .) oraz olejne malarstwo ludowe, nieprofesjonalne i z nur-
tu art brut . Pokaźną grupę stanowią ekspresjonistyczne prace 
Ryszarda Koska oraz obrazy nieżyjącego już toruńskiego ar-
tysty Wiktora Chrzanowskiego . Swoistą „perełką” malarską 
jest obraz podkrakowskiej malarki Katarzyny Gawłowej, nie 
można pominąć też kilku przedstawień namalowanych przez 
pławanickiego Nikifora – Stanisława Koguciuka .

Nie sposób wymienić tu wszystkich prac i autorów, któ-
rych Tadeusz Kacalak zgromadził w swojej galerii . Nieste-
ty kolekcja ta z różnych powodów nie została dotychczas 
skatalogowana i opisana . Poza nielicznymi katalogami z wy-
staw nie doczekała się też monograficznej publikacji, któ-
ra prezentowałaby całościowe i badawcze ujęcie tak ważne-
go zagadnienia . 

Sam artysta o swojej kolekcji może mówić godzinami, 
chętnie udostępniając Galerię zwiedzającym . Zawsze z wiel-
ką pasją i ogromnym zaangażowaniem opowiada o artystach 
i rzeźbach . Każda praca to przecież osobna historia… Pro-
wadzi też księgi pamiątkowe z wpisami wielu znakomitych 
gości, którzy obejrzeli jego zbiory . Wszyscy zgodnie przy-
znają, że czas wśród takiej ilości świątków płynie inaczej .

Na temat zbiorów kutnowskiego kolekcjonera wypowia-
dają się też znawcy sztuki ludowej . Tak mówi o nich Aldo-
na Plucińska, etnograf i kustosz Muzeum Archeologiczne-
go i Etnograficznego w Łodzi: Kolekcja Tadeusza Kacalaka 
jest archiwum, w którym zgromadzono historię świata, który 
przeminął wraz ze swoimi wartościami, z dawnymi mistrza-
mi dłuta. Pamięć o minionym czasie przekazali następnym 
pokoleniom w swoich pracach, w swoich świątkach. O cza-
sie, w którym świat wartości uniwersalnych był dla nich źró-
dłem, dominantą ich twórczości. Dlatego kolekcja Tadeusza 
Kacalaka skupia w sobie wszystko to, co buduje pionowy wy-
miar kultury. 

Na ogromną wartość zbiorów zwrócił także uwagę znaw-
ca sztuki ludowej i kolekcjoner ks . Paweł Śmigiel: Na kolek-
cję sztuki Tadeusza Kacalaka składa się dorobek artystyczny 
ludzi, którzy wypracowali najpiękniejsze kierunki ukazywa-
nia rzeczywistości sacrum i profanum. Środowiska łukowskie, 
paszyńskie, zawidzkie, kutnowskie i inne, są monumentem 
w skali światowego dorobku ludzi, którzy już się nie powtórzą.

Kolekcja rzeźb i obrazów była już wielokrotnie prezen-
towana w różnych instytucjach na wystawach czasowych 
m .in . w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Stowarzyszeniu Twór-
ców Ludowych (2008), Muzeum Etnograficznym w Toruniu 
(2012), Muzeum Regionalnym w Kutnie (2014) i in .

Trzeba też podkreślić, że dla Tadeusza Kacalaka kolekcja 
jest częścią jego życia . Zawładnęła nim do tego stopnia, że 
znajdując się w otoczeniu zgromadzonych dzieł i opowiada-
jąc o nich oraz o ich twórcach, często zatraca poczucie czasu .

Na lubelskiej wystawie zaprezentowano tylko niewielką 
część jego zbiorów i tylko rzeźby artystów ludowych .
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Aleksander Jackowski, wybitny znawca i miłośnik sztuki 
ludowej pisał, że w rzeźbie najpełniej ujawnia się indywidu-
alność twórców. To właśnie ich dzieła zachwycają formą, spo-
sobem ujęcia tematu, śmiałością rozwiązań, ekspresją. Mówią 
o Bogu, świętych patronach, świecie trudnym do zrozumienia 
i opisania. Mówią w sposób szczery, nierzadko przejmujący, 
czasem naiwny. Wydaje się, że ta dziedzina twórczości naj-
bardziej przemawia do odbiorcy, jest zaskakująca, wręcz nie-
przewidywalna . Z jednej strony możemy obserwować prace 
wręcz prymitywne uderzające prostotą, nieporadnością, wy-
raźną dążnością do schematyczności i skrótowości, z dru-
giej – rzeźby na wskroś realistyczne, znakomicie wykorzy-
stujące cechy materiału, dopracowane w każdym szczególe, 
wielobarwne . 

Dawniej rzeźby były silnie związane z ludową pobożno-
ścią, wykonywano głównie wizerunki Chrystusa ukrzyżowa-
nego, postać Frasobliwego, madonny, postacie świętych pa-
tronów . Ustawiano je w przydrożnych kapliczkach a wzory 
ikonograficzne były określone przez znane wizerunki pro-
pagowane przez Kościół . Tematyka świecka występowała 
rzadko .

Różne były też losy ludowych świątków . Niemały wpływ 
na rozwój tej dziedziny twórczości miała polityka państwa . 
W latach 70 . obok kolekcjonerstwa muzealnego rozwinął się 
też prywatny ruch kolekcjonerski . Ludwik Zimmerer, Bole-
sław i Lina Nawroccy, Leszek Macak, Marian Pokropek, Ta-
deusz Kacalak to kolekcjonerzy, którzy zachwyceni sztuką 
nieprofesjonalną pozyskali niezwykłe zestawy prac, a wielu 
twórców objęli szczególną opieką . Ciekawe, starannie prze-
myślane, chociaż o wiele mniejsze zbiory gromadzili artyści, 
architekci, pisarze . Wiele z nich po śmierci kolekcjonerów 
oferowane są muzeom . 

Dziś nikt już się nie modli do ludowych świątków, co-
raz mniej jest ich w przydrożnych kapliczkach, coraz czę-
ściej ozdabiają miejskie pokoje i stają się eksponatami 
muzealnymi .

Można więc rzec, że drewniane świątki stały się symbo-
lem polskiej sztuki ludowej . Stąd też pomysł, aby podczas ju-
bileuszu po raz kolejny7 zaprezentować przekrojową wysta-
wę prac artystów dłuta . Szerokie spojrzenie na tę dziedzinę 
twórczości pozwoliło także ukazać zamkniętą w drewnie hi-
storię naszej organizacji .

Kolekcja kutnowskiego artysty to unikalny zbiór po-
nad tysiąca rzeźb . Na wystawie, ze względu na ograniczoną 
przestrzeń, możemy podziwiać tylko niewielką część zbio-
rów . Wybór prac nie był łatwy . Przyjęto jednak kilka podsta-
wowych założeń . Autorce ekspozycji zależało, aby pokazać 
przede wszystkim prace rzeźbiarzy-członków Stowarzysze-
nia Twórców Ludowych, ale też innych uznanych artystów, 
których prace znalazły się w posiadaniu Tadeusza Kacalaka . 
7 Wystawa rzeźby ludowej w siedzibie STL miała miejsce w 2008 roku podczas ju-
bileuszu 40-lecia Stowarzyszenia .

Nie bez znaczenia były daty powstania poszczególnych fi-
gur, bo dzięki temu możemy prześledzić tendencje rozwo-
jowe ludowego rzeźbiarstwa na przestrzeni ostatniego pół-
wiecza . Chcieliśmy także przybliżyć najważniejsze ośrodki 
rzeźbiarskie i zakres tematyczny prac (charakterystyczne 
i powtarzające się motywy) i to stało się kluczem prezenta-
cji eksponatów . Zebrane rzeźby stworzyły biblijną historię 
człowieka i świata .

Na początku należy więc przywołać stosunkowo czę-
sto podejmowane przez rzeźbiarzy wyobrażenie Adama 
i Ewy w raju . Pierwsi ludzie i ich historia w sztuce ludowej 
są przedstawiani na wiele sposobów . Zazwyczaj stoją pod 
drzewem w różnych pozach, trzymają zakazany owoc, to-
warzyszy im wąż (Władysław Baranowski, Andrzej Cichoń, 
Antoni Kamiński, Eugenia Skibińska, Józef Szypuła) . To naj-
bardziej plastyczne i symboliczne przedstawienia ludowego 
rzeźbiarstwa .

Dużą popularnością cieszy się też Boże Narodzenie często 
nazywane Szopką. Również i w tym temacie inwencja twór-
cza nie zna granic . Zgodnie z ewangeliczną historią naro-
dzeniu Chrystusa towarzyszą: pastuszkowie, Trzej Królowie, 
zwierzęta i chóry anielskie . Zazwyczaj są to przedstawienia 
wielopostaciowe wykonane w jednej bryle (także płaskorzeź-
bione) lub jako wieloelementowy zbiór figur, które można 
dowolnie ustawiać wokół żłóbka . Na wystawie znalazły się 
dwa wiszące, płaskorzeźbione tryptyki wykonane przez Bo-
lesława Parasiona i Stanisława Suskę . Równie okazale pre-
zentują się wielopostaciowe realizacje Tadeusza Kacalaka, 
Antoniego Kamińskiego i Mieczysława Zawadzkiego .

Dość powszechne są również rzeźbiarskie przedstawienia 
ucieczki do Egiptu . Typowy schemat zawiera postać Józefa 
podpierającego się laską i ciągnącego osła wiozącego Matkę 
Boską z Dzieciątkiem . Scenę tę ukazują prace Władysława 
Baranowskiego, Krzysztofa Grodzickiego, Eugeniusza Wę-
giełka, Eugeniusza Zgadły i Tadeusza Żaka .

Wśród tematów rzeźbiarskich najliczniej reprezentowane 
są przedstawienia Chrystusa Frasobliwego . To jeden z naj-
popularniejszych motywów w ludowym rzeźbiarstwie, choć 
należy zaznaczyć, że był on obecny już w sztuce późnego go-
tyku . Wizerunek ten został wyodrębniony z historycznej sce-
ny przygotowań do Ukrzyżowania . Przedstawia on Chrystu-
sa odartego z szat, siedzącego na bloku skalnym, w przepasce 
na biodrach, z głową wspartą na dłoni . Obok znajdują się 
narzędzia męki pańskiej . Scena ta z czasem została usunię-
ta z układu stacji Drogi Krzyżowej i stała się odrębnym mo-
tywem, w XIX wieku często umieszczanym w przydrożnych 
kapliczkach .8

Patrząc na ludowe wizerunki Frasobliwego, można zauwa-
żyć stopniowe odchodzenie od tradycyjnych przedstawień 
na rzecz swobodnego łączenia motywów ikonograficznych . 

8 Frasobliwy, Lublin 1999−2000, s . 5 .
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Takie podejście do tematu ma w dużej mierze źródło w reli-
gijności ludności wiejskiej, gdzie Chrystus utożsamiany był 
z Bogiem-człowiekiem, który doświadcza losu podobnego do 
losu chłopskiego .9 Wśród prezentowanych przedstawień Du-
mającego przeważają te wywodzące się z gotyku – Chrystus 
siedzi na podwyższeniu, w koronie cierniowej i przepasce 
na biodrach, głowę wspiera na prawej dłoni . Ludowi arty-
ści odchodzili od tego schematu i zmieniali niektóre elemen-
ty, czasem Chrystus wspiera głowę na lewej ręce . Często też 
celowo zmieniano proporcje ciała, powiększano głowę albo 
ręce, co nadawało wizerunkom więcej ekspresji . Coraz rza-
dziej też pojawiają się arma Christi . Obecne są za to inne, 
mniej typowe motywy: anioły (Antoni Kamiński) czy ptaki 
(Zenon Miczołek) . Na uwagę zasługuje Frasobliwy wykona-
ny przez Grzegorza Króla, rzeźbiarza z Końskich . Nienagan-
nie wykonana postać Chrystusa w koronie cierniowej wypo-
sażona została dodatkowo w gałązkę palmową, prawą nogę 
wspiera na czaszce Adama . Są też zupełnie inne, dość nieco-
dzienne przedstawienia . Do takich należy topornie wystru-
gany i podkolorowany kredkami Frasobliwy Wojciecha Olek-
sego czy pomalowany na srebrno Chrystus Stanisława Hołdy 
z włosami zrobionymi z pakuł konopnych, podpierający gło-
wę obiema rękami .

Tematy chrystologiczne, obecne w sztuce ludowej, to tak-
że sceny Ukrzyżowania . Typowy wizerunek przedstawia po-
stać w koronie cierniowej i perizonium rozpiętą na krzyżu 
stojącym lub przygotowanym do zawieszenia (Antoni Ba-
ran, Józef Juszczak, Dionizy Purta, Wiktor Rysio) . Są też inne 
warianty tego tematu . U stóp Chrystusa umieszczane mogą 
być dwie Marie – Matka Boża i Maria Magdalena – co wi-
doczne jest na realizacjach Antoniego Barana i Wiktora Ry-
sia; Matka Boża i Jan Chrzciciel wyrzeźbieni przez Krzysz-
tofa Grodzickiego albo modlące się anioły w ujęciu Wacława 
Skirzyńskiego . 

Matka Boska trzymająca na kolanach martwego Jezusa to 
kolejny temat szeroko obecny w sztuce ludowej . To zazwy-
czaj przedstawienia pełne ekspresji, zadziwiające siłą wyrazu, 
dramat uchwycony w jednym geście i w jednym spojrzeniu . 
Twarz bolejącej Maryi pochylonej nad ciałem Syna wyraża 
rozpacz i cierpienie . Postać Jezusa owinięta jedynie przepa-
ską wokół bioder leży bezwładnie na boku, jego ciało uło-
żone jest w sposób nienaturalny, często zdeformowany (Izy-
dor Błaszczak, Mieczysław Gaja, Anna Padoł) . Postacie mają 
często zachwiane proporcje . Spośród tego typu przedstawień 
na uwagę zasługuje obecna na ekspozycji Pieta Władysława 
Głoda . Matka Boża ukazana frontalnie w postawie stojącej 
na wyciągniętych dłoniach trzyma nienaturalną dla tego mo-
tywu postać Chrystusa . Nie ma tu emocji . Ekspresji posta-
ciom dodaje jedynie soczysta czerwień szat i ran .

9 Tamże, s . 6 .

Wyjątkowo ważne miejsce w sakralnej sztuce ludowej zaj-
muje Matka Boża . Postać Maryi jest nieodłącznym elemen-
tem religijności ludowej . Trudno wyobrazić sobie dom bez jej 
wizerunku . Gipsowe i drewniane figurki przywożono z miejsc 
kultu i z odpustów, ustawiano je w kapliczkach, zdobiły do-
mowe ołtarzyki . Wytwarzano je masowo, często upraszcza-
jąc kościelne wzorce . Na wystawie zgromadzono kilka róż-
nych wizerunków . Najczęściej spotykanym jest tzw . „Osóbka” 
– Matka Boska ukazana w postawie stojącej, odziana w dłu-
gą białą szatę i płaszcz okrywający głowę, z dłońmi złożo-
nymi do modlitwy lub w geście miłosierdzia (Anna Padoł, 
Wiktor Rysio) . Obok popularnych i typowych wręcz przed-
stawień znalazły się figury nawiązujące do cudownych wi-
zerunków czczonych w różnych miejscach w Polsce . Uwagę 
przykuwa Matka Boża Skępska w wykonaniu Tadeusza Ka-
calaka ukazana w otoczeniu muzykujących i modlących się 
aniołów . Przedstawienie wyraźnie nawiązuje do słynącego cu-
dami gotyckiego wizerunku Matki Bożej Brzemiennej szcze-
gólnie czczonej na Mazowszu i Kujawach . W omawianej pra-
cy widać solidny warsztat rzeźbiarski połączony z dbałością 
o detale oraz starannie wykonana polichromia . Na Wystawie 
znalazły się również przedstawienia Matki Bożej Skępskiej 
autorstwa Stanisława Szymczyka i Karola Ziomko . Wśród 
innych cudownych przedstawień znalazła się Matka Boża 
Ludźmierska w wykonaniu Bronisława Bednarza (kaplicz-
ka) i Tomasza Nawieśniaka . Obok nich znalazły się też Mat-
ka Boża Różańcowa (Bronisław Chojęta), Matka Boża z Dzie-
ciątkiem (Józef Chełmowski, Ignacy Majerek, Stanisław Mika, 
Andrzej Wojtczak) czy Matka Boża wśród aniołów (Stanisław 
Kopka) .

Kolejna grupa rzeźb prezentowana na wystawie to posta-
cie świętych patronów: realizacje wariantowe przedstawień 
św . Jana Nepomucena (Marian Adamski, Bronisław Bed-
narz, Jarosław Furgała); św . Franciszka (Tomasz Ligas, Ma-
rian Adamski); św . Piotra (Stanisław Majewski); św . Kingę 
(Stanisława Mąka); św . Helenę i św . Tereskę (Anna Padoł); 
św . Łukasza (Mieczysław Piwko), św . Mikołaja (Ignacy Ma-
jerek, św . Urszulę i św . Sebastiana (Stanisław Kopka) .

Wśród ludowych rzeźb nie mogło zabraknąć aniołów . 
Skrzydlate postacie to chyba najbardziej zróżnicowana iko-
nograficznie grupa . Trudno wskazać tu jakiekolwiek pra-
widłowości, gdyż tak naprawdę każdy artysta wypracował 
swój własny anielski kanon . Są więc anioły modlące się, śpie-
wające, grające, wyposażone w różne atrybuty: kwiaty (Ro-
man Śledź), lampion (Jarosław Furgała) . Różnorodna jest też 
kolorystyka . Spośród zaprezentowanego chóru anielskiego 
wyróżniają się anioły o ciemnych twarzach Adama Zegadły 
przedstawiane w białych sukienkach . 

Wśród zgromadzonych prac wyróżniają się również ka-
pliczki z rzeźbami Chrystusa, Matki Boskiej lub świętych . 
Dawniej były one zawieszane na zewnętrznych ścianach do-
mów lub zawieszane na przydrożnych krzyżach . Niekiedy 
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traktowano je jako samoistne kompozycje rzeźbiarskie . Na 
ekspozycji znalazły się przede wszystkim kapliczki domko-
we (w formie skrzynki nakrytej dwuspadowym daszkiem) 
zaskakujące przede wszystkim swoją dekoracyjnością . Wy-
rzeźbioną postać świętego otaczają zdobione daszki, kwiaty, 
ptaszki . Mistrzynią w tworzeniu takich kapliczek była Ade-
la Broniszewska . Wykonywane przez nią kapliczki niemal 
w całości pokryte są bogatą ornamentyką kwiatową . Autor-
ka ozdabiała kwiatkami nawet szaty świętych postaci . Uwa-
gę przykuwają też realizacje Bronisława Bednarza, Bogdana 
Gębskiego, Stanisława Kopki, Piotra Kożuchowskiego, Grze-
gorza Króla, Dionizego Purty i Antoniego Mazura . Kapliczki 
ostatniego artysty przypominają kolorowe, bogato zdobione 
domowe ołtarzyki .

Osobną grupę tematów prezentowanych na jubileuszo-
wej ekspozycji stanowią przedstawienia o tematyce świec-
kiej . Prace te są swojego rodzaju dokumentem etnograficz-
nym . Znalazły się tu postacie w strojach ludowych (Stanisław 
Denkiewicz, Kobieta w stroju ludowym; Ignacy Kamiński, 
Baba łęczycka, Chłop łęczycki; Stanisław Korpa, Wojterzyno 
z Walosiem i Franusiem), czasem ujęte w sytuacji obrzędowej 
(Wiktor Rysio, Wesele) lub przy pracy (Zygmunt Jagielski, Ko-
bieta przy studni, Mężczyzna przy żarnach) . Wyjątkową pracą 
jest Przejażdżka Antoniego Barana, wielopostaciowa rzeźba 
przedstawiająca bliżej nieokreślone postacie w powozie cią-
gniętym przez dwa konie . Znajduje się ona w zbiorach Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych, a wykonana została w 1984 
roku na konkurs pt . „Ojczyzna” .

Niejako poza zaprezentowaną typologią sytuują się pra-
ce posiadające znamiona oryginalnej i indywidualnej dzia-
łalności artystycznej . 

Do takich należą niewątpliwie rzeźby Romana Śledzia 
z Malinówki (woj . lubelskie) . Artysta tworzy głównie sce-
ny ewangeliczne: Jan Chrzciciel, Jezus i grzesznica, Jezus na 
osiołku, Jezus uzdrawia trędowatego, Zdjęcie z krzyża (prace 
prezentowane na wystawie) . Jego rzeźby są zjawiskiem wy-
jątkowym, opowieścią ewangeliczną o wyjątkowej sile wyra-
zu, niespotykanej dynamice wyrażonej w konsekwentnie re-
alizowanej formie, tylko nieznacznie dopełnionej symboliką 
koloru . To twórczość uwolniona od wzorów kapliczkowych, 
tworzona z własnej potrzeby, wyrażająca osobowość twórcy, 
rozsadzająca zastane kategorie .10

Zupełnie inny wydźwięk mają niezwykłe kapliczki Józefa 
Soboty . Niezwykła jest też historia życia tego artysty . Cier-
piał na bezwład nóg, ale we śnie ukazywał mu się anioł, któ-
ry przepowiedział, że wkrótce wyzdrowieje a w podzięce 
ma wykonać dla Pana Boga dziesięć kapliczek . I tak zaczęła 
się jego przygoda z rzeźbą . Co ciekawe Sobota nie posiadał 
żadnych wzorów ikonograficznych, dlatego rzeźbił po swo-
jemu . Nadawał im zaskakujące formy – np . różnej wielkości 

10 A . Jackowski, Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002, s . 68 . 

obeliski – pokrywał je z każdej strony charakterystycznym 
reliefem i w ten oto uproszczony sposób ukazywał historie 
ewangeliczne .11

Swoistym dodatkiem i „smaczkiem” tej wystawy są nie-
poradnie wykonane zwierzęta Heleny Szczypawki-Ptaszyń-
skiej, twórczyni zaliczanej do nurtu art brut. Niewielkich 
rozmiarów łaciata świnia i czarny ptaszek na drucianych no-
gach to istne perełki znajdujące się w zbiorach kutnowskie-
go kolekcjonera .

Nie można nie wspomnieć też o pracach Stanisława Za-
gajewskiego . Ten niedoceniony za życia artysta, członek Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych, znany jest przede wszyst-
kim z ogromnych, płaskorzeźbionych ołtarzy . Rzeźbił także 
w glinie fantastyczne ptaki . Dwa z nich, znajdują się na sta-
łe w zbiorach STL .

Zestawione i omówione powyżej dzieła sztuki ludowej 
ostatniego półwiecza pokazują, że tradycyjne schematy iko-
nograficzne mają w rzeźbie wiele odmian, świadczących 
o różnorodności talentów i indywidualności ich twórców . 
Wzorów szukano często w kościołach, stąd też w kapliczkach 
możemy zobaczyć rzeźby o cechach nawiązujących do stylu 
gotyckiego lub barokowego, jak i różnych cudownych figur . 

Obok tego typu prac występują prymitywne prace sa-
morodnych artystów, obdarzone niekiedy dużą skalą wy-
razu . Większość rzeźb charakteryzuje się grupą pewnych 
cech: uproszczeniem i geometryzacją kształtów, statyką, 
frontalnością układu, rytmicznością poszczególnych ele-
mentów, deformacją w proporcji ciała, syntetycznym trak-
towaniem bryły . 

Wystawa mająca charakter retrospektywny, jest nie tyl-
ko formą prezentacji rzeźby jako wciąż popularnej i żywej 
dziedziny twórczości . Ekspozycja stała się okazją do przy-
wołania i przypomnienia wielu artystów dłuta zarówno tych 
znanych, jak i mniej znanych . Za każdą rzeźbą kryje się po-
stać i życie konkretnego twórcy . Każda praca to też odręb-
na historia, a wszystkie razem zestawione w przestrzeni na-
szej Galerii z jednej strony oddają biblijną historię świata 
i człowieka, z drugiej – historię Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych .

Bolesław Nawrocki, prawnik, muzyk, mecenas i kolekcjo-
ner sztuki, podkreślał: 

Od zawsze pociągały mnie dzieła wiejskich artystów, 
kształtowane przez nieuczone ręce, dzieła piękne jak piękny 
jest kwiat, który nieposiany niepielęgnowany przez nikogo roz-
kwita na nieurodzajnej ziemi12 . Takie właśnie dzieła zapre-
zentowano na jubileuszowej wystawie .

Katarzyna Kraczoń

11 Tamże, s . 58 .
12  M . Nawrocka-Teodorczyk, O kolekcjonerze – wspomnienia córki, [w:] Boże-
na Olszewska, Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bo-
lesława i Niny Nawrockich, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Toruń, 2014, s . 7 
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To sensacyjne odkrycie . Jacek Iwulski, właściciel 
cenionego zakładu fotograficznego w Braniewie na Po-
morzu, odnalazł niedawno zapomniane fotografie swo-
jego ojca . Wojciech Iwulski pochodził z Bełżca . Do Bra-
niewa musiał wyjechać niedługo po II wojnie światowej, 
na rozkaz władz . Fotografie, które odnalazł jego syn, po-
kazują dotąd nieznany Bełżec i okolice, a także mieszkań-
ców z okresu II wojny światowej .

Wojciech Iwulski urodził się w 1915 r . w Bełżcu . Szkołę 
Podstawową skończył w pobliskiej Rawie Ruskiej . Potem 
poszedł do gimnazjum w Żółkwi . Ukończył je na cztery 
lata przed II wojną światową . Chłopak otrzymał średnie 
wykształcenie humanistyczne . To jednak nie dawało gwa-
rancji pracy, postanowił więc zrobić kursy fotograficzne . 
W latach 1937–38 pracował w Pruszkowie, u krewnego . 
Był zastępcą kierownika w hurtowni papieru i materia-
łów piśmienniczych „Koziej i Filipowicz” . Jego syn, Jacek 
Iwulski wspomina, że jeszcze długo po wojnie w domu 
było pełno pięknych pocztówek i rozmaitych ołówków 
z tej hurtowni . Wiosną 1938 r ., jako 18-letni chłopak, do-
stał powołanie do wojska . Służył jako strzelec w 40 . Puł-
ku Piechoty, który stacjonował we Lwowie . Gdy wybu-
chła II wojna światowa, jego pułk wysłano do obrony 
Warszawy . Wojciech podczas walk został ranny w nogę . 
Nie było szans, żeby go dowieźć do szpitala, ranę leczono 
więc w punkcie sanitarnym jednostki . Kiedy Warszawa 
skapitulowała, rannego Wojciecha w niewolę wzięli Niem-
cy . Wysłali go do szpitala polowego, a stąd – 30 paździer-
nika 1939 r . – pozwolili wrócić do domu .

Kelner w wywiadzie

Kiedy Wojciech wrócił do Bełżca, zaangażował się 
w działalność podziemia . Polecono mu, aby zatrudnił się 
w bufecie na stacji kolejowej jako kelner . Miał donosić 
o wszystkim, co usłyszał w bufecie . Od wiosny 1940 r . – 
przekazywał informacje o przyjeżdżających na dworzec 
transportach wojskowych, osobach, które współpracowa-
ły z wrogiem, a także o tym wszystkim, co mogło mieć 
wpływ na działalność ruchu oporu . Na początku 1941 r . 
został zaprzysiężony jako członek AK . Przyjął pseudonim 

„Kazik” . W dowództwie AK poleciło mu założyć w Bełżcu 
zakład fotograficzny . Wszystkie negatywy, jakie przynosi-
li Niemcy, robił w dwóch kopiach . Drugą – chował pod 
dachówkami domu, w którym znajdował się zakład foto-
graficzny (a znajdował się naprzeciwko stacji kolejowej) . 
Potem te odbitki wysyłane były do polskiego rządu w Lon-
dynie . – Wiem to od kilkorga osób, które działały z ojcem 
w AK – wspomina Jacek Iwulski . W październiku 1941 r . 
Wojciech został aresztowany przez gestapo za współpracę 
z ruchem oporu . Osadzono go w obozie zagłady w Bełżcu, 
ale wkrótce przeniesiono na gestapo w Tomaszowie . AK-
-owcy próbowali go uwolnić . – W dowództwie rozważa-
no trzy możliwości: albo go wykupią, odbiją bądź zabiją . 
Musiał więc dużo wiedzieć – mówi wójt Bełżca, Andrzej 
Adamek . W końcu udało się przekupić szefa tomaszow-
skiego gestapo (choć Iwulski nigdy nie dowiedział się, ile 
za niego podziemie zapłaciło) i z końcem listopada Woj-
ciech został wypuszczony na wolność . Wrócił do swojego 
zakładu fotograficznego

Bombardowanie

W lipcu 1944 r . Bełżec został zbombardowany: radziec-
ka pilotka zrzuciła bomby na niemiecki skład amunicji, 
który znajdował się na stacji kolejowej . Zniszczone zostało 
wszystko w pobliżu około pół kilometra . Wojciech Iwul-
ski ocalał – schował się we wcześniej zbudowanym schro-
nie . Ale jego zakład, dom – wszystko spłonęło . A z nimi 
– najprawdopodobniej część tajnych zdjęć, schowanych 
pod dachówkami domu, które miały pojechać do Londy-
nu . Wkrótce po bombardowaniu przyszli radzieccy żoł-
nierze i wyzwolenie . Po wyzwoleniu Wojciech pracował 
w biurze repatriacyjnym, dokumentował wojenne znisz-
czenia . Nie wiadomo, dlaczego w pewnym momencie do-
stał od władz nakaz opuszczenia Bełżca i przeniesienia się 
do Braniewa .

Przy stole z Banderą

Działalność ojca w Bełżcu przez całe życie była tema-
tem tabu – opowiada Jacek Iwulski . – Widocznie wyniósł 

Wojenne fotografie Bełżca 
Wojciecha Iwulskiego

Małgorzata 
Mazur
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to z wywiadu: o niczym nie opowiadał, był bardzo tajem-
niczy jeśli chodzi o przeszłość – mówi . Przeszłość po-
znał już pod jego śmierci . Uprzątając mieszkanie, znalazł 
podklejone po spód wersalki dokumenty, zdjęcia, a także 
ojcowski kilkustronicowy dokument, spisany jego wła-
sną ręką . Dlaczego ojciec chciał, aby prawdę poznano 
dopiero po jego śmierci? Nie wiadomo . W życiorysie 
ojciec nie napisał najważniejszego: że służył w wywia-
dzie . Jacek Iwulski dowiedział się tego dopiero z ankie-
ty, jaka przyszła dwa lata po śmierci ojca (zmarł w 1990 
r .) z Londynu . Jacek urodził się już w Braniewie . Jego 
ojciec z Bełżca na ziemie odzyskane wyjechał pod ko-
niec 1945 r . Z dokumentów wynika, że Bełżec opuścił 
sam . Żona Anna, a także starsze rodzeństwo Jacka: Ma-
ria i Stanisław oraz jego babka Katarzyna, do Braniewa 
dotarli dopiero rok później . W Braniewie Wojciech za-
łożył zakład fotograficzny . Zapisał się do Polskiej Par-
tii Socjalistycznej . Wyrzucono go z niej po 2 latach – po 
tym, jak ujawnił się jako były AK-owiec . Po kilku latach 
wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego, zasiadał we 
władzach powiatowych ugrupowania . Był radnym Po-
wiatowej Rady Narodowej, członkiem Frontu Jedno-
ści Narodu . W 1962 r . został członkiem ZBOWiD-u . Za 
swoją działalność otrzymał m .in . Srebrny Krzyż Zasłu-
gi, a także srebrną odznakę „Zasłużony dla Warmii i Ma-
zur” . Zmarł w grudniu 1990 r .

W tajnych archiwach

Przeszłość jego ojca do dziś jest pełna białych plam . – 
Jakiś czas temu dowiedziałem się na przykład, że ojciec 
najprawdopodobniej brał udział w rozmowach, jakie AK 
prowadziło ze Stefanem Banderą . Pewnego dnia przyszła 
do mnie Ukrainka, wysiedlona spod Bełżca z ukraińską 
gazetą . Pokazała zdjęcie w artykule na temat tamtych 
rozmów, na którym przedstawiciele AK i banderowców 
siedzą przy stole, i zapytała: poznajesz ojca? – opowiada . 
Nie poznał, bo fotografia była fatalnej jakości . Ukrain-
ka upierała się jednak, że jego ojciec był obecny podczas 
negocjacji . – Możliwe, że był, ale raczej nie jako nego-
cjator, tylko dokumentalista lub w obstawie – mówi . Ja-
cek Iwulski archiwalnymi zdjęciami ojca zainteresował 
się stosunkowo niedawno . – Odkryłem trzy pudła . Część 
z nich to nieznane zdjęcia z Bełżca – mówi . Z bełżeckim 
GOK-iem skontaktował się przed organizowaną w po-
łowie czerwca 2014 roku konferencją na temat mordów 
dokonywanych w powiecie tomaszowskim w pierwszej 
połowie 1944 r . – Okazało się wtedy, że autorem zdjęć 
z mordu w Zatylu na pasażerach pociągu relacji Bełżec 
– Lwów nie jest, jak powszechnie sądzono, cichociem-
ny, por . Tadeusz Żelechowski (ps . „Ring”), który z od-
działem AK pojawił się na miejscu tuż po zbrodni płk . 

