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1. Pierwszy redaktor pisma „Sztuka i Naród”

[Bronisław Kopczyński, Piórem ojca [w:] W gałązce dymu, w ognia blasku, oprac. Józef 
Szczypka, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1977]

I

[...] O jego możliwościach i mrówczej pracy niech zaświadczy liczba przeszło stu 
piosenek, skomponowanych w ciągu niespełna dwóch lat. Sam komponował i pisał 
teksty. A żyjący jeszcze świadkowie jego osiągnięć muzycznych pamiętają, jakim 
cieszyły się uznaniem kolegów i zachwytem słuchających. Wryły mi się w pamięć 
wypowiedzi zawodowców na temat jego twórczości: „Całość jego kompozycji ma 
własny, szalenie oryginalny styl, słucha się z podziwem, w końcu nie wiadomo, 
co lepsze, muzyka czy słowa. Niepospolity artysta”.

Żyją dziś znani już i uznani artyści muzycy, dla których los był łaskawszy, 
a towarzysze jego z tych lat pamiętają na pewno tego młodego zapaleńca, 
co całe orkiestry kompletował w maleńkim pokoiku, ażeby dawać przedsmak swych 
obiecujących tworzyw. Poza tym instynktem ojca wyczuwałem, że wysiłki jego 
nie kończą się na polu muzycznym. Z niepokojem mimochodem obserwowałem 
pisane przez niego jakieś długie teksty, które krył przed mymi oczyma. A już lęk 
mnie ogarnął o niego, kiedy mi oświadczył, że... założył drukarnię przy ulicy Jasnej 
(numeru nie pamiętam). Bliższe wyjaśnienia zupełnie mnie przekonały, że oddał się 
sprawie walki podziemnej.

[...] Był już późny wieczór, kiedy ciszę naszej ulicy zakłócił warkot motoru. 
Wszyscy wylękliśmy się, bo wiedzieliśmy, co to znaczy nocny odgłos samochodu. 
Ten odgłos to upiór, ten odgłos to Pawiak, to śmierć męczeńska! Momentalnie, 
jak zmówione, światła w oknach domów pogasły i strwożone oczy mieszkańców 
śledziły dyskretnie, z zapartym tchem... po kogo? Czarni goście w trupich czapkach 
– zwiastuny nieszczęścia, odcinając się wyraźnie na tle śniegu, kierowali swe kroki 
w naszą stronę. Dech zamarł nam w piersiach. Raptowny, długi, chamski dzwonek. 
Pies zaczął ujadać. Wpółprzytomny zsunąłem się po schodach, ażeby zbrodniarzy 
wpuścić w swoje progi. Było ich trzech, dwóch w gestapowskich mundurach, trzeci 
po cywilnemu, tłumacz. Czystą polszczyzną zapytał: „Czy jest w domu Onufry 
Bronisław Kopczyński?”. Czyż uratowałoby sytuację negowanie? Weszli. Dwaj 
gestapowcy w mundurach zajrzeli do pokoju, w którym leżał Bronuś, otworzyli 
drzwi szeroko i kazali mu się ubierać. [...] Cywil, nazwiskiem Gruner (jak się okazało 
volksdeutsch, obywatel Rzeczypospolitej), odpowiedział mi:
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– Syn pana widocznie zaplątany jest w sprawy polityczne, a znajdzie go pan 
w gestapo w alei Szucha.

Konwój z aresztantem opuścił dom. Zazgrzytał złowrogi motor. Na ulicy znów 
cisza...

Dziecko moje torturują na śledztwie. Najpilniejszą więc jest sprawą pousuwać 
wszystko, co mogłoby go... „kompromitować”. Palącą jak piekło wydaje mi się 
kwestia drukarni. Trzeba ją momentalnie zlikwidować, zanim do jej tajemnic dotrą 
hitlerowskie hieny. [...]

W pierwszych miesiącach okupacji względnie łatwiej można się było dostać 
do wnętrza biura gestapo w alei Szucha. Stojący przy wejściu od ulicy patrol, 
usłyszawszy w odpowiedzi, że idę do „Herr Grunera”, dał przejście. Serce bije jak 
młotem w rytm echa kroków, których jakoś dziwnie dużo się mieści na niewielkiej 
przestrzeni dziedzińca. Wewnątrz, nie zatrzymywany przez szwendających się 
gestapowców, wszedłem na pół piętra, gdzie stał stolik, a za nim kilku grubych Niemców. 
Rozpytywali wchodzących, do kogo i po co, kierując następnie pod odpowiednie 
numery pokojów. W gmachu dużo trupiobladych interesantów. Wyczuwa się przykry 
zapach skrzepłej krwi. Bez przerwy dochodzą z podziemi tłumione wycia, lamenty 
i krzyki bitych bezlitośnie i mordowanych przy „przesłuchaniach”. Każdy z przybyłych 
rodaków z rozszerzonymi źrenicami wsłuchuje się w odgłosy maltretowanych ofiar. 
Każdy, oczywiście, z przerażeniem poznaje w nich głos swojej najdroższej istoty.

Od skołatanych nerwów, zdaje się, cały gmach dygocze jak w febrze. Nic dziwnego, 
przecież to, jak dla ironii, gmach Ministerstwa Oświaty, przecież jeszcze nie tak dawno 
w tamtym pokoju na parterze wypłacono mi subsydium jako pełnowartościowemu 
obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. A dziś stoję jak przestępca – skazaniec, jak 
pyłek, który może być zdeptany przez każdego z mijających mnie umundurowanych 
łotrów. Przecież przed chwilą szedł tędy przodem jakiś młody człowiek, popychany 
w kierunku piwnicy przez grubego zbrodniarza, trzymającego w ręku rzemienną 
nahaję. Za nim kroczył jakiś krótkonogi szczeniak niemiecki, ściskając w garści 
rewolwer. Znikli w czeluściach podziemi.

Ujrzałem akurat wchodzącego Grunera, pośpieszyłem w jego stronę. Poznał mnie 
i zabrał ze sobą na piętro.

– Panie Kopczyński – mówił wskazując na jedne z drzwi – tu w tym pokoju 
siedzi ten, który jest panem życia i śmierci pańskiego syna. Z nim więc niech pan 
porozmawia, tylko z nim – po czym znikł gdzieś w wąskim korytarzu.

Stanąłem bezradny przy drzwiach. Nogi mi wrastają w ziemię, zdaję sobie sprawę 
z ważności chwili. Pukam delikatnie. Milczenie. Po dłuższej chwili znów pukam. Słyszę 
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w odpowiedzi jakieś warknięcie niemieckie. Uchylam dyskretnie drzwi. Od biurka 
zrywa się niski, krępy oficer gestapo, w czarnym mundurze, i ryczącym, ziejącym 
nienawiścią głosem zapytuje po niemiecku, czego chcę. Gdy mu wyłuszczyłem 
po polsku – w odpowiedzi łącznie ze słowami: „Koptschynsky, ten naczelnik 
propagandy?” – uderzył mnie silnie w piersi, tak że potoczyłem się na zmęczonych 
nogach, trzasnąłem głową o przeciwległą ścianę. Drzwi się zamknęły... [...]

II

[...] Piętnastego maja [1943 roku] zjawiła się u mnie sąsiadka, pani Z., która również 
zabiegała o zwolnienie Bronka, i oznajmiła mi, że „wszystko stracone, bo... Onufry 
Kopczyński nie żyje”. W kilka dni zbrodniarze przysłali urzędowe zawiadomienie 
potwierdzające...

Uczułem, że wszystkie sklepienia i cały nieboskłon runął mi na głowę...
Szedłem wpółprzytomny Alejami Jerozolimskimi, kiedy zaczepił mnie dawny 

sąsiad, pan Skwieciński, muzyk. Widząc mój stan, zapytał, co mnie tak załamało.
– Straciłem syna...
– Co pan mówi? To okropne. A ile miał lat?
– Dwadzieścia sześć, był muzykiem...
– Proszę pana, to nie będzie dla pana żadną pociechą, ale muszę panu powiedzieć, 

że w tych dniach zamordowali wielki talent muzyczny. Wielki talent! Może nawet 
pan o nim słyszał od syna, nazywał się Sławomir Bronicz...

[Autor relacji, Bronisław Piotr Kopczyński (1882–1964) był znanym malarzem 
i grafikiem, autorem licznych prac, często tematycznie związanych z Warszawą. Jego 
syn Bronisław Onufry Kopczyński (1916–1943), kompozytor, poeta i publicysta 
związany z ruchem narodowym, w czasie okupacji niemieckiej jako „Sławomir 
Bronicz” jeden z współtwórców kultury Polski Podziemnej, był założycielem 
i redaktorem naczelnym czasopisma „Sztuka i Naród”. Po pierwszym aresztowaniu, 
o którym jest mowa w pierwszej części przytoczonej relacji, został zwolniony 
z więzienia. Przez kilka miesięcy chorował, po czym wrócił do działalności 
konspiracyjnej. Aresztowany po raz drugi przez gestapo w styczniu 1943 roku, 
zginął w obozie koncentracyjnym na Majdanku pod Lublinem. Po jego aresztowaniu 
funkcję redaktora naczelnego pisma objął Wacław Bojarski].
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2. Drugi redaktor

[Natalia Bojarska, Ludzie z tamtego brzegu [w:] W gałązce dymu, w ognia blasku, oprac. 
Józef Szczypka, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1977]

Wacek wspominał go zawsze z głębokim sentymentem, nawet może rodzajem 
uwielbienia. Chociaż więc razem wymyślili to jedno z pierwszych w dziejach 
konspiracji pismo społeczno-kulturalne, chociaż tytuł był pomysłu Wacka, chociaż 
na równych prawach ścisłej współpracy montowali je i wydawali, Wacek do końca 
mówił o Bronisławie jak o swoim mistrzu.

– Wiesz – powtarzał nieraz – kiedy mam coś zadecydować, myślę, co postanowiłby 
Bronek. Chciałbym zachować w SiN-ie jego linię niesfałszowaną.

Czy i o ile udało mu się to, czy sam nie był dosyć silną indywidualnością, by 
przeważała – nie potrafiłabym powiedzieć.

Gdy nadeszła wiadomość o śmierci Bronisława na Majdanku, na Wacka spadła 
odpowiedzialność za pismo i wszelkie działania w jego zasięgu. Podjął je jako 
wypełnienie testamentu – tak samo, przerażająco tak samo, przejmował je w niedługi 
czas później Andrzej Trzebiński, trzeci, następny redaktor.

Jakim był Wacek? Tych, którzy go bliżej znali, uderzała przede wszystkim jego 
dynamiczna, promienna radość życia, zachłanne dążenie do osiągnięcia jego pełni, 
wyczerpywanie do dna każdego przeżycia i doświadczenia. Niewielu spotkałam 
ludzi, którzy potrafili żyć równie mocno i intensywnie.

Miał przy tym jedną bardzo cenną zaletę. W wirze i mnogości spraw i zajęć, jakim 
oddawał się z całą pasją, potrafił zaprowadzać własny, słuszny ład. Ten porządek 
z kolei znakomicie rozszerzał możliwość chwytania się coraz to nowych problemów. 
Wacek zawsze więc gdzieś pędził, ku czemuś nowemu dążył i zawsze miał na wszystko 
dosyć czasu. A temu ustawicznemu pędowi towarzyszyła pogoda, uśmiech, czasem 
kpina, czasem ironia i jakieś odezwania i „zagrania” wpadające w groteskę, która była 
chyba najwłaściwszym mu żywiołem.

Zdarzyło się, że w towarzystwie kilku przyjaciół wracał z jakichś „nocnych 
rodaków rozmów” wczesnym rankiem, tuż po godzinie policyjnej. Jeszcze po drodze 
kończyli światopoglądowe dociekania i dyskusje utrzymane w bardzo podniosłym 
tonie. Tak doszli do Bednarskiej, przy której mieszkali rodzice Wacka. Miał już widać 
dosyć tych górnolotności, bo nagle przerwał zacięty spór.

– Panowie! To ja mam rację! A że tak jest, dowiodę wam, zjeżdżając na tym oto 
wozie na sam dół mojej ulicy.
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To mówiąc, wypchnął na jezdnię stojący przy rogu pusty żelazny wózek 
dwukołowy, jakimi posługiwali się sprzątacze ulic. Wskoczył do środka i pośród 
przeraźliwego jazgotu blachy i żelastwa toczącego się na złamanie karku po kocich 
łbach Bednarskiej zjechał aż do zakrętu, gdzie wehikuł zatrzymał się na litościwym 
murze wystającej kamienicy. Osłupiali, a potem przerażeni koledzy dobiegli 
do roześmianego, choć nieco poobtłukiwanego tą diabelską jazdą. Niemniej cała 
powaga poprzedniej dyskusji wzięła w łeb.

Cała ta przygoda znakomicie oddaje jego façon d’être nieodrodnego dziecka 
stolicy, bo takim był. Urodził się i wychował w Warszawie. Stąd pochodziła – 
z drobnomieszczańskiej rodziny, na Starym Mieście Bóg wie odkąd osiadłej – jego 
matka, z wykształcenia księgowa i pracująca w tym zawodzie. Ojciec – rymarz 
wywodził się ze sproletaryzowanej rodziny szlacheckiej, którą wypadki dziejowe 
zagnały na warszawski bruk.

Z półprzymkniętymi oczami, ironicznym wygięciem warg, lekką drwiną w głosie 
Wacek opowiadał mi kiedyś o swoich poszukiwaniach „sagi rodu” w księgach 
metrykalnych. Odtwarzane dzieje przeszłych pokoleń rodziny wskazały mu dalszy 
trop na krańcach dawnej Rzeczypospolitej.