Żelechowski, a właśnie Wojciech Iwulski – mówi Woj-
ciech Stepaniuk, ówczesny dyrektor GOK w Bełżcu . Ja-
cek Iwulski zrobił odbitki z negatywów – i tak do Bełż-
ca dotarły zdjęcia z mordu, w większości dotąd nieznane 
i bardzo drastyczne . Także wstrząsające zdjęcia zamor-
dowanej przez ukraińskich nacjonalistów rodziny z Sza-
lenika . Ale to nie wszystko . Okazało się, że Pan Iwulski 
ma mnóstwo innych negatywów zdjęć z Bełżca z cza-
sów II wojny światowej oraz z okresu tuż przed i tuż po 
niej – dodaje Andrzej Adamek, wójt gm . Bełżec . Andrzej 
Adamek, Wojciech Stepaniuk oraz Tomasz Hanejko, kie-
rownik Muzeum Miejsca Pamięci w Bełżcu, odwiedzili 
w lipcu 2014 Jacka Iwulskiego w Braniewie . Podarował 
im około 200 cyfrowych odbitek zdjęć, które odtworzył 
z ojcowskich negatywów . To tylko część zbiorów, które 
sukcesywnie przegląda i opracowuje . Obiecał, że poda-
ruje gminie także negatywy, jak również film z lat 80 ., 
na którym nagrał opowieść swojej matki o wojennym 
i przedwojennym Bełżcu, a także długi wywiad z nie-
żyjącym, bardzo zasłużonym dla Bełżca proboszczem, 
ks . Stanisławem Węglowskim . Fotografie pokazują zu-
pełnie dziś nieznany Bełżec, Tomaszów Lub . i inne miej-
scowości w okolicy, których na razie nie udało się ziden-
tyfikować . Jest sporo zdjęć dawnego bełżeckiego dworca 
kolejowego (zbombardowanego w 1944 r .), są fotogra-
fie, na których widać rozbierane czołgi, kościół, szko-
łę i chatę „kuczę”, którą obecnie można oglądać w Mu-
zeum Wsi Lubelskiej . Na jednym ze zdjęć widać zarys 
bełżeckiego obozu pracy, na innym – wnętrze pociągu, 
kolejarzy przy pracy, dawny cmentarz, na którym pocho-
wano ofiary cholery, jest sfotografowany bełżecki sklep 
(wnętrze), są zdjęcia z czyjegoś ślubu, pogrzebu, wigi-
lii, a także… dokumentujące lepienie pierogów, wypas 
stada świń, przejazd przez wieś wyścigu kolarskiego, za-
baw chłopców w indiańskich pióropuszach, bełżeckiej 
drużyny piłkarskiej . Jest panorama Bełżca, zrobiona naj-
prawdopodobniej z budki wartowniczej obozu . Na innej 
fotografii – śliczna, roześmiana Cyganka, która potem 
najprawdopodobniej umarła w obozie, jaki dla tej nacji 
założyli w Bełżcu Niemcy . Widać także, jak srogie zimy 
bywały w okolicy (zaspy wyższe niż dorosły człowiek!) . 
Ale najwięcej jest fotografii dawnych mieszkańców Bełż-
ca: młodych chłopaków, ślicznych dziewcząt – roześmia-
nych, szczęśliwych – jakby wojny wcale nie było . – Nie-
stety, nie znamy ich tożsamości . Prosimy mieszkańców 
Bełżca, by zgłaszali, jeśli kogoś rozpoznają – mówi Woj-
ciech Stepaniuk . Najcenniejsze jednak zdjęcia, m .in . te 
z bełżeckiego obozu zagłady – znajdują się najprawdo-
podobniej w tajnych archiwach w Londynie . Czy kiedy-
kolwiek zostaną odtajnione?

Małgorzata Mazur
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Przez kilkadziesiąt lat pozostawałem bez możli-
wości i nadziei odwiedzin miejsca, gdzie rozpoznawałem 
pierwsze tajemnice „tego i tamtego” świata . Utrwalony 
w pamięci świat dziecka stawał się coraz bardziej literac-
ką fikcją . Pragnąłem ją urealnić i skonfrontować, ale było 
to niemożliwe, gdyż przekroczenie „bratniej granicy” ob-
warowane było twardymi sowiecko-peerelowskimi prze-
pisami, których nie potrafiłem pokonać . 

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku można 
już było odwiedzać rodziny po uzyskaniu potwierdzonego 
przez władze zaproszenia . Niestety, żadnych bliższych ani 
dalszych członków rodziny za Bugiem nie miałem . Do-
piero w lipcu 1979 roku na zaproszenie fikcyjnej „kuzyn-
ki”, pani Heleny Pańkiw, siostrzenicy poety Józefa Czecho-
wicza, wybraliśmy się całą rodziną za wschodnią granicę . 
Pani Helena mieszkała we wsi Ternopole niedaleko Lwo-
wa . Lwów wprawdzie nie Wołyń, ale ta sama sowiecka rze-
czywistość . (Już na dworcu przepychaliśmy się przez tłum 
obarczonych tobołami koczowników .)

Po przyjeździe musieliśmy zgłosić swoją obecność w re-
jonowej komendzie milicji w Mikołajewie . Przyjęła nas 
uprzejmie milicjantka, życząc przyjemnego spędzenia cza-
su z rodziną, ale bez opuszczania tymczasowego miejsca 
zameldowania . 

Nie przejmując się zaleceniami, jeździliśmy codzien-
nie do Lwowa, ale wyprawa bez urzędowego zezwolenia 
do Powurska mogła narazić „rodzinę” na poważne „nie-
przyjemności” – musiałem zrezygnować .

Nielegalnie zwiedzany sowiecki Lwów zrobił przykre 
wrażenie . Na ulicach spotykaliśmy tłumy zapędzonych, 
najczęściej źle ubranych ludzi, usiłujących coś kupić w pu-
stych sklepach . Jeszcze bardziej przygnębiająca i bezna-
dziejna sowiecka rzeczywistość była na wsi i w zaniedba-
nym, rejonowym Mikołajewie . Nie trzeba było wysilać 
wyobraźni, by przywołać aktualny obraz sowieckiego Po-
wurska . Nasza „smętna”, peerelowska rzeczywistość była 
znośniejsza . Żyliśmy nadzieją . Mieliśmy już w Rzymie 
swego Papieża . 

Musiało upłynąć jeszcze sporo czasu, by upadł Zwią-
zek Sowiecki i powstała niezależna Ukraina . Na odwiedze-
nie miejsca urodzenia trudno było się jednak zdecydować . 

Bałem się konfrontacji postsowieckiej rzeczywistości z za-
kodowanym w pamięci mitem utraconego dzieciństwa . 

Dopiero pod koniec lipca 1994 roku, w pięćdziesiątą 
pierwszą rocznicę ucieczki z własnego domu, zdecydowa-
łem się pojechać z synem, by mu pokazać utracone bez-
powrotnie już tylko „legendarne” miejsca . 

Zastanawiałem się nad sensem tego wyjazdu . Nikogo 
w Powursku już nie znam . Nikt tam nawet na cmentarzu 
na mnie nie czeka .

– Opuszczony bez pożegnania dom, jeśli przetrwał? Pył 
dróg, który zapamiętały bose stopy?

– Pragnąłem jedynie potwierdzić materialną realność 
tego, co zachowała pamięć i wyobraźnia . 

Jadąc z Kowla taksówką, odczytywałem po drodze za-
pamiętane nazwy miejscowości, ale z trudem rozpoznawa-
łem miejsce swego urodzenia . W nieładzie rozrzuconych 
domów zginęła dawna uładzona wieś i osada . Pozostał je-
dynie ten sam niewielki budynek kolejowej stacji z napi-
sem „Powurśk” i to, co pozostało z naszego kościoła .

– Nasz dom ocalał, ale bez drzwi prowadzących do 
sklepu, bez ułożonego przed nim chodnika . Obco wy-
glądały pomalowane na niebiesko obramowania okien – 
zmalał, zubożał .

Na działce, którą ojciec kupił, by realizować swoje ma-
rzenia i plany, rosły ziemniaki . Na jej środku niewielki 
pagórek . Chyba jeszcze trwały ślad zbombardowanego 
domu? 

Wróciłem zgnębiony . To, co zachowała dziecięca pa-
mięć, zdegradowała i zniszczyła sowiecka rzeczywistość . 
Nie było do czego powracać .

•

Odnalazł mnie po kilku latach Stasiek Śledź . (Zmienił 
nazwisko na Skalski) . Zadzwonił z Cycowa . Niewiele go 
pamiętałem, bo o kilka lat starszy ode mnie . Z wielkim 
sentymentem i przywiązaniem wspominał, przypomi-
nał… Do rozmowy włączył się Bolek Sznajder, który go 
odwiedził – zapraszał .

– Ożyły wspomnienia; armatni huk, oberwane palce 
Bolka .

Powroty…

Józef
Zięba
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– Był jeszcze ktoś, kto mnie i tamten czas pamiętał . Od-
rodziło się pragnienie powrotu . 

Nowa „wyprawa” jakoś się nie kleiła . Dopiero dwudzie-
stego drugiego października 1999 roku, po pięciu latach 
od pierwszego wyjazdu, dołączyliśmy do grupy komba-
tantów 27 . Wołyńskiej Dywizji AK wybierających się na 
groby poległych kolegów . Pan Leon Karłowicz poprzez 
proboszcza kowelskiego kościoła załatwił zakwaterowanie . 

Proboszcz polecił swego parafianina z samochodem . Za 
niewielką odpłatnością zawiózł nas do Powurska i Manie-
wicz . Stasiek wiózł dla pani Kazimiery Mitkalik otrzyma-
ne z Anglii leki . Ja też chciałem odwiedzić Maniewicze, 
w których przez kilka lat mieszkali moi rodzice i urodził 
się tam nieżyjący już brat Ryszard . Przed wojną byłem 
w Maniewiczach, odwiedziłem mieszkającego i pracują-
cego w parkietni stryja, zapamiętałem biały, murowany 
kościół i schludne uliczki miasteczka… 

Wnętrze kościoła w Maniewiczach. Fot. J. Zięba, 2001.

W Powursku przed budynkiem kolejowej stacji ocze-
kiwaliśmy na Bolka . 

Na peronie kilka osób czekało na pociągi, które tu się 
mijają, bo kolejowa linia jak dawniej jest jednotorowa . 

Wśród oczekujących wyróżniał się przyzwoicie ubrany 
mężczyzna z obfitą, siwą brodą . Zagadnął po polsku . Oka-
zało się, że przyjechał z Petersburga, by też odwiedzić Po-
wursk i powspominać . Pamiętał przedwojennych nauczy-
cieli i szkolnych kolegów . Okazało się, że chodził ze Staśka 
bratem do jednej klasy… 

Wtoczyły się dwa pociągi z Sarn i Kowla . Wysiadł Bo-
lek . Nigdy bym go nie poznał, ubogo ubrany, z zielonym 
workiem na plecach . Przywitaliśmy się serdecznie po 
pięćdziesięciu pięciu latach niewidzenia . Powrócił tam-
ten czas, który potwierdzała dłoń okaleczona . Wspólnie 

jechaliśmy do Maniewicz . Bolek służył nam za przewod-
nika . Posługiwał się dziwnym językiem złożonym ze słów 
polskich, ukraińskich i niemieckich .

Stacja kolejowa w Powursku.

– Z okazji spotkania może miała to być mowa niezwy-
kła, uroczysta? 

W Maniewiczach na placu przed dawnym komitetem 
partii powitał nas okazały pomnik Lenina . Przyjęła pani 
Kazimiera znakomicie i bezbłędnie mówiąca po polsku . 
Okazało się, że dobrze pamięta mego stryja i stryjeczne-
go brata, bo przed wojną mieszkali przez kilka lat w tym 
samym domu . Utrzymywała też kontakt z rodziną Karola . 

Po sześćdziesięciu latach dowiedziałem się, że Karol, 
który uciekł przed sowieckim aresztowaniem, został wcie-
lony do Wehrmachtu i zginął w oblężonym Wrocławiu .

– Tamten czas nie był dla niej literacką fikcją . 
Rozstaliśmy się z Bolkiem przy kolejowej stacji . Wra-

cał do Rafałówki . 
– A przywiozłeś mi polskie gazety? 
– Wiedziałem, że o to zapytasz . 
Stasiek wyjął z torby plik kolorowych czasopism . Bolek 

chwycił je rozpromieniony . 
Dziwny, bardzo dziwny ten Bolek (Borys?) . Czuje się 

Polakiem? czy Ukraińcem? Urodził się w Chełmie, pra-
wosławny? czy katolik? Chodził do polskiej szkoły . Miał 
polskich kolegów i nas teraz . Stary to już człowiek . Dźwi-
gał nie tylko worek na plecach, ale i kilkadziesiąt lat so-
wieckiej rzeczywistości . Trudno zgłębić teraz jasne i ciem-
ne zakamarki jego duszy… 

Kierowca zawiózł nas nad Stochód do Zajaczówki . Nie-
wielka, uboga to wioska . Kryte słomą chatynki . Przy nich 
szopki i byle jak sklecone obórki . Stochód przy kolejowym 
moście nieco „ucywilizowany”, a dalej płynie swobodnie, 
leniwie wieloma korytami, wśród łozin i łąk, zakolami .
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Stochód. Fot. J. Zięba, 2001 r.
W 1915 roku zatrzymał się tu front, walczyli legioni-

ści . W niedalekich Sitowiczach 18 IX 1916 r . poległ towa-
rzysz walk Józefa Piłsudskiego, Aleksander Hozman Mi-
rza Sulkiewicz .

Opodal mostu, na brzegu rzeki pozostało z tamtego 
czasu jeszcze kilka porośniętych już trawą blindaży .

Wdrapaliśmy się na wysoką skarpę kolejowego nasypu . 
Przewiał nas przejmujący, zimny wiatr . Minionego czasu?

Historii . . .? 
Odjechaliśmy do Powurska, który stał się nadmier-

nie, bez żadnego planu „rakowo” rozrośniętą kołchozową 
osadą . Zgromadzono tu ludzi z rozrzuconych chutorów 
i zagubionych w lasach wiosek . Budowali, gdzie się dało, 
domy bez stodół, bez obór na kawałkach już „niczyjej”, bo 
„kazionnej” kołchozowej ziemi . Wiodą do nich przedep-
tane ścieżki i ledwie przetarte dojazdy . Powstał osobli-
wy twór osadniczy, w którym mogą rozeznać się tylko 
miejscowi .

Odwiedziliśmy kościół, a właściwie to, co jeszcze z nie-
go zostało . Bez strzelistej wieży, sygnaturki, spadzistego 
dachu, wysmukłych okien; zdegradowany do „łagrowe-
go”? baraku i upodlony jak sowiecka rzeczywistość – za-
mieniony na „dom kultury” . 

„Dom kultury” w Powursku. Fot. J. Zięba, 1999 r.
W plątowisku dróg i ścieżek z trudem odnaleźliśmy 

dom dawnej naszej koleżanki, siostry Bolka, Niny . Stara to 
już kobieta, napiętnowana kilkudziesięcioletnim czasem 

sowieckiej przeszłości . Siedziała na stołku przed beczułką 
z nałożoną na nią miednicą, która służyła jej do wykony-
wania kuchennych czynności, a wspierając się na beczuł-
ce jak na „chodziku”, przesuwała się po izbie .

– Rozczulona powitała nas bardzo serdecznie . 
Jej syn, Sławek, służył nam za przewodnika . Zaprowa-

dził do ogrodzonego niskim płotkiem obelisku z napisem 
w języku ukraińskim, angielskim i hebrajskim informują-
cym, że w tym miejscu szóstego września 1942 roku zo-
stali zamordowani Żydzi z Powurska i okolicznych miej-
scowości . Nie podano ilu zginęło, bo nikt ich wówczas 
przecież nie liczył . 

Obelisk upamiętniający miejsce wymordowanych Żydów 
w Poworsku. Fot. J. Zięba, 1999 r.

Patrzyłem na piaszczyste wydmy porośnięte zszarzałą 
już jesienną trawą . Pamięć przywołała przysypane cien-
ką warstwą świeżego piachu doły, buty przyciskające leżą-
cych, naszego sąsiada i jego córkę, która nie chciała stare-
go ojca opuścić… Zapaliliśmy znicze, położyłem na płycie 
przed obeliskiem dwa kamyki, by świadczyły o naszej tu 
obecności i pamięci…

– Jezioro?
– Nasze jezioro?

Autor nad jeziorem w Powursku, 2001 r.

– Już bezużyteczne . Jego brzegi porośnięte chaszcza-
mi i trzciną . Bez plaż cywilnych, wojskowych i końskich . 
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Domek pana Wolfa uleciał razem z nim w niebyt niepa-
mięci . Lichy, zbity z desek pomost świadczył, że w jezio-
rze są jeszcze ryby i podobno raki .

W Powursku poprosiłem o możliwość wejścia do „na-
szego”? domu . Krótka to była wizyta . Mieszkały w nim 
dwie stare kobiety . Nie wiedziały, kto ten dom zbudował 
i do kogo należał . Obawiały się, czy nie przyjechałem, by 
im ten „nasz”? ich? dom odebrać . 

Rodzinny dom Autora w Powursku. Fot. J. Zięba,
czerwiec 2001 r.

Odwiedziny Powurska i wizyta we „własnym domu” 
zdopingowały do wydania spisanych wcześniej wspo-
mnień . Z książką, z Zosią i towarzyszącym nam Staśkiem 
Skalskim wybraliśmy się znowu do Powurska . Było to 
w czerwcu 2001 roku . W Powursku dołączył Bolek Sznaj-
der – „koronny świadek” tamtego czasu . Był po lektu-
rze moich wspomnień . Potwierdził prawdziwość opisów 
i zdarzeń . Dziwił się tylko, że tak wiele zapisało się w mo-
jej dziecięcej pamięci .

Przyjęto nas gościnnie i życzliwie . W szkolnej muzeal-
nej izbie oglądaliśmy przygotowaną wystawę poświęconą 
jubileuszowi pięćsetlecia miejscowości .

W szkolnym muzeum w Powursku: Galina Tymoszuk, 
Zofia Zięba, Ołena Derewianczuk. Fot. J. Zięba,

czerwiec 2001 r.

Przed wejściem do budynku szkoły w Powursku. Od lewej: 
Sławek Jandruś, Bolek Sznajder, Stanisław Skalski, Zofia 

Zięba, Galina Tymoszuk, Józef Zięba, Anatoli Nowarczuk, 
Ołena Derewianczuk. Czerwiec 2001 r.

Do zbiorów muzealnych dołączyłem swoją książ-
kę, by świadczyła o nieistniejącym czasie i naszej w nim 
obecności . 

W Maniewiczach nie zastaliśmy pani Kazimiery, która 
wybrała się w odwiedziny znajomych do Polski .

Z Maniewicz udaliśmy się do Kostiuchnówki, na cmen-
tarz poległych w 1916 roku nad Styrem legionistów . Tu za-
kończyli drogę do Niepodległej .

Dzięki nim i zwycięstwie w 1920 roku nad bolszewika-
mi mogłem się na Wołyniu urodzić, a miejscowi Ukraiń-
cy (czy zdają sobie z tego sprawę?), uniknęli w latach trzy-
dziestych sowieckiej głodowej śmierci… 

Cmentarz legionistów w Kościuchnówce. Od lewej: Józef 
Zięba, Stanisław Skalski, Zofia Zięba, Bolek (Borys) 

Sznajder. Czerwiec 2001 r.
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Leśnymi duktami wróciliśmy do Powurska, nad jezioro 
i nad Stochód, gdzie przez kolejne koryta rzeki przerzu-
cono „czerwone mosty” . Jest ich siedem z ułożonych drą-
gów, jakby były przygotowane do scenografii kręconego tu 
o średniowiecznej fabule filmu .

Jeden z tzw. „czerwonych mostów”. Na zdjęciu Zofia 
Zięba, żona autora. Fot. J. Zięba, czerwiec 2001 r.

Ogrzani promieniami czerwcowego słońca odpoczywa-
liśmy nad brzegiem jednego z koryt leniwie, prawie nie-
dostrzegalnie przepływającej między szuwarami i kępa-
mi łozin rzeki . 

Zamykał się tu mój ciąg wspomnień i ulatującego jak 
motyl dzieciństwa . Zastanawiałem się, czy był to mit, czy 
już tylko legenda?

– Gdyby zostały spełnione w 1943 roku plany ukra-
ińskich nacjonalistów, fikcją byłaby też i moja tu obec-
ność . Moje szczątki jak tysięcy zamordowanych, pozosta-
łyby w bezimiennej? zapomnianej? ukrytej? wołyńskiej 
mogile…

Stochód płynie wolno jak czas przez stulecia . W jego 
nurt: dzieje Ukrainy, Wołynia, Powurska wplątał się i mój 
krótki, ale ważny czas rozpoznawania tajemnic „tego 
i tamtego” świata . Ocalałem w czasie burzy gwałtownej 
i krwawej, wyrywającej z korzeniami z rodzinnego domu 
i miejsca . Czy to już tylko historia?

•

Historia wróciła do mnie po trzech latach w październi-
ku 2004 roku z Łucka . (Dotarła tam moja książka) . Otrzy-
małem zaproszenie na międzynarodową sesję poświęco-
ną ukraińskiej ludności Chełmszczyzny i Podlasia . Sesję 
zorganizował Państwowy Uniwersytet im . Łesi Ukrainki .

– W Kijowie rozpoczynała się właśnie „pomarańczo-
wa rewolucja” . 

Z okna czwartego piętra hotelu „Ukraina” oglądałem 
w nocy manifestantów zgromadzonych na placu Teatral-
nym, a w dzień pochód młodzieży na Prospekcie Woli .

– Nie były to wielkie manifestacje . 
Starsi patrzyli na demonstrantów z „ostrożnego dystan-

su”, inni czynili w sklepach codzienne zakupy . Na Uni-
wersytecie odwołano zajęcia, ale obrady międzynarodowej 
konferencji odbywały się bez zakłóceń i opóźnień . Dok-
tor Andryj Mokłycia, który przedstawił i omawiał moje 
wspomnienia, wybierał się z kilkoma kolegami do Kijowa . 

Na spotkaniu w gabinecie Rektora wzniosłem toast, ży-
cząc, by Ukraina znalazła się wkrótce w NATO i Wspól-
nocie Europejskiej . Życzenia zostały przyjęte chłodno 
i z wyraźnym zakłopotaniem . (Musiało upłynąć jeszcze 
kilkanaście lat, by w 2017 roku prezydent Poroszenko 
oświadczył, że Ukraina na Zachód szeroko otwiera swo-
je wrota) .

Z Łucka wróciłem urzeczony zupełnie inną historią: 
dziejami bizantyjskiej ikony Matki Boskiej Chełmskiej . 
W niezwykłych okolicznościach znalazło się to arcydzie-
ło bizantyjskiej sztuki w Łucku . Dzięki trosce i trudowi 
konserwatora, Anatolija Kwasjuka, wydobyty „z niebytu” 
obraz ocalał . 

Legenda łączy to dzieło ze chrztem kijowskiej Rusi, 
czasami księcia Włodzimierza i Daniela, który przeniósł 
w obawie przed tatarskimi najazdami stolicę swego księ-
stwa wraz z kultem świętej ikony z Halicza do Chełma . 

Odległe to czasy . Odpłynęły „w niebyt” ruskie księ-
stwa, upadła Obojga, a  właściwie Trojga Narodów, 
Pierwsza Rzeczypospolita, przed kilkoma wiekami 
zmarł troszczący się o utrwalenie kultu Matki Bożej 
unicki biskup Jakub Susza, w Paryżu zakończył żywot 
polski król, Jan Kazimierz, który dzięki tej świętej ikonie 
pod Beresteczkiem zwyciężył Kozaków… Minęły czasy 
carskiej niewoli i nawracania siłą na prawosławie miej-
scowych unitów; uleciał czas pierwszej i drugiej wojny 
światowej, a kult ikony Matki Boskiej Chełmskiej po-
został i trwa wśród prawosławnych, „greckich” i rzym-
skich katolików . Jej replika czczona jest w głównym oł-
tarzu bazyliki chełmskiej i w prawosławnej chełmskiej 
cerkwi . Z wielką troską jest chroniona jako najcenniej-
szy skarb w łuckim muzeum i czczona przez przesie-
dlonych tu z Chełmszczyzny i Podlasia prawosławnych 
Ukraińców . Kult ikony Matki Boskiej Chełmskiej łączy 
wyznania i narody, chociaż niektórzy chcieliby Ją (Mat-
kę Bożą?) zaanektować . . .

Jako owoc pobytu w Łucku powstała moja książka: 
Dzieje jednego obrazu. Opowieść o Cudownej Ikonie Mat-
ki Boskiej Chełmskiej. 

Znowu w długi ciąg dziejów Rusi, Wołynia i Ukrainy 
wplótł się mój polski życiorys . Próbuję poznać zawiłą hi-
storię bliskich mi ziem, zrozumieć zrodzonych tam mo-
ich krajan, łączących nas przyjaźni i przyczyny krwawej 
przeszłości… Pomógł mi w tym poeta i publicysta, Józef 
Łobodowski . 
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Okładka książki.

W 2015 roku ukazały się zebrane w obszernym tomie 
pisane przez kilkadziesiąt lat jego artykuły, zatytułowane: 
Przeciw upiorom przeszłości, które zostały przetłumaczo-
ne na język ukraiński .

Z redaktorami i współpracownikami dwumiesięczni-
ka „Lublin” oraz przedstawicielami Ukrainistyki UMCS 
przywieźliśmy ten tom w październiku 2016 roku do Lwo-
wa z nadzieją, że książka pozwoli lepiej zrozumieć i wy-
jaśnić nie tylko nam, ale i Ukraińcom wiele narastających 
przez stulecia, odradzających się ciągle „upiorów” niszczą-
cych stosunki między obydwoma narodami .

Po trzydziestu siedmiu latach zobaczyłem nie sowiecki, 
ale Lwów europejski . Ucieszyłem się, że ku Europie zmie-
rza Ukraina, o jaką walczył publicysta i o jakiej marzył po-
eta „Ataman Łoboda” – Józef Łobodowski . 

•

Łobodowski zmarł w 1988 roku na emigracji w Ma-
drycie . Nie dożył upadku imperium Związku Sowieckie-
go, chociaż nie miał wątpliwości, że to nastąpi . Nie dożył 
też uwolnienia Polski i Ukrainy od sowieckiej domina-
cji, czego też był pewien . Poprzez kolejne wystąpienia pu-
blicystyczne, sprzeciwiając się „demonom przeszłości”, 

usiłował przygotować społeczeństwo polskie do ułożenia 
poprawnych i przyjaznych stosunków z ukraińskim naro-
dem i niepodległą Ukrainą . Przekonywał o konieczności 
istnienia wolnego i niepodległego ukraińskiego państwa, 
którego powstanie rozbije rosyjskie imperium i umocni 
niepodległość Polski . Nie uznawał, jak i ukraińskie środo-
wiska niepodległościowe, Ukraińskiej Socjalistycznej Re-
publiki Radzieckiej .

Niepodległa, o ustroju demokratycznym Ukraina, we-
dług Łobodowskiego, miała powstać na terenach etnicz-
nych z przeważającą ludnością ukraińską . Pogranicze 
o ludności polsko-ukraińskiej nazywane przez niego „Zie-
mią Czerwieńską” miało otrzymać autonomię . Propozycja 
ta nie została zaakceptowana przez żadną z zainteresowa-
nych stron, a historyczne decyzje światowych mocarstw 
w czasie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu po-
przez przesiedlenia definitywnie rozwiązały ten problem . 
Nie uregulowały one jednak narastających od wieków pol-
sko-ukraińskich sporów i często krwawo kończących się 
konfliktów . 

W 1952 roku na łamach paryskiej „Kultury” Łobodow-
ski ogłosił obszerny esej zatytułowany Przeciw upiorom 
przeszłości, w którym przedstawił dzieje polsko-ukraiń-
skich konfliktów, sugerując możliwość i koniczność ich 
rozwiązania . Tytuł tego eseju nadano, słusznie, całej 
książce .

Łobodowski, przywołując dawne sprzed wieków wy-
darzenia starał się wytłumaczyć i uzasadnić narastającą 
aktywność „upiorów współczesnych”, które zostały roz-
budzone w czasie pierwszej wojny światowej, urastały 
w okresie międzywojennego dwudziestolecia, by osiągnąć 
tragiczne apogeum w latach 1943–45 .

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej wśród naro-
dów środkowo-wschodniej Europy tylko Ukraińcom nie 
udało się stworzyć trwałego niepodległego państwa . Po 
traktacie ryskim spory odsetek narodu ukraińskiego zna-
lazł się w granicach państwa polskiego . Ukraiński ruch 
niepodległościowy zszedł do podziemia . Powstała Organi-
zacja Ukraińskich Nacjonalistów i tajna Ukraińska Orga-
nizacja Wojskowa . W okresie międzywojennego dwudzie-
stolecia organizacje te podejmowały akcje terrorystyczne, 
a utworzona w czasie drugiej wojny światowej Ukraiń-
ska Powstańcza Armia (UPA) w latach 1943–45 dokona-
ła na Wołyniu i na terenach dawnej Galicji rzezi ludno-
ści polskiej .

Za powstanie tragicznego w skutkach konfliktu, we-
dług Łobodowskiego, w dużej mierze winna była: „Non-
sensowna polityka administracyjna wobec »mniejszości« 
ukraińskiej, która to »mniejszość« na terenie sześciu wo-
jewództw stanowiła oczywistą większość, [polityka ta] do-
szła w ostatnich latach drugiej niepodległości do szczy-
tów obłędu” . W innym miejscu napisał: „Odrodzona 
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Rzeczypospolita nie zdobyła się na żadną koncepcję za-
sadniczą, toteż polityka kresowa całego dwudziestolecia 
szła od przypadku do przypadku, ograniczając się do bez-
ideowego i najczęściej niezgodnego z polską racją stanu 
urzędowania” . 

Za taki stan obarczał też społeczeństwo polskie, twier-
dząc, że: „W ogóle nie znamy swoich sąsiadów . Nie chce-
my ich poznać . Nie chcemy poinformować się, co myślą, 
jak żyją, czego chcą i do czego dążą . Widzimy w nich haj-
damaków i oczajduszów, rezunów i awanturników . I jesz-
cze jedno . Nie chcemy porozumiewać się z nimi jak rów-
ni z równymi” . 

Mimo upływu czasu, wstrząsów dziejowych, uzyska-
nia przez obydwa nasze kraje niepodległości ten stereotyp 
pojęć niewiele się zmienił, gdyż, jak napisał Łobodowski 
w 1937 roku: „Przeszłość, kultura i dążenia czterdziesto-
milionowego narodu, mieszkającego o miedzę, jest dla nas 
zjawiskiem najzupełniej egzotycznym . Poza garstką spe-
cjalistów i ludzi dobrej woli, nikt w Polsce nic o sprawie 
ukraińskiej nie wie”. Tu należy Łobodowskiego skorygo-
wać . Sporo już wiemy dzisiaj dzięki audycjom i reporta-
żom telewizyjnym o jednym i drugim „Majdanie”, o se-
paratystach i wojnie w Donbasie, o aneksji przez Rosję 
Krymu, ale wiedza ta jest powierzchowna, nie pozbawio-
na utrwalonych wyobrażeń i stereotypów . „Zupełnie nie 
znamy historii ukraińskiego narodu, jego kultury, litera-
tury oraz dążeń do uzyskania niepodległości . W stosun-
kach polsko-ukraińskich na plan pierwszy powraca ciągle 
nie załatwiony i nie zamknięty problem rzezi wołyńsko-
-galicyjskiej z lat 1943–1945” . 

Według Łobodowskiego: „Rzezie Polaków przez Ukra-
ińców nie wyczerpują dziejów tego sporu ani w pracach 
historyków naszych, ani ukraińskich . Poza tym ten medal 
miał odwrotną stronę, gdyż rzezie były wzajemne” . W wie-
lu wypowiedziach przywoływał wcześniejsze, często już 
zapomniane krwawe wydarzenia, których sprawcami byli 
zarówno Ukraińcy jak i Polacy . Rzeź wołyńsko-galicyj-
ska z lat drugiej wojny światowej nie jest więc w stosun-
kach polsko-ukraińskich zdarzeniem jedynym i odosob-
nionym . O tym wydają się zapominać zarówno Polacy jak 
i Ukraińcy .