– Będę musiał wybrać się tam kiedyś – mówił. – Cóż, rozmaite ciekawości siedzą 
w człowieku i domagają się wyjaśnień... Należy dekonspirować poczynania własnych 
pradziadków...

W istocie nie przywiązywał wagi do takich czy innych rodowodów. Uważał, 
że o wartości człowieka decyduje tylko jego własny dorobek i dokonania. A jednak 
dla jakiejś wrodzonej przekory – tak w stosunku do innych, jak i przede wszystkim 
do siebie samego – szperał i szukał tego rodowodu z całym dystansem sarkazmu 
wobec swoich poczynań. Takie postępowanie było typowe i charakterystyczne 
dla jego złożonej natury. Bywało, że w sprawie obchodzącej go najgłębiej potrafił 
zdobyć się na kpiarski ton zarówno w stosunku do tejże sprawy, jak i swojego 
w niej zaangażowania. Ta właściwość niejednokrotnie wprowadzała w błąd nawet 
zaprzyjaźnionych z nim ludzi. Znajdowało to wyraz w jego twórczości prozatorskiej, 
w upodobaniu do groteski, w nieco przewrotnym, zabarwionym ironią traktowaniu 
bohaterów jego opowiadań i nowel.

Jak całe nasze pokolenie nie znosił wielkich słów, uroczystych sformułowań 
i haseł. [...]

Była także inna, wcześniejsza wyprawa na Żoliborz w okresie Powstania w getcie. 
Nagle po drodze Wacek postanowił, że wysiadamy przy placu Krasińskich, chce 
bowiem pokazać mi najnowsze osiągnięcie Propagandaamtu. Dzień był chyba 
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świąteczny, bo został mi w oczach widok uroczyście wystrojonych przechodniów 
przechadzających się statecznie, niezwracających uwagi na spokojnie stojących 
w bramach domów żołnierzy niemieckich, zajętych obserwowaniem murów getta 
i okien wznoszących się za nimi kamienic. Te wyglądały jak wyludnione. Niekiedy 
tylko mignął w jakimś otworze niewyraźny zarys ludzkiej postaci. Gdzieś na dalszym 
planie snuły się dymy, od czasu do czasu z głębi rozlegały się pojedyncze lub gęściej 
buchające strzały i detonacje. Na którymś z wyższych pięter, złamany przez pół, 
z długimi ciemnymi włosami omiatającymi mur domu, przewieszony przez parapet 
okienny widniał trup kobiety. Śmierć musiała ją dopaść wyglądającą, a może 
strzelającą z tego właśnie okna. 

Spojrzałam bokiem na Wacka. Twarz miał ściągniętą w trudnym do określenia 
grymasie. Zauważywszy mój wzrok, rzucił przez zęby:

– Jedyne getto, które nie chce iść na rzeź bez walki. Warszawskie getto...
Pociągnął mnie dalej. Tuż obok murów walczącego skrawka Miasta szeroko 

rozłożyło się „wesołe miasteczko”. Kipiał tu i przelewał się tłumek warszawskiego 
lumpenproletariatu. Wacek wodził oczami po otaczających nas obrazach i coś syczał. 
„Bydło... bydło... bydło...” – dobiegło mnie obsesyjnie powtarzane słowo. Nagle 
odwrócił się do mnie i z jakąś ogromną furią rzucił:

– Widzisz? – zatoczył szeroki łuk ramieniem. – To właśnie nasi rodacy! Może się 
odechcieć wszystkiego!

Jego niebieskie oczy wydały mi się w tym momencie ogromne i zupełnie czarne. 
Pojechaliśmy dalej na Żoliborz, skąd pomogłam mu dźwigać paki z papierem 
na następny numer SiN-u.

[Wacław Bojarski był drugim w kolejności redaktorem naczelnym pisma „Sztuka 
i Naród”. Więcej informacji na jego temat zob. w części szkoleń cyklu „Między dwoma 
totalitaryzmami”. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego, cz. II, dokument nr 9]
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3. Trzeci redaktor

[Andrzej Trzebiński, Pokolenie wojenne [w:] Aby podnieść różę. Szkice literackie i dramat, 
wstęp i oprac. Maciej Urbanowski, Warszawa, Fronda, 1999]

Proces wysysania czy wchłaniania nowych pokoleń kulturalnych przez to, 
co w kulturze gotowe już, wygodne i zastane, jest bezustannym, choć może cichym 
dramatem wszelkich młodych pokoleń. Prawie zawsze decydującym o porażce 
okazuje się tu brak granicy, brak jakiegoś wyraźnego pasa, który mógłby dzielić. 
Kopanie przepaści i proces wchłaniania czy wsysania muszą zazwyczaj iść równolegle, 
przy czym drugi okazuje się szybszy. O tym bezwzględnie należy pamiętać, jeśli myśli 
się o wojennej sytuacji polskiej kultury. Cztery lata oficjalnej przerwy, pas czterech 
lat dzielący przeszłość od przyszłości kulturalnej, pozwoliły nareszcie oderwać 
się młodemu pokoleniu i istnieć samodzielnie. Ponadto przez te cztery lata miały 
czas zwykłe hasła nowych kulturalnych rewolucji przeobrazić się w prawdziwie 
rewolucyjne myśli.

Obecne młode pokolenie kulturalne, mówiąc i wierząc w konieczność bardzo 
głębokich duchowych przemian, uczy się jednocześnie wielu rzeczy od wieku XIX, 
ceniąc lekceważone dotąd wartości polskiej tradycji. Obecne młode pokolenie, 
stawiając sobie i kulturze polskiej ogromne zadanie kulturalnego imperializmu, 
wychowując się w atmosferze niezwykłego napięcia woli i historycznych ambicji, 
umie jednocześnie pogodzić to z wolą dojrzałego i niczym niezaślepionego widzenia 
kulturalnej rzeczywistości. Obecne młode pokolenie – na koniec – mimo iż posiada 
bardzo silnie wyryte w świadomości poczucie własnej odrębności, nie chce – choć 
oczywiste znalazłyby się ku temu powody – usprawiedliwiać się z niczego własną 
młodością. Z dwojga złego woli przyjąć za błędy pełną odpowiedzialność.

To samodzielne, rewolucyjne, odpowiedzialne istnienie i praca wojennego 
pokolenia musi być dla nas zagadnieniem dość ważnym, aby się tutaj nad nim 
zastanowić.