Obecnie obydwie strony usiłują poprawić wzajemne 
relacje poprzez wykonywanie symbolicznych gestów: – 
Prezydent Ukrainy składał wieniec pod pomnikiem ofiar 
wołyńskiej rzezi, a Andrzej Duda jako jedyny prezydent 
obcego państwa uczestniczył w uroczystościach związa-
nych z 25-leciem niepodległości Ukrainy i obok prezy-
denta Poroszenki przyjmował defiladę ukraińskich sił 
zbrojnych, w której uczestniczyła pod narodowymi sztan-
darami brygada litewsko-polsko-ukraińska . 

Polacy gotowi są też politycznie, moralnie i mate-
rialnie wspierać Ukraińców walczących o utrzymanie 

niepodległości, ale jednocześnie Sejm RP podejmuje 
uchwałę, ogłaszając 11 lipca Narodowym Dniem Pamię-
ci Ofiar Ludobójstwa, gdyż, jak głosi przyjęta uchwała: 
„Ofiary zbrodni popełnionych w l . 40 . przez ukraińskich 
nacjonalistów nie zostały należycie upamiętnione, a ma-
sowe mordy nie zostały nazwane zgodnie z prawdą histo-
ryczną, ludobójstwem” . 

Prezydent Petro Poroszenko z kolei ubolewał, mó-
wiąc: „Jest mi przykro z powodu decyzji polskiego Sej-
mu . Wiem, kto będzie chciał to wykorzystać do swo-
ich politycznych spekulacji, jednak powinniśmy skupić 
się na słowach Jana Pawła II – przebaczamy i prosimy 
o przebaczenie” . 

Łobodowski, gdyby żył, poparłby zapewne stanowisko 
prezydenta Ukrainy, gdyż już w 1938 roku napisał: „An-
tyukraińskie, a więc prorosyjskie tendencje i nastawienia 
polskiej prawicy cechuje najczęściej dobra wola i ignoran-
cja, tępota i krzykactwo, właśnie z dobrej woli poczęte, 
choć niestety, pozbawione patronatu »myśli politycznej« .

W 1952 roku kilka lat po rzezi wołyńskiej dodał: „Jedni 
i drudzy nagrzeszyli ponad miarę, jedni i drudzy cierpią 
dziś również ponad miarę . Ale jeśli to cierpienie ma być 
prawdziwą ekspiacją, musi mu towarzyszyć twórcza myśl 
historyczna i głębokie czucie moralne, które uczynią, aby 
to, co było kamieniem obrazy, kością niezgody i zachętą 
do bratobójczych czynów, stało się zarzewiem porozumie-
nia, współpracy i wspólnego władania tą samą ojczyzną” . 

W innym zaś miejscu oświadczył: „Wyrównanie pol-
sko-ukraińskich stosunków jest historycznym nakazem, 
zgodnie z interesami obydwu narodów . Nigdy do tego 
nie doprowadzimy, jeśli nie będziemy mówili i pisali całej 
prawdy, choćby najbardziej bolesnej” . 

W wielu wypowiedziach dowodził, że największym 
wrogiem Ukrainy i Polski jest imperialna Rosja, a: „…
niepodległa Ukraina będzie neutralizować niebezpieczeń-
stwo rosyjskie . I osłabiać tym samym skuteczność ewen-
tualnego porozumienia Moskwy z Berlinem” . W innym 
miejscu napisał: „Urządzenie Europy Środkowej i Połu-
dniowo-Wschodniej po myśli Polski i zgodnie z jej inte-
resami możliwe jest jedynie w wypadku rozwiązania rąk 
na Wschodzie, co nastąpić może w wyniku upadku impe-
rium rosyjskiego i powstania samodzielnych organizmów 
państwowych, z niepodległą Ukrainą na czele . Plan po-
wyższy jest nie na rękę Rosji oraz niektórym czynnikom 
międzynarodowym” . 

W tym kontekście sprawa wołyńskiej rzezi staje się hi-
storycznym epizodem i konsekwencją fatalnej polityki 
polskiej wobec narodu ukraińskiego . Za błędną polity-
kę okresu międzywojennego wobec Ukraińców obciążał 
też Łobodowski Narodową Demokrację, której ideologia 
wpłynęła w dużej mierze na ukształtowanie się ukraiń-
skiego nacjonalizmu: „Nacjonalizm ukraiński uwziął się 
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powtórzyć na swoim podwórku wszystkie błędy endeckie, 
a że powtarzał je w mniejszej skali, bo mniejsze miał moż-
liwości, więc osiągnął rezultaty jeszcze skrajniejsze . […] 
Ja tu nie rozgrzeszam wybryków ukraińskiej ulicy – nad 
którymi jako kresowiec mający te sprawy nie w gębie, ale 
na sercu, nigdy nie przestawałem głęboko boleć – ja tylko 
wskazuję na fakty, że strona polska stale i konsekwentnie 
dolewała oliwy do bratobójczego ognia” . 

Tu Łobodowski nie ma racji, gdyż ani strona polska, 
ani polscy Narodowi Demokraci nie nawoływali do rze-
zi ludności ukraińskiej . Natomiast UON i UPA zafascy-
nowane ideologią nazistów niemieckich najpierw czynnie 
uczestniczyły w zagładzie ludności żydowskiej, a następ-
nie z własnej inicjatywy rozpoczęły w imię „narodowo 
czystej” niepodległej Ukrainy rzezie Lachów .

Strona ukraińska nie jest jeszcze przygotowana i skłon-
na do jednoznacznej i krytycznej oceny ideologii tych or-
ganizacji . Eksponuje się hasła niepodległościowe, nie potę-
piając, albo usprawiedliwiając ich zbrodniczą działalność . 

Polscy politycy z kolei przyjmujący w 2016 roku uchwa-
łę o 11 lipca jako Dniu Pamięci Narodowej i nazywają-
cy rzeź wołyńską ludobójstwem nie są jeszcze skłonni do 
szczerego: „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, gdy 
Ukraińcy stawiają pomniki Bandery i nazywają jego imie-
niem główną ulicę Kijowa . 

Polacy uznają Banderę za sprawcę, a banderowców 
i UPA za wykonawców wołyńskiego ludobójstwa . Ukra-
ińcy zaś czczą ich jak bohaterów narodowych walczących 
jedynie o uzyskanie przez Ukrainę niepodległości . Rzeź 
wołyńska jest według nich tylko „wojennym epizodem”, 
o którym należałoby zapomnieć . (Podczas uroczystego 
odsłaniania kolejnych pomników Bandery nie wzywa się 
już jednak do mordowania Lachów) .

Ciągle więc w stosunkach ukraińsko-polskich pozostaje 
wiele dawnych i nowych, ujawnianych lub skrytych uprze-
dzeń, gdyż brak na ten temat poważnej dyskusji i obiek-
tywnego uzgodnienia stanowisk oraz szczerych poczynań 
zmierzających do zabliźnienia jątrzących się zadawnio-
nych okaleczeń i ran . 

Łobodowski był przekonany, że: „Gdyby po obu stro-
nach było mniej nacjonalistycznego zacietrzewienia [ . . .] 
być może, bolesna sprawa wzajemnych walk polsko-
-ukraińskich podczas drugiej wojny światowej zostałaby 
już dawno omówiona i wyjaśniona” . Ukraińcom, którzy 
dla usprawiedliwienia wołyńskiej rzezi ciągle przypomi-
nają krzywdy, których doznawali od Polaków w okre-
sie międzywojennego dwudziestolecia, postawił pyta-
nie: „Ale co było lepsze? Znaleźć się pod polską władzą 
na te dwadzieścia lat, czy podzielić losy Kijowszczyzny, 
Zadnieprza, Wschodniego Wołynia? W tym drugim wy-
padku Ukraińcy Haliccy trafiliby spod polskiego deszczu 
pod sowiecką rynnę . Była jednak pewna różnica między 

Berezą Kartuską, a Kołymą, między więzieniem w Rawi-
czu, a moskiewską czerezwyczajką” . 

W publicystyce Łobodowskiego bardzo trudnym do 
rozwiązania problemem w stosunkach polsko-ukraiń-
skich wydawała się kwestia granic . Sprawę tę skutecz-
nie i na stałe rozwiązał najpierw traktat Ribbentrop–Mo-
łotow, a przypieczętowały traktaty w Teheranie i Jałcie . 
Kilkadziesiąt lat po powojennych, dramatycznych prze-
siedleniach, Polacy i Ukraińcy w przeważającej większo-
ści pogodzili się z dziejowymi faktami . Pozostały jedynie 
wśród polskich wygnańców i ich potomków wygasające 
sentymenty do Lwowa, Podola, Wołynia, jak wśród prze-
siedlonych Ukraińców do Chełmszczyzny, Łemkowszczy-
zny czy Podlasia .

Znacznie ważniejsze są jednak dzisiaj dla obydwu 
państw i narodów polityczne wewnętrzne konflikty i ze-
wnętrzne zagrożenia . Dla Ukraińców utrata Krymu i woj-
na w Donbasie, a dla Polski poczynania Rosji zmierzające 
do odbudowania sowieckiego imperium . 

Łobodowski trafnie przewidział, w jakiej sytuacji znaj-
dzie się Ukraina po uzyskaniu niepodległości: „Ukraina 
[będzie miała, twierdził] konflikt o samo niepodległe ist-
nienie . A konflikty graniczne poza Ziemią Czerwieńską, 
też się znajdą . Na Bukowinie, na Zakarpaciu . Kto wie, czy 
nie na Kaukazie . [ . . .] Rosjanie już nieraz [ . . .] wykazali, że 
nawet w okresach klęsk, katastrof i wewnętrznego roz-
kładu potrafią zawzięcie bronić tego, co uznali za swo-
ją »świętą własność« . Może powstać takie położenie, że 
spokój od ściany zachodniej będzie zasadniczym warun-
kiem zatknięcia żółto-błękitnego sztandaru nad Kijowem 
i Charkowem” . – Pisał to Łobodowski w 1952 roku, kie-
dy jeszcze dobrym zdrowiem cieszył się Josif Wissariono-
wicz, a imperium sowieckie rozciągało się od Władywo-
stoku po Łabę, i nic nie wskazywało, że kiedyś może się 
to zmienić . 

Łobodowski wprawdzie nie mógł przewidzieć gestu 
Chruszczowa „ofiarującego” Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republice Radzieckiej w 1954 roku Krymu, ale zapewne 
nie zdziwiłby się, obserwując, jak Putin odbiera Ukrainie 
po sześćdziesięciu latach to, co uznał za „swoją (Rosji) 
świętą własność” . 

Autor omawianej książki opierał te przewidywania na 
znakomitej znajomości historii stosunków polsko-ukra-
ińsko-rosyjskich i ich trafnej interpretacji . Wielokrot-
nie powtarzał, że bezpieczeństwo Polski i jej trwała nie-
podległość uzależnione są od niepodległej Ukrainy . [Nie 
przewidział, że powstanie NATO i Wspólnota Europej-
ska] . W wielu publikacjach przekonywał i udowadniał, że 
uzyskanie przez Ukrainę niepodległości leży w interesie 
Polski . Jego przekonanie podzielało środowisko paryskiej 
„Kultury”, na której łamach opublikował większość arty-
kułów dotyczących spraw i stosunków polsko-ukraińskich . 
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Publikacje te z trudem docierały do kraju i nie mogły 
kształtować poglądów szerszych kręgów społeczeństwa 
polskiego . Przemożny wpływ na wyobraźnię pokoleń 
Polski Ludowej miały i podsycały nienawiść do „nacjo-
nalistów ukraińskich” i „band UPA” powielane w kilkuna-
stu wydaniach: powieść Jana Gerharda Łuny w Bieszcza-
dach i opublikowane pod nazwiskiem Józefa Sobiesiaka, 
a napisane przez Ryszarda Jegorowa na podstawie rela-
cji: Burzany i Ziemia płonie. Z kolei wyobraźnię Ukraiń-
ców kształtowała sowiecka propaganda podsycająca wro-
gość wobec „białej Polski” i wyzyskujących ukraińskich 
chłopów „polskich panów” . Chyba programowo przemil-
czano i nie potępiano rzezi wołyńskiej . Zdecydowanie 
zwalczano jedynie UPA i ukraińskich partyzantów wal-
czących w podziemiu z sowiecką władzą . Nie przeprowa-
dzono żadnego pokazowego procesu zakończonego skaza-
niem rezunów . Władze Polski Ludowej w imię utrwalania 
„przyjaźni polsko-radzieckiej” też o to nie zabiegały .

Łobodowski prowadzący na emigracji z Ukraińcami 
dyskusję zwracał uwagę na głębsze przyczyny wzajemnych 
konfliktów i nieporozumień . Pisał: „[…] w tych rozmo-
wach, które się toczą, rzadko kiedy obywa się bez wza-
jemnego przydeptywania obolałych nagniotków . I trud-
no, żeby było inaczej, skoro zjawisko nie powstało wczoraj 
ani przedwczoraj, ale tkwi głęboko w przeszłości . Każ-
dy Ukrainiec nosi w sobie zadawnione poczucie krzyw-
dy, a sentyment ten podsycany był systematycznie z jed-
nej strony przez literaturę i historię polską pewnego typu, 
z drugiej – przez pisarzy i historyków ukraińskich . Wśród 
Polaków panoszy się ignorancja, zupełna nieznajomość 
przemian odbywających się tuż za miedzą; ukraiński na-
cjonalizm celowo odgranicza się od wszystkiego, co pol-
skie szczelnym murem zasadniczej wrogości . […] jeśli ma 
dojść do jakiegoś porozumienia, Polacy muszą zrozumieć 
psychiczne nastawienie strony przeciwnej . Nie może być 
skutecznego leczenia urazów, jeśli się nie zna ich przy-
czyny . Ukraińcom zaś wyszłoby na dobre, gdyby przepro-
wadzili chociaż częściową rewizję swych poglądów nad 
dawną Rzeczpospolitą, a na międzywojenne dwudziesto-
lecie spojrzeli także i od strony polskiej . […] Bogu dzię-
ki – »nie dorośliśmy« ani do moskiewskiej tyranii, ani do 
zimnego, teutońskiego okrucieństwa . […] ja będę stał 
uparcie przy twierdzeniu, że osiągnięcie prawdziwej hi-
storycznej ugody będzie możliwe dopiero wówczas, gdy 
się fakty dokonane przekreśli, wyrządzone krzywdy na-
prawi, popełnione zbrodnie odrobi . […] Dzieli nas mo-
rze krwi i wieki zaciekłej walki . Ale czy nic nas nie łączy? 
Czy nie ma w przeszłości takich wydarzeń, takich zjawisk, 
o które mógłby się zahaczyć wątły bluszcz przyszłej przy-
jaźni i z czasem, w przychylniejszych warunkach rozróść 
się w potężne drzewo? A nawet i w latach ostatnich . Oto 
cmentarz na Monte Cassino . Śpią tam snem wieczystym, 

pod ramionami tego samego krzyża, obok Polaków rów-
nież Ukraińcy . Czy nikt z pielgrzymów do monte kasyń-
skiego pobojowiska tego nie zauważy? Więc jeśli żywych 
nie stać na wyrwanie się z objęć przedwiecznych win, 
niech chociaż ten żołnierski cmentarz zastąpi drogę po-
wracającym upiorom przeszłości!” . (Dziś stosunki między 
Ukrainą, Polską i Europą „zacieśniają” długie kolejki tirów 
przekraczające codziennie nasze granice, a i tysiące Ukra-
ińców poszukujących pracy w Europie i Polsce) . 

Przytoczone tu fragmenty wypowiedzi wskazują, że 
mimo upływu czasu publicystyka Łobodowskiego jest cią-
gle aktualna, gdyż nie zostały rozwiązane w stosunkach 
polsko-ukraińskich zadawnione konflikty, jątrzące się 
rany i urazy . Niestety, nie załatwią tego oficjalne „przyja-
zne” gesty, a jednocześnie nazywające wołyńskie rzezie lu-
dobójstwem . Nieodwracalne tragiczne wydarzenia wyko-
rzystywane są i podsycane przez polityków obydwu stron 
dla własnych gier i interesów . 

Hasła i ideologie polskich i ukraińskich nacjonalistów 
wyrządziły największe szkody własnym narodom . Od-
radzane przez skrajnych ukraińskich polityków obciąża-
ją nie tylko stosunki z Polską, ale stają się pretekstem do 
usprawiedliwienia rosyjskiej agresji .

Na szczęście pozostają jeszcze przyjazne stosunki mię-
dzyludzkie kolejnych pokoleń, dla których krwawe wyda-
rzenia lat 1943–1945 są już tylko tragicznym, trudnym do 
zrozumienia i zaakceptowania epizodem historii, za któ-
ry, gdyby nawet sprawcami byli ich ojcowie i dziadkowie, 
nie mogą odpowiadać wnuki i ich dzieci .

•

W siedemdziesiątą piątą rocznicę „szczęśliwej” ucieczki 
z Wołynia i z własnego domu, i po siedemnastu latach od 
pierwszego, ukazuje się, uzupełnione o „Powroty”, drugie 
wydanie moich wspomnień, by stały się jeszcze jednym 
głosem „przeciw upiorom przeszłości” .

Odeszli już wprawdzie „koronni świadkowie” tamtego 
czasu: pani Kazimiera Mitkalik, Bolek Sznajder i Stasiek 
Skalski, ale odnalazła mnie pani Łarysa Fiłozof, moja kra-
janka z Powurska .

– To dla niej i kolejnych pokoleń zrodzonych na tam-
tym, „moim”(?) skrawku wołyńskiej ziemi i dla tych, co 
„Wołyń” poznali tylko z filmu, dedykuję ten „prywatny 
film” utrwalony – w mojej dziecięcej pamięci .

Józef Zięba
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Kolej transsyberyjska cz. II

Stanisław
Turski

Pociągiem z Moskwy do Władywostoku

Przed 20 laty planowałem podróż Koleją Transsy-
beryjską . Przygotowałem sobie w miarę dokładne mapy 
i rozkład jazdy z wypisanymi wszystkimi przystanka-
mi kolejowymi, nawet tymi, na których pospieszne po-
ciągi się nie zatrzymują . Dzięki moskiewskim znajomym 
szczęśliwie zdobyłem poufny dla cudzoziemców informa-
tor kolejowy .

Wprawdzie do podróży nie doszło, ale zrekompensowa-
łem sobie realną podróż wyimaginowanym reportażem, 
którego drugą część przedstawiam Czytelnikom . Pierwszą 
część zawiera poprzedni numer czasopisma Lublin.

Czeremchowo – Usole Syberyjskie

Z Czeremchowa do Usola Syberyjskiego jedzie się 
tylko godzinę . To przemysłowe miasto, położone nad An-
garą, znajduje się zaledwie 95 km od Irkucka, z tym że po 
drodze jest jeszcze Angarsk . Ale o nim następnym razem .

Nazwa miasta Usole, pozwala się domyśleć, że ma ono 
coś wspólnego z solą . W 1699 r . kozacy jenisiejscy odkry-
li tu słone źródła więc założyli osadę, a jej mieszkańcy za-
częli się trudnić pozyskiwaniem soli metodą odparowy-
wania . W tamtych czasach miała wysoką cenę . Z czasem 
powstały tu manufaktury chemiczne; w XX wieku zbudo-
wano większe zakłady . Po pierestrojce wiele firm upadło 
lub się przekształciło, a ostatnio kapitał zagraniczny zain-
westował w budowę nowoczesnego, imponującego zakła-
du chemiczno-farmaceutycznego . Rozbudowano też miej-
scowe sanatorium .

Miasto prezentuje się całkiem dobrze, nie brakuje no-
woczesnych budynków mieszkalnych i użyteczności pu-
blicznej . Po ulicach kursują tramwaje . Gorzej prezentuje 
się stare miasto, mocno zaniedbane, jako że inwestuje się 
głównie w nowe osiedla . Nie ma wątpliwości, że wszystkie 
rosyjskie miasta, przez które przechodzi magistrala dużo 
na tym zyskały . Przecież transport to nerw gospodarki . Na 
tle innych miast Rosji, położonych poza dobrą siecią ko-
munikacyjną, te przy magistrali wyglądają o wiele lepiej .

Usole ma trzy świątynie różnych religii: cerkiew prawo-
sławną, meczet tatarski i kościół rzymskokatolicki konse-
krowany w roku 2016, a także klasztor karmelitanek bo-
sych . Budowę i wyposażenie kościoła i klasztoru wspierała 
archidiecezja lubelska, która pomaga także w sprawach or-
ganizacyjno-kadrowych, podobnie jak w Irkucku .

Usole Syberyjskie było miejscem zesłania powstańców 
styczniowych . Niejeden z nich musiał pracować przy po-
zyskiwaniu soli, obsługując parową odsalarkę, przewozić 
pozyskaną sól do magazynów przy użyciu taczek lub na-
pełniać nią worki . Była to niezdrowa praca, ponieważ za-
trudnionym tworzyły się wżery na skórze, a ponadto pył 
solny niszczył układ oddechowy .

W latach późniejszych zatrudniano także więźniów ła-
grów, jednak po śmierci Stalina zaczęto ich stopniowo 
zwalniać . Wówczas to Rada Ministrów ZSRR wymyśliła, 
że tanią, a ponadto potulną siłę roboczą można pozyski-
wać z Ludowych Chin, dlja uczastja w kommunisticzeskom 
stroitelstwe . Na podstawie dogowora z komunistycznymi 
Chinami, zaczęto przyjmować setki tysięcy potomków dy-
nastii Han i innych mieszkańców Państwa Środka, osa-
dzając ich w syberyjskich miastach, kopalniach i innych 
miejscach . 

W Usolu zatrudniono kilkuset Chińczyków obojga płci, 
zarówno w przemyśle jak i budownictwie . Byli oni trakto-
wani bardzo surowo nie tyle ze strony Rosjan co własnych 
brygadzistów i politruków . Wśród nich nie brakowało ta-
kich, którym powierzono role szpiegów gospodarczych, 
ponieważ już wtedy Chiny nauczyły się wytwarzać wiele 
produktów w oparciu o cudze technologie; zaowocowało 
to szczególnie w ostatnich 15–20 latach .

Chińczycy w Usolu, i nie tylko tam, musieli brać udział 
we wszystkich komunistycznych świętach i paradach, da-
jąc przykład internacjonalistycznej przyjaźni . Niedłu-
go, bo w 1960 r . nastąpił rozłam owej przyjaźni pomię-
dzy ZSRR a Chinami, więc „kitajców” – jak w języku 
rosyjskim nazywa się Chińczyków – wezwano nad Jang-
cy i Huangho . Nieprędko wrócili do rodzinnych domów, 
ponieważ po powrocie do Chin musieli odbyć pranie mó-
zgów w chińskich obozach reedukacyjnych, a ci, którzy 
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podpadli w czymkolwiek władzy już nigdy nie zobaczy-
li swoich bliskich . 

Rosja i Chiny żyją nie od dzisiaj w przyczajeniu, prze-
myśliwując o przyszłości Syberii . W wielu miastach sybe-
ryjskich aż się roi od Chińczyków i być może połkną oni 
stopniowo tę część Rosji, zgodnie z taktyką węża . Oby nie 
zmieniono jej na taktykę krokodyla .

Irkuck 

To sześciusettysięczne miasto nad Angarą, jest 
uważane za nieformalną stolicę Syberii Wschodniej .

Do Moskwy jest stąd 5185 km . Miejscowość powsta-
ła w 1661 roku założona przez grupę rosyjskich odkryw-
ców jako nieduża, drewniana twierdza . Tu krzyżowały się 
liczne szlaki handlowe wschodniej Syberii . W czasach car-
skich miasto było stolicą największej w historii Rosji jed-
nostki administracyjnej: generał-gubernatorstwa syberyj-
skiego, obejmującego wschodnią Syberię, Daleki Wschód, 
Czukotkę a nawet Alaskę .

Irkuck stał się w XIX wieku syberyjskim centrum zsy-
łek groźniejszych więźniów politycznych . Wielu katorżni-
ków miało zasądzone wieloletnie i dożywotnie wyroki 
a nierzadko karę śmierci, którą tu wykonywano, dopie-
ro po odbyciu kilkutysięcznej i wielomiesięcznej drogi 
z Warszawy, Moskwy czy Petersburga, gdzie ich sądzono . 
Zaiste, Dante by tego nie wymyślił . 

Po odbyciu kary więzienia niektórych zesłańców 
osiedlano siłą w pobliskich wsiach, m .in . powstańców 

styczniowych oraz wszystkich dekabrystów . Irkuck i ta 
część Syberii zawdzięcza rozkwit nauki i badań przyrod-
niczych wielu Polakom, m .in . Benedyktowi Dybowskie-
mu, Aleksandrowi Czekanowskiemu, Janowi Czerskiemu .

W obwodzie irkuckim żyje około 10 tys . naszych ro-
daków, w samym Irkucku 3 tysiące, natomiast trudno zli-
czyć, ilu mieszkańców jest bliżej lub dalej spokrewnio-
nych z Polakami . Obecnie działają tu dwie polskie parafie, 
mocno wspomagane przez Episkopat Polski i Archidiece-
zję Lubelską . 

W ostatnich latach przeczytałem sporo książek o daw-
nym Irkucku, w tym imponujące dzieło jakim są Wspo-
mnienia z Syberii. Pamiętniki, szkice, dzienniki polskich 
zesłańców politycznych przebywających we wschodniej Sy-
berii w pierwszej połowie XIX wieku. Redakcji naukowej 
ponad siedmiusetstronicowego tomu dokonał prof . Bole-
sław Szostakowicz . Praca była wydana w Irkucku w 2009 
roku, ale jest dostępna po polsku w kolekcji cyfrowej Mu-
zeum Historii Polski w wersji elektronicznej (www .baza-
hum,muzeumhp .pl) .

Wszyscy autorzy wspomnień i memuarów podkreślali 
urocze położenie miasta i – co dziwne – jego przytulność 
i sympatyczny prowincjonalizm . Być może na specyficzny 
klimat ujutności wpływa drewniane budownictwo: domy, 
cerkwie, pierwotny kościół, kuźnie, saloony, znaczy się: re-
storany, pensjonaty, sklepy, mosty, przystań i statki na An-
garze, a nawet chodniki i jezdnie . Doprowadzenie do Ir-
kucka kolei przekształciło oblicze esternowego miasteczka 
w murowaną metropolię .

Stare, drewniane centrum Irkucka jest wpisane na li-
stę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO . Cenniej-
sze zabytki to: Spasska Cerkiew z 1706 r . – najstarsza we 
wschodniej Syberii; Sobór Bogojawleński z 1718 r .; Mona-
styr Znamieński, powstały w 1689 r ., ale jego zabudowania 
pochodzą z XVIII w .; Cerkiew Troicka 1763 r . 

Irkuck kojarzy mi się ze znanym filmem Kurier carski, 
filmowy Michał Strogow jest głównym bohaterem powie-
ści Juliusza Verne . Filmowa adaptacja serialowa z 1976 r . 
zasłynęła z nastrojowego utworu muzycznego autorstwa 
Władimira Cosmy .

Inne moje skojarzenie dotyczy tragicznego losu admi-
rała Kołczaka, którego wojskowy korpus czechosłowacki 
zamiast chronić, wydał bolszewikom . Na rozkaz Lenina, 
bez sądu, rozstrzelano Kołczaka w Irkucku w lutym 1920 r . 
Kto by się spodziewał, że biały admirał doczeka się uzna-
nia i czci, wyrażonej m .in . okazałym pomnikiem . Doradcą 
białego generała był przez pewien czas nasz rodak, Antoni 
Ferdynand Ossendowski, znany globtroter, który przemie-
rzał także Syberię i Mongolię, wdając się w liczne konflik-
ty polityczne i wojenne, autor niezliczonych książek, któ-
rymi się zaczytuję do dzisiaj . To on dostarczył dowodów, 

Pomnik admirała Kołczaka
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że Lenin działał w Rosji jako niemiecki agent, a rewolucja 
bolszewicka była współfinansowana przez Niemcy .

A trzecie moje skojarzenie wywodzi się ze studiowa-
nia aktualnego planu miasta Irkuck . Oto jakich patronów 
mają tutejsze główne ulice: Lenina (nb . kat Lenin ma też 
swoją statuę, i to niedaleko pomnika swojej ofiary, Kołcza-
ka), Marksa, Engelsa, Dzierżyńskiego, Woroszyłowa, Kiro-
wa, Kalinina, Ordżonikidze, Liebknechta, Róży Luksem-
burg i innych czerwonych typów .

Jest też w centrum Irkucka ulica o bliskiej nam nazwie: 
Powstańców Polskich . Chodzi o zesłanych tu powstańców 
styczniowych, którzy nad Bajkałem w 1866 r . podjęli wal-
kę zbrojną z żandarmami i sołdatami carskimi, chcąc się 
dostać do Mongolii lub Chin . Rewolta się nie udała: zapa-
dło wiele ostrych wyroków, w tym kary śmierci, które wy-
konano na czterech przywódcach . Kornel Ujejski napisał 
okolicznościowy poemat Na zgon rozstrzelanych w Irkuc-
ku, poświęcony powstaniu i jego przywódcom: Narcyzo-
wi Celińskiemu, Gustawowi Szaramowiczowi, Władysła-
wowi Kotkowskiemu i Jakubowi Reinerowi:

„Lepsza nam kula niźli takie życie!”
Rzekli, powstali, rozbroili zbirów;
A gdy broń mieli, to w pierwszym zachwycie
Błysnęła ku nim ziemia łez i kirów.
Potem pustynia, skąd nie ma wychodu,
Bój, gdzie szczęśliwsi giną, męki głodu
I znowu dawne pęta. Sąd otwarty...
Dla katów spisy żeru... Czy słyszycie?
Padł strzał – i drugi – i trzeci – i czwarty!

Salwo męczeńska! Bądź dla tych zbudzeniem,
Których sumienia głos syren utula,
A tym, co naród chcą zbawiać spodleniem,
Powiedz: Niż takie życie – lepsza kula!
Powiedz: Na sprzedaż nie wolno nikomu
Wynosić słupów ze wspólnego domu,
By w ciasnym szczęściu na chwilę utonąć.
Niźli obcego ciała stać się cieniem,
Lepiej jak gwiazda w własnym ogniu spłonąć!

Powstanie zabajkalskie było ostatnim bojem samodziel-
nego oddziału polskiego z Rosjanami aż do walk, jakie to-
czyły Legiony Józefa Piłsudskiego .

A teraz jeszcze jeden smutny temat . Oto trwają kilku-
letnie zmagania irkuckiego Stowarzyszenia Memoriał, aby 
nie dopuścić do poszerzenia tutejszego lotniska kosztem 
miejsca pochówku 15–20 tys . rozstrzelanych ofiar NKWD, 
w tym polskiego pochodzenia . Zaplanowano zalanie be-
tonem cmentarzyska . Memoriał jest wspierany przez pol-
ską parafię Wniebowzięcia NMP, która istnieje od XVIII 
w . Pierwszy drewniany kościół z 1826 r . spłonął podczas 

Dworzec kolejowy w Czycie

Podróż nad Bajkałem

Angara w Irkucku
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największego pożaru w historii Irkucka w 1879 r . Obecną, 
neogotycką świątynię konsekrowano w 1885 r .

Od kilkunastu lat istnieje w Irkucku nowo budowany 
kościół katedralny pw . Niepokalanego Serca NMP . Rzym-
skokatolicka Diecezja Irkucka pw . św . Józefa jest najwięk-
szą obszarowo na świecie, obejmując niemalże całą Syberię 
Wschodnią . Natomiast Diecezja Nowosybirska zawiaduje 
życiem religijnym katolików na Syberii Zachodniej

Irkuck – Listwianka – wyspa Olchon

Listwianka to znana letniskowa wieś, położona po 
drugiej stronie Jeziora Bajkał w stosunku do Magistrali 
Transsyberyjskiej . Natomiast tory owej magistrali biegną 
wzdłuż zachodniego potem południowo-wschodniego 
brzegu jeziora . W Listwiance wypływa z Bajkału Anga-
ra, która musi pokonać 1800 km, by zasilić wody ogrom-
nego Jeniseju .

Górzysty brzeg Bajkału jest silnie wyniesiony ponad za-
padliskiem niecki jeziora . Geografowie nazwali tutejszy 
górotwór Primorskijm Chrbietem, podkreślając tym sa-
mym, że Bajkał jest czymś większym niż jezioro . 

Jedno z okolicznych wzniesień ochrzczono Górą 
Czerskiego, honorując tym samym zasługi polskie-
go zesłańcy w badaniu tutejszych zjawisk geologicznych 
i przyrodniczych .

Do Wyspy Olchon mamy zaledwie kilka kilometrów, 
więc prom pokonuje tę przestrzeń w ciągu kilkunastu 
minut .

Spacerując po Olchonie przypatrzmy się obliczu wyspy, 
największej na Bajkale; ma ona 71 km długości i tylko 12 
szerokości a łączną powierzchnię 742 km kw ., rychtyk jak 
powiat świdnicki w woj . lubelskim . Skaliste brzegi Olcho-
nu zbudowane są z bardzo starych skał granitów i gnejsów, 
które pochodzą z ery archaicznej . Najwyższe wzniesienie 
osiąga1276 m n .p .m ., tj . 456 m powyżej lustra jeziora . Na 
wyspie występują zarówno stepy jak i płaty tajgi .

W kilku wsiach mieszka ok . 1500 osób, głównie Buria-
tów czyli ludu pochodzenia mongolskiego . Ludzie żyją tu 
na luzie, zwierzęta też . Krowy same sobie wychodzą na pa-
stwiska, same wracają do zagród, a po wydojeniu, nie usie-
dzą w zagrodzie tylko włóczą się po wsi . Wot, powsinogi!

Mam taki pomysł: ponieważ wirusy nie odpuszczają 
i moim ciałem grzesznym telepie gorączka, a muszę się 
jakoś pozbierać, by kontynuować podróż do Władywo-
stoku, to popłynę na bajkalską wyspę Olchon, aby mnie 
tamtejsi szamani wyleczyli . Pośpiewają, okadzą mnie, po-
ratują jakąś miksturą, przywołają siły witalne… z nieba? 
obłoków? ze skał?

Proponuję, żebyśmy za dwa dni spotkali się na sta-
cji kolejowej w Bajkalsku . Postaram się sfotografować 

buriackich szamanów i opowiedzieć Wam wrażenia z po-
bytu na wyspie .

W 1951 r . osiedlono na Olchonie kilkuset świadków Je-
howy, spośród 9389 wyznawców, których siły bezpieczeń-
stwa wywiozły na siłę z europejskiej części ZSRR w różne 
rejony Syberii . Na wyspę trafili przesiedleńcy z Ukrainy .

W czasie II wojny światowej wyznawcy tej religii prze-
żyli gehennę w obu systemach totalitarnych – faszystow-
skim i komunistycznym – za odmowę służby wojskowej 
i brania broni do ręki . Ginęli za to w niemieckich obo-
zach koncentracyjnych i sowieckich łagrach . Wraz z prze-
jęciem przez ZSRR nowych terenów po II wojnie świato-
wej, w ręce komisarzy ludowych dostały się nowe partie 
świadków Jehowy . Władze sowieckie prześladowały ich 
za pacyfizm, odmowę członkostwa w partii i komsomole .

Okazało się, że autochtoni na wyspie żyli zgodnie z ze-
słańcami, pomimo tak dużych różnic kulturowych, raso-
wych i religijnych . Było to zaskoczeniem dla sowieckich 
władz bezpieczeństwa . Po śmierci Chruszczowa przestano 
prześladować świadków Jehowy, a po 1991 r . mogli opusz-
czać miejsca zsyłki, więc dzisiaj prawie ich nie ma na baj-
kalskiej wyspie .

Po wielu latach „tlącego się” wśród Buriatów szamani-
zmu, nastąpiło jego ożywienie wraz z pierestrojką . W 1990 
r . na wyspie Olchon sprawowano pierwsze od wielu lat le-
galne obrzędy . W kilka lat później szamanizm zarejestro-
wano jako oficjalną konfesję w tym regionie . 

Obecnie działa w Buriacji kilka stowarzyszeń szama-
nów, które łącznie zrzeszają wielu członków . Zapotrzebo-
wanie na usługi szamanów jest coraz większe, zarówno 
ze względów religijnych, turystycznych jak i wiarę w ich 
umiejętności uzdrowicielskie . Organizowane są tu nawet 
światowe zloty szamanów .

Tak więc idę pod Skałę Szamanów i oddaję się w ręce 
buriackich kapłanów . Niech mnie owiewają dymami i pie-
śniami, fizycznie leczą, wzmacniają duszę, przenoszą jaźń 
do swojego królestwa, oczyszczają…

Kto chce posłuchać ich gardłowych pieśni i potańczyć 
przy ogniu, niech odtworzy następujący link: 

https://www .youtube .com/watch?v=3YMvzqApJ-8
Buriaci są narodem mongolskim, który żyje nie tylko 

w swojej praojczyźnie, czyli Mongolii, ale też w Chinach 
i Rosji . Wyznają zarówno szamanizm, lamaizm jak i pra-
wosławie, co jest potwierdzeniem skomplikowanej historii 
narodu, niestety już nielicznego, ponieważ raptem półmi-
lionowego (z tego aż 450 tys . mieszka w Rosji) .

Nawet ich pismo świadczy o niestabilności społecz-
nej, ponieważ do 1931 r . Buriaci używali w Rosji alfabe-
tu mongolskiego, potem łacińskiego, a obecnie posługu-
ją się cyrylicą .

Osiedlanie się plemion mongolskich w rejonie nadbaj-
kalskim miało miejsce już w X w . Przez stulecia mieszali się 
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z innymi plemionami środkowoazjatyckimi, zachowując 
jednak wiele pierwotnych pierwiastków religijno-kulturo-
wych . W XIX w . zmienili koczowniczy styl życia na osiadły .

Wcześniej, bo w 1703 r . buriacki obszar nadbajkalski 
włączono do Cesarstwa Rosyjskiego, a w ZSRR wyodręb-
niono dwa obwody buriackie; ostatecznie od 1992 r . ist-
nieje Autonomiczna Republika Buriacji ze stolicą w Ułan-
-Ude, gdzie wkrótce będziemy . Obszar ten jest trochę 
większy od Polski o niedużej stosunkowo liczbie ludno-
ści, bo zaledwie 955 tys ., i nikłej gęstości zaludnienia: 2,9 
osób/km kw .

Nie można powiedzieć, że to stricte buriacki kraj, sko-
ro ich przedstawiciele nie stanowią nawet połowy miesz-
kańców (ok . 30%, Rosjanie 65%, inni 5), stąd widoczne 
są ogromne rosyjskie wpływy ludnościowe i gospodarcze, 
nie widziane tu dobrze . 

Z powodu kontrowersji wobec zagrożenia praw buriac-
kich oraz podziału bogactw naturalnych i zasobów finan-
sowych, Buriaci odrzucili status jednej z republik so-
wieckich . Gdyby nie Chiny, które kokietują Buriatów, 
zgłaszając pretensje do ich terytorium, to putinowska Ro-
sja wybiłaby już dawno z głowy jakiekolwiek roszczenia 
niepodległościowe .

Kraj jest piękny, górzysty, położony w Sajanach, Górach 
Nadbajkalskich i Jabłonowych, odwadniany przez Amur 
i Selengę, ponadto ma zdrowy kontynentalny klimat, łago-
dzony przez Bajkał; pomimo tego zimy są dosyć mroźne .

Warto wrócić na chwilę do praktyk religijnych, jakie 
mają miejsce w Buriacji . Ośrodki modlitewne wyznawców 
lamaizmu to dacany. Mieszkają w nich lamowie, prowa-
dzący posługi religijne . Lamowie mogą mieć żonę i dzie-
ci . Dacan posiada jedną lub kilka świątyń .

Najważniejszy w świątyni jest posąg Buddy umiesz-
czony w centralnym miejscu; po jego bokach znajdują się 
inne posągi lub relikwie . To miejsce jest przeznaczone dla 
lamów, odprawiających mantry, zaś wierni lokują się po 
bokach . 

Wierni często przynoszą do świątyń mleko, masło i sło-
dycze jako dar dla duchów przodków . Mogą również wy-
kupić u lamy modlitwę na konkretną intencję .

Wokół świątyni wyznaczona jest goroo, czyli droga mo-
dlitewna z tzw . bębnami . Wprawienie ich w obrót uważne 
jest za odprawienie modlitw, jakie są zapisane w umiesz-
czonych wewnątrz mantrach . Podobny skutek modlitewny 
przypisuje się ręcznym młynkom modlitewnym, dzwono-
wi, zapalonym lampkom oliwnym lub świeczkom, a także 
zapisanym na jedwabiu modlitwom czyli mantrom w po-
staci chorągiewek zawieszonych na sznurkach . Na tere-
nie dacanu, wokół niego lub w innych miejscach, stoją 
stupy – proste budowle sakralne symbolizujące oświeco-
ny stan Buddy .

Lamowie doradzają ludziom w kwestiach przyszło-
ści . Wierni przychodzą np . z pytaniem, czy to dobry czas, 
aby sprzedać samochód, lub założyć rodzinę . Lama rzuca 

Artur Grottger Zesłani na Sybir
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kośćmi i posługując się swoim wyjątkowym darem jasno-
widzenia przepowiada delikwentowi co go czeka i jak ma 
postąpić . Może też powiedzieć wiernemu: sprzedaj auto, 
ale lepiej będzie jeżeli w czasie transakcji okrążysz samo-
chód 3 razy, wypowiadając konkretną mantrę i rozlewając 
wokół mleko . Niektórzy potrafią również leczyć . Wszyst-
ko zależy od daru, jaki posiadają .

Większość Buriatów miesza szamanizm z buddyzmem . 
No bo jeżeli lama nie podołał wyleczyć, to może szaman 
potrafi?

Jeszcze kilka słów o starowiercach-raskolnikach, czy-
li rozłamowcach, którzy mieszkają w Buriacji, głównie 
w Ułan-Ude i okolicy . Nie uznali oni reformy liturgicz-
nej, którą przeprowadzono w rosyjskim prawosławiu 
w poł . XVII w . Uważani za heretyków i prześladowa-
ni, aż do 1905 r ., opuszczali swoje domy i zakładali za-
mknięte osady w odległych miejscach Rosji, a także Li-
twy i Polski (np . Wodziłki w Suwalskiem i Wojnowo na 
Mazurach) . Z większością staroobrzędowców rozprawił 
się później ZSRR . Obecnie staroobrzędowców jest ok . 3 
mln na świecie, w tym dużo na Alasce, do 1867 roku na-
leżącej do Rosji . 

Mija prawie pół godziny jazdy zanim pociąg opuści 
ostatnie zabudowania Irkucka . Wkrótce pojawiają się wio-
seczki z drewnianymi domkami, często otoczone płotami 
ze sztachet . O drewno tu łatwiej niż o cegłę . Okienka do-
mów są obramowane niebieskimi okiennicami, bo ten ko-
lor odstrasza robactwo . Przy dobrej pogodzie syberyjskie 
wsie prezentują się prawie sielsko . Tylko życie tu niełatwe, 
nie tylko z powodu klimatu . 

W Irkucku zmieniła się załoga pociągu . Nadal w każ-
dym wagonie pracują dwie osoby z obsługi . Sprawdzają 
bilety, wypożyczają pościel, pilnują samowara, opróżniają 
wiadra ze śmieci, które wyrzucają za okno, nie zawracając 
sobie głowy pustymi butelkami czy puszkami od konserw .

Pasażerowie zaczynają gorączkowo wyczekiwać rajskie-
go widoku na Jezioro Bajkał . I rzeczywiście, po przebyciu 
75 km drogi od Irkucka odsłania się panorama północ-
no-zachodniego fragmentu, w postaci wąskiej i głębokiej 
zatoki jeziora .

Zanim zaczniemy okrążać Bajkał od zachodu i połu-
dnia, pociąg zatrzymuje się na stacji Sludianka, gdzie wy-
siada część pasażerów . Stąd wyruszają na wędrówki miło-
śnicy Bajkału, przepięknych gór Chamar Daban z Pikiem 
Czerskiego o wys . 2900 m n .p .m . Z wagonów wychodzą 
także nielegalni, nieposiadający odpowiednich koncesji, 
zbieracze cennych minerałów, którzy będą penetrować 
stare, półzwalone kopalnie i wyrobiska, ryzykując życiem, 
kalectwem, więzieniem lub mandatem . Poszukiwane są 
geody ametystu i kwarcu, szczotki kalcytowe, buły aga-
towe, kryształy górskie, granaty, opale, hematyty i wiele 

innych . To co tkwi w ziemi, należy do państwa, które nie 
lubi być okradane .

W tutejszym muzeum minerałów o nazwie Samocwie-
ty Bajkała, połowa kolekcji liczącej 3 tys . eksponatów, po-
chodzi z rekwizycji od „dzikich” zbieraczy . 

Sludianka jest oddalona od Moskwy o 5311 km . To najbar-
dziej wysunięty na południe punkt na Magistrali Transsybe-
ryjskiej, położony na 51 st . 40 min . szer . geogr ., podobnie 
jak np . Parczew . Uwagę zwraca budynek dworca kolejo-
wego, zbudowany z tutejszego marmuru, jedyny taki na 
świecie . Nazwa tej, raczej zapyziałej, 20-tys . miejscowo-
ści, wywodzi się od słowa slud, czyli mika, będąca zna-
nym minerałem .

Bajkalsk

Bajkalsk nie rzuca turystów na kolana pomimo 
atrakcyjnego położenia i ładnej nazwy . Ot, 15-tysięczna 
mieścina, zamieszkała przez mieszaną narodowo ludność 
z przewaga Buriatów i Rosjan .

Już w 1970 r . usłyszałem o Bajkalsku w… filmowych 
okolicznościach . Byłem wtedy belfrem geografii w LO 
w Parczewie i zapalonym kinomanem, więc gdy do-
wiedziałem się, że do parczewskiego kina dotarł głośny 
w ZSRR film Nad Bajkałem, zabrałem starszą młodzież 
na ów film . 

Zrealizował go radziecki reżyser Sergiej Gierasimow, 
korzystając z odwilży w okresie rozrachunku z epoką 
Chruszczowa . Nieobliczalny polityk, który chciał syberyj-
skie rzeki zawracać, by nie płynęły do Oceanu Lodowate-
go tylko na pustynie Kazachstanu i Uzbekistanu, aby na 
nawodnionych piaskach uprawiać kukurydzę, kazał posta-
wić na brzegu Bajkału duży kombinat papierniczo-celulo-
zowy . Na zastrzeżenia planistów miał mówić: towarzysze, 
drzewa tam nie brakuje, wody w Bajkale też skolko ugod-
no a ścieki można wpuszczać do jeziora, ponieważ jest tak 
czyściutkie i ogromne – mówicie towarzysze, że jak morze 
– więc to wodzie nie zaszkodzi.

Fabularny film Sergiusza Gierasimowa z 1969 r . ma 
krytyczny wydźwięk wobec czynionego gwałtu na przy-
rodzie Bajkału . Kombinat powstał wraz z osadą Bajkalsk 
8 lat wcześniej niż film i funkcjonował do 2013 r . Okaza-
ło się, że zakup nowych i drogich oczyszczalni kilka lat 
wcześniej, uczyniło fabrykę niedochodową, tak więc ją za-
mknięto . Pozostało po niej 6,5 mln ton (!) szlamu legininy 
– toksycznego odpadu zawierającego m .in . siarkę, związki 
chloru i ok . 85 proc . skażonej wody . I do tej pory nie ma 
pomysłu ani kasy, co z tym zrobić .

Film bardzo mi się przydał w prowadzeniu lekcji 
o ochronie środowiska naturalnego, jako że tematy eko-
logiczne dopiero kiełkowały w polskim szkolnictwie .
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Tory kolejowe wiodą teraz południowym brzegiem je-
ziora, więc pasażerowie przenoszą się na lewą stronę wa-
gonów, aby upajać dusze rajskimi widokami, a resory 
jęczą!

Długość Bajkału (636 km) to podobna odległość jak 
między Suwałkami a Zieloną Górą . Kto uwierzy, że akwen 
mieści tyle wody jaką daje 10-letni spływ Wołgi, Obu, Je-
niseju, Leny i Amuru razem wziętych? 

Jezioro będzie nam towarzyszyć przez ok . 95 km, co 
stanowi raptem 1% długości całej Magistrali . Za miastecz-
kiem Babuszkin tory skręcają bardziej ku wschodowi i za 
chwilę podróżni tracą widok na „święte morze” . Jeszcze 
30 km i zatrzymamy się w Selegińsku nad rzeką Selengą .

Pasażerowie odczuwają żal, że pozostawili za sobą cud-
ne jezioro, więc może warto się dowiedzieć, że Bajkał to, 
owszem, perła Azji i świata, ale ze skazą, ponieważ czło-
wiek wyrządził jej wiele krzywd . Na dnie rdzewieją i ciek-
ną ropą, smarami, olejami i benzyną setki aut, które uto-
piły się podczas jazdy po lodzie . Towarzyszą im wraki 
promów, kutrów rybackich i pasażerskich . Szkody, jakie 
czynił przyrodzie jeziora przez 50 lat kombinat celulozo-
wy w Bajkalsku jeszcze się nie zagoiły .

Selenga, płynąca z Mongolii, wprowadza do Bajkału 
dużo zanieczyszczeń, także chemicznych; na brzegach rze-
ki uprawia się wprawdzie sady, ale drzewom nie szczędzi 
się oprysków chemicznych . Ponadto w Selegińsku pracuje 
Kombinat Papierniczo-Tekturowy . Wcześniej rzeka zgar-
nia ścieki ze stolicy Buriacji, Ułan-Ude . Dobrze, że część 
osadów nie dociera wprost do jeziora tylko zatrzymuje się 
na rozlewiskach delty Selengi .

Gdyby nie fenomen faunistyczny, jakim jest endemit 
o nazwie episzura-skorupiaczek widłonog, który filtruje 
tyle wody rocznie, ile wpływa do Bajkału z kilkuset dopły-
wów, to jezioro byłoby już dawno zatrute przez człowie-
ka . Niestety, organizm ten zaczął wymierać w południo-
wej części jeziora, bo tu właśnie jest najwięcej trucicieli . 
Nawet turyści, którzy rocznie nawiedzają Bajkał, nie po-
stępują zazwyczaj proekologicznie .

Na szczęście od 2013 roku zaczęły się pozytywne zmia-
ny . Wiele krajów przystąpiło do działania na rzecz popra-
wy czystości wody Bajkału, jednak rosyjska biurokracja 
czynowników, miejscowych i centralnych, ogromnie spo-
walnia kosztowny i skomplikowany proces ochrony „świę-
tego morza” .

Ułan-Ude 

Jadąc doliną Selengi, nie sposób oderwać oczu od 
górskich pasm na horyzoncie; z lewej – Ulan Burgasy, 
z prawej – Chamar Daban . Nie ma potrzeby się mościć 
nadmiernie w wagonie, jako że największe miasto Buria-
cji i jego stolica Ułan-Ude, tuż, tuż . 

Ułan Ude, Buriatka

Buriaci z okolic Selenginska

Moja 16-letnia Buriatka była bardzo podobna
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Mam ja swoją historyjkę związaną z tym miastem, zna-
nym z największego łba, pardon: głowy Lenina, na świecie . 
Kolos z brązu waży 42 tony! Wysokość łysej pały wynosi 
7,7 m, tyle co trzy piętra mieszkaniowe, a z postumentem 
14 m, czyli 6 pięter . 

Teraz wspomniana historyjka . Któregoś dnia belfer od 
rosyjskiego w Technikum Kolejowym przyniósł na lekcję 
imiona i nazwiska oraz adresy naszych rówieśników ze 
Związku Radzieckiego . Wciśnięto mu je w TPPRze, czyli 
Tow . Przyjaźni Polsko-Radzieckiej .

Każdy z 44 uczniów dostał taki adres i przez dwie ko-
lejne lekcje musieliśmy skrobać listy do swoich rówieśni-
ków . Sugerowano, by pisać banały, a więc: maja Familja 
takaja, mnie 16 let, mój atjec żeleznodorożnik, choczu Te-
bja poznakomits’ja…

Nauczyciel zabrał listy do domu, aby je poprawić języ-
kowo i ew . ocenzurować . Następnego dnia oddał nam li-
sty, wręczył koperty ze znaczkami, które zaadresowaliśmy 
do odbiorców, a potem zaniósł korespondencję na pocztę .

Kolega z ławki mi pozazdrościł, ponieważ trafił mi się 
adres dziewczyny . Włożyłem do listu swoje zdjęcie . Ad-
resatka miała na imię Jarżena, nazwisko jej brzmiało eg-
zotycznie: Cydynżałow . Miejsce zamieszkania: jakieś tam 
Ułan-Ude nic mi nie mówiło .

Odpowiedź otrzymałem po ok . 2 miesiącach . Koledzy 
dostali swoje listy wcześniej, głównie z europejskiej czę-
ści ZSRR . Z koperty zaadresowanej do mnie wypadł list 
napisany fioletowym atramentem i fotografia nadawczy-
ni . Kiedy koledzy ujrzeli wraz ze mną zdjęcie, gruchnęli 
śmiechem, a ja się zawstydziłem, bo oto jakaś podstarzała 
kobieta spoglądała na mnie z foty . Napisała, że ma 16 lat, 
jest Buriatką, uczy się w Technikum Geologicznym . Łu-
dziłem się, że to może jej matka, cóż, nie wiedziałem, że 
moje rówieśniczki z tamtych stron Azji wyglądają nad-
zwyczaj poważnie . Drań jestem, bo w miarę szybko prze-
rwałem korespondencję . Od tamtej pory mam uraz, gdy 
tylko spotykam się z nazwą Ułan-Ude .

Namajje chylist Jerżena. Cher bajnabta?(Przepraszam 
Jerżena. Jak Ci się żyje?). Niestety, nie mam już możliwo-
ści, aby przesłać jej te słowa po buriacku, adres zagubi-
łem, a obecnie moja adresatka ma ponad 70 lat, jeżeli jesz-
cze żyje .

Ułan-Ude – miasto liczące ok . 415 tys . mieszkańców – 
zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości na Sybe-
rii . Jego historia jest typowa: najpierw była to osada zało-
żona przez rosyjskich kozaków w XVII w . jako zimowisko, 
potem twierdza Wierchnieudińsk, następnie ośrodek han-
dlowo-kupiecki . Od 1934 nosi obecną nazwę, która po-
chodzi od przymiotnika czerwony (Ułan) i rzeczownika 
rzeka (Uda) .

Dogodne położenie na szlaku handlowym pomię-
dzy Rosją, Mongolią i Chinami spowodowało szybkie 

bogacenie się miasta i mieszkańców, o czym świadczą za-
bytkowe, bogate obiekty handlowe i domy w stylu rosyj-
skiego klasycyzmu, drewniane i murowane . 

Zanim dotarł tu pierwszy pociąg Kolei Transsyberyj-
skiej, mieszkańcy stoczyli dużą batalię, aby budowni-
czowie nie ominęli miasta, na co się zanosiło . Nic więc 
dziwnego, że 15 sierpnia 1899 r ., gdy pierwszy parowóz 
z wagonami zatrzymał się na wierchnieudińskim dwor-
cu, zgotowano inżynierom i kolejarzom niesamowity fe-
styn i popijawę, które przeszły do historii .

W latach 30 . ub . wieku wyładowywano na stacji kolejo-
wej tysiące więźniów, których potem prowadzono do licz-
nych łagrów . Wierchnieudinsk pełnił wówczas rolę centra-
li obozów Jużłag.

Gdybym miał wybierać obiekty do zwiedzania, chciał-
bym zobaczyć muzea: Historii Buriacji, Geologiczne 
i Etnograficzne Narodów Zabajkala z kompleksem ludu 
Ewenków . 

Chętnie bym się też udał do soboru katedralnego oraz 
złożył wizytę w kościele rzymskokatolickim św . Józe-
fa, który wznieśli tutejsi Polacy w 2003 r . wraz z parafią 
i klasztorem dominikanek Ale przede wszystkim wynajął-
bym taksówkę – są b . tanie – aby pojechać do oddalonego 
o 23 km Centrum Buddyzmu Rosji w Iwołdze, gdzie znaj-
duje się siedziba Chambo-lamy, zwierzchnika lamaizmu 
rosyjskiego, a także piękny dacan czyli świątynia i klasz-
tor, uważane przez wiernych za Koło Poznania Przynoszą-
ce Szczęście i Pełną Radość . 

Pietrow Zabajkalski i Czyta

Na peronie w Ułan-Ude jak zwykle pełno towaru, 
więc trwa handelek, i za gotówkę i wymienny . Polskie ciu-
chy i kosmetyki mają branie . Gubnuju pomadu (szmin-
kę) za dorodnego omula wędzonego! Po użyciu polskiej 
szminki usta Buriatki ponętnie wyglądają i pachną, a po 
spożyciu smacznego omula gęba pasażera waniajet rybą 
na pół wagonu .

Ciągnie się ta nasza podróż przez Syberię jak ruski mie-
siąc, albo jak syberyjska zima . U nas tolko 11 miesjacew 
zima a potom leto i leto… jak mówią tubylcy .

Ułan-Ude już za nami, a my mkniemy przez Buriację, 
pokonując kilkadziesiąt kilometrów w kierunku wschod-
nim; od Zaigrajewa skręcając bardziej na południe . Stąd 
jeszcze 1,5 godziny jazdy przez wyżynno-górskie tereny 
Zabajkala, i wita nas miasto Pietrowsk Zabajkalski . 

Niecałe 20 tys . ludzi mieszka w Pietrowsku . Tyle 
namnożyło się od powstania osady w 1789 r ., gdy po zna-
lezieniu bogatych zasobów rud żelaza, zbudowano osadę, 
kopalnie i ogromny zakład metalurgiczny . Tysiące kilome-
trów szyn Magistrali Transsyberyjskiej wytopiono i wyku-
to w tutejszej hucie . Główną siłą roboczą byli katorżnicy 
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i kryminalni zesłańcy polityczni, w tym 71 dekabrystów, 
spośród 209 skazanych pierwotnie na śmierć buntowni-
ków przeciwko carowi w 1825 r . (potem wiele wyroków 
złagodzono, zamieniając je na katorgę) . 

Jak pamiętamy z historii, dekabryści wywodzili się 
z najwyższych elit Rosji . Car Mikołaj I był wobec bun-
towszczikow i sędzią, i katem, uważając ich za najpodlej-
szych zdrajców, którzy zamierzali popełnić carobójstwo .

Ciekawostka: odnotowano pobyt w Pietrowsku zesła-
nych tu na katorgę powstańców styczniowych, w tym na-
rodowości francuskiej i włoskiej .

Zakłady metalurgiczne, zamknięte kilka lat temu, dzi-
siaj straszą ruinami . Jeden z rosyjskich oligarchów zrobił 
ogromny przekręt: kupił zakłady za symboliczną kopiejkę, 
obiecując rozwinięcie produkcji . Tymczasem cwaniak po-
sprzedawał wyposażenie fabryki, a ludzi wywalił na bruk . 
Zdolna bestia, jak niejeden w Polsce polityk czy też „biz-
nesmen” w okresie balcerowiczyzny .

Dzielnica przemysłowa Pietrowska Zabajkalskiego 
o nazwie Sozgorod, była do niedawna bardzo bogata, po-
siadająca nowoczesne domy i urządzenia socjalno-usługo-
we dla mieszkańców . Teraz trwa zastój i bezrobocie . Ogól-
nie miasto mało ciekawe, tyle tylko, że ładnie położone na 
przedpolu Gór Jabłonowych . Więcej o nich później, bo na 
dzisiaj wystarczy wrażeń .

Dzisiaj przejedziemy dłuższy odcinek, z Pietrowska 
Zabajkalskiego do Czyty, liczący prawie 500 km . Podróż 
nie będzie monotonna, ponieważ będą nam towarzyszyły 
ładne widoki . Z lewej, północnej strony, ciemnieje pasmo 
Hagan-Hurtej, z prawej wyróżniają się znacznie wyższe 
Góry Jabłonowe, które ciągną się równolegle do kierun-
ku jazdy . Mają one 650 km długości, więc kończą się do-
piero za Czytą, osłaniając miasto od płn . zachodu . Nato-
miast z przeciwnej strony obejmuje miasto łuk Grzbiet 
Czerskiego, dzięki czemu ma ono górsko-kotlinny mikro-
klimat . A to oznacza, że zimne masy powietrza spływające 
z gór, powodują często mglistość i wychłodzenie .

W zasadzie kotlina jest tektonicznym zapadliskiem 
Czitino-Inogodzkim, odwadnianym przez Czytę i jej do-
pływ, Ingodę . Miasto ma dosyć wysokie położenie n .p .m ., 
pomiędzy 632 a 1039 m . Na terenie Czyty wznosi się wy-
gasły wulkan Titowskaja Sopka (780 m), wyższa od nasze-
go, dolnośląskiego wulkanu Ślęza (718) .

Etnografowie twierdzą, że nazwa Gór Jabłonowych wy-
wodzi się od buriackiego czasownika jabłan, co oznacza 
przechodzić, w domyśle grzbiet lub przełęcz . Inni twier-
dzą, że rosną tam drzewka o nazwie bojarszczik, których 
małe owoce mają smak dojrzałych jabłek .

Czytę założył w 1653 r . bojar Piotr Biekietow . Miasto 
jest ogromnie rozwleczone; przy podobnej liczbie miesz-
kańców co Lublin jest trzykrotnie większe (538 km kw .)

Nerczyńsk, nadzorca

Bajkalsk
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Oglądając zdjęcia z Czyty warto zwrócić uwagę na 
wspaniałą architekturę w stylu rosyjskiego klasycyzmu 
z II poł . XIX w . To był okres prosperity związany z wy-
dobywaniem złota w pobliskich górach oraz kupiectwem; 
klimat westernowy a raczej esternowy też tu był . Tutejsze 
góry mają bardzo starą metrykę geologiczną: wydźwignę-
ły się z praoceanu podczas orogenezy kaledońskiej . Ska-
ły kryją w sobie cenne minerały i kruszce, zawarte w gne-
jsach, łupkach krystalicznych i granitach .

Chętnie bym zwiedził Muzej Zabajkalskoj Żelaznoj Do-
rogi, jako absolwent Technikum Kolejowego w Lublinie, 
oraz inne obiekty i miejsca . Pewnie wybrałbym się w G . 
Jabłonowe; ich kulminacja, licząca 1708 m ponad poziom 
morza, o nazwie Kontalakskij Golec, dorównuje prawie 
wysokości Babiej Góry (1725) . Nie ma tu jednak piętra 
kosodrzewiny, zaś powyżej 1300 m n .p .m ., czyli ponad 
piętrem tajgi, pojawia się wysokogórska tundra . 

Czyta – Nerczyńsk

Na początku tego etapu podróży trzeba przebyć 
Góry Czerskiego, wykorzystując tektoniczno-erozyjną 
bruzdę . Jan Czerski, początkowo zesłaniec styczniowy, 
potem wolny człowiek, badał geologię i przyrodę Sybe-
rii przez kilkadziesiąt lat, aż do śmierci w Jakucji podczas 
jednej z wypraw . Tam także są Góry Czerskiego i mogi-
ła uczonego . 

Kilkaset kilometrów za Czytą we wsi Bolszaja, przed 
kilkoma laty wyleciał w powietrze ogromny skład amuni-
cji wojskowej . Liczby ofiar nie podano . Ewakuowano wieś 
i garnizon, a magistrala była przez pewien czas zamknięta . 

Przed Nerczyńskiem, wita nas Ingoda – bardzo malow-
nicza rzeka, która wpada do rzeki Onon, i od tego miejsca 
jest nazywana Sziłką . Onon to średniodługaśna (ok . 800 
km) rzeka płynąca z Mongolii; nad jej górnym biegiem 
urodził się i dorastał Dżyngis-chan .

Nerczyńsk nad rzeką Daurią (obecnie Nercza) był daw-
niej stolicą historycznej krainy o nazwie Dauria . W XIX 
w . miasto zasłynęło z okolicznych kopalń srebra, złota 
i śmiercionośnych rud ołowiu, a co za tym idzie z kolo-
nii karnych, zarówno carskich jak i sowieckich . Surowce 
wydobywano z pobliskich Gór Borszczowocznych . Zsyła-
no tu polskich powstańców, rosyjskich dekabrystów i na-
rodowców, a także prostytutki zarażone syfilisem . Niby je 
tu leczono, ale wielu katorżników wyzionęło szybciej du-
cha po kontaktach z owymi damami niż od ołowiu . Po-
częstowani zostali syfilisem także japońscy okupanci, któ-
rzy zajęli miasto podczas Grażdańskiej Wajny, w latach 
1917–1920 .

Jakiś tajemniczy ten Nerczyńsk, ponieważ nie udało 
mi się znaleźć jego współczesnych zdjęć . Wiadomo, że 

powstał w poł . XVII w . jako faktoria do handlu futrami; 
obecnie ma 13 tys . mieszkańców .

Natomiast znalazłem w Internecie archiwalne zdjęcia 
katorżników z Nerczyńska . Z tutejszego złota bito monety 
5- i 10-rublowe . Mój dziadek, wracając po 5 latach z woj-
ska carskiego, miał pół plecaka takich monet (za pisanie 
listów miłosnych oficerom, do czego miał wyjątkowy ta-
lent) . Dokupił więc ziemi na Powiślu, wystawił murowa-
ny dom i oborę oraz drewnianą stodołę . Nb . spadła na nią 
część sowieckiego samolotu w lipcu 1944 r ., który został 
zestrzelony przez messerschmitta, niszcząc dach . Dziadek 
mówił, że to kara od sowietów za to, że u cara służył .

Trzy 10-rublówki trafiły do moich rąk . Z jednej jubiler 
wykonał obrączki ślubne, drugą utopiłem niechcący, ło-
wiąc szczupaki w zalewie k . Bychawy, a trzecią sprzeda-
łem, aby zakupić ruble i dolary w celu powiększenia za-
sobów finansowych na podróż do Indii . Być może część 
tych pieniędzy wydałem po drodze w Moskwie, Tadżyki-
stanie i Uzbekistanie . Z kolei, w powrotnej drodze kupi-
łem w Moskwie kolczyki; kto wie czy nie z nerczyńskie-
go złota?