2
Mówienie o kulturze międzywojennego dwudziestolecia jest zawsze trochę 

paradoksem. Można tam bowiem mówić o takiej czy innej literaturze, plastyce, 
muzyce czy filozofii, ale nie stanowiło to bynajmniej żadnego wspólnego świata 
kultury, nie wyrastało to na jakimś indywidualnym stylu życia, co ostatecznie jest 
najgłębszą podstawą wszelkich kulturalnych osiągnięć. Kultura nie była zaprzątnięta 
żadnym dziełem na miarę historii. Nie podejmowała ani misji oddziaływania 
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na zewnątrz, co zawsze wpływa na obiektywizowanie się twórczości, ani wciągnięcia 
w świat swoich spraw szeroko zatoczonych kręgów społecznych, ani wyrwania 
się spod kulturalnej hegemonii zachodnioeuropejskich demokracji. Przeciwnie: 
starała się wieść życie możliwie autonomiczne, kontemplacyjne i wygodne. W takiej 
sytuacji przy braku wszelkich sił organizujących i spajających w całość poszczególne 
kulturalne dyscypliny – istotnie – wychodziły na plan pierwszy różnice, to, co dzieli, 
to, co przesuwa granice autonomizacji z zakresu całokształtu kultury ku zakresowi 
poszczególnych jej dziedzin. A to fakt, że pomiędzy awangardzistą w poezji a młodym 
muzykiem czy architektem istniała przepaść zupełnego niezrozumienia i nawet 
obojętności. W takiej sytuacji mówienie o kulturze jako o całości, mówienie o epoce 
w kulturze – zakrawa zawsze trochę na paradoks albo po prostu – na ironię.

Z tej krytyki przedwojennego stanu rzeczy, przedstawiającego rozpaczliwy obraz 
rozszczepienia treści kulturalnych wynika pierwsze konkretne zadanie młodego 
pokolenia.

Dokonać kulturalnej syntezy!
Zadanie jest nie tylko myślowe, teoretyczne. Nie wystarcza filozoficzny system, 

próbujący zharmonizować i związać ze sobą rozerwane i pełne dysonansów, 
rozszczepione nurty kultury. Zadanie jest przede wszystkim praktyczne. Związać 
twórców w jakąś żywą całość, pokusić się o syntezę nowego pokolenia w kulturze! 
Dopiero wtedy można wierzyć w głębokość i moc harmonii i więzów emocjonalnych. 
Konspiracja jest czymś, co przeciwdziała tego rodzaju realizacji. Fakt, że jednak 
przed wykonaniem takiego planu pokolenie wojenne nie cofnęło się, że zdobywa się 
na to, czego nie osiągnięto w ciągu dwudziestu lat pokojowego życia, a mianowicie: 
utworzenia młodego, rewolucyjnego ruchu kulturalnego, który by ogarniał i wiązał 
w całość poetę i architekta, muzyka i filozofa, plastyka i socjologa czy ekonomistę 
– fakt ten dowodzi, że świadomość wyodrębnionego i skrystalizowanego w ciągu 
czterech lat wojny pokolenia kulturalnego nie jest mistyfikacją ani złudzeniem.

3
Istnieją niebezpieczeństwa. Czy pokolenie wojenne zdąży się tak wyhartować 

etycznie, czy zdobędzie tak mocne przekonanie o swojej misji historycznej, 
że przetrwa zwycięsko arcytrudny psychologicznie i społecznie okres pierwszych 
powojennych lat?

Trzeba pamiętać o przykładzie, jakim służy powojenny okres sprzed ćwierć wieku. 
Beztroska radość życia i zaślepienie urokami ślepego pokoju niszczyły gruntownie 
siłę i głębię tego życia. Lata powojenne sprzed ćwierć wieku wydały kabaretowy nurt 
Skamandra i to dominowało.
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Istnieje niebezpieczeństwo powtórzenia się, jeśli nie samej sytuacji i rezultatów, 
to w każdym razie jeszcze sugestywniejszych niż wtedy pokus. Rzeczy ważne, 
zdobyte przez młode pokolenie w ciągu czterech lat niebezpiecznego dojrzewania, 
rzeczy dużo ważące mogą łatwo utonąć w pełnych piany i tak kusząco lekkich falach 
nowych Skamandrytów, które wytoczą swe migotliwe, grające powierzchnią wody 
z wielu źródeł naraz.

Problem, czy Warszawa leży nad Wisłą, czy nad Skamandrem, jeszcze raz stanie 
się aktualny i niebezpieczny. Niebezpieczny przede wszystkim dla ludzi wyrosłych 
w twardej dyscyplinie wojny, słowem, dla tworzącego się ruchu kultury. O tym trzeba 
pamiętać i myśleć już dzisiaj.

[Andrzej Trzebiński, Pokolenie liryczne i dramatyczne [w:] Aby podnieść różę. Szkice 
literackie i dramat, wstęp i oprac. Maciej Urbanowski, Warszawa, Fronda, 1999]

Są chwile – te właśnie Czechowiczowskie „chwile bez godziny” – kiedy wojenna 
śmierć autora dnia jak co dzień wydaje mi się czymś więcej niż śmiercią wielkiego 
liryka. Dzielą nas od niej trzy lata. Wojna, mnożąc to przez dziesięć, pogłębiając 
odległość do lat trzydziestu, rzuca między nas malowniczy, dziki jar czasu.

Wojenna śmierć Czechowicza zjednoczyła się symbolicznie ze śmiercią liryki 
w ogóle: obie te śmierci – liryka i liryki – stając się jednocześnie, stały się jednym 
i tym samym. Jako jedyny ich testament pozostała ta chyba ci najwyżej, ponuro-
groteskowa zagadka:

– parę jeleni czy łań – plus bardzo dużo aniołów – plus kwiaty nasturcji... co to jest– ?
– współczesny liryk...
W istocie zagadka jest groteskowa i może nawet zagadkowa, lecz nie ironiczna. 

Współczesny liryk jest rzeczywiście stereoskopową, nieżywą kompozycją tych 
„absolutnych” elementów liryki przedwojennej. Ale to mniej ważne. Ważna jest 
„dobroć” tego wszystkiego, wdzięk, słodycz – słodkość. Liryk współczesny coraz 
bardziej przypomina pudełko ze słodyczami. I to jest najważniejsze.

Najważniejsza jest jednak śmierć samej liryki. Umarła we wrześniu 1939 roku. 
Nie od przypadkowej kuli zresztą, nie od przypadku w ogóle...

Umarła dlatego, że skończyła się oto  e p o k a s ł ó w  w  1 i t er a t u r z e. Że musi 
się w niej zacząć epoka czynu.

Antagonizm słowa i czynu fascynował literaturę od czasów szekspirowskich. 
Z jednej strony, ironizowano, parafrazowano i parodiowano owe „słowa... słowa... 
słowa...”, z drugiej – buntowano się przeciw nim, wyłamywano się z ich dyscyplin, 
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twierdzono patetycznie, że „czas uderzyć w czynów stal. Wreszcie, w atmosferze 
kultu dla rewolucyjnego czynu wielki „kowal-bluźnierca” umieścił ową „czynów 
stal” na kowadle i uderzył w nią z takim impetem, że... pozostało mu samo – słowo!