Kolonia katorżnicza składała się z kilku obozów . Naj-
więcej złota wydobywali więźniowie z rzeki Kara oraz pa-
leozoicznych skał Gór Borszczowocznych . Za sowietów 
istniał tu kolejny na Syberii ośrodek łagrów .

Zajrzyjmy w owe góry, zresztą niewysokie, podobne do 
naszych Karkonoszy . Najwyższy szczyt, Naczyński Golec, 
ma 1498 m n .p .m . W dolnej części mają charakter stepo-
wy, wyżej występuje tajga, a ponad nią modrzew i karło-
wate cedry . W rezerwacie geologicznym Daja odsłaniają 
się łupki, w których znajdują się interesujące skamieniało-
ści roślin oraz bezkręgowców . Nie mniej cenny jest rezer-
wat florystyczny Unda, nad rzeką o tej nazwie . Tu można 
napatrzeć się na okazy żywych owadów i cennych roślin .

Jerofiej Pawłowicz – Skorowodino-Magadaczi

Docieramy do pasjołkie gorodskowo tipa o nieco-
dziennej nazwie: Jerofiej Pawłowicz . Tak, to nazwisko; na-
dano go miejscowości w dowód uznania dla rosyjskiego 
konkwistadora, który badał Wschodnią Syberię w poł . 
XVII w ., zakładając faktorie skupu futer, osady kupieckie, 
młyny, odkrył słone źródła rzeki Kuty i zbudował warzel-
nie . Z czasem stał się wodzem tutejszego kozactwa, zdo-
bywając dla Rosji ziemie nad Amurem . 

Pełne nazwisko tego pożytecznego dla carskiego im-
perium awanturnika brzmi: Jerofiej Pawłowicz Chaba-
rowsk–Światicki, więc już wiemy, skąd się wzięła nazwa 
pewnego miasta nad Amurem, które wystawiło pomnik 
patrona . Chabarowsk jest stąd odległy o ponad półtora 
tys . kilometrów .
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W Skorowodinie ma swój początek ważna droga do Ja-
kucka, biegnąca 1300 km wprost na północ . Trakt przebi-
ja się przez stare, zerodowane i dzikie Góry Stanowe o po-
dobnej budowie geologicznej jak Sudety .

I cóż ciekawego można zobaczyć w tym mieścinie Sko-
rowodino? Niewiele . Chyba, że ktoś pójdzie w tajgę i na-
tknie się na lamparta amurskiego, ale musiałby mieć dwa 
w jednym: szczęście – bo tych zwierzątek zostało przy ży-
ciu co… kot napłakał; nieszczęście, bo lampart lubi świeże 
mięso . Aha, stoi tu statuja bolszewika Skoworodina, zasłu-
żonego podczas japońskiej okupacji w 1920 r . Miasto zy-
skało ostatnio ekonomiczny impuls po odkryciu i eksplo-
atacji ropy naftowej, ale nadal jest przysłowiową dziurą .

Niebawem pociąg zaczyna skręcać ku południowi, za-
mykając ogromną pętlą wdzierającą się w terytorium Ro-
sji Mandżurię .

Odtąd pociąg będzie mknął prawie tysiąc kilometrów 
po płaskich obszarach Równiny Zejsko-Amurskiej, a póź-
niej Zejsko-Bureińskiej . Po drodze można napatrzyć się na 
malownicze bieriozki, a także na bagna, młaki, fragmen-
ty tajgi i tundry . 

Następna większa stacja kolejowa znajduje się w miej-
scowości Magdagaci . Uff, dotarliśmy do 7500 kilometra 
od Moskwy .

To kolejne, typowe miasteczko wschodniosyberyjskie, 
również korzystające z eksploatacji odkrytej niedawno 
ropy naftowej i gazu, mocno uzależnione od ich sprze-
daży oraz poziomu cen, zresztą jak cała Rosja, która żyje 
głównie z eksportu surowców . To zupełnie odwrotnie niż 
wysoko przemysłowe Chiny – ich kapitał i ludzie stopnio-
wo wchłaniają Wschodnią Syberię .

Wygląda na to, że królowa Michalda z Saby, zwana też 
Sybillą, trafnie przepowiadała Salomonowi, i to już w IX 
w . p .n .e ., że żółta rasa zaleje świat . Żyd Nostradamus, ży-
jący we Francji w XVI w . powtórzył owe proroctwo…, 
a Chińczycy dużo już w tej materii osiągnęli . 

Swobodnyj i Blagowieszczeńsk

W latach 30 ., gdy Swobodnyj nazywał się jeszcze 
Aleksiejewskiem, NKWD urządziło tu ośrodek przemy-
słowy, produkujący sprzęt na potrzeby Bajkalsko-Amur-
skiej Magistrali (BAM), oraz założyło centrum amurskich 
łagrów . Jednym z więźniów był Aleksander Sołżenicyn, 
który tutejsze przeżycia opisał w Archipelagu Gułag. 

W 70-tys . mieście Swobodnyj znajduje się baza remon-
towa żeglugi na rzece Zieji, lokalne centrum wydobycia 
złota, różne zakłady produkcyjno-usługowe i ogromna 
baza wojskowa z wyrzutniami rakiet balistycznych i gło-
wicami jądrowymi . Kosmodrom Swobodnyj miał być 
rozbudowany do gigantycznych rozmiarów, na szczę-
ście dla ludzkości zabrakło pieniędzy . Gdzie się podziały? 

Odpowiedź jest prosta: podczas budowy rozkradziono 7,5 
mld rubli . Nieopłacani robotnicy głodowali i strajkowali, 
a gigantyczne opóźnienia inwestycyjne, nadrabiali… stu-
denci pozbierani z miast jako ochotnicy, których dostar-
czano na budowę… pod konwojem . Iście swobodny ra-
zgardiasz i rozumienie swobody było w tym Swobodnym .

W Biełogorsku odgałęzia się od Magistrali Transsybe-
ryjskiej linia kolejowa do Chin przez granicę w Błago-
wieszczeńsku, który leży w odl . 100 km od naszego traktu . 
Miasto to, będące stolicą Obwodu Amurskiego liczy ok . 
225 tys . mieszkańców . Potężny Amur, do którego wpływa 
Zieja, oddziela go od chińskiego miasta Heihe . To ważne 
przejście graniczne i pilnie strzeżone z obu stron . Jest jesz-
cze, a raczej był, trzeci pretendent do tutejszych ziem: Ja-
pończycy, którzy zajęli na krótko Amurszczyznę w 1919 r .

Błagowieszczeńsk prezentuje się dobrze, ponieważ do-
ciera tu duży kapitał miejscowy i chiński . Zresztą, już czas 
powiedzieć, że ta część Syberii jest lepiej rozwinięta go-
spodarczo niż obszary położone bardziej na zachód . Ist-
nieje jednak niebezpieczny problem polityczny, którego 
istotę przybliży ta informacja .

Otóż Rosja przekazała Chinom 5 km kw . granicznej 
parceli, co kitajców bardzo ucieszyło, ale w ślad za tym 
Pekin nabrał apetytu i oczekuje na oddanie Sachalina, Bła-
gowieszczeńska, Władywostoku i Tuwy . Zwrócone 5 km 
kw . ziemi to maleńka cząstka z ok . 1,5 mln km kw . ob-
szaru jaki upadająca dynastia Qing dała Rosjanom w la-
tach 1858–1915 w czasie wymuszonych traktatów . Oba 
mocarstwa robią dobrą minę do złej gry, więc póki co 
krew się nie leje, natomiast trwa zalew tutejszych tere-
nów chińskim badziewiem i skośnookimi sprzedawcami, 
o czym już wspominałem . Teraz już wiemy, dlaczego tak 
ważna jest dla Rosjan sprawna baza rakietowo-atomowa 
w Swobodnym .

Żydowski Obwód Autonomiczny

Nie wszyscy wiedzą, że Magistrala przecina Ży-
dowski Obwód Autonomiczny (ŻOA), ze stolicą w Birobi-
dżanie, odległej od Moskwy o 8350 km . Zanim utworzono 
w 1934 r . ŻOA, Stalin kazał rozesłać zespoły ekspedycyjne 
po całym ZSRR, aby znaleźć miejsce osiedlenia dla Żydów . 
Zamierzano skupić ich na Krymie po wywiezieniu Tata-
rów, ostatecznie wybrano Wschodnią Syberię .

Kozacy zabajkalscy, pierwotni mieszkańcy tych ziem, 
wyginęli na wojnie z bolszewikami, zaś niedobitki, kobiety 
i dzieci zlikwidowano jako kułaków . Żydzi – głównie bie-
dota – jechali tu z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, niby do-
browolnie, zasiedlając niegościnną tajgę, wilgotne obsza-
ry z uciążliwymi meszkami, tereny z lichymi glebami, bo 
taki im raj wybrała sowietskaja włast’.
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Wytyczne Politbiura wyraźnie mówiły, że ta akcja jest: 
komunistyczną odpowiedzią na burżuazyjny projekt utwo-
rzenia państwa żydowskiego w Palestynie według juda-
istycznej koncepcji rzekomo narodu wybranego, i dlatego 
w państwie ludu pracującego, tworzy się proletariacki Syjon.

Obwód Żydowski ma pow . 36 tys . km kw . i niecałe 200 
tysiący obywateli, z tego obecnie 2, słownie: dwa procent 
Żydów (!); niegdyś było ich ponad 30% . Po pierestrojce 
wyjechali do Izraela, który ma odpowiednio: 20,7 tys . km 
kw . pow . i 4,5 mln ludności .

Przed laty jechałem z grupą orbisowską całą noc po-
ciągiem z Homla do Brześcia . Kilka wagonów zajmowa-
li Żydzi z ŻOA . Nie spali całą noc, myśląc o starej i nowej 
ojczyźnie, śpiewali tęskne pieśni . Z Brześcia mieli lecieć 
samolotami do Izraela . Wielu było młodych, wielu nie 
miało żydowskich rysów, wielu też zasiliło później izra-
elską armię . 

Kilku starszych Żydów, dowiedziawszy się, że w sąsied-
nim wagonie jadą Polacy, a z nimi pilot wycieczki, na-
wiedziło mnie w przedziale z mocną pejsachówką, pro-
sząc serdecznie o poradę, jak przemycić biżuterię i złoto 
na granicy . Odpowiedziałem, że na nic się to nie zda, bo 
celnicy nie przepuszczą takiej okazji i wszystko wywęszą . 
Jest tylko jeden sposób: zrobić zrzutkę ze trzy tysiące ru-
bli (prawie wartość auta) i dać w łapę pogranicznikom . 
Moja rada okazała się skuteczna i emigranci przemycili 
swoje bogactwa . 

Przy okazji i my skorzystaliśmy, bo napasionym celni-
kom już nie chciało się nas trzepać .

Z Birobidżanu jedzie się przez 3 godziny, zanim pociąg 
opuści Żydowski Obwód Autonomiczny . Wprawdzie za 
oknem przesuwają się obrazy równinnych, podmokłych 
terenów i rzadko pojawiających się osiedli, jednak pasa-
żerowie patrzą na to z uwagą, ponieważ, co by nie myśleć, 
jest to osobliwy zakątek na ziemi . To było pierwsze niby 
państwo żydowskie . 

Wzrok przyciągają pojawiające się na horyzoncie pagó-
ry, niektóre z nich – te o charakterze ostańcowym – wzno-
szą się dosyć wysoko . Najwyższy z nich, niestety niewi-
doczny z pociągu z powodu oddalenia, przekracza tysiąc 
metrów wysokości bezwzględnej .

Mijając 8422 kilometr magistrali zatrzymujemy się na 
krótko w miejscowości Smidowicz, która jest siedzibą jed-
nego z rejonów w ŻOA . Wokół znajdują się uprawowe te-
reny rolnicze .

Ostatnią miejscowością, jaką zobaczymy w żydowskim 
kraju będzie, położona 72 km dalej, wieś Wołoczajewka, 
gdzie też mamy postój, ponieważ jest tu węzeł kolejowy . 
Stąd odgałęziają się tory wiodące na północ do Komso-
molska nad dolnym Amurem odległego o 350 km; linia 
ta jest częścią ponad 4-tysięcznej Bajkalsko-Amurskiej 

Magistrali, która po okrążeniu Bajkału od północy docie-
ra do Magistrali Transsyberyjskiej w miejscowości Tajszet .

Bajkalsko-Amurska Magistrala (BAM)

BAM wymyślił Stalin, bojąc się Chińczyków, którzy 
mogliby zdobyć Magistralę Transsyberyjską . Pierwszy od-
cinek powstał w 30 . latach ubiegłego stulecia . Odcinek 
dalekowschodni budowali więźniowie gułagów w latach 
1944–1946, którzy byli głównie niemieckimi i japońskimi 
jeńcami wojennymi . Uważa się, że w czasie budowy zmar-
ło ich około 1,5 miliona! Po śmierci Stalina w 1953 roku, 
budowa praktycznie ustała na 20 lat . W marcu 1974 roku 
Leonid Breżniew ogłosił, że inwestycja BAM-u jest wiel-
kim wyzwaniem dla ZSRR i Komsomołu . 

Towarzysz Breżniew przyleciał kiedyś na BAM z tzw . 
gospodarską wizytą . Po wyjściu z helikoptera, widząc żwa-
wo pracujących przy układaniu torów robotników, któ-
rzy byli ubrani w koszulki w paski, powiedział do nich 
gromko:

– Zdrawstwujte, towariszczi dobrowolcy, matrosy!
A tu cisza, żaden z pracujących się nie odzywa . Pod-

biega do stropionego Breżniewa wystraszony szef Kom-
somołu i mówi:

– Tawariszcz Sekretar, eto nie matrosy, potomu czto 
u matrosow pojasy na rubaszkie gorizontalnyje, oni imie-
jut pojasy wertikalnyje, eto zalkjuczonnyje… 

W 1984 roku połączono ze sobą część wschodnią i za-
chodnią BAM . Media radzieckie piały na ten temat z pół 
roku . Rozdano ordery, nagrody, awanse, wypito parę cy-
stern wódki; na zakąskę poszło ze dwa wagony śledzi 
i ogórcow . Ot nastajaszcza propaganda: w rzeczy samej 
tylko jedna trzecia linii w pełni funkcjonowała . Jeszcze 7 
lat kończono po cichu budowę, posługując się pracą przy-
musową więźniów i stosując szantaż wobec tysięcy tzw . 
wolnych obywateli . Ale i tak uzyskano mizerny efekt .

Dziś nawet Rosjanie przyznają, że inwestycja okazała 
się nietrafiona . Terenów, przez które przebiega magistrala 
nie udało się zasiedlić, a w pobliżu BAM jest tak mało su-
rowców, że po większości odcinków trasy przejeżdża za-
ledwie jeden pociąg dziennie . 

Wot takoje deła…

Chabarowsk 

Chabarowsk… w nazwie tego miasta mieści się jego 
azjatycka, nadamurska, trochę kitajska i trochę pacyficz-
na specyfika i egzotyka . Europa dla chabarowszczyków to 
bardzo odległy majak . Do Ameryki – konkretnie do Ala-
ski – jest stąd bliżej niż do Moskwy .

Chabarowsk żył sobie dosyć długo po swojemu, jed-
nakże w poł . XIX w . Rosja wysłała wojskową ekspedycję, 
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która zapoczątkowała poddanie miasta i późniejszego 
Kraju Chabarowskiego carskiemu samodzierżawiu . 

W I poł . XX w . trwały wojenne zmagania o te tereny: 
białych, czerwonych, Japonii i Chin, zakończone zwycię-
stwem Rosji, która tu niby nadal rządzi, lecz wpływy Mo-
skwy, cichutko i systematycznie słabną, nie tylko za spra-
wą Chin, ale też ambicji lokalnej władzy i społeczeństwa .

Prześledziłem, gdzie i jakie siły zbrojne ma Rosja na 
swoim terytorium . Okazuje się, że w rejonie dalekow-
schodnim są trzy armie lądowe podzielone na następują-
ce, 3-, 6-tysięczne brygady: 

Dowodzenia (Chabarowsk), Łączności (Dalniere-
czeńsk), Artylerii (Ussuryjsk), OPBMR (Gałkino), In-
żynieryjna (Wjatskoje), WRE (Chabarowsk), Radio-
techniczna (Starosysojewka), Kolejowa (Komsomolsk), 
Kolejowa (Swobodnyj), ZMT (Ussuryjsk), ZMT (Gusino-
oziersk), ZMT (Biełogorsk), Brygada Dowodzenia (Ussu-
ryjsk), Rakietowa (Spassk-Dalnyj), Artylerii (Ussuryjsk), 
Przeciwlotnicza (Razdolnoje), OPBMR (Lesozawodsk), 
Strzelców Zmotoryzowanych (Bikin), Strzelców Zmoto-
ryzowanych (Sergiejewka), Strzelców Zmotoryzowanych 
(Sibircewo), Strzelców Zmotoryzowanych (Ussuryjsk), 
ZMT (Ussuryjsk), Dowodzenia (Biełogorsk), Rakieto-
wa (Birobidżan), Artylerii (Biełogorsk), Przeciwlotnicza 
(Biełogorsk), Strzelców Zmotoryzowanych (Biełogorsk), 
Strzelców Zmotoryzowanych (Chabarowsk), Strzelców 
Zmotoryzowanych (Babctowo), Strzelców Zmotoryzo-
wanych (Jużno-Sachalińsk), Dywizja Karabinów Maszy-
nowych i Artyleryjska (Jużno-Sachalińsk) . 

Trzeba jeszcze pamiętać o wojskach powietrzno-desan-
towych, rakietowych i marynarce wojennej, więc może jest 
to wystarczający straszak na Chiny, które tu, nad Ussuri, 
dostały tęgie lanie od Rosjan w 1969 r ., i być może czują 
nadal respekt przed Iwanem? . . .

Całkiem przyjemnie w tym Chabarowsku . Może by tak 
zostać jeszcze jeden dzień, by się powłóczyć po mieście, 
zapuścić się nad Ussuri, potem usiąść na brzegu Amuru, 
popatrzeć na rzeczny port? O, teraz z otwartego okna ja-
kiegoś mieszkania wypływają na ulicę tony muzyczne zna-
nego przeboju Ponad falami Amuru.

Zaraz po tej pieśni ktoś przestroił w domu radio, więc 
teraz muzyczną chińszczyzną zalatuje, zresztą wraz z ich-
nimi aromatami kulinarnymi . Chabarowsk jest wprost 
zalany chińskimi programami radiowymi i telewizyjny-
mi i wielu Rosjan z nich korzysta . Rosjanie zdecydowanie 
dominują wśród tutejszej ludności (ok . 90%), natomiast 
grupę pozostałych mieszkańców tworzą przedstawiciele 
aż 20 narodów . 

Ludzie ubrani są normalnie, można rzec po europejsku, 
jako że w dziedzinie ciuchów globalizacja poczyniła nad-
zwyczajne postępy .

Żydowscy przesiedleńcy z Dniepropietrowska

Pomnik osadników w Birobidżanie

Żydowscy osiedlency

Polecieć do Ziemi Świętej...
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W Lublinie ludziska śpią w najlepsze, a tu już południe 
i nawet nie gorąco, dzięki wpływowi Pacyfiku . Jesteśmy 
oddaleni od południka zerowego w Greenwich o 135 stop-
ni dł . geogr . wsch ., więc różnica czasu słonecznego wyno-
si 9 godz . (15 stopni = jedna godz ., bo obwód kuli ziem-
skiej, wyrażony w 360 stopniach, dzielimy na 24 godz . 
czyli dobę, i stąd te 15 st .) .

Powłóczył się człowiek po mieście przez cały dzień ale 
pod wieczór nogi same poniosły na dworzec kolejowy . Do 
Władywostoku zostało jeszcze 775 km . W Chabarowsku 
zmienia się dotychczasowy kierunek jazdy o 90 st ., czyli 
z wschodniego na południowy, ponieważ na przeszkodzie 
stoją niezwykle rozległe góry Sichote Alin, dzikie i trudno 
przejezdne . Odgradzają one dolinę Amuru z Chabarow-
skiem od Oceanu Spokojnego . 

Chabarowsk – Władywostok

Pasażerowie żegnający Chabarowsk wydają się być 
zadowoleni, że zostało im tylko kilkanaście godzin jazdy 
do zakończenia Wielkiej Podróży . Z każdą godziną jazdy 
robi się jakoś jaśniej za oknem, ponieważ zniżyliśmy się 
już do 48 równoleżnika, a we Władywostoku znajdziemy 
się na takiej samej szerokości geograficznej, jak np . buł-
garska Varna czy Suchumi w Gruzji, tj . na 43 stopniu .

Z prawej towarzyszy nam przez kilkaset kilometrów 
rzeka Ussuri, będąca granicą z Chinami . Po lewej stronie 
horyzont zamykają góry Sichote-Alin, oddzielające nas od 
oceanu o 200–300 km . Górotwór powstały w jurze i kre-
dzie niszczyła erozja przez dziesiątki milionów lat, więc 
jego maksymalna wysokość to zaledwie 2077 m .n .p .m . 
(Tordoki-Jani) .

W 1947 r . spadł w górach deszcz meteorytów, pozosta-
wiając 122 kratery i 27 ton materiału skalno-metalowego .

Pamiętam jak podczas studiów czytałem z wielkim za-
interesowaniem sprawozdanie Eugeniusza Romera z wy-
prawy w góry Sichote-Alin, które ten wielki geograf badał 
w 1910 r . Kto z naszego pokolenia nie poznawał świa-
ta, korzystając ze wspaniałych map i atlasów kartografa 
Romera?

Profesor Chałubińska – wnuczka słynnego Tytusa –wy-
kładająca nam na studiach geografię regionalną świata, 
była ofiarą nieodwzajemnionej miłości szalenie przystoj-
nego Eugeniusza . Nie chcąc innego mężczyzny, pozostała 
panną do końca długiego życia . To ona namówiła mnie, 
bym został nauczycielem, podobno poznała się na moich 
belferskich talentach .

W odl . 230 km od Chabarowska, k . Lucziegorska, znaj-
duje się Ostrów Dameńskij na rzece Ussuri, który był 
głównym celem krwawych walk w 1969 r . pomiędzy woj-
skami rosyjskimi a chińskimi . Zmagano się o należącą 
do Rosji wyspę o pow . 0,74 km kw ., i na tym skraweczku 

gruntu oraz w nurtach rzeki, zginęło ponoć 60 Rosjan 
i prawdopodobnie około  . . .tysiąca Chińczyków . Rosja-
nie mieli wówczas użyć straszliwej w skutkach broni 
laserowej .

Prezydent Jelcyn, w geście dobrej woli, przekazał Chi-
nom Ostrów Dameńskij w 1991 roku .

Był też rosyjsko-chiński konflikt o Kolej Wschodnio-
chińską w 1929 roku, ale to już inna para kaloszy, czy też 
tenisówek, albo . . . walonek .

Patrząc na współpasażerów w wagonie można za-
uważyć różne zachowania uwidaczniające się wyraźnie 
w ostatnich godzinach podróży . U tych osób, które spędzi-
ły w pociągu ponad tydzień, znużenie ustępuje ożywieniu 
i radości, bo skończą się niebawem niewygody i monoto-
nia podróży, zaś u 2-, 3-dniowych krótkodystansowców, 
zachowanie jest bardziej stonowane . Natomiast urodze-
ni wagabundzi, których czeka jeszcze podróż do Nachod-
ki, a stamtąd prom do Japonii, mają obojętne miny jak na 
długodystansowych wagabundów przystało .

Mijane mieściny: Primorskije, Bikin, Lesozawodsk, 
Spassk-Dalnyj, nie wzbudzają już zainteresowania pasa-
żerów . Wprawdzie ludzie spoglądają przez okno na dwor-
ce i perony, ale bez większego zaangażowania . Zresztą 
z pociągu widać na mijanych stacjach podobne do siebie 
obiekty: nastawnie, magazyny, składy drewna i prowin-
cjonalny bałagan . 

Pociąg nadal pędzi na południe wzdłuż gór Sichote- 
-Alin, które w pewnym miejscu wyrastają bliżej i bardziej 
stromo, jako że ukazał się łańcuch, Sinego Grzbietu, któ-
ry jest wyższy od otoczenia 

Natomiast z przeciwległej strony odsłania się ogrom-
ny obszar wodny . To jezioro Chanka, położone na Nizi-
nie Chankajskiej, należące w 1/4 części do Chin, Niezo-
rientowani geograficznie pasażerowie mylnie wykrzykują: 
uże morie!, inni zaś: wot okean! Nie dziwota, skoro widać 
wodę aż po horyzont, ponieważ akwen ma wymiary 90x45 
km i ponad 4 tys . km kw . powierzchni . Woda w tym prze-
pływowym jeziorze jest mętna, ale bardzo żyzna, więc ryb 
typu panga w niej nie brakuje, żółwi i piżmaków także .

Ale oto dosyć duże miasto Ussuryjsk (155 tys .) . Zdes’ 
poslednij raz izmienjajetsja lokomotyw i techniczeskij kol-
lektiw – oznajmia megafon w pociągu .

W Ussuryjsku znajduje się potężna baza wojskowa, 
wiec Rosjanie bardzo niechętnie widzą kręcących się po 
mieście obcokrajowców, zwłaszcza z tak wrogich państw 
jak Polska . Miejmy ich w poważaniu i jedźmy wprost do 
Władywostoku . 

Władywostok

Z Ussuryjska do Władywostoku to przysłowiowy 
rzut beretem, tylko 1/90 część dotychczasowej podróży, 
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czyli ok .100 km . Ocean Spokojny zobaczymy znacznie 
wcześniej, a właściwie zatokę Piotra Wielkiego na M . Ja-
pońskim, w którą wdziera się długi półwysep Murawio-
wa Amurskiego . To na nim rozpościera się miasto: po-
nad półmilionowe, rozwlekłe, ani ładne ani brzydkie, za 
to pięknie położone .

W czasach sowieckich było zakazaną zoną dla obcokra-
jowców, co się objawia do tej pory ubogą bazą noclegowo- 
-usługową dla turystów .

Na potwierdzenie powyższego przytaczam słowa pew-
nego Polaka: Nasz hotel „Ekwador” obskurny, obsługa nie-
uprzejma. W dodatku w nocy na plaży dyskoteka, która 
niesie się po całym mieście. Powracający non-stop kawałek 
disco ma bajecznie skomplikowany tekst: „Maybe yes, may-
be no, maybe sex”. 

I tak w koło Macieju, pardon: Iwanie, przez całą noc. 
Oszaleć można.

Miasto odwiedza szczególnie dużo Chińczyków i Ja-
pończyków, ale wycieczka po porcie jest tak zorganizo-
wana, by turyści przepływali koło bazy wojennej po zmro-
ku, żeby jej nie zobaczyć i nie daj Boh sfotografować .

Za czasów stalinowskich zesłańcy skazani na najcięższe, 
kołymskie łagry, jechali pociągiem do Władywostoku lub 
Nachodki, gdzie byli ładowani na statki płynące do Ma-
gadanu na Kamczatce . 

Prawie wszystkie auta osobowe mają kierownice po 
prawej stronie, bo na wyspach, skąd pochodzą obowiązuje 

ruch lewostronny . Tylko nie myślcie że chodzi o W . Bry-
tanię a Japonię .

Wiemy, że miasto ma kapitalne znaczenie komunika-
cyjne . Tu się dojeżdża, przylatuje i przypływa oraz wy-
bywa: pociągami, samolotami, autami, promem, statkami 
pasażerskimi, rybackimi i towarowymi . Stacjonują okręty 
floty pacyficznej i szereg innych wojsk . 

Władywostok jest miejscem startu na cały świat i metą 
dla podróżnych i towarów ze wszystkich kontynentów . To 
miejsce jest więc szczególnie ważne dla Rosji, ale i Chiny 
ostrzą sobie zęby, Japonia trochę mniej, a armia Korei Pół-
nocnej ćwiczy symulowane ataki na Władywostok . 

Różne myśli kłębią się w głowie podróżnego, który czu-
je i wie, że znalazł sie na końcu Euroazji, a od innych kon-
tynentów oddziela go ogromna przestrzeń Pacyfiku lub 

Jak to będzie z Chinami…

Jak to będzie z Chinami…
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Oceanu Indyjskiego . Zdecydowana większość podróżnych 
nie wraca stąd pociągiem – tydzień w wagonie to wystar-
czające doświadczenie .

Czekając na samolot do Moskwy – a jeżeli nie miało się 
wcześniejszej rezerwacji – to nieraz i kilka dni – słyszy się 
komunikaty o odlotach maszyn do wielu miast rosyjskich 
i nierosyjskich . Seul odległy jest zaledwie o 680 km, Tokio 
– 1060, Bangkok 4400, Singapur 5400, Darwin w płn . Au-
stralii 6180, Moskwa linią powietrzną – 7 tys . km .

Podobnego uczucia doznałem w 1977 r ., oczekując 
z kolegami dwie doby na dworcu lotniczym w Duszanbe 
na miejsce w samolocie do Moskwy . Mało ze skóry wte-
dy nie wylazłem, gdy wyświetlano informacje o egzotycz-
nych dla mnie kierunkach odlotów: Pietropawłowsk na 
Kamczatce, Jakuck, Irkuck, Baku, Tbilisi, Erewań, Ałma 
Ata, Samarkanda, także Władywostok . Oj, chciałoby się 
polecieć ale to było marzenie ściętej głowy, skoro do Pol-
ski trudno było się wyrwać . Doby mijały jedna za drugą, 
a biletów na samolot jak nie było tak nie było .

Dopiero nasz bunt polegający na tym, że zaczęliśmy 
urządzać biwak na środku hali odlotów, wystraszył na tyle 
obsługę lotniska, że podstawili dla Polaczków samolot po-
zarejsowy (nb . jakiś gruchot Ił 18), którym odlecieliśmy 
wraz ze szczęśliwymi Tadżykami, Rosjanami i Uzbekami, 
czekającymi pokornie od tygodnia wraz z tobołami, tona-
mi arbuzów i… kozami . 

Teraz mam dobrą wiadomość dla tych włóczykijów, 
którzy mają jeszcze czas i pieniądze: mogą udać się po-
ciągiem do rosyjskiego miasta Nachodka nad Morzem 
Japońskim, by jeszcze nie wracać do domu a przedłużyć 
sobie wojaż . A jeżeli ktoś uzyskał japońską wizę w konsu-
lacie we Władywostoku, może popłynąć z Nachodki pro-
mem do kraju Kwitnącej Wiśni .

Nachodka

Najwyższy czas zakończyć podróż . Wprawdzie 
Transsyberyjska magistrala za nami, ale kusi 170-kilome-
trowy odcinek linii kolejowej, wiodący niemalże na koniec 
świata, czyli do Nachodki . I tu sprawdziło się w prakty-
ce moje życiowe przekonanie, że najważniejsza na świe-
cie jest… informacja, a nie jest to bynajmniej skrzywienie 
zawodowe, byłego szefa tej instytucji, tyle… że w Lubli-
nie . Otóż prom do Japonii nie rabotajet od kilku lat, chy-
ba od ostatniego konfliktu o Wyspy Kurylskie . 

A kto wątpi w potęgę informacji niech zapyta samego 
siebie, czy dałby radę egzystować bez tego działu wiedzy? 
Chyba nie . Nawet by żony odpowiedniej nie znalazł bez 
wiedzy o niej ani na studia nie poszedł, bo nie wiedział-
by, jakie istnieją kierunki tematyczne, ani do pracy nie 
przystąpił, bo nie miałby informacji o wolnym etacie albo 
komu dać w łapę lub z kim opić sprawę, by dostać posadę .

W okolicy znaleziono ślady osad ludzkich z epoki ka-
mienia i żelaza, i nie ma się co dziwić, że już tak daw-
no chciało się tu ludziom żyć, jako że 155-tysięczna Na-
chodka to pięknie położona miejscowość . Uroku dodaje 
rozczłonkowany brzeg, pagórki i góry wulkanicznego po-
chodzenia, co sprzyjało powstaniu żyznych gleb . Ponadto 
klimat jest łagodny a przyroda bujna . 

Nachodka znana jest Rosjanom od odkrycia tego miej-
sca w 1859 r . Stara część osady to Amerikana od nazwy ro-
syjskiego okrętu, który tu przybył . Powstały w niej fakto-
rie handlowe, ośrodek rybacki, szkutniczy i nieduży port, 
ale zanim Nachodka stała się miastem w 1950 r . oraz du-
żym portem, musieli wiele potu wylać więźniowie z oko-
licznych łagrów, którzy byli przymusowymi stroiteljami 
goroda.

Nachodka była też punktem tranzytowym dla więź-
niów, których stąd odsyłano statkami na Kołymę . Jedne-
mu z nich, Władysławowi Grodeckiemu z Łucka, udało się 
przeżyć Kołymę, z której jak mówiono: się nie wraca. Oto 
krótki opis łagru w Nachodce jego autorstwa:

Ogromny obóz w Buchta Nachodce, niewielkim porcie 
nad Morzem Ochockim, był otoczony podwójnymi zasie-
kami z drutów kolczastych. Piętrowe drewniane, smrodli-
we prycze pokryte słomą, pełne pluskiew, stały się miejscem 
chwilowego wytchnienia. Rano zbudził nas przeraźliwy ryk 
syren. Apel, skromniutkie śniadanie (owsianka z dodatkiem 
głów od śledzi oraz trochę chleba) i 10 godzin pracy przy 
rozładunku statku. Wieczorem zupa z kapusty i 200 g chle-
ba. Po dwóch tygodniach załadowano nas na ten sam statek 
i udaliśmy się w kierunku Magadanu, stolicy Kołymy. (…)

Najzwyczajniej w świecie zacząłem się bać i tracić wia-
rę w ocalenie. Wydawało mi się, że jestem na końcu świa-
ta, w przedsionku piekła .

Doskonałe położenie komunikacyjne Nachodki sprzy-
ja gospodarce, szczególnie morskiej oraz komunikacji . Do 
zacisznego portu wpływają statki różnych bander, najczę-
ściej japońskie, chińskie, tajlandzkie i australijskie, 

W Nachodce, tak jak we Władywostoku, kwitnie też 
niechlubna przedsiębiorczość, zwana po polsku kure-
stwem, po rosyjsku bardziej światowo: prostytucją . Upra-
wiają ją panie określane mianem bladźie. A wszystko 
przez duży popyt na specyficzne usługi wynikający z obec-
ności watah marynarzy, którym zawsze się o tym marzy…

Jak mówi tutejsza ulica: istnieje zastój i nieporządek 
w putinowskim i gubernatorskim rządzie, natomiast jest 
rozwój i porządek w lokalnym nierządzie…

Stanisław Turski
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Definicja ukraińskiego prawosławia: W swej 
istocie to Kościół Chrystusa . Albo inaczej – Kościół ukra-
ińskiego narodu i tu od dawien dawna się nic nie zmie-
niło . Ale jeśli mówimy o podziałach w łonie ukraińskiego 
prawosławia wynikających z różnego stosunku do otacza-
jącej nas rzeczywistości – tak: Ukraiński Kościół Prawo-
sławny Patriarchatu Moskiewskiego, Ukraiński Kościół 
Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego, Ukraiński Au-
tokefaliczny Kościół Prawosławny . Ten sam Bóg, ci sami 
święci, prawie taka sama liturgia, szaty, symbolika, a róż-
ne Kościoły .

Antychryst z Moskwy: Tak, i mam odwagę to teraz 
jeszcze raz powtórzyć: Cerkiew Patriarchatu Moskiew-
skiego stała się forpocztą propagandy Putina . Mam od-
wagę, bo moja wolność i niezależność jest nie z nadania 
politycznego, a pochodzi od Boga . To się nie podoba wie-
lu hierarchom kościelnym . Ale są i tacy, którzy nie kry-
ją swoich poglądów . Ojciec Cyryl, który stał na czele Wy-
działu Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych, nazwał 
wprost Putina antychrystem . Myślę, że trafnie . Bo an-
tychryst to niekoniecznie ten, który przyjdzie przed Są-
dem Ostatecznym, a ludzie tacy jak Hitler czy Stalin – 
wszyscy, którzy występują przeciw Kościołowi, prawdzie 
Chrystusowej i wykorzystują instrumentalnie Kościół dla 
własnych doraźnych korzyści politycznych, próbują nim 
manipulować, zasługują na takie określenie . W tym sen-
sie Putin, jak twierdzi ojciec Cyryl, jest antychrystem za-
siadającym w Moskwie . 

„Rosyjski mir”: Nie można zapominać, że część du-
chownych wykorzystywała religijną retorykę dla upo-
wszechnienia przekonania, że spoiwem wiary jest „w Trój-
cy Świętej jedyna Ruś”, odwoływała się do „rosyjskiego 
1 Z kazania wygłoszonego 2 marca 2014 roku w Soborze Przemienienia Pań-
skiego w Kijowie .

miru” i odbudowy imperium, tworzyła podstawy dla jed-
noczenia różnych narodów wokół Moskwy w imię impe-
rialnych tęsknot . To przekonanie o potrzebie odbudowy 
rosyjskiego imperium funkcjonowało w kręgach dostoj-
ników kościelnych, którzy szermowali sloganami: „Jeste-
śmy jednym narodem”, „Nie ma Ukrainy niezależnej od 
Rosji”, „Państwo ukraińskie to wymysł polsko-żydowski”, 
„Nie istnieje odrębny język i kultura ukraińska” . Te hasła 
były szczególnie mocno akcentowane w Doniecku przez 
„świętego starca Zosima (Sokura)”, uważanego za ducho-
wy symbol Donbasu, założyciela klasztoru Świętego Wnie-
bowzięcia Mikołajo-Wasilewskiego (wieś Mykilske, re-
jon Wołnowacha) . Był on nauczycielem i spowiednikiem 
Wiktora Janukowycza, na tych frazesach wyrosła elita po-
przedniej władzy: Witalij Zacharczenko, Wiktor Przonka, 
Ołeksander Kłymenko i cała plejada innych, okradających 
i zdradzających swoją ojczyznę ukraińskich urzędników .

Granica: Urodziłem się w 1977 roku w mieście Korzec 
(obwód rówieński) na Wołyniu . moja mama była księgo-
wą, ojciec pracował jako brygadzista w kołchozie . Przez 
miasteczko w okresie międzywojennym przebiegała gra-
nica między Polską a Ukraińską Socjalistyczną Republiką 
Radziecką . Do 17 września 1939 roku rodzina ze strony 
mamy mieszkała zatem w Polsce, mój dziadek był wiej-
skim sołtysem . Dzięki temu nie doświadczyliśmy tego 
strasznego eksterminacyjnego eksperymentu, jaki stał się 
udziałem sowieckiej części Ukrainy – rozkułaczania, „go-
łodomoru” i ateistycznej propagandy: prześladowań, które 
zniszczyły prawosławną Cerkiew . Na tych terenach prze-
trwał, mimo niesprzyjających warunków, Kościół prawo-
sławny, a wychowanie w rodzinie było oparte na solidnym 
religijnym fundamencie .

Posttotalitarna Ukraina: Rok 1988 był przeło-
mowy w historii współczesnej Ukrainy: w ramach 

Nazywają nas kościołem 
Moskwy, Kremla, Putina, 
Janukowycza…1 (perora)

Wojciech
Pestka

[Nota: Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego stała się forpocztą propagandy Putina. – Aleksandr (Drabynko), metro-
polita perejasławsko-chmielnicki i wiśniowiecki Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego nie 
ma wątpliwości .]
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„gorbaczowowskiej pierestrojki” zaniechano represji wo-
bec Kościoła i pozwolono na uroczyste obchody tysiąc-
lecia chrztu Rusi . Dlatego po skończeniu w 1994 r . dzie-
sięcioklasowej szkoły nr 3 w Korcu mogłem swobodnie 
wybierać: wstąpiłem do Moskiewskiego Seminarium Du-
chownego . Na zaproszenie Włodzimierza, metropolity 
kijowskiego i całej Ukrainy, który znał mnie nieomal od 
dziecka, bo często po 1992 r . wizytował Monaster Świę-
tej Trójcy w Korcu, po zakończeniu studiów przeniosłem 
się do Kijowa i podjąłem naukę w Kijowskiej Akademii 
Duchownej . Przez szesnaście lat byłem jego sekretarzem, 
korzystając w tym czasie z dostępu do cerkiewnych ar-
chiwów przygotowałem pracę doktorską „Prawosławie 
w posttotalitarnej Ukrainie (historyczne etapy)” . 20 maja 
2004 r . w soborze św . Marii Magdaleny w Tyberiadzie 
(Ziemia Święta) zostałem wyświęcony na diakona, a dwa 
lata później otrzymałem święcenia kapłańskie w Peczer-
skiej Ławrze w Kijowie . Do godności biskupiej zostałem 
wyniesiony w grudniu 2007 r . 

Sukcesja apostolska: Ukraina z dawien dawna czeka-
ła na swoją Cerkiew . Do odzyskania przez Ukrainę nie-
podległości na terytorium Ukraińskiej SRR funkcjono-
wał Egzarchat Ukraiński, na czele którego stał od 1966 r . 
metropolita Filaret (Denysenko) . Egzarchat był struktu-
rą w pełni kontrolowaną przez komunistyczne władze 
i wykorzystywaną jako narzędzie polityczne, za pomo-
cą którego zwalczano wszystkie próby autokefalii – unie-
zależnienia się ukraińskiego Kościoła prawosławnego od 
Moskwy . W 1989 na fali odwilży Michaił Gorbaczow ze-
zwolił na wznowienie działalności Kościoła grekokatolic-
kiego, obchody tysiąclecia chrztu Rusi sprzyjały nasileniu 
się ruchu na rzecz ustanowienia Ukraińskiego Autoke-
falicznego Kościoła Prawosławnego, wywodzącego się 
z prawosławnej diaspory ukraińskiej w USA i Kanadzie . 
Po upadku ZSRR w 1991 r . Święty Synod Rosyjskiego Ko-
ścioła Prawosławnego zlikwidował Egzarchat Ukraiński 
i w jego miejsce powołał autonomiczny, ale tylko z na-
zwy, Ukraiński Kościół Prawosławny . Tym samym usank-
cjonował stanowisko wyrażone w 1990 r . przez patriarchę 
moskiewskiego i całej Rusi Aleksego II podczas wizyty na 
Ukrainie, który stanowczo sprzeciwił się autokefalii . Było 
to zrozumiałe o tyle, że Rosyjska Cerkiew Prawosławna 
w momencie utraty prawa do sukcesji po Rusi Kijowskiej 
automatycznie pozbawiałaby się miana jednego z najstar-
szych słowiańskich prawosławnych Kościołów w Europie . 
W czerwcu 1992 r . ostatecznie doszło do rozłamu i po-
wstania niekanonicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosław-
nej Patriarchatu Kijowskiego . Wtedy też, dla odróżnienia, 
Kościół kanoniczny zaczęto nazywać Ukraińską Cerkwią 
Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego .

Wykazy zdrajców: Niestety, polityczny czynnik od-
grywał i odgrywa wciąż dużą rolę w funkcjonowaniu 

Aleksander (Drabynko)

Kościół katedralny Metropolity 
Aleksandra w Kijowie Metropolita Aleksander (Drabynko)

Autor z metropolitą Aleksandrem

Podczas liturgii
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Kościołów prawosławnych w Ukrainie . Stara zasada: dziel 
i rządź . Gdyby nie wpływ służb wywodzących się z KGB, 
być może sytuacja ułożyłaby się w inny sposób . A tak, co 
mamy dzisiaj? Odebrano nam Krym, okupowana jest po-
łowa dwóch obwodów: Ługańskiego i Donieckiego . Li-
sta zdrajców spośród pracowników SBU i milicji zawie-
ra nazwiska tysiąca sześciuset osiemdziesięciu osób . Po 
dwudziestu pięciu latach niepodległości Ukrainy . Trudno 
sobie wyobrazić, ilu takich ludzi było w momencie odzy-
skania niepodległości . Wielu mieszkańców Ukrainy uro-
dzonych w czasach ZSRR chodzi z flagą ukraińską w dłoni 
i legitymacją partyjną na sercu, tęskni do starego porząd-
ku . Cerkiew prawosławna jest instrumentalnie wykorzy-
stywana jako duchowy czynnik spajający od wewnątrz 
strukturę, która od zewnątrz uległa rozkładowi, rozpadła 
się na niezależne państwa . 

Krzywoprzysięstwo: Przez ponad dwadzieścia lat, bę-
dąc zwierzchnikiem Egzarchatu Ukraińskiego, występo-
wał w obronie jedności ZSRR, był też zdecydowanym 
przeciwnikiem autokefalii . Od maja 1990 r . po śmier-
ci Pimena, patriarchy Moskwy i całej Rusi, przez miesiąc 
pełnił funkcję głowy Rosyjskiego Kościoła Prawosławne-
go . Mimo że był zdecydowanym faworytem, Synod Bi-
skupów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wybrał (stu 
trzydziestoma sześcioma głosami przeciw sześćdziesięciu 
sześciu) na patriarchę leningradzkiego metropolitę Alek-
sego . To musiało być dla niego sporym zaskoczeniem . 
Ogłoszenie niepodległości Ukrainy i wybory prezydenc-
kie z jednej strony, z drugiej odrzucenie apelu o autoke-
falię przez Synod Biskupów Rosyjskiego Kościoła Prawo-
sławnego oraz spór wewnętrzny w łonie Soboru Biskupów 
Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, oskarżających Fi-
lareta o krzywoprzysięstwo doprowadziły do zaostrzenia 
konfliktu wśród prawosławnych hierarchów . Pozbawio-
ny dotychczasowych godności oraz święceń kapłańskich 
w maju 1992 r . przez sobór w Charkowie, miesiąc póź-
niej oficjalnie proklamował powstanie Ukraińskiego Ko-
ścioła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego . Funkcję 
patriarchy Kijowa i całej Rusi-Ukrainy pełni od 20 paź-
dziernika 1995 r .

Agent KGB pseudonim „Antonow”: Na każdego czło-
wieka, także na metropolitę Filareta można patrzeć od 
jego złej albo dobrej strony . Wolę tę drugą perspektywę .

Intronizacja metropolity Włodzimierza (Sabodana): 
Mogę powiedzieć tylko, że to były siły skrajnie nacjonali-
styczne, po cichu wspierane przez ówczesne władze . Sto-
sunek władzy świeckiej do świętej pamięci metropoli-
ty Włodzimierza, człowieka wielkiej wiary i skromności, 
był niechętny, czasami wręcz wrogi . Wielokrotnie w trud-
nych sytuacjach dawał dowody pokory i mądrości . „Dzi-
siaj dużo się mówi o tym, kto wkrótce zasiądzie na opusz-
czonym tronie patriarchy . Wśród możliwych kandydatów 

wymienia się mnie, widząc we mnie następcę patriarchy 
Aleksego . Jednak szczerze dziękując za takie wyróżnie-
nie, mam zamiar stanąć przed Bogiem jako sto dwudzie-
sty pierwszy metropolita Kijowa . Szesnastym patriarchą 
Moskwy i całej Rusi niech zostanie ten, na którego wska-
że Bóg i wasz wybór” – powiedział na posiedzeniu soboru 
17 stycznia 2009 r ., odmawiając kandydowania na urząd 
patriarchy Moskwy po śmierci Aleksego II . 

Religijna nienawiść: „Trzeba przyznać, że w uciążli-
wych, a czasami i brutalnych konfrontacjach religijnych 
minionych dwu dekad nie zawsze mieliśmy możliwość 
prowadzenia dialogu z odłączonymi od społeczno-
ści kościelnej braćmi na odpowiednim poziomie teo-
logicznym . Wszystkich nas zmęczyła religijna niena-
wiść . Dzisiaj mamy odpowiednie warunki ku temu, żeby 
spokojnie i dokładnie przeanalizować sytuację i próbo-
wać znaleźć optymalny model przezwyciężenia podzia-
łów cerkwi w Ukrainie” – to słowa wypowiedziane przez 
metropolitę Włodzimierza podczas tego samego Soboru 
Biskupów Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarcha-
tu Moskiewskiego .

Modlitwa w intencji zabitych: I to się nie podobało . 
Próbowano umniejszać znaczenie jego słów, marginali-
zować jego działalność, odsuwać go na bok . Jego prze-
ciwnikom pomogła choroba metropolity . Grupa prorosyj-
skich hierarchów z metropolitą Agatangelem (Sawwinem) 
próbowała pozbawić go wpływu na Kościół prawosław-
ny . W styczniu na czas choroby na zwierzchnika Ukra-
ińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiew-
skiego wybrano metropolitę Pawła, przełożonego Ławry 
Peczerskiej . Mimo to w czasie Majdanu świętej pamięci 
metropolita Włodzimierz wezwał wiernych do modlitwy 
w intencji zabitych, potępił przelew krwi . 24 lutego 2014 
roku oficjalnie zrezygnował z godności kościelnych, zastą-
pił go metropolita Onufry (Berezowski), który pięć mie-
sięcy później, po śmierci metropolity Włodzimierza, zo-
stał jego następcą . 

Areszt domowy: Tak, zwolniono mnie z funkcji pro-
boszcza kościoła Wszystkich Świętych, pozbawiono mnie 
stanowiska przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych 
Stosunków Cerkiewnych, odebrano mi stałe członkostwo 
w Świętym Synodzie Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi 
Patriarchatu Moskiewskiego, pozbawiono stanowiska na-
czelnego redaktora strony internetowej . Podzielałem i po-
dzielam zdanie metropolity Włodzimierza o potrzebie 
zjednoczenia ukraińskiego prawosławia i nadania mu sta-
tusu niezależnej Cerkwi kanonicznej: siostry w rodzinie 
prawosławnych Kościołów . Na polecenie ministra Witali-
ja Zacharczenki zatrzymano mnie i przewieziono do jego 
gabinetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w asyście 
trzech uzbrojonych w długą broń konwojentów, niewie-
le brakowało, żeby założono mi kajdanki . „Rób co chcesz, 
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tylko nie wchodź w politykę –powiedział – bo załatwimy 
cię tak, że żywy z tego nie wyjdziesz” . To był człowiek, któ-
ry podejmował decyzje o otwarciu ognia do demonstran-
tów na Majdanie, zarządzał „tituszkami”, wydawał rozkazy 
Berkutowi . W jego gabinecie mogłem zobaczyć na moni-
torze przebieg starć . Przez dziewięć miesięcy pozostawa-
łem w areszcie domowym,

List metropolity Onufrego do patriarchy Moskwy i ca-
łej Rusi: Niestety, nie zapobiegł on ani interwencji rosyj-
skiej na Krymie, ani wojnie domowej w Donbasie . Co wię-
cej, Cyryl, patriarcha Moskwy i całej Rusi, uznał konflikt 
w Ukrainie za wewnętrzny i religijny, wspierając swoim 
autorytetem stanowisko Kremla i z punktu widzenia re-
ligijnego usprawiedliwiając działania Putina . Dziś bardzo 
wyraźnie widać, jak bardzo błędna była to ocena . Musi-
my jednak pamiętać, mówiąc o moskiewskim patriarcha-
cie, że Ukraińska Prawosławna Cerkiew jest w swej istocie 
w pełni organizacyjnie i duchowo niezależna i ma jedynie 
religijne związki z Rosją . 

Instrukcje z Moskwy: To nie jest prawda, że nie było 
duchownych Prawosławnej Cerkwi Ukraińskiej Patriar-
chatu Moskiewskiego na Majdanie, potrafię wymie-
nić nazwiska co najmniej kilkunastu księży, którzy tam 
byli z posługą i nieśli pomoc . Kiedy zaczynał się Majdan, 
w listopadzie 2012 roku, metropolita Włodzimierz powie-
dział: „Myślę, że Ukraina się oczyszcza, muszę iść do lu-
dzi” . Jedyne, co można było nam zarzucić, że hierarcho-
wie naszego Kościoła nie zabrali w tej sprawie oficjalnego, 
zdecydowanego stanowiska . Ale to był moment nasilenia 
choroby metropolity Włodzimierza . Zastępujący go wte-
dy metropolita Antoni (Pakanich) otrzymywał instrukcje 
z Moskwy od FSB i unikał zajmowania stanowiska . Wik-
tor Janukowycz chciał uczynić go przywódcą Ukraińskiej 
Cerkwi na miejsce metropolity Włodzimierza .

Prowokacje w ławrze: Zdarzały się takie sytuacje . Tak 
było chociażby zaraz po ucieczce Janukowycza, 22 bądź 
23 lutego 2014 r . W takich momentach wszyscy próbu-
ją wykorzystać sytuację dla siebie . Wrota ławry były za-
mknięte, obok mnie stał Petro Poroszenko, znajdowaliśmy 
się pomiędzy kordonem tych, którzy przyszli nas bronić 
i tych, którzy przyszli atakować . Staraliśmy się powstrzy-
mać jednych i drugich, by nie doszło do rozlewu krwi . 
Aktywistom Majdanu nie udało się wtargnąć na teryto-
rium ławry, chociaż ta prowokacja została bardzo spryt-
nie zaplanowana przez FSB . Wariant najbardziej radykal-
ny zakładał mordy na duchownych Prawosławnej Cerkwi 
Patriarchatu Moskiewskiego, które dałyby pretekst do in-
terwencji Putina . Już o godzinie 15, zanim doszło do cze-
gokolwiek, pojawiła się informacja, że o 20 nastąpi szturm 
bojowników Majdanu . Z Rosji zjechali się dziennikarze 
i media, by transmitować przebieg walk . Zainstalowaliśmy 
na bramach wideokamery i przez Internet całodobowo 

Metropolita Aleksander w trakcie liturgii

Z  prezydentami  Juszczenką, Krawczukiem i Kuczmą

Spotkanie z okazji 1025 rocznicy chrztu Rusi

W ATO 25-26.03.2015 r. 



n u m e r  4  ( 8 8 )  l i p i e c - s i e r p i e ń  2 0 1 8  •  1 0 5

pokazywaliśmy, co się naprawdę dzieje na zewnątrz i we-
wnątrz ławry . Na Majdanie rozpowszechniano informację, 
że wywozimy z ławry skarby i relikwie świętych . W ławrze 
powiedziano, że Majdan chce odebrać naszym duchow-
nym historyczne pamiątki i relikwie . Chodziło o sztucz-
ne wywołanie konfliktu, który by doprowadził do zbroj-
nej konfrontacji . Udało się nam temu zapobiec i to był 
nasz mały sukces . Jeszcze o 23 przyjeżdżały rosyjskie eki-
py telewizyjne z informacjami, że jeśli nie o 20, to w cią-
gu nocy dojdzie do walk . 

Plakat „Świeczka w Cerkwi Patriarchatu Moskiew-
skiego to kula w plecy ukraińskiego żołnierza”: To „czar-
ny pijar”, absolutna bzdura, która nie odpowiada prawdzie . 
Takie postępowanie nie jest uczciwe . W perspektywie po-
litycznej to swego rodzaju presja ideologiczna, bo jeśli nie 
stajesz po stronie Cerkwi, szermującej patriotycznymi ha-
słami, to stajesz się stronnikiem Kościoła okupanta . To nie 
po chrześcijańsku . 

Pomoc dla wschodu: Pomagaliśmy nie po to, żeby na 
tym budować propagandowe przesłanie . Pomagaliśmy 
z serca . Mamy wykazy świadczące o rozmiarach tej po-
mocy, ale nie uważaliśmy za właściwe iść z tym do me-
diów . To by i tak nie zmieniło nastawienia nacjonalistycz-
nych elementów .

Posiedzenie Wierchownej Rady 8 maja 2015 roku: 
To było jak łyżka dziegciu w beczce miodu, hierarcho-
wie Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Mo-
skiewskiego odmówili powstania podczas odczytywania 
przez prezydenta Petro Poroszenkę nazwisk uczestników 
walk w ATO, którym nadano tytuł „Bohatera Ukrainy”, to 
w oczach naszych przeciwników na jakiś czas przekreśliło 
wszystkie nasze starania . Całe ukraińskie społeczeństwo 
nastawiło negatywnie do naszego Kościoła, nikt nie chciał 
słuchać wyjaśnień metropolity Onufrego . A jego intencje 
były bardzo proste: „Nie wstaliśmy dlatego, bo to był znak 

naszego protestu przeciw wojnie jako takiej . Nie chcieli-
śmy, żeby wojna była kontynuowana na naszej ziemi, nie 
chcieliśmy, żeby ludzie się zabijali, brat brata . Chcemy po-
koju i żeby na naszej ziemi było Boże błogosławieństwo” – 
powiedział, dodając, że ten gest nie był oznaką braku sza-
cunku dla tych ludzi . 

Zdjęcie w kamizelce kuloodpornej: Tak, w Artiomow-
ce i w Słowiańsku . W 2015 r .w marcu . To, co zobaczyłem, 

Z ukraińskimi żołnierzami w ATO

W radiowym studio
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było tragiczne . Niech Bóg ukarze tych, którzy do tego do-
prowadzili . Zrujnowane domy, wysadzone mosty, zami-
nowane pola, mogiły niewinnych ludzi zabitych podczas 
walk – to wszystko widziałem na własne oczy . Wyjeżdża-
liśmy na pierwszą linię w kamizelkach kuloodpornych 
i hełmach, odprawiałem tam liturgię i spowiadałem ludzi . 

Śmierć dla grzechu i ponowne narodzenie: W każ-
dym dziele są potrzebne dobre i pełne entuzjazmu gło-
wy, ludzie, którzy powinni zmieniać rzeczywistość . W Ko-
ściele też . Nie trzeba zapominać, że kierują nami ci, którzy 
urodzili się w czasach komunistycznych . Trzeba zmienić 
sposób myślenia, abyśmy mogli stać się nowymi ludźmi . 
Czym jest chrzest? Rodzajem śmierci dla grzechu i na-
rodzeniem się dla ducha, dla Chrystusa . Takim chrztem 
powinno być dla nas zrozumienie sensu bycia w Kościele 
i sensu bycia obywatelem ukraińskiego państwa . 

Cerkiew i Internet: To przesada, Cerkiew już była 
w sieci . Od lutego 2003 r . byłem współautorem i pro-
wadzącym głównej redakcji programów telewizyjnych 
Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi, a od sierpnia 2006 r . 
redaktorem naczelnym oficjalnej strony internetowej 
Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego i redaktorem na-
czelnym ukazującej się drukiem „Cerkiewnej (prawosław-
nej) Gazety” .

Rosyjski niedźwiedź: Jakikolwiek pokój jest lepszy 
niż wojna . Nie było nigdy takiej ilości broni na wscho-
dzie, by z czasów radzieckich mogła pozostać tam do dnia 

dzisiejszego . Znaczy przyszła ona z zewnątrz . Jeśli nie dała 
jej Ameryka czy Chiny, to oczywiste, że dała ją Rosja . Jak 
doprowadzić do tego, żeby światowa wspólnota uniemoż-
liwiła dostarczanie broni separatystom? Dialog to jedyne 
rozwiązanie . Dzięki naszym wołyńskim, lwowskim bra-
ciom, którzy poszli na tę wojnę w domowych pantoflach, 
bez broni, z drewnianymi pałkami przeciw czołgom i re-
gularnemu wojsku, którzy oddali swoje życie i są naszymi 
bohaterami, udało się nam utrzymać jedność Ukrainy . Nie 
puścili rosyjskiego niedźwiedzia na Ukrainę, rozkradzioną 
i zrujnowaną przez Janukowycza . Ukraińska armia, ukra-
iński kościół, ukraińska ekonomia to wszystko ogniwa 
jednego łańcucha, za który pociągały rosyjskie specsłużby . 

Nadzieja na jedność: Bardzo bym sobie życzył, żeby 
Ukraina obroniła swoją jedność w granicach z dnia ogło-
szenia niepodległości 8 grudnia 1991 roku, a Ukraińska 
Prawosławna Cerkiew połączyła się, dojrzała do zjed-
noczenia i otrzymania niezależności, jak pozostałe Cer-
kwie Prawosławne niepodległych państw: Polski, Czech… 
Wcześniej Kościół ukraiński nie miał takich możliwości, 
jakie istnieją dziś . Kto nie chce być częścią takiego Ko-
ścioła, ma możliwość stworzenia w Ukrainie odrębnej 
struktury podległej Rosyjskiej Cerkwi i nazwania siebie 
tą nazwą, jaką ma ona dzisiaj . Bo Ukraińska Cerkiew Pra-
wosławna powinna być jedna .

Wojciech Pestka
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Alfred Schreyer 
& Bruno Schulz. 
Uczeń i mistrz

Iwona 
Wasilewska- 
-Marczuk

Cynamonowe miasto
„[…] ta wybrana kraina, ta prowincja osobliwa,

to miasto jedyne na świecie.”
Republika marzeń

Człowiek rozumny (Homo sapiens) podobno żyje na 
ziemi od 2,5 miliona lat . Tę informację wraz z rysunkiem 
nagiego mężczyzny i kobiety umieszczono w zasobniku 
bezzałogowej sondy Pionier 10 wystrzelonej w kosmos 3 
marca 1972 roku w nadziei, że dotrze do innych cywiliza-
cji . O Ziemi możemy z dużą dokładnością powiedzieć, że 
wykonuje jeden obrót wokół słońca w ciągu 366,256 dni . 
Ale mimo że potrafimy budować kosmiczne statki, nawet 
w przybliżeniu nie potrafimy powiedzieć, jak długo będzie 
żył człowiek . To koło, od narodzin po śmierć, ma nieokre-
śloną długość, kreśli go przeznaczenie i do losu należy wy-
bór czasu i miejsca .

Alfred Schreyer urodził się w 1922 r . w Drohobyczu . 
W dniu 8 maja 2009 r . obchodził swoje 87 urodziny . Na-
stępnego dnia cały świat świętował Dzień Zwycięstwa, 64 
rocznicę pokonania hitlerowskich Niemiec .

Trzydzieści lat wcześniej 12 .07 .1892 r . również w Dro-
hobyczu urodził się Bruno Schulz . Zostawił po sobie ry-
sunki nagich kobiet i mężczyzn . To przesłanie skiero-
wał do nas, nie musiał szukać innej cywilizacji . Zginął 

zastrzelony przez przedstawiciela ideologii, która ponio-
sła klęskę 9 maja 1945 roku .

Podobno z Kosmosu widać Drohobycz . Ten, w którym 
zginął Bruno Schulz, ten w którym żyje Alfred Schreyer . 
Chcę obejrzeć z bliska Drohobycz, dotknąć cynamono-
wego miasta” .

Kresowe trójmiasto

Borysław widziałam jedynie na widokówkach . 
Tych sprzed pierwszej wojny z czasów kiedy wydobywa-
no tutaj ropę . Teraz jest to typowe prowincjonalne mia-
steczko, w którym po tamtych fortunach i polach nafto-
wych nie ma śladów . Czas odmienił jego oblicze . 

W Truskawcu byłam . Prawdziwie „truskawkowe” mia-
sto zabudowane jak blokowisko wielką płytą . Ale przecież 
nie przestaje kusić . . .i mimo swojej brzydkiej, udającej no-

woczesność betonowej architektury kusi różnymi rodza-
jami wód leczniczych z których najsłynniejsza jest Naftu-
sia, parkiem i drewnianymi willami, które przypominają 
czasy świetności . Kiedyś było to jedno z najmodniejszych 
uzdrowisk . Kilka lat przed pierwszą wojną światową tu, na 
rekonwalescencji w uzdrowisku przebywał Bruno Schulz . 
Ale tak naprawdę stał się tu znany, kiedy jego rysunki na-
gich kobiet pokazane na wystawie w Truskawcu wywołały 

Alfred Schreyer i Tadeusz Serwatko
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skandal . Dziś jego nazwisko nic nikomu nie mówi, cała 
uwaga miejscowych jest skupiona na kuracjuszach .

Drohobycz? Zupełnie inna jest historia Drohobycza, 
w czasach naftowego boomu był rajem dla „miejscowych 
szejków” . Naftowa gorączka spowodowała napływ z ze-
wnątrz handlarzy, kupców, inwestorów, zwykłych oszu-
stów i poszukiwaczy ropy . „Nowi” wdarli się tu siłą, wy-
wrócili świat do góry nogami . Tej konkurencji z tandetą, 
jaką przynieśli, nie wytrzymał sklep bławatny (magazyn 
towarów łokciowych) Jakuba Schulza, ojca Bruno Schulza, 
prowadzący działalność pod szyldem „Henriette Schulz” . 
Sklep mieścił się na drohobyckim Rynku pod numerem 
12, na rogu ulicy Mickiewicza . Tutaj rodzice Brunona – Ja-
kub i Henrietta – mieszkali wraz z przyszłym pisarzem na 
pierwszym piętrze kamienicy . Skąd w 1910 r . Schulzowie 
przeprowadzili się do domu przy ulicy Bednarskiej (Flo-
riańskiej) 10, gdzie mieszkała córka Jakuba i Henrietty – 
Hanna wraz z mężem Hoffmanem . W 1915 r . sklep spłonął . 
To zdarzenie upamiętnił Feliks Lachowicz w swojej kronice .

Bieda jednych idzie w parze z bogactwem drugich . 
Dla rodziny Alfreda Schreyera były to tłuste lata . Jego oj-
ciec, pochodzący z drohobyckiej rodziny, dr chemii Beno 
Schreyrer, wykształcony na niemieckich uniwersytetach, 
który doktorat uzyskał w Zurychu, pracował jako kierow-
nik laboratorium w rafinerii nafty w Niegłowicach k . Jasła 
(po wojnie Podkarpackie Zakłady Rafineryjne im I . Łuka-
siewicza), należącej do mającej biura w Drohobyczu fir-
my Gartenberg i Schreyer (nie rodzina) . Dopiero kryzys 
1932 r . doprowadził do ograniczenia produkcji w rafine-
rii, ojciec stracił pracę i rodzina powróciła do rodzinne-
go miasta (wcześniej mieszkali w Jaśle), gdzie zamieszka-
ła przy ulicy Floriańskiej 8 .