Antagonizm słowa i czynu rozgrywał się w literaturze w sposób iluzoryczny. 
Słowo symbolizowało zawsze całą literaturę, czyn – całe życie, a antagonizm ich 
rozgrywający się pozornie w literaturze, w istocie przenosił się w rejony zakazanej, 
złej, ,zielonej granicy” sztuki i życia.

Nie było walki słowa i czynu w literaturze. Nie widziano w ogóle możliwości 
artystycznego operowania czynem. Komponowanie utworów z bezpośrednich 
działań, dziań się – z czynu. Literatura musiał[a] rzekomo opowiadać, omawiać, 
wysławiać, słowiczyć się...

To, co daję tu, nie jest stwarzaniem czynu w literaturze, jest tylko uświadomieniem, 
zarysowaniem konfliktu i wskazaniem rozwiązania. Mówiąc o epoce czynu 
w literaturze, głosząc odrębność nowego pokolenia artystów – nazywając to pokolenia 
tego dramatycznością, czuję tę epokę w swoim własnym życiu, czuję się współtwórcą 
nowego pokolenia artystycznego. Piszę o konflikcie swoim własnym, który był 
koniecznością i który zarysować się w końcu musiał.

I towarzyszy mi w tej pracy przekonanie, że sięgając w to – osiągam nie swoją 
własną, prywatną szczerość, nie wyznanie szczerości, ale – prawdę. I dlatego 
odczuwam trudność tego i nie ośmielam się nazwać tego manifestem sztuki, mającej 
być...!

Pokolenie liryków było liczne. Ale autor dnia jak co dzień i Nuty człowieczej – 
Czechowicz, był jakby uosobieniem całego tego pokolenia. Szczytem literatury była 
liryka. Liryka nie jako rodzaj literacki, ale jako styl przeżycia literackiego.

A styl przeżycia literackiego był taki mniej więcej: poeta, chcąc tworzyć, odsuwał 
się od zdarzeń, odchodził drogą pod gwiazdami w ciszę i samotność – i tam dopiero 
zaczynała się jego twórczość: „słowa... słowa... słowa...”.
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[Z poezji Andrzeja Trzebińskiego [w:] Jan Szczawiej, Poezja Polski Walczącej 1939–1945, t. 
1, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974]

Ta chwila

W oślepiających zygzakach gałęzi stoi powietrza niebo,
każda z błyskawic złotych zbrojna w owocu grom.
W chłodzie traw
wypalonych przez słońce w rdzy plamy
szukam owocu żywota twojego
owocujący

Niebo w sieciach, w sieciach zygzaków –
Czyjaś dłoń, ale wiem: nie twoja...
Nie ułowisz słońca przelotnego
ni żadnego z przelotnych ptaków:
zgubi się w dali najniższej ostatni żurawi klucz
i nie otworzysz nam nigdy
zagadki
pozostawania

Wiatr błyskawice drzew podda erozji, rozwieje.
Ta chwila zmieni się w drobne – w drobne listeczki.
A ty – wobec zagadki zostania
mający tylko przelotność uśmiechu –
przelotnie się roześmiejesz...

Pozostaniemy.

Granatowe traczostwo

Dal, lecz każda dal, jak szafir i jak lazur. A tych bluz roboczych – granat? – więc 
to dalej...? – To na własną z granatu bluzę spoglądam, opinającą mi pierś. Taki zawód, 
by zapomnieć, kim się jest – poeta... a mimo to pamiętam:

– jestem kolonią korali, co dzień się dzielę i mnożę:
jesteśmy...

• 
1942 -
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– że jeszcze kwiatów nie ma: ani konwalii, ani – stąd
kwiecień.
– i że pochylać się warto nad czymś głębokim jedynie, a nad niskim – nad niskim?
Wiem, wiem. Pogodzony z rzeczywistością będę jak Norwid. Za miastem tracz. 

A to dziwnie,
kiedy tramwaj tanio i potocznie odwozi mię aż tam:
pod samo niebo
i pochylać trzeba plecy tak już nisko.

Czy najbielsze brzozowe szczapy obłok obielił? – Oto piłuję szum i miejsce 
po wildze. Jak Norwid.

Tak stalowej piły nurt, ramion ruch ustalił.
I pogłębiał granatowo od bluzy.
Przy głębokim nurcie piły w pracy cicho toczę. I pracuję pod niebem tak niskim –
więc się schylać? – nad głębią? – nad pracą? –

A gdy wrócę – aby porównać ciche traczostwo nad brzozą z tonem twojej miłości, 
ukrytą w kieszeni korę białą na stół położę.

Z tych lazurów i szafirów dalszy wrócę – granatowy.



3
zagadnienia 

monograficzne

13Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej.

[Tadeusz Borowski, Portret przyjaciela [w:] Opowiadania wybrane, wyd. 5, wybór i układ 
Tadeusz Drewnowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988]

Pośród gruzów ulicy Nowego Światu w Warszawie, zamkniętej 
od południa ruinami kościoła św. Aleksandra, a od północy zwaliskami kościoła 
św. Krzyża i zrekonstruowanym z odłamków pomnikiem Kopernika, trzymającego 
w przestrzelonym ręku strzaskany przez kule wszechświat, niczym szczególnym nie 
wyróżnia się ten tragiczny fragment zrudziałego muru. [...] Ilekroć przechodzę koło 
tego tragicznego muru i słyszę szelest potrącanych nogą liści i szarf, zawsze myślę 
o Andrzeju. Tu zginął w egzekucji ulicznej. [...]

Nie byłem świadkiem jego śmierci, a w życiu jego brałem udział przypadkowy 
i nietrwały, o tyle tylko, że wiedziałem, jak się nazywa, że przyjaźniłem się z nim 
i że go nie lubiłem. Kiedy w bluzie roboczej rżnął drzewo i karczował pnie, pisał 
wtedy niespokojne liryki o granatowym traczostwie, bo bluzę miał niebieską. Kiedy 
zazdrośnie i zachłannie śledził z wysokich pięter swoją dziewczynę, śpieszącą 
do niego chodnikiem, pisał liryk o dziewczynie z lotu.

Nigdy nie wiedziałem, co w nim jest z udania, z pozy, a co z prawdy, z żywego 
człowieka. Wielkie ciemne włosy czupurną falą spadały mu na czoło. Kiedy się 
zacietrzewiał lub kpił z przeciwnika, odrzucał je nagłym ruchem ręki i uśmiechał się 
drwiąco. Wtedy oczy jego błyskały jak żywe srebro. Uchodził za bardzo przystojnego. 
Nieraz kłóciłem się z dziewczętami z konspiracji o Andrzeja, dowodząc, że jego czar 
jest czarem szarlatana. Śmiały się, mówiąc, że on to samo twierdzi o mnie.

To właśnie z nim zdawaliśmy razem maturę. I tylko – tyle. Potem drogi nasze 
rozeszły się. [...]

Stołował się w niemieckiej fabryce, ponieważ nie znalazł się nikt w całej Warszawie, 
kto by człowiekowi temu zechciał dać jeść. Może był zresztą zbyt dumny, aby brać 
tam, gdzie nic nie ryzykował. Podczas obiadu podszedł do niego majster niemiecki 
w towarzystwie dwu gestapowców:

– Pan w tej fabryce nie pracuje. Dlaczego pan je tutaj obiad?
Sprawdzili – nie pracował. Gorzej, miał fałszywe papiery. Nie przyznał się 

do prawdziwego nazwiska. [...]
Zawieziono go na Pawiak. Był w dobrym humorze.
Kto wie, może bym teraz, gdy w celi więziennej mam trochę czasu, może bym 

teraz tę pracę magisterską napisał?
Nie napisał jej. Rozstrzeliwani skazańcy wznosili okrzyki antyniemieckie, wołania 

na cześć wolności. Na dziedzińcu Pawiaka dla oszczędności zdejmowano z nich 
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ubrania i nakładano na nagie ciała papierowe koszule. Dawano im zastrzyki, żeby 
nie szarpali się w więzach. [...] I jego usta, usta poety, zalano gipsem i zamordowano 
go w biały dzień, na głównej arterii stolicy, na oczach zgromadzonych w bramach 
przechodniów.

[„Trzebiński, nowy jakiś polski Nietzsche, / Nim umarł usta miał zagipsowane, 
/ Mur i powolne chmury zapamiętał / Sekundę patrząc czarnymi oczami” – pisał 
w Traktacie poetyckim Czesław Miłosz. Urodzony w 1922 roku Andrzej Trzebiński, 
poeta, dramatopisarz i publicysta, był trzecim w kolejności redaktorem naczelnym 
pisma „Sztuka i Naród”. Został rozstrzelany 12 listopada 1943 roku przez Niemców 
w publicznej egzekucji przy Nowym Świecie w Warszawie. W redakcji „Sztuki 
i Narodu” zastąpił go Tadeusz Gajcy, który poległ w Powstaniu Warszawskim (zob. 
więcej w części szkoleń cyklu „Między dwoma totalitaryzmami”. Fenomen Polskiego 
Państwa Podziemnego, cz. II, dokument nr 9). Znawca środowiska literackiego 
skupionego wokół „Sztuki i Narodu” Maciej Urbanowski napisał: „Trzebiński – 
obok Bojarskiego – był autorem najważniejszych programowych wystąpień, on też 
najbardziej świadomie starał się pełnić rolę duchowego przywódcy całej generacji”].
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4. Tadeusz Hollender

[Z poezji Tadeusza Hollendra [w:] Jan Szczawiej, Poezja Polski Walczącej 1939–1945, t. 1, 
Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974]

Warszawa 1942

Dziś nad twą nocną, martwą ulicą
księżyc wylękły błyska spod chmur,
nocna stolico, martwa stolico,
dziś herbem twoim zburzony mur.

Mur poraniony, pod murem dzieci,
ostre sygnały wojskowych aut,
czarny wrzód getta i w nocy w getcie
przez mordowanych wznoszony gwałt.

Splątane w twoim sercu gościńce,
te, co z zachodu płyną na wschód,

jęczą i drgają, gdy barbarzyńcy
triumfujący tłoczy je but.

Warczące koła i gąsienice
toczą się, plączą, wirują w krąg,
zanim się wtłoczą w twoje ulice,
witane lasem wznoszonych rąk.

Toczą się co dzień szeregi długie,
gniotą ciężarem serce i myśl,
nędza i stryczek. Pawiak i szmugiel
oto twe szare, codzienne dziś.

Ze wszystkich stolic nędzna najbardziej,
najbardziej dumna spomiędzy nich,
bo nienawidzisz, walczysz i gardzisz,
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wciąż wystawiona na wrogi sztych.

Oddana co dzień liczniejszym grobom,
z miast najnędzniejsza, skrzywioną twarz
okrywasz wdowią, ciemną żałobą,
lecz w nieugiętej nadziei trwasz.

Dziś nosisz szaty żałobnej wdowy,
lecz wbrew twym kirom, żałobie wbrew
szyją dla ciebie szaty godowe
białe jak nędza, krwawe jak krew.

Krój reflektorów nożyce strzygły,
miarę myśliwców określił bieg,
czekają pilne bagnetów igły,
ażeby zeszyć ostatni ścieg.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dziś nad twą nocną, martwą ulicą
księżyc w twych ranach broczy jak gwóźdź,
lecz jutro – jutro będziesz stolicą,
jak rosłaś kiedyś – znów będziesz róść.

Znów błysną światła na twych asfaltach,
znów śmiech swobodnie będzie się nieść,
znów w twych teatrach, na twoich szpaltach
zadzwoni polska, swobodna treść
I nad twą nocną w blaskach ulicą
niebo zawstydzi się swoich gwiazd...
– będziesz stolicą, będziesz stolicą,
najbardziej świetną z stołecznych miast.

• 
1942 -
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Do Anglii
sonet

Gdybym, jak lotnik dziejów pod niebo olbrzymie,
lecąc bardzo wysoko, zawisnął nad światem,
nad tobą, stara Anglio, ujrzałbym, jak dymi
las kominów twych fabryk i twoje armaty.

Ujrzałbym twe ruiny, gruzy i nad nimi
wciąż na wschód szybujące twe ptaki skrzydlate
i nie wiedziałbym nawet, jakie wielkie imię
miał ginący w tej chwili w twych morzach bohater.

Błogosławiąc twym dzielnym, co gromią i toną,
tym, którzy są twym grotem i twoją obroną, 
pamiętam, że kark gnieciesz niewolnym milionom.

I widząc, jak dziś walczysz z wściekłością zuchwałą
za swobodę milionów – myślę, że nie mało
płacisz, lecz właśnie taką cenę, jak przystało.

Hellada mówi do Germanii

Ja jestem ziemia grecka, gościnna i słodka,
Skalista i przez morza na strzępy podarta;
Jakąkolwiek treść spotkasz na spłowiałych kartach
Wiedzy, sztuki czy piękna – mnie tylko napotkasz.

Ja jestem jak dziewczyna, cudowna i wiotka,
Młoda własną starością i w trwaniu uparta,
Matka ateńskich kpiarzy, lecz i prostych Spartan,
Dziewicza matka miary i złotego środka.

Barbarzyński przybyszu, co stąpasz zwycięski
I spluwasz obojętnie w moje śliczne morze,
Poznasz tu, żeś w nie swoje przywędrował strony...
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Znam wspanialsze zwycięstwa i dotkliwsze klęski
Niż twoje – i gdy dzikość twoją los przemoże,
Padniesz tu moją martwą chwałą przerażony.

[Tadeusz Hollender (1910–1943) był poetą i publicystą, współtwórcą kultury 
Polski Podziemnej. Przed wojną uczestniczył w życiu literackim Lwowa, był m.in. 
współzałożycielem i redaktorem lewicowego miesięcznika literackiego „Sygnały”. 
Od 1934 roku jeden z czołowych współpracowników „Szpilek”, pisał też m.in. 
do „Buntu Młodych”, „Wiadomości Literackich”, „Kameny”, „Skamandra”. W tym 
samym roku równorzędnie z Anną Świrszczyńską zdobył pierwszą nagrodę w Turnieju 
Młodych Poetów zorganizowanym przez redakcję „Wiadomości Literackich”. W 1936 
roku opublikował tomik poezji Czas, który minął i inne wiersze, a dwa lata później 
zbiór Ludzie i pomniki. Był autorem tłumaczeń z literatury ukraińskiej. Od 1937 
roku mieszkał w Warszawie, rok później wyjechał do Palestyny, zwiedził również 
Grecję, Turcję i Rumunię, co opisał w reportażach z tej podróży. W tym samym roku 
opublikował powieść satyryczną Polska bez Żydów, w której potępił antysemityzm. 
Po wybuchu wojny wyjechał do Lwowa, gdzie przebywał w czasie okupacji sowieckiej, 
m.in. przez pewien czas zimą 1939 roku mieszkał u Brunona Schulza w Drohobyczu. 
W meldunku gen. Stefana Roweckiego do gen. Kazimierza Sosnkowskiego z 8 
lutego 1940 roku błędnie podano, że znalazł się w grupie literatów kolaborujących 
z władzami sowieckimi. Tymczasem Hollender, przed wojną związany z radykalną 
lewicą, jako jeden z nielicznych pisarzy polskich, przebywających pod okupacją 
sowiecką, odrzucił możliwość podpisania rezolucji popierającej najazd sowiecki, 
a następnie współpracy z Sowietami w jakiejkolwiek formie, nie zapisał się również 
do Związku Literatów. Był autorem antysowieckich dowcipów, z których najbardziej 
znanym był następujący: „Ilu żołnierzy stanowi obsługę najnowszego sowieckiego 
czołgu? 52: jeden przy kierownicy, jeden przy hamulcu, reszta – pięćdziesięciu – 
pcha”. Od sierpnia 1941 roku przebywał w Warszawie. Organizował antyniemieckie 
przedstawienia satyryczne w teatrzyku kukiełkowym. Publikował wiersze i utwory 
satyryczne, z których część ukazała się w pismach konspiracyjnych: „Demokrata”, 
„Kultura Jutra”, „Moskit”, w antologiach Jerzego Zagórskiego Słowo prawdziwe 
oraz Stefanii Skwarczyńskiej Wierne płomienie. Niektóre spośród jego utworów 
wydano pośmiertnie w zbiorze Satyry i fraszki. Był redaktorem antologii Anegdota 
i dowcip wojenny (1943), najprawdopodobniej pierwszego zbioru satyrycznego 
tego typu wśród wydawnictw konspiracyjnych w kraju. Pisał również wiersze dla 
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dzieci, m.in. O kotku Albinie (Bajka dla dzieci), Śpiewy dla Ewy. W pierwszym 
konkursie poetyckim zorganizowanym w podziemiu otrzymał pierwszą nagrodę 
(znów jak przed wojną równorzędnie z Anną Świrszczyńską) za wiersz Wspomnienie 
z Grecji. Uczestniczył w akcji „N”. Należał do AK, był współpracownikiem referatu 
literackiego Wydziału Propagandy Mobilizacyjnej „Rój” BIP KG AK. 19 maja 1943 
roku został aresztowany przez gestapo po przemówieniu, które wygłosił podczas 
zebrania robotniczego na Grochowie, i uwięziony na Pawiaku. Według Zdzisława 
Stroińskiego (poety z kręgu pisma „Sztuka i Naród”), który był świadkiem ostatnich 
chwil pobytu Hollendra w celi, pocieszał on pozostałych więźniów, opowiadając im 
o mitycznych greckich herosach. 31 maja 1943 roku został rozstrzelany w ruinach 
getta. Pośmiertnie uhonorowano go, za wiersz Warszawa, drugą nagrodą (razem 
z Tadeuszem Gajcym i Tadeuszem Miernowskim) w konkursie poetyckim 
ogłoszonym przez pismo „Kultura Jutra”].
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5. „...tak rwał się do boju”

[Z listu Stefanii Baczyńskiej do Kazimierza Wyki, 7 I 1947 [w:] J. Andrzejewski, S. 
Baczyńska, T. Gajcy, K. Irzykowski, K.L. Koniński, Cz. Miłosz, J. Turowicz, K. Wyka, Pod 
okupacją. Listy, wstęp M. Wyka, wybór i oprac. M. Urbanowski, Warszawa, Zeszyty Literackie, 
2014]

7 I [19]47 [r.], Warszawa
Szanowny i Kochany Panie!

[...] Ekshumowano groby powstańców na Ratuszu. Znalazłam zwłoki Krzysztofa. 
Nie mogę i nie będę o tym pisała, zresztą wie Sz. Pan może o samym fakcie z prasy.

Pogrzeb wszystkich tych odnalezionych powstańców odbędzie się dnia 14 
stycznia br. o godzinie 8-ej z kościoła o.o. Kapucynów (ul. Miodowa) na Cmentarz 
Powązkowski.

Nie wiem, czy Związek Literatów z Krakowa będzie chciał wziąć jakiś udział 
w pogrzebie. Czy może któryś z Panów przyjedzie?

Ja mieszkam obecnie u pp. Drapczyńskich przy ul. Cecylii Śniegockiej (boczna 
od Rozbratu) nr 10 m. 31. Za kilka dni będę mogła przesłać Wam klepsydry. Może 
rozlepić je w kilku miejscach w Krakowie?

Gdybyście dawali tę wiadomość do prasy, trzeba zaznaczyć, że odnalezienie, 
ekshumacja i pogrzeb z honorami wojskowymi odbędzie się dzięki staraniom grupy 
„Gozdawa”, gdyż nasz Magistrat dość opieszale bierze się do tych spraw. Grupa 
„Gozdawa” zupełnie bezinteresownie załatwia to wszystko, a źródła ich funduszów 
to – składki i karota.

...Więc nareszcie zdobyłam „pewność”, odeszły wątpliwości, odeszły koszmarne 
domysły: jak i gdzie zginął, a z nimi urwała się ta wątlutka nić nadziei, która trzymała 
mnie jeszcze tutaj... Jak teraz żyć?

Stefania Baczyńska

[załącznik:]
Krzysztof Kamil Baczyński. Pseudo: „Krzysztof
Syn Stefanii i Stanisława.
Ur. dn. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie.
Ukończył Gimn[azjum] i Liceum im. St. Batorego w Warszawie 1939 r.
Studia polonistyczne na tajnym uniwersytecie w Warszawie przerywa, wstępuje 

do podchorążówki tajnej i kończy ją. Bierze czynny udział w tzw. Wielkiej Dywersji 
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w Szarych Szeregach aż do wybuchu Powstania.
Należał do grupy „Zośka”, a potem „Parasol”, ale walczy w szeregach grupy 

„Gozdawa” na „Reducie Ratusza”.
Ginie od kuli niemieckiej w początkach sierpnia 1944 r. raniony w głowę.
Koledzy nazywają go „szalonym”, tak rwał się do boju, ginie, jak powiadają, 

w „ekstazie bojowej”.
Napisał słowa i skomponował melodię do kilku pieśni żołnierskich, które śpiewali 

powstańcy, idąc do boju.
O pracach jego i twórczości poetyckiej wiecie sami.
St. B.

[O Krzysztofie K. Baczyńskim zob. w części szkoleń cyklu „Między dwoma 
totalitaryzmami”. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego, cz. II, dokument nr 8]
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6. Jezuita

[Michał Komar, Władysław Bartoszewski, Skąd pan jest? Wywiad rzeka, Warszawa, Świat 
książki, 2006]

[...] Tak się złożyło, że przez pewien czas mieszkałem przy Asfaltowej, nieopodal 
zbudowanego ledwie co domu ojców jezuitów i kaplicy św. Andrzeja Boboli 
u wylotu Rakowieckiej. W 1938 roku śmiertelne szczątki świętego, relikwie, zostały 
sprowadzone z Rzymu do Warszawy. Sfery zarówno kościelne, jak i państwowe 
nadały temu wydarzeniu spory rozgłos. Historycznie rzecz ujmując, szło o krwawe 
konflikty religijne i narodowościowe w drugiej połowie XVII wieku, o spór między 
katolicyzmem a prawosławiem, ale męczeńska śmierć Andrzeja Boboli została 
potraktowana jako symbol współczesnych zagrożeń ze wschodu. Prasa, także 
niekatolicka, zwracała uwagę na budowę kaplicy i jej otwarcie. Chodziłem tam 
często, by wysłuchać kazań czy też raczej referatów ojca Edwarda Kosibowicza 
i pod ich wpływem doszedłem do wniosku, że zakon jezuitów jest takim miejscem, 
w którym będę umiał pogodzić powołanie z pracą pisarza, mówcy, dziennikarza. 
Podzieliłem się tą myślą z księdzem [Józefem] Burakowskim. Prefekt napisał opinię, 
którą (w zaklejonej kopercie) zaniosłem do ojca Kosibowicza. Przyjął mnie herbatą, 
uważnie wysłuchał. To działo się po 28 kwietnia 1939 roku, po pamiętnej mowie 
Hitlera zrywającej jednostronnie pakt o nieagresji, i chyba też po mowie ministra 
Becka, a więc w atmosferze ogólnego napięcia politycznego, przynajmniej wśród 
ludzi myślących. Ojciec Kosibowicz potraktował mnie jak dorosłego człowieka, 
ja zaś poczułem się zaszczycony, gdy powiedział: – Masz siedemnaście lat. Idź 
do wojska, spełnij swój obowiązek. My tę wojnę wygramy. Pobijemy Hitlera. A jak 
wojna się skończy, za rok, przyjdź do mnie, a ja cię przyjmę z otwartymi rękami. 
Czyli, najpierw spełnij obowiązek, poznaj dorosłe życie – i wtedy poważnie zastanów 
się nad decyzją. Mądra rada.

Ponownie spotkałem ojca Kosibowicza w 1943 roku, gdy oprócz służby w Armii 
Krajowej byłem kimś w rodzaju osobistego sekretarza Zofii Kossak, współzałożycielki 
katolickiego Frontu Odrodzenia Polski i Komitetu Pomocy Żydom. Któregoś dnia 
poprosiła mnie, bym jej towarzyszył w ważnej rozmowie u ojców jezuitów. Dodała, 
że spotkamy się ze sławnym kaznodzieją. Jak się wkrótce okazało, ojciec Kosibowicz 
znał Zofię Kossak jeszcze sprzed wojny, cenił jako wybitną pisarkę katolicką. Był 
uradowany spotkaniem. Potem spojrzał na mnie: – My przecież się znamy... 
Przytaknąłem. A on na to: – Miałeś do mnie przyjść... Zmieniłeś zamiar?... Ale skoro 
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jesteś tu z panią Zofią, to widocznie idziesz słuszną drogą... Zacząłem tłumaczyć, 
że w 1940 roku byłem w Oświęcimiu. – Aha, to ty jesteś z tych, co wyszli! Dziękuj 
Bogu!

Rozmowa, którą prowadził z Zofią Kossak, trwała przynajmniej godzinę, 
dotyczyła zaś działań generała Sikorskiego i oceny stosunków między podziemnymi 
organizacjami katolickimi różnych orientacji politycznych, prawicowych 
i nieprawicowych. Słuchałem tego z zaciekawieniem.

W pierwszym tygodniu Powstania Warszawskiego dotarły do mnie 
ogólnikowe informacje o rzezi u ojców jezuitów. Z czasem dowiedziałem 
się o szczegółach. Otóż w podziemiach świątyni przy Rakowieckiej znaleźli 
schronienie mieszkańcy okolicznych domów. Drugiego sierpnia wkroczyli tam 
Niemcy. Ojciec Kosibowicz podszedł do dowodzącego akcją oficera SS i zaczął go 
przekonywać płynną niemczyzną, że na terenie ojców jezuitów są tylko cywile, 
że nie ma broni... Wedle opowieści naocznych świadków, oficer bardzo grzecznie 
zaprosił Kosibowicza na przechadzkę. Przeszli na drugą stronę ulicy, i wtedy 
oficer strzelił swemu rozmówcy w głowę. Tak się zakończył dialog niemieckiego 
oficera z doktorem teologii Edwardem Kosibowiczem, jezuitą, który zginął, 
próbując ratować innych ludzi, czyli w moim rozumieniu stał się męczennikiem, 
a na pewno jest postacią z kręgu Kościoła, o której warto pamiętać, gdy myśli się 
o losach wojennej Warszawy.

[Edward Kosibowicz urodził się w 1895 roku w Nowym Sączu, tam uczęszczał 
do szkoły powszechnej, a później do gimnazjum. W 1909 roku wstąpił do zakonu 
jezuitów. Po celująco zdanym egzaminie maturalnym w gimnazjum przy konwikcie 
jezuickim w Chyrowie ukończył studia filozoficzne w rodzinnym Nowym Sączu, 
a później teologię na uniwersytecie w Hastings w Wielkiej Brytanii, otrzymując 
równocześnie święcenia kapłańskie. W kraju pełnił początkowo posługę 
w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładał 
też antropologię filozoficzną w jezuickim Instytucie Filozofii w