Ulica krokodyli (lekcja pierwsza)

Wieczorny spacer, uczę się Drohobycza, to pierw-
sza lekcja . Chmurne niebo . Zbiera się na wiosenny deszcz . 
Zza ciemnych chmur niepewnie spoziera blady rogalik . 
Powietrze aż ciężkie od zapachu kwitnących drzew owo-
cowych . To czas jabłoni, wiśni… Magia… Odurzona, za-
wrócona, oczarowana wychodzę na ulicę Stryjską . Przecie-
ram oczy, patrzę . Ulica krokodyli, której Schulz poświęcił 
jedno z opowiadań w Sklepach cynamonowych. „Powiedz-
my bez ogródek: fatalnością tej dzielnicy jest, że nic w niej 
nie dochodzi do skutku, nic nie dobiega do swego definiti-
vum […] . Mogliśmy już zauważyć wielką bujność i roz-
rzutność – w intencjach, w projektach i antycypacjach, 
która cechuje tę dzielnicę . Cała ona nie jest niczym innym 
jak fermentacją pragnień, przedwcześnie wybujałą i dla-
tego bezsilną i pustą” .

Nie che wracać . Miasto wciąga, zaprasza, kusi . . .Mijam 
Budynek Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im . 

Iwana Franki przy ulicy Iwana Franki, dawne Królewskie 
Gimnazjum im . Władysława Jagiełły (wtedy przy ulicy 
Sienkiewicza) . Bruno Schulz: przypomina o nim skromna 
tablica informacyjna na trzecim piętrze, tu mieściła się jego 
pracownia, tu w latach 1924–1939 pracował jako nauczy-
ciel rysunku i ręcznych prac . Po drugiej stronie, w szkol-
nej ławce zasiadał w 1934 r . jako uczeń Alfred Schreyer, do 
dziś wspomina opowieści, których słuchał z kolegami pod-
czas lekcji, tych dziwnych schulzowskich bajek, do których 
ilustracje znaleziono w wiele lat po jego śmierci w pokoju 
dziecięcym w willi Landau . Wiedza, którą zdobył na tych 
lekcjach zwanych ręcznymi pracami nie poszła na marne . 
Pozwoliła mu uratować życie, przeżyć okupację niemiecką . 
Dzięki umiejętności obróbki drewna trafił podczas wojny 
do drohobyckiej stolarni, pracującej dla Niemców . Unik-
nął rozstrzelania w bronowickim lesie gdzie zamordowano 
prawie 12 tysięcy Żydów . Kiedy zbliżał się front 13 kwiet-
nia 1944 roku wywieziono go do Płaszowa . Pół roku póź-
niej, kiedy podchodziła czerwona armia i zarządzono ewa-
kuację dostał się na krótko do Gross-Rosen (Rogoźnica) . 
Ale to nie był jeszcze koniec jego cierpień, później była Tu-
ryngia, Buchenwald, Taucha…

Nieopodal ulicy Szewczenki (dziś Mickiewicza) . Uli-
ca, którą Schulz codziennie przemierzał idąc do pracy, do 
swojej szkoły . Może poznawał małego Alfreda a może nie, 
ale na powitanie zawsze życzliwie uchylał kapelusza .

Idąc dalej, mijam dawne gimnazjum Sienkiewicza, tu 
pracowała narzeczona Schulza – Józefina Szalińska . Skrę-
cam w lewo, maszeruję wąskim chodnikiem pełnym dziur, 
w których zbiera się woda . Z góry wiosenny, ciepły desz-
czyk . Kropelka po kropelce . Przemakają mi buty . Tem-
peratura otoczenia gwałtownie spada . Przechodzę obok 
domu przy ulicy Floriańskiej 12, dawniej 10 (obecnie ul . 
Jurija Drohobycza),w którym Schulzowie mieszkali do 
czasów drugiej wojny światowej . Tutaj Bruno Schulz miał 
własny pokój . W 1989 r . odsłonięto tablice pamiątkową . 
Zamieszczony na niej tekst (w języku ukraińskim i pol-
skim) brzmi: „W tym domu w latach 1915-1941 miesz-
kał i tworzył wielki pisarz i malarz polski XX w . Bruno 
Schulz 1892–1942” .

Nie potrafię zgadnąć gdzie na tej ulicy znajdo-
wał się dom Schenkelbachów, rodziny zaprzyjaźnionej 
z Schulzami .

Wreszcie rynek, park, kościół św . Bartłomieja . Zaraz 
za parkiem zaczynało się getto . I skrzyżowanie ulic Mic-
kiewicza i Czackiego . Tu zginął . Gestapowiec Karl Gun-
ter zamordował go strzałem z pistoletu w tył głowy . Nie 
wiadomo gdzie jest pochowany Bruno Schulz, krąży wiele 
opowieści o jego śmierci . Jeszcze niedawno podobno była 
tu tablica wbudowana w chodnik . Ale została skradziona . 
Zostało wgłębienie w chodniku . Jestem skłonna uwierzyć, 
że rzeczywiście tu była .
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Zimno wchodzi pod skórę, czuję drżenie całego cia-
ła, pierwsze dreszcze . Po powrocie koniecznie herbata 
z cytryną .

Dwie zupełnie różne opowieści

Alfred Schreyer jeden z wielu uczniów polskiego pi-
sarza, grafika i malarza żydowskiego pochodzenia . W latach 
1934–1939, w Państwowym gimnazjum męskim im . Wła-
dysława Jagiełły przy ul . Sienkiewicza w Drohobyczu Bru-
no Schulz uczył go rysunku i robót ręcznych . Z wykształce-
nia jest muzykiem, w 1963 r . ukończył wydział dyrygentury 
w Konserwatorium Lwowskim, a w 1968 r . Wydział Muzycz-
no-Pedagogiczny Drohobyckiego Instytutu Pedagogicznego .

Muzyka to jego przeznaczenie, jego miłość . Śpiewa, 
gra na skrzypcach . Koncertuje . Wzrusza i zachwyca . Jego 
wykonania prostych, przypominających modlitewne pie-
śni utworów żydowskiego muzyka Mordechaja Giebirtiga 
z Krakowa poruszają niezwykłym nastrojem . Śpiewa tak-
że po ukraińsku pieśni do słów Iwana Franki, a także sta-
re polskie piosenki Szkoda lata, Przy kominku, Gdy Dorota 
gra fokstrota i inne . Zwykle towarzyszy mu: Low Łobanow 
(fortepian), Tadeusz Serwatko (mistrz akordeonu), z Al-
fredem Schreyrerem tworzą znane nie tylko w Polsce trio 
z Drohobycza . Olbrzymim sukcesem okazał się występ 
w Krakowie na Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz w Kazi-
mierzu Dolnym na Festiwalu Muzyki i Tradycji Klezmer-
skiej . W Lublinie muzycy koncertowali w marcu 2007 r,, 
a także w maju 2008 r . Wciąż zaskakują nowymi utwora-
mi – nieustannie poszerzając repertuar .

Bruno Schulz – znany przede wszystkim jako pisarz 
(Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod Klepsydrą) i gra-
fik (Xięga Bałwochwalcza) na całym świecie . Żył zaled-
wie 50 lat . Większość czasu spędził w rodzinnym mieście, 
pracując jako nauczyciel . 3 .09 .1924 r . został zatrudniony 
(chociaż ubiegał się o tą posadę już w 1921 r . jak wyni-
ka z dokumentów gimnazjum) w Państwowym Gimna-
zjum Męskim im . Króla Władysława Jagiełły w Drohoby-
czu . Początkowo pracował bez formalnych kwalifikacji, 
jako tzw . nauczyciel tymczasowy, do 1928 r . Po uzyska-
niu 20 .10 .1928 r . dyplomu nauczyciela szkół średnich, 
a 4 .12 .1935 r . tytułu profesora, wrócił do szkoły w 1934 r . 
i pracował z przerwą (w 1936 r . wziął urlop płatny „w celu 
umożliwienia mu pracy literackiej”) do 1939 r ., do mo-
mentu wkroczenia Armii Czerwonej do Drohobycza .

Jako pisarz debiutował w 1934 roku ze swoimi Sklepami 
cynamonowymi, następnie w 1937 roku Sanatorium pod 
Klepsydrą.

Jest wspólne pole tych dwu, niezupełnie różnych opo-
wieści: obaj próbowali przeżyć wojnę, każdy na swój . Prze-
znaczenie sprawiło, że tą szansę dostał tylko jeden z nich .

I wspólny punkt na mapie nad Tyśmienicą w Beskidzie 
Brzeżnym (prawy dopływ Bystrzycy Tyśmienickiej, dopły-
wu Dniestru), dzisiaj Ukraina . Półtora miasta: trzy naro-
dy, trzy religie . Drohobycz .

Sól i łzy (lekcja druga)

Drohobycz wyrósł na soli chociaż wzbogacił się 
na ropie naftowej . Najstarsza część miasta – Zwarycz 
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została tak nazwana od warzelni soli . W herbie miasta na 
niebieskiej tarczy do dziś widnieje dziewięć topek soli . 

Warzelnia sobie pracuje tak jakby nic się nie zmie-
niło od czasów króla Jagiełły, jakby nie było tej rewolu-
cji technologicznej, o której przypominają na każdym 
kroku komputery, komórki… A przecież królowie pol-
scy, od Kazimierze Wielkiego po Stanisława Augusta in-
nej soli niż drohobyckiej nie zwykli jadać . O ile w Pol-
sce (ze względu na unijne certyfikaty i procedury) o jej 
smaku niestety musimy zapomnieć, to o dziwo współ-
czesny Drohobyczanin też w ustach jej raczej nie miał . 
Bo inni, bardziej zasobni obywatele z dalekiego wscho-
du docenili jej walory .

Takie miejsce . Przypominające cegielnię w ruinie . Poło-
żone na obrzeżach miasta . Budynki stoją na otwartej prze-
strzeni . Dachy połamane . Myślę: to nadaje się do rozbiór-
ki, a nie do produkcji soli . Wstrząsnęło mną . Musiałam 
to sprawdzić . Nic więcej nie mogło mnie przekonać, ani 
powstrzymać .

Wejście . Jak do składziku na narzędzia, może kołchozo-
wej szopy o której zapomnieli gospodarze i nikt nie zde-
cydował się, by im o tym przypomnieć . Pierwsze co rzuca 
się w oczy, to oślepiająca biel, wszędzie jej pełno, w każdym 
zakamarku błyszcząca biel, niczym śnieg w czasie mrozu, 
szron . Sól skrzy się w słońcu, jego jasne promyki przedzie-
rają się przez dziurawy dach i inne dziury i dziurki tej bu-
dowli . Zmysłem smaku badam co to za biała substancja . 
Jeden z receptorów umieszczony na języku podpowiada 
mi, że to właśnie sól . Bez wątpienia, to sól słony smak . Ale 
jeszcze jakby nieobrobiona, w zębach chrzęszczą ziarenka 
piasku . Przechodzę dalej . Bo to był zaledwie przedsionek 
tego słonego piekła . Po lewej i po prawej stronie wanny 
do warzenia soli – tak jak sto czy dwieście lat temu . Biała 
chmura unosi się nad metalowymi poręczami .

Odbywa się proces warzenia, wanny ogrzewane są ga-
zem, to jedyne ustępstwo na rzecz nowoczesności, kiedyś 
tą pracę wykonywało słońce . Zaglądam do środka . Nic nie 
widać . Na zewnątrz bryłki soli . Większe i mniejsze, oble-
piają metal . Nagle zjawia się ktoś, nie pyta tylko krzyczy… 
wam nie wolno . Ale butelka piwa przełamuje lody . Na pa-
miątkę dostajemy torbę soli . 

To jest dopiero prawdziwa sól . Drohobycka sól . Łzy też 
są słone .

Gdy Dorota gra fokstrota

To spotkanie utkwiło mi w pamięci . To wówczas po-
znałam ostatniego Polaka żydowskiego pochodzenia pa-
miętającego przedwojenny Drohobycz .

W pokoju Alfreda Schreyrera stało pianino . Jak sam po-
wiedział muzyka chodziła za nim od zawsze, była blisko . 
Miał do niej słabość . Większość ludzi nazywa taką słabość 

talentem . Już w gimnazjum śpiewał w chórach szkolnych . 
W 1939 r . jego starszy kolega, utalentowany muzyk jazzo-
wy, Zygfryd Bienstock, o którym w swoich listach wspomi-
na Bruno Schulz, założył zespół rewelersów . Mając 17 lat 
Alfred Schreyrer wyjechał z zespołem do Lwowa .

Łączenie muzyki i filmu należało do sowieckiego zwy-
czaju, więc jeździli od wsi do wsi i występowali w kinote-
atrach razem z Adamem Paszulką, Adolfem Schaeferem 
i Zbigniewem Michalikiem (kierownikiem był Z . Bien-
stock) podczas seansów filmowych . Pierwsze zarobione 
pieniądze a była to spora na te czasy kwota 80 rubli poda-
rował swojemu ojcu na buty z cholewami, by miał w czym 
chodzić do pracy w rafinerii Dros .

Wszystko skończyło się 29 czerwca 1941 roku . Do 
Lwowa wkroczyły wojska niemieckie . Kontrakt na wystę-
py w Teatrze Miniatur we Lwowie nie doszedł do skutku . 
Może przez pamięć tamtych czasów czasami podczas kon-
certów Alfred Schreyrer śpiewał piosenkę:

Gdy Dorota gra fokstrota
cały dom już bzika ma
no i co tam
fokstrota dalej gra,
której autorem był Bienstock.
Zupełnie inne miejsce w życiu pana Alfreda zajmuje 

sport, a zwłaszcza piłka nożna, Jest kibicem ukraińskiej 
drużyny . To było nawet zabawne, kiedy w środku spotka-
nia przerwał rozmowę, szarmancko poprosił o wybacze-
nie i włączył telewizor . Bo grało Dynamo Kijów, o godzi-
nie 17 zaczynał się mecz .

Powrót. Jak w kalejdoskopie.

Wracam, marszrutka, bo tak powszechnie mówi się 
tu na busy kursujące pomiędzy miastami, podskakujące na 
wybojach . Myślę o tym co zobaczyłam, co usłyszałam, za-
stanawiam się, w jaki obraz Drohobycza złożą się te strzępy 
rozmów, zapamiętane widoki, twarze . To jak szkiełka w ka-
lejdoskopie, czas zmienia ich układ, w miejsce starych do-
łoży nowe elementy, zamieni twarze, stworzy nowe obrazy . 
Wszystko się miesza: przeszłość przeplata z teraźniejszo-
ścią, coś odchodzi w zapomnienie, coś z tego zapomnienia 
wraca . I tylko wciąż, niezmiennie gdzieś w podświadomo-
ści trwa gorzki, cynamonowy smak tego miasta .

Iwona Wasilewska-Marczuk
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Pozbawieni pamięci i nadziei…

Jechałem do Lwowa z głową nabitą gazetowymi ko-
munikatami, relacjami z frontu tej niewypowiedzianej, 
niezrozumiałej wojny, dramatycznymi apelami o po-
kój . Dałem się zaskoczyć . Tak jak rok, dwa, pięć lat temu 
w centrum miasta trwał karnawał . W restauracyjnych 
ogródkach lało się strumieniami piwo, uliczni grajkowie 
zawzięcie wyśpiewywali swoje żale do świata, kręciła się 
karuzela przed operą, skrzyły w słońcu strumienie wody 
wyrzucane przez fontannę . Przez tłum przeciskały się gru-
py turystów, młode pary (to część ukraińskiego ślubne-
go rytuału) z upodobaniem pozowały do pamiątkowych 
zdjęć . Wieczorem strzelały w niebo sztuczne ognie, na ta-
necznych parkietach wokół rynku przytulali się zakocha-
ni . Była w tej pośpieszności, w tym nadmiarze zabawy, tej 
radosnej krzątaninie jakaś zła gorączka, ślepy upór . Jedy-
nie ustawione na skraju deptaka na Prospekcie Swobody 
w pobliżu pomnika Szewczenki różnokolorowe namio-
ty: Prawego Sektora, Samoobrony, Swobody, Ludowego 
Majdanu… z wezwaniami mobilizacyjnymi, przed nimi 
wolontariusze zbierający na noktowizory czy kamizelki 
kuloodporne dla wojska przypominali o powadze tam-
tej wojnie, o której wiedzę przywiozłem ze sobą z Polski . 
Przyszła mi na myśl Dżuma Camusa, ogarnięte epidemią 
miasto Oran, pogrążone w zabawie: „Pozbawieni pamię-
ci i nadziei, ulokowali się w teraźniejszości . Doprawdy, 
wszystko stało się dla nich teraźniejszością” . 

Z jakimś niedowierzaniem układam się do snu . Zabawa 
za hotelowym oknem przeciągnęła się do rana . Dobrze, 
że szyby tłumiły dźwięk, oddzielały mnie skutecznie od 
zaokiennej rzeczywistości . Następnego dnia, w niedzie-
lę, podczas śniadania w restauracji hotelu Panska Gora, 
położonego na obwodnicy Lwowa, przypadkiem trafiam 
na grupę amerykańskich żołnierzy, młodych, dwudziesto-
kilkuletnich chłopców w polowych mundurach . Przyle-
cieli na Ukrainę na wspólne manewry na poligonie w Ja-
woriwie, które odbywają się pod hasłem „Partnerstwo . 
Bezpieczeństwo . Pokój” . Mają brać w nich udział także 

polscy żołnierze . Amerykanie zachowują się powściągli-
wie, uśmiechają szeroko, ale nie chcą rozmawiać . 

– Kiedy zabierze się tym chłopcom technikę, nie są nic 
warci . Nie przeżyją bez łóżka, ciepłej wody, śniadania, Jed-
nego naszego żołnierza nie oddam za takich dziesięciu – 
przy sąsiednim stoliku, tłumaczy swoim kolegom dobrze 
zbudowany, krótko ostrzyżony ukraiński cywil, wygląda-
jący na emerytowanego oficera .

Codziennie jeden pogrzeb, codziennie jeden 
konwój 

„WIECZNA PAMIĘĆ BOHATEROM! 21 .11 .2013–
22 .02 .2014 – ponad 100 zabitych, 30 zaginionych bez wie-
ści, niemal 3000 rannych” – przed ogromnym banerem 
w barwach ukraińskiej flagi wiszącym na ścianie obwodo-
wej biblioteki w Łucku (centralny punkt miasta – plac Te-
atralny, od strony pomnika Łesi Ukrainki) zatrzymują się 
przechodnie . Pięć rzędów zdjęć . Każdy rząd – dziewiętna-
ście, dwadzieścia fotografii . Ujęcia portretowe, pełny kolor, 
profesjonalna robota . Czasami, kiedy brakuje zdjęcia, na 
czarnym tle godło Ukrainy z imieniem, nazwiskiem, datą 
urodzin i śmierci . Ten baner wisi już kilka tygodni, wrósł 
w skórę tego miejsca, zdążył się opatrzyć . Kwiaty nie zwię-
dły, bo sztuczne, za to znicze zdążyły się wypalić . Niebiań-
ska Sotnia . Ich zna nie tylko Ukraina . Obok, bezpośrednio 
na tynku, na żółtej ścianie budynku kolejne zdjęcia . Wy-
drukowane w warunkach domowych na zwykłym papie-
rze blakną na słońcu, tracą swoją wyrazistość . Nie wiem, 
co się z nimi stanie, kiedy przyjdzie deszcz . To swoi . Sotnia 
Wołyńska . Zdjęcia chłopców, którzy polegli na wschodzie . 
Albo przepadli bez wieści . Dziewiętnaście lat . Dwadzie-
ścia dwa . Dwadzieścia . Dzieci . Strach w oczach przechod-
niów, którzy zatrzymują się, by sprawdzić, czy wśród wy-
wieszonych zdjęć nie pojawiły się znajome twarze, nie jest 
z tych, który może się wypalić . Przynajmniej do czasu, kie-
dy trwa wojna i ze wschodu wracają transporty z trumna-
mi . Kilka kroków dalej na ogrodzeniu cerkwi katedralnej 
baner mobilizacyjny: żołnierze w czarnych kuloodpornych 

Wojna w realu

Wojciech
Pestka

[Nota: „Mobilizacja na wschód. Jesteś potrzebny Ukrainie” – mają zasłonięte twarze, na przechodzących patrzą tylko ich oczy .]
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kamizelkach i czarnych hełmach z kevlaru z bronią auto-
matyczną w rękach . Mają zasłonięte twarze, na przechodzą-
cych patrzą tylko ich oczy . „Mobilizacja na wschód . Jesteś 
potrzebny Ukrainie” . Wołyń, dalej numer komórki, adres 
mailowy . W pobliżu namioty tak jak we Lwowie: Prawy 
Sektor, Samoobrona, Swoboda… Każdy zbiera na własną 
rękę, sam decyduje co i gdzie kupić za zebrane pieniądze, 
komu przekazać pomoc, sam przygotowuje transporty, nikt 
tych działań nie koordynuje . Codziennie z Łucka wyjeż-
dża jeden konwój z pomocą dla żołnierzy wałczących na 
wschodzie . Każdy pomaga w pierwszej kolejności swoim . 
Jakby cała ta wojna prowadzona była chałupniczym sposo-
bem i wspierała się jedynie na ofiarności zwykłych obywa-
teli . Wolontariusze z plastikowymi, przezroczystymi pusz-
kami . Wózki w sklepach spożywczych z napisami: „Dla 
ATO”. Spisy najpotrzebniejszych medykamentów i środ-
ków opatrunkowych w aptekach . Prośba o pomoc z okrągłą 
pieczątką administracji szpitala . Brakuje nie tylko lekarstw, 
pościeli, bielizny, materiałów kancelaryjnych, żywności… 
Brakuje łóżek . Dyrektor wojskowego szpitala, płk . Cho-
menko, weteran wojny w Afganistanie, nie zawraca sobie 
głowy prawnymi uregulowaniami . Przyjmuje wszystkich 
rannych powracających ze wschodniego frontu, także „do-
browolców” z ochotniczych batalionów . Z Ajdaru, Azowa, 
batalionu Świteź… Chociaż legislacyjnie status ochotników 
do dziś nie jest uregulowany, nie przysługują im prawa żoł-
nierzy z regularnych oddziałów ukraińskiej armii, trudno 
powiedzieć, czy przysługują im jakiekolwiek prawa . 

Szpital wojskowy w Łucku

Długie korytarze zastawione łóżkami, drewniane, wy-
ślizgane schody, pomalowane farbą olejną (jasny mahoń) . 
Na tyle szerokie, by można było zawrócić w miejscu z no-
szami . Nie ma windy . Nie wszędzie bieżąca woda . Można 
by pomyśleć, że to polowy lazaret z filmu o pierwszej woj-
nie światowej . Szpital zajmuje stare budynki klasztoru try-
nitarzy w Łucku, w założeniu jest obliczony na sto łóżek . 

– Pomagamy z lekami, pomagamy w wyjaśnianiu pro-
blemów prawnych . Pomagamy jeśli chodzi o odzież, jeśli 
chodzi o psychologów . Jeśli mówimy o bloku żywienio-
wym, stołówce – uśmiechnie się Natalia (w cywilu łuc-
ki notariusz), szefowa pracujących tu wolontariuszy – to 
oczywiste, kuchnia nie jest w stanie ugotować na taką ilość 
osób, bo mamy dwustu sześćdziesięciu czterech pacjen-
tów, a jadalnia może pomieścić osiemdziesięciu, trzeba ich 
karmić w kilku turach: na śniadanie, obiad, kolację . Ale 
nasz główny problem teraz to nowa sala operacyjna, po-
trzebujemy trzech stołów operacyjnych i trzech lamp, nie 
mówiąc o innym wyposażeniu, tomografie… Dziś trzy au-
tobusy wiozą do nas żołnierzy wziętych przez separaty-
stów do niewoli pod Iłowajskiem . 

Baner

Karnawał we Lwowie

Przybycie konwoju do punktu stacjonowania brygady



n u m e r  4  ( 8 8 )  l i p i e c - s i e r p i e ń  2 0 1 8  •  1 1 3

– Zbyt wielu – dyrektor szpitala, mimo że jest realistą 
i stoi mocno na ziemi, pytany o liczbę rannych przebywa-
jących w szpitalu ucieka się do eufemizmu . – Pracujemy 
w reżimie wojennym, a to oznacza, że musimy podwoić 
ilość łóżek . Pierwsi ranni zaczęli przybywać poczynając 
od 23 maja: znana wszystkim Wołnowacha, później Do-
nieck, Ługańsk, Szachtarsk, Iłowajsk . Wszędzie tam byli 
nasi z 51 . brygady . Zasada jedna, by człowiek, który wal-
czył w ATO, mógł leczyć się w miarę normalnych warun-
kach . To udaje się dzięki naszym wolontariuszkom . A co 
do rannych z niewoli? – wzrusza bezradnie ramionami, 
jakby dopiero teraz uzmysłowił sobie, że znalazł się pod 
ścianą . – Muszą poczekać do poniedziałku we Włodzi-
mierzu Wołyńskim .

Czarny czwartek. Wołnowacha 

Myślę sobie – ta wojna, oglądana w telewizji, ma 
więcej elegancji, jest czytelna, wygląda dostojnie . Nie tak, 
jak w realu . Nikt nie potrafi zważyć, co jest sprawą przy-
padku, ile zależy od szczęścia . Na kogo tym razem pad-
nie wybór .

– Wszystko wydarzyło się 22 maja, dwa dni przed wy-
borami prezydenckimi i wstrząsnęło Ukrainą – Roman, 
mój rozmówca mimo wszystko wolałby pozostać anoni-
mowy . – Ludziom otworzyły się szeroko oczy . Zaryzy-
kuję twierdzenie, że dzięki temu, co się stało, Petro Po-
roszenko przeszedł większością głosów już w pierwszej 
turze . Wołnowacha to małe miasteczko leżące mniej wię-
cej w połowie drogi między Donieckiem a Mariupolem, 
trochę ponad 20 tys . mieszkańców . W poniedziałek 3 . ba-
talion 51 . Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej otrzy-
mał rozkaz utworzenia punktów kontrolnych (potocznie 
zwanych tu „blokpostami”) na drodze łączącej dowódz-
two brygady z miejscem stacjonowania batalionu . Ten 
ostatni „post” o numerze 5110 wypadł na przedmieściu 
Wołnowachy . Rozkaz był: „Boże broń nie strzelać, za-
jąć pozycję, zamanifestować, że jesteśmy, nie podejmo-
wać żadnych działań” . Przeszkodzili miejscowi, kobiety 
rzucały się pod gąsienice, mówiąc inaczej, nie pozwoli-
li przygotować obrony . Niby nie byli nastawieni wrogo, 
przynieśli żywność, papierosy, alkohol, rozpalili ogniska, 
śpiewali . Wszystko, żeby uśpić czujność . Zniknęli nagle 
nad ranem w czwartek . Zabrali ze sobą nawet puste bu-
telki, opakowania, puszki po konserwach, rzeczy na któ-
rych mogły pozostać odciski palców, jakieś ślady . Pierwsi 
około 5 rano zginęli snajperzy, którzy z zakrytych punk-
tów ubezpieczali oddział . Później nastąpił atak z granatni-
ków i broni automatycznej . Separatystów wspierał opan-
cerzony bankowóz . Ci, którzy próbowali uciec przez pole, 
ginęli od kul . Żołnierzy na „blokpoście” było pięćdziesię-
ciu jeden (w tym sześciu zwiadowców) . Szesnastu zginęło 

Blokpost 

Vitalik, Oleh, Wiktor

Ajdar III

Ajdar
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na miejscu (między innymi dowódca 3 . batalionu i do-
wódca plutonu odkomenderowanego do utworzenia po-
sterunku), dwudziestu dziewięciu zostało rannych (w tym 
pierwszy zastępca dowódcy 51 . brygady) . Spłonął trans-
porter opancerzony (BMP-2) . Cała akcja trwała może 15 
minut . Tragedia… Wtedy jeszcze takiej w tej wojnie nie 
było… Chce się kląć, żeby to kurwa… 

Dwie godziny później poderwali z ziemi samoloty, 
przyleciały szturmowe Mi-24 . Gdyby nie te helikoptery 
może straty byłyby mniejsze . Jak to się mówi „pozamiata-
li” . Trudno to zrozumieć, jeszcze trudniej w to uwierzyć . 
Akcja ratunkowa praktycznie już się kończyła, zbierano 
zabitych, odwożono rannych, dogaszano płonący trans-
porter (cały czas eksplodowała amunicja) . Zrobili dwa 
koła i otworzyli ogień . Rozwalili kolejny transporter, mi-
krobusy, ambulans sanitarny . Mało nie pozabijali chłopa-
ków . Masz nowych rannych… Generał, jak przyjechał do 
brygady, to przedstawiał wszystko jako nieporozumie-
nie, nie chciał wysłuchać żołnierzy, cały czas rozmawiał 
przez komórkę . Mało mu nie skopali dupy, tak ich wku-
rzył . Prawda jest taka, że żołnierze nie byli przygotowani: 
pięć dni pośpiesznej mobilizacji, kilka tygodni pośpiesz-
nego szkolenia na poligonie w Równem, front . Nie mie-
li kamizelek kuloodpornych, bezpiecznych hełmów, nie 
mieli generatorów, nie mogli utrzymać łączności, otrzy-
mywali sprzeczne rozkazy . 

– Jeszcze raz, żeby było jasne – nie wytrzymuje nerwo-
wo, podnosi głos –to zbrodnicza nieudolność, kosztuje ży-
cie, cała odpowiedzialność spada na wyższe dowództwo 
wojskowe, na naszych generałów .

Jestem tu, żeby zostać zabity

Platformy internetowe zamieściły oficjalny komunikat 
Ukraińskiego Ministerstwa Obrony: „W pobliżu miasta 
Wołnowacha w regionie Doniecka terroryści z zasadzki 
otworzyli zmasowany ogień z broni strzeleckiej, ręcznych 
granatników przeciwczołgowych i moździerzy w kierun-
ku posterunku, na którym pełnili służbę żołnierze jed-
nej z jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy . Pod-
czas ostrzału jeden z pocisków trafił w pojazd wojskowy, 
który znajdował się na posterunku, co doprowadziło do 
jego wybuchu . […] . Liczba zabitych i rannych nie jest 
określona” .

– Musisz na wszystko patrzeć inaczej – cierpliwie tłu-
maczy mi Roman, koordynator wołyńskich wolontariuszy, 
którzy wspomagają 51 . Samodzielną Brygadę Zmechani-
zowaną, jedną z największych formacji wojsk lądowych 
Ukrainy . – Struktura organizacyjna Ukraińskich Sił Zbroj-
nych w istocie nie zmieniła się od czasów Związku Ra-
dzieckiego . Kadra generalska też wyrosła w tamtych cza-
sach . Mimo ogólnej biedy pieniądze na kontach armii są . 

Ale żeby je wydać, trzeba wypełnić określone procedu-
ry: ogłosić „tender”, powołać komisję przetargową, zebrać 
oferty, kolektywnie zadecydować . Średnio – najmniej pół 
roku . To jest dobre w czasie pokoju . Teraz jest wojna . Tra-
giczny paradoks – wojsko, by skutecznie bronić kraju, 
musi oglądać się na pieniądze ludzi, ukraińskiego społe-
czeństwa, fundacji dobroczynnych, organizacji samorzą-
dowych… Wrażenie jest takie, że władzy zupełnie nie za-
leży na Ukrainie, że na Ukrainie zależy tylko zwykłym 
Ukraińcom .

W mojej głowie rodzi się podejrzenie, że nic w myśle-
niu władz o powinnościach obywateli wobec ojczyzny, 
o wojsku od czasów sowieckich się nie zmieniło . Jest tak, 
jak pisał Wasyl Słapczuk w Księdze zapomnienia o woj-
nie w Afganistanie: „Nie byliśmy pokorni, byliśmy zobo-
wiązani . Powinność była częścią naszego pojęcia hono-
ru . Dla nas alternatywy nie było . Istota naszego udziału 
w wojnie prawdopodobnie nie została sformułowana tak 
otwarcie, jednak przezierała przez całe to politruckie odu-
rzanie dość wyraźnie: »Jestem tu, żeby zabijać, jestem tu, 
żeby zostać zabity« . 

Konwój z pomocą

Stowarzyszenie Weteranów Afganistanu jest jed-
ną z wielu organizacji pozarządowych, które organizują 
zbiórkę pieniędzy na ATO . Przyległe do sekretariatu po-
mieszczenie wypełniają kartony z lekarstwami, środkami 
opatrunkowymi, ciepłą bielizną, mundurami, wojskowy-
mi butami… 

– A to od zwykłych ludzi . – Grysza, przewodniczący 
oddziału wołyńskiego, pokazuje mi słoiki z miodem, po-
jemniki z zatopionym w smalcu mięsem, konserwy, wo-
reczki z gryczaną kaszą, butelki oleju . – Czasami mi wstyd, 
sami nie mają, a przynoszą . W innym magazynie – mówi, 
zamykając drzwi – mamy kartofle, kapustę, warzywa, 
owoce . Jak się nazbiera, wyprawiamy na wschód konwój 
z pomocą . Dla naszych – kładzie akcent na ostatnim sło-
wie . Domyślam się, że chodzi mu o 51 . brygadę, batalion 
„Wołyń”, batalion „Świteź”…

Z Gryszą niełatwo się dogadać, jest człowiekiem nie-
ufnym, jadł chleb z niejednego pieca . Od 1984 roku słu-
żył w Afganistanie w prowincji Kunduz, wrócił do domu 
w 1986 jako inwalida II grupy . Wciąż o tamtej wojnie my-
śli w jedyny dopuszczalny w czasach radzieckich spo-
sób: jako o honorowym, płaconym żołnierską krwią obo-
wiązku niesienia pomocy i pokoju uciśnionym narodom 
świata . Nie chcę go prowokować, zadrażniać sytuacji, py-
tając o motywację, z jaką dzisiaj rosyjscy żołnierze wal-
czą przeciw Ukrainie . Być może ci, których nazywa po-
gardliwie „rosyjskim agresorem” przyszli tu z podobnym 
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przekonaniem i wiarą w swój „internacjonalistyczny” 
obowiązek, z jaką szedł przed laty do Afganistanu .

Moja powściągliwość przynosi efekty – dostaję zgodę, 
pojadę z konwojem w okolice Doniecka . To prawie tysiąc 
trzysta kilometrów w jedną stronę, jest czas, by porozma-
wiać o wielu sprawach . Używam słowa „konwój” , które 
samo w sobie zapowiada jakąś spójną organizacyjnie, ze-
wnętrznie wyodrębnioną z potoku samochodów, trans-
portową manifestację, ale tak naprawdę każdy samochód 
jedzie swoją trasą, ma swoją rolę do wypełnienia . Dwie 
godziny wcześniej wyjechał autobus z żołnierzami po-
wracającymi z przepustek: na przedniej masce ukraiń-
ska flaga, duże litery ATO namalowane sprejem . Wpadł 
w ręce wolontariuszy przypadkowo, porzucili go separa-
tyści pod Ługańskiem . Przypuszczam, świadczą o tym na-
pisy w naszym języku na desce rozdzielczej, że na wschód 
trafił jakimś pokrętnym sposobem z Polski . Bagażowo-o-
sobowy Mercedes, który zamyka konwój, pełni rolę fur-
gonu poczty polowej – wieziemy na front listy i paczki 
od rodzin . Z resztą mamy się spotkać za Dniepropietrow-
skiem na stacji benzynowej, kiedy załatwimy swoje spra-
wy w Kijowie .

„Bronieżylet”

Walery i Roman, koordynatorzy wołyńskich konwojów 
z pomocą na wschód jadą już po raz osiemnasty, każdy 
wyjazd zajmuje im od trzech dni do tygodnia, mają dobre 
rozeznanie, na czym polega ta niewypowiedziana wojna .

– Kiedy ktoś otrzymuje powołanie, to rodzina, znajo-
mi, czasami cała wioska, jeśli chłopak jest ze wsi, składa 
się, żeby mu kupić dobry mundur (przydziałowy potra-
fi rozejść się w rękach po trzech tygodniach), kamizelkę 
kuloodporną, a jeśli starczy pieniędzy, to i hełm . Z demo-
bilu można dostać różne mundury: wzięciem cieszą się 
niemieckie z Bundeswehry, ale są też amerykańskie czy 
angielskie . Najbardziej popularne są najtańsze kamizelki 
kuloodporne . Ich cena to około 2 200 hrywien . Po ukraiń-
sku, według oficjalnej nomenklatury – bronieżylet „Kor-
sar”, model z 1995 roku, dwa stalowo-ceramiczne wkła-
dy z przodu i z tyłu, łączna waga 6,5 kg . Rynek w zasadzie 
już się nasycił kamizelkami . Są prymitywne, ale zapew-
niają skuteczną ochronę pod warunkiem, że przeciwnik 
nie celuje w głowę . Źle jest z hełmami z kevlaru, bo dro-
gie a na dodatek – brakuje . Dobry hełm powinien przy-
jąć uderzenie, kiedy trafi w niego kula, zerwać się z mo-
cowania na głowie żołnierza, inaczej energia kinetyczna 
pocisku łamie kręgi szyjne . Ale większość umiera z po-
wodu upływu krwi i szoku, nie od bezpośredniego trafie-
nia . Ważne są dwie rzeczy: zasypka, która wchodzi w re-
akcję z krwią i komórkami ciała, tworzy skorupę tamującą 
upływ krwi, i zastrzyk łagodzący szok . Tego najbardziej 

brakuje – słucham z uwagą, ciekawość wydaje mi się tu 
złym słowem, dla mnie to rzeczy nieoczywiste . 

Rozmowy w drodze

– Mam jeszcze dwóch braci, wszyscy trzej jesteśmy 
na wschodzie: młodszy służy w batalionie obrony tery-
torialnej, starszy dostał się do niewoli pod Iłowajskiem, 
separatyści niespecjalnie kwapią się do wymiany ofice-
rów, wolą, gdy wykupuje się ich za pieniądze . Dzwonił, 
jest żywy, zdrowy . Czekamy, mamy nadzieję, ale jak szyb-
ko, kiedy… Jeśli nie będzie innej możliwości, zaczniemy 
zbierać pieniądze po rodzinie, sprzedam samochód… Ale 
i to nie wystarczy, za oficera chcą 30 tys . dolarów, ja zara-
biam średnio jakieś 4 tys . ale hrywien . Ile to dolarów, każ-
dy może sobie policzyć… – to Wiktor (chorąży), karto-
graf, żona, dwoje dzieci (dziewczynki dziewięć i piętnaście 
lat), w wojsku od siedemnastu lat, od pierwszego dnia, 9 
maja, razem z brygadą na froncie pod Donieckiem (dwa 
tygodnie później szok, Wołnowacha) .

– Masakra – wypowiada słowo i milknie, muszę cią-
gnąć go za język . Witalik (kapitan), był pod Iłowajskiem, 
tam, gdzie brata Wiktora wzięli do niewoli – mało komu 
się udało . Z naszą grupą wyszło dwudziestu ośmiu ludzi, 
wśród nich dwu oficerów . Szliśmy nocami, pieszo, czoł-
galiśmy się, przechodziliśmy między wartownikami, sły-
szeliśmy ich rozmowy, widzieliśmy ogniska . Cztery i pół 
doby bez jedzenia, wody, z Kutejnykowa do Komsomol-
ska . W prostej linii 30 kilometrów .

– Wzgórze o znaczeniu strategicznym pozwala kontro-
lować obszar w promieniu 30 kilometrów . Dobrze było 
– odpowie na moje pytanie, jak to wyglądało Ołeh (ma-
jor), 36 lat, żona, dwoje dzieci (synek i córeczka), w woj-
sku od 19 lat, jego brat po rozpadzie Związku Radziec-
kiego został w Rosji, jest oficerem wojska rosyjskiego, 
można powiedzieć, że wrogiem . Ołeh walczył w najbar-
dziej na wschód wysuniętym przyczółku, pod samą rosyj-
ska granicą, brał udział w zdobyciu i obronie Saur-Mogiły 
– walili w nas ze strony rosyjskiej ze wszystkiego: samo-
bieżnych dział, Gradów, Uraganów, Smierczy . Z drugiej 
strony dokładali separatyści . Słowami nie da się opisać . 
Lepiej nie wspominać . Nawet chleba nie mogli dowieźć… 
Do nas nie przyjeżdżali dziennikarze, bali się – pozwa-
la sobie nawet na złośliwość . – Był tylko wąski przesmyk, 
przez który można było się dostać, ale tam cały czas strze-
lali . Z każdym dniem było nas mniej i mniej . W ostat-
niej chwili zdążyliśmy wyjść z okrążenia . Z dwoma czoł-
gami . Ci, co na ochotnika zgodzili się nas osłaniać, zostali 
tam na zawsze . A co się miało z nimi stać? Może stu lu-
dzi . Jak ich nie nazwać bohaterami? – wzrusza ramiona-
mi, kiedy pytam, co się z tymi, co osłaniali tyły stało, czy 
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51. Samodzielna Brygada Zmechanizowana 

Po drodze odbieramy z zakładu „Temp 3000” osiem-
dziesiąt cztery kamizelki kuloodporne . W innym miejscu 
mamy do zabrania dwa wojskowe noktowizory i nawiga-
tor GPS, zakupione ze środków zgromadzonych przez do-
broczynną fundację . I piętnaście sztuk zwijanych noszy, 
na które 6 tys . hrywien zebrały dzieci ze szkoły w Łucku . 
Pierwszy punkt kontroli mijamy za Dniepropietrowskiem, 
ich liczba rośnie w miarę, jak zbliżamy się do linii frontu . 

– Nie wiadomo, co z nimi będzie, 51 . brygada ponio-
sła duże straty w ludziach, praktycznie została pozbawio-
na ciężkiego sprzętu – Roman stara się nie używać słów 
„rozbita”, tłumacząc nastrój przygnębienia wśród żołnie-
rzy . – Po tragedii pod Wołowachą został odsunięty do cza-
su ukończenia śledztwa kombryg [komendant brygady] 
płk Wołodymyr Jackiw . Całą odpowiedzialność próbowa-
no zrzucić na niego . Jego następca, płk . Pawło Pywowa-
renko, który wprowadził żołnierzy w kocioł pod Iłowaj-
skiem, przepadł w czasie walk, mówi się, że zginął . Tam 
dopiero doszło do tragedii, nie miał kto dowodzić, zginę-
ły setki żołnierzy . Teraz wojskowi prokuratorzy prowadzą 
przesłuchania, wdrożyli śledztwo .

Żargon

Brygada stacjonuje na wzgórzu w niewielkim lesie, na-
zywanym zgodnie „zielonką”, w pobliżu wsi Nowopaw-
liwka . Upał, tumany kurzu, strach pomyśleć, co się sta-
nie, kiedy spadnie deszcz i wyschnięta glina zamieni się 

ktoś z tamtych przeżył . Teraz po przepustce, spotkaniu 
z rodziną wracają na front . Nie zadają sobie pytań: co da-
lej będzie .

Rosyjski czołg

Wołnowacha

Gruz 200
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w grząską maź . Wydawanie paczek . Patrzę na ręce, wy-
ciągające się ku każdej przesyłce, zanim wyczytywane zo-
stanie nazwisko . Nawet ci, którzy niczego się nie spodzie-
wają, przyszli: na wszelki wypadek, gdyby jednak, gdyby 
coś uległo zmianie w ostatniej chwili . Monotonnie pracuje 
generator, widzę ukryte wśród drzew transportery opan-
cerzone, wozy dowodzenia, cysterny z paliwem . Uczę się 
wojskowego żargonu: „tabletka” – ambulans sanitarny sta-
rego typu na podwoziu UAZ-a, „kopiejka” – transporter 
opancerzony BMP-1, „kun” – samochód z pomieszczenia-
mi dla oficerów, „babka” – polowy wóz dowodzenia (roz-
kłada się jak zgrabna babeczka, śmieją się żołnierze, stąd 
nazwa)… I jeszcze Atosza – chuda świnka, która im to-
warzyszy od kilku tygodni, uratowali ją z rąk kucharza…

„Gruz 200”

Wracamy wieczorem z inną grupą żołnierzy-szczęśliw-
ców, którzy otrzymali przepustkę . Na stacji benzynowej 
zatrzymujemy się na kolację . Do naszego stołu podcho-
dzi kobieta z dzieckiem na ręku – jestem wolontariuszką 
– przedstawia się i wskazuje zielony mikrobus z tablicz-
kami na przedniej i tylnej szybie „GRUZ 200” . – Jedziecie 
z frontu, możemy pomóc, macie coś?

Rozmowy się urywają, chłopcy podnoszą plastikowe 
kubki z wódka, wstają, piją w milczeniu . Nie rozumiem . 

 – To terminologia wojskowa z czasów sowieckich – 
tłumaczy Roman, odciągając mnie na bok . – „Gruz 300”, 
oznacza rannych . „Gruz 200” ciała zabitych .

 Postscriptum:

W dniu naszego powrotu ze wschodu, 21 września 2014 
Prezydent Petro Poroszenko podpisał rozkaz o rozfor-
mowaniu 51 . Brygady Zmechanizowanej . Komentując 
to spiker dziennika telewizyjnego (kanał „1+1”) powie-
dział: „Brygadę, której miejscem stacjonowania był Wło-
dzimierz Wołyński w społeczeństwie uznano za pozba-
wioną szczęścia” . 

Wojciech Pestka

Wojskowy szpital w Łucku

Ściana płaczu
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Wszystkim, których nogi nie staną dzisiaj nad kośćmi 
bliskich...
 

Chodzę starym cmentarzem
z dzbanem oliwy.
Dźwigam
- to łzy matczyne,
odwiecznie kapiące z oczu.
Anioły zbierają w dłonie,
ratując tęsknoty.
Donieść - na dwa brzegi życia
w kwiatach zastygłe
- matczyne żale...
Tam gdzie się człowiek rodzi
i tam gdzie umiera.
Gdzie kwitną biało kaliny
a kłoda uschłego drzewa
- prochem się staje.
 

Tam gdzie śmierci lęk ukryty,
przed światem,
na spalonym Wołyniu
- trąbią Aniołowie o świcie
(tak jak Polaków mordowali
banderowcy
w Krwawą Niedzielę w kościołach).
Trąbią ze spalonych wież,
dzwonnic
o świcie!
Ze złotych trąb - Alleluja! Alleluja!
Zmartwychwstanie!
 

Chodzę z dzbanem
- oliwnych łez,
gdzie pasyjki zaczerniałe,
podeptane krzyże
i pobite fotografie
z kresowymi pieczęciami.

Za każdy, siedmiokrzyż drogi
pod tęczę z płaczu
- doły śmierci
w wołyńskich wsiach,
których lat siedemdziesiąt 
- nie ma, na mapach świata.
(ukraińcy wmawiają, że ich nigdy nie było...)

Tam bodiakowe krzyże
i rozpacz rośnie w piołunach
- młodzi banderowcy,
chodzą nocami ze śpiewem.
Tam płaczą święci w cerkwiach
-poschodzili ze wstydu z ikon.
Uciekła do Jerozolimy Pokrow
- której dali na imię Banderka.
Rodzą się dzieci - niemowy,
starym krzywią się ręce.
Patrzący - nie widzą w ogóle
ani księżyca,
ani słońca
- za wydłubane niemowlętom oczy.
 
Ziemia krwią płynąca w Porycku,
przez próg kościoła
- nie rodzi.
Tęskni za dziećmi,
świecąc piaskiem w ich oczach.
W Hucie Pieniackiej
-mordowane z furią,
dzieciątka w kościele
- na oczach matek.
 
Sto takich Porycków
niedzielnokrwawych
z płaczem Aniołów,
- pod „święconymi” siekierami,
raniącymi skrzydła i ręce.
 
Więcej Hut Pieniackich, Ostrówek, Czmykosów
z spalonymi dworami,
kościołami pełnymi trupów
- studnią i piecem chlebowym,
hreczką w komorze
i oliwą w dzbanie.
Zgęstniała,
straciła połysk -
obróciła się w kamień.
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Chodzę starymi cmentarzami
- nocy ostatniej w Zaduszki:
chełmskim przy drodze do Lwowa,
zdżańskim, gdzie odpoczywają Rodziciele
i siostry młode z kwiatami.
Łyczakowskim, na Rossie,
bernardyńskim, janowskim
i na starych Powązkach,
po Pęksowym Bzysku
i bez cmentarną, 
Janową Doliną,
Katyniem, Bykownią,
Twerem i Miednoje.
Do Ponar smutną drogą
- pod smoleńską brzozę.
 
Za bramą Uściługską,
Ostrą, Grodzką, Lubarta
za tysiącznymi bramami miast
-cmentarzysk i dołów
z polskim kośćmi,
podeptanymi ryngrafami...
 
Dźwigam oliwny dzban łez
w hostie zamienionych
- rękami Odkupiciela.
 
Dodźwigam?
Do wszystkich bram
tysięcy tęsknot z oczekiwań,
wspomnień kwiecistych
i fotografii w sepii
pod krzyżem z ukoronowanym...
Aniołowie trąbami wołają!
Amen.

(w doświty)
Chełm 1.XI.2017r.

Chodzę z dzbanem
 oliw

y
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Historia sięga 1955 roku . Tyran od dwu lat już nie 
żył . W tym czasie u nas uroczyście obchodzono stulecie 
śmierci Adama Mickiewicza .

Jako student prawa UMCS w Lublinie zainteresowa-
łem się Wieszczem z racji wielu zagadnień prawnych, ja-
kie występują w Panu Tadeuszu . Nie chodzi tylko o spór 
Horeszków z Soplicami . Innych różnego rodzaju kwestii 
prawnych jest mnóstwo . Niektóre postanowiłem wziąć na 
warsztat, gdyż dla studentów ogłoszono konkurs o tema-
tyce mickiewiczowskiej .

W trakcie zbierania materiałów do rozprawki natrafi-
łem na Listy ze stepów kirgiskich (1861) Adolfa Janusz-
kiewicza, przyjaciela Mickiewicza, zesłańca na Sybir po 
powstaniu 1831 roku . Historycy literatury uznają go za 
prototyp Adolfa z III części Dziadów . Lektura książki Ja-
nuszkiewicza poruszyła mnie swoim autentyzmem . Od-
krywała tajemniczy kraj, ongiś zwany Kirgizją, dziś noszą-
cy nazwę Kazachstanu . Poznawałem jego dzieje oczyma 
Polaka zesłańca, który w Kazachach zobaczył uciśnionych 
przez carat . Owładnęła mną wówczas przemożna chęć wę-
drówki zesłańczym tropem .

Upłynęło sporo wody w Irtyszu, dopływie Obu, nim zi-
ściły się moje marzenia . Jako młody reporter, dzięki pew-
nej mistyfikacji, wyruszyłem do Kazachstanu w charakte-
rze uczestnika studenckiej wyprawy . Miałem wprawdzie 
dwie wydane książki, ale tym się nie afiszowałem . Poda-
wałem, że z zawodu jestem cieślą, a takich fachowców tam 
potrzebowano . Winni w stepach budować osiedla i po-
mieszczenia dla owiec . Deklarowane przeze mnie umie-
jętności były na wagę złota .

W głębi stepów przyszło mi być świadkiem ekspery-
mentu, jakiego nie znał świat . W XX wieku Rosja stanę-
ła przed widmem głodu . Chruszczow, przywódca partii, 
podjął plan zaorania 30 milionów hektarów stepów, aby 
obsiać je pszenicą i dać ludziom chleb . Rozpoczęto wy-
niszczającą walkę z przyrodą . Przyroda zaczęła się bro-
nić . Widziałem katastrofalne procesy erozji, burze pływo-
we . Wicher zrywał powierzchnię gleby obsianej zbożem 
i gnał przed sobą kilometrami . Ciemności ogarniały zie-
mię . Przeżyty wówczas lęk do dziś mam w sobie .

Już jako reporter zacząłem zbierać materiały do mo-
jej trzeciej książki Kumys na deser (1969) .W Ałma Acie, 
ówczesnej stolicy Kazachstanu, mieszkał pułkownik Baur-
dżan Momysz Uły, bohater Szosy Wołokołamskiej Alek-
sandra Beka . Po odparciu ataku Niemców na Moskwę 
jemu i najodważniejszym obrońcom ściskał dłoń Sta-
lin . Chciałem się spotkać z pułkownikiem, ale uniemoż-
liwiano mi to w przeróżny sposób . Wiedziałem, że pod-
padł władzom . Podobno 1 maja defilował na ośle przed 
trybuną honorową i wykrzykiwał nieprawomyślne hasła . 
W dyskretnej rozmowie udało mi się ustalić, że ożenił się 
drugi raz, a jego syn chodzi do szkoły powszechnej . Każ-
dego dnia odwiedzałem szkoły i podczas przerw w lek-
cjach pytałem uczniów o syna Baurdżana Momysza Uły . 
Dopiero ostatniego dnia po miesięcznym pobycie natra-
fiłem na chłopca z ręką na temblaku . Był ofiarą gry w ho-
keja . Dał mi adres i telefon ojca .

Jakże wielkie było moje zdumienie, gdy w drzwiach 
mieszkania ujrzałem sobowtóra postaci dobrze znanej 
z wielu fotografii: – Czy przypominam panu marszałka 
Piłsudskiego? – zwrócił się do mnie po polsku . I wyjaśnił, 
że jego pierwszą żoną była szlachcianka Elżbieta Rakow-
ska, a w ich domu obowiązywał język polski . Bardzo się 
kochali; ona zmarła na gruźlicę .

Zasiedliśmy do stołu . Baurdżan Momysz Uły dokładnie 
mnie przepytał, jak do niego trafiłem . Podałem obrany spo-
sób . Pogratulował mi skuteczności działania . Do obiadu po-
dawała nam druga jego żona, Kazaszka, ładna i miła . Poka-
zywała mi Biblię (1599) w tłumaczeniu księdza Wujka . To 
była księga jego polszczyzny . Po śmierci żony Elżbiety, kon-
takt z językiem polskim utrzymywał, prenumerując tygo-
dnik studencki „Itd” . Operował stylem biblijnym z domiesz-
ką studenckich wyrażeń . Nie mogłem wyjść ze zdumienia . 
Rozmawialiśmy szczerze, wymieniając na ogół zgodne po-
glądy . Nawet wokół kultu jednostki, o którym wtedy było 
głośno, o przywódcy partii i narodu radzieckiego .

Na odchodne, jako gościowi, chciał mi podarować konie 
ze swojej stadniny stepowej . Zapewniał transport tirem, 
kursującym do Włoch przez Polskę z końmi na rzeź . Po-
dziękowałem, wymawiając się brakiem stajni . Podszedł do 
gabloty i wyjął złoty pierścień stepowej roboty . Wskazałem 

Nieopisane reportażystów przypadki

Moja fajka Stalina

Romuald
Karaś
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na rękę, że nie noszę nawet ślubnej obrączki . Chwilę coś 
ważył w myślach . Sięgnął do gabloty po fajkę . Figurowała 
na honorowym miejscu . Wyjaśnił: „Palił ją Stalin podczas 
podejmowania na Kremlu bohaterów obrony Moskwy . 
Wyjął ją z ust i mi podarował” . Przy naszym pożegnaniu 
nie było tłumaczeń, ten dar musiałem przyjąć . Baurdżan 
Momysz Uły rzekł: „Znane jest DNA Stalina, więc auten-
tyzm fajki będzie łatwy do potwierdzenia . Jeśli cię bieda 
przyciśnie, łatwo sprzedasz fajkę Stalina kolekcjonerom, za 
grube pieniądze . Dadzą więcej, niż za konia, którego nie 
chciałeś wziąć, i więcej niż za pierścień droższy od konia” . 
Tak oto stałem się właścicielem fajki Stalina .

Gdy przed kilkoma laty rozpocząłem pisanie tryptyku 
reportażowego o majorze Henryku Sucharskim, dowódcy 
Westerplatte, w części drugiej, którą mam na warsztacie, nie 
dysponowałem choćby jego jednym zdjęciem z frontu wło-
skiego podczas Wielkiej Wojny . Z przekazów pośrednich 
było wiadomo, że takie zdjęcie i kilkanaście listów-kartek 
słał frajter Sucharski do swego przyjaciela ze szkolnej ławy 
Marcina Borka . Major Borek zginął w Katyniu . Ustaliłem 
szesnaścioro jego rodzeństwa dziedziczących spadek . Pró-
by odkupienia przeze mnie kopii fotografii i koresponden-
cji frontowej, będącej w rękach pani Anny NN z Krakowa, 
nie przyniosły rezultatu . Szła w zaparte, że nie ma pamią-
tek po majorze Sucharskim . Tak twierdziła – a w tym cza-
sie oferowała je do sprzedaży w paru miejscach .

Szczęśliwym nabywcą zbioru okazał się pan Julian Skel-
nik, znany kolekcjoner z Gdyni, konsul honorowy Króle-
stwa Danii w Polsce .

Umówiłem się na spotkanie z panem Skelnikiem . To-
warzyszył nam doktor Andrzej Drzycimski, autor fun-
damentalnych prac o Westerplatte . Zawarliśmy transak-
cję za grube miliony; ja przekazuję za darmo fajkę Stalina 
do zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, on 
udostępnia mi za to do książki o majorze Sucharskim fo-
tokopię jego fotografii i listów słanych z frontu do Marci-
na Borka, przyjaciela z ławy szkolnej .

Tak się stało . I w ten sposób każdy chętny może obej-
rzeć fajkę Stalina jako eksponat i – dzięki tej transakcji – 
ujrzeć ją w dokumentalnym filmie o dziejach powstawania 
muzeum . Po książce Klątwa i cud, pierwszej części mego 
tryptyku o drodze majora Sucharskiego na Westerplatte, 
niebawem ukaże się część druga Żołnierz Wielkiej Wojny 
z fotografią fajki Stalina i reprodukcjami korespondencji 
majora Sucharskiego .

Jeden z moich trzech wnuków czyni mi wyrzuty, że da-
rowując fajkę Stalina Muzeum II Wojny Światowej, pozba-
wiłem go co najmniej kawalerki . Odpowiadam, aby sam 
się dorabiał mieszkania .

Świadomość, że ja – albo mój wnuk – dziedziczymy 
coś po mordercy milionów ludzi, nie dawałaby mi w ży-
ciu spokoju,

O, jakże granatowy
jest dym wiśniowej fajki – 
prędzej sen z oczu zdejmuj
powiewie kremlowskich zegarów .
 Daleko, na siódmej górze
 październik strzela do żył,
 daleko, na siódmym morzu
 okręty wożą proch .
Są takie noce, że
dym granatowej fajki
pada puszystym żarem
jak ciepłe róże granatu .
 Prędzej sen z oczu zdejmuj
 powiewie kremlowskich zegarów .
Daleko, w powiatach męstwa
w powiatach ognia – biją
serca radzieckich i polskich
żołnierzy pod Lenino .
A w Moskwie o tej porze
noc się w rynsztokach dopali – 
dym granatowy
jak noc
odgarnie towarzysz Stalin .
 Milczcie kremlowskie zegary,
 niech świtu biały dynamit
 bije w bezsenne oczy
 słońcem i jaskółkami .
Uśmiech Stalina jest miękki
jak czyste ciało owocu,
jest rybą czerwonej rzeki,
rzeki wolności, pokoju .
 Ten uśmiech jest pod Lenino
 w tkankach żelaznych czołgów,
 na smutnych polach ran,
 na plamach oczodołów,
Wtedy Towarzysz jest smutny
w fajkę zacina deszcz prosty,
dym moknie, dym czerwony,
jak krew czerwony i ostry
 To nic,
 zdechną fronty,
 złapiemy za mordę lata,
 z brwią namarszczoną, jak lekarz,
 zamkniemy grypę w gardłach
i w mróz
pójdziemy robić
szczęście w fabrykach i hutach
pod dym słoneczny fajki
Generalissimusa
 1948
Takimi to poetyckimi dziełami częstowano obywateli 
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Diabły były pańskie, wsiowe, miastowe, żydowskie i 
obce . Tak twierdzą ludowi gawędziarze . Witold Bunikie-
wicz w zbiorze gawęd Żywoty diabłów polskich (1930) 
wylicza jedynie czarty „pańskie” i „plebejskie”, zaś Boh-
dan Baranowski w tomie W kręgu upiorów i wilkołaków 
(1981), dziele o ambicjach naukowych a nie gawędziar-
skich, nie dokonał podziału czarciej familii . Wyliczył jedy-
nie diable imiona oraz przezwiska wyszperane w starych 
księgach . Czarty, których personalia wynotował to: Roz-
wot, Latawiec, Smółka . Kozyra, Gajda, Ruszaj, Bież, Od-
mieniec, Rozbój, Bierka, Dymek, Pożar, Wicher, Węsad, 
Szczebiot, Wilkołak . Dyngus, Kiczka, Muchawiec, Czer-
niec, Bajor, Czeczot, Smolisz, Berut . Diablice, jak zapew-
nia Baranowski, zwały się: Dziewanna, Marzanna, Jędza, 
Wenda, Ossoria, Chorzyca . W książkach Bunikiewicza 
i Baranowskiego nie ma wzmianek o diabłach lubelskich, 
a to przecież niemała kompania! Imiona lubelskich dia-
błów przewijają się w ludowych opowieściach i gawędach 
wielu autorów . 
Trupur
Gawędziarze ludowi z okolic Milejowa, Zakrzowa 
i Mełgwi wspominają o diable-brzydalu nawiedzającym 
ich okolicę . Miewał jeszcze spotkania z dziadkami i ojcami 
najstarszych mieszkańców tych lubelskich stron . Z młod-
szymi nic wszedł już w tak dobrą komitywę .

Przybierał dziwne postaci: wielkiego psa, prosiaka, cie-
laka, a czasem okazałego wieprza . Jęzor zwisał mu zawsze 
na brodzie . W zachowaniu był prostacki i grubiański . Gło-
śnym czkaniem dawał znać o swym przybyciu . Pojawiał 
się na zabawach, chrzcinach i weselach . Bywało, że i na 
stypach . Gospodarze i goście, zaskoczeni pojawieniem się 
nieproszonego gościa, odmawiali zdrowaśki, aby uwolnić 
się od jego towarzystwa . Bywało, że ten i ów weselnik rzu-
cił mu flaszkę wódki, którą bies zawsze z przedziwną ła-
twością potrafił pochwycić . Ale – jak głosi jedna z opowie-
ści znanych dobrze mieszkańcom Mełgwi – pewien butny 
gospodarz najzwyczajniej obił go kijem . Może nie wiedział 
z kim ma do czynienia, a może krzepkie chłopisko za nic 
miało tę czarcią niedojdę?

Pewnego razu przyłączył się do wędrującego księdza, 
czy też zakonnika . Szedł za nim długo i naprzykrzał się 

swą obecnością . Ksiądz pragnął jak najrychlej pozbyć się 
przykrej kompanii, bo natręt wydawał, czy lepiej może 
rzec: wydobywał z siebie nieprzyjemne dla ucha odgło-
sy . Dziwna rzecz, ale duchownej osobie język i ręce zdrę-
twiały ze strachu . Nie mógł więc się przeżegnać, ani wy-
szeptać słów modlitwy .

 – Trupur – mówią o nim jeszcze dzisiaj w okolicy .
Skąd takie witkacowskie, chciałoby się powiedzieć, 

imię? Odpowiedź jest trudna .
 – Tak go nazywali dawniej, tak zwiemy go i dzisiaj – 

powiadają w tamtych stronach .
Drzyzga
Nikt już nic pamięta, kiedy w nadrzecznych chasz-
czach, pomiędzy żwawo płynącym Wieprzem a leniwym 
nurtem Świnki, zasiedlił się diablik Drzyzga . Niejednemu 
mieszkańcowi Łęcznej i okolicy dał się we znaki . Jan So-
bótka, rolnik z tamtych stron, ma dziś osiemdziesiąt pięć 
lat i nie natknął się nigdy na buszującego nad rzekami dia-
blika, ale dziadkowi pana Jana psotny bies często stawał na 
drodze . Jan Sobótka chętnie opowiada, jak to raz dziadek 
wracał późną porą do domu . Był to chłop na schwał, nikt 
z nim nigdy nic zadzierał, a tu nagle ktoś obcy zerwał mu 
czapkę i cisnął do bajora . Pochwycił kij i próbował ją wy-
łowić, już zręcznym ruchem osadził był ją na patyku, gdy 
nagle sam się znalazł w wodzie . Ktoś – kogo jeszcze nie 
zoczył – najwyraźniej go popchnął! Chciał bezzwłocznie 
wyskoczyć, odszukać śmiałka i natrzeć mu uszu, ale skoro 
już się znalazł w wodzie, zamoczył spodnie i buty, to ro-
zejrzał się za czapką . A jakże, była! Kołysała się tuż obok . 
Sięgnął po nią, a ta – niczym fryga jaka – przemknęła mu 
pod ręką . Popędził rozzłoszczony za czapką, ochlapał się 
wodą, był już blisko niej, lecz nic mógł pochwycić . Bo od-
pływała i odpływała . Na nic zdawał się wysiłek i trud . Za-
padł w końcu w grzęzawisko i przesiedział do świtu . A bies 
chichotał .

Drzyzga upodobał sobie płoszenie gęsi . Przepadał za 
tą zabawą . Wpadał w środek stada, spłoszone gęsi umy-
kały, pędziły nieporadnie, to potykały się, to podfruwa-
ły niezdarnie .

 – Drzyzga uczy gęsi latać! – mawiano w tamtych stro-
nach, a powiedzenie znane jest do dzisiaj . ■

Diabły polskie i lubelskie

Zbigniew 
Włodzimierski


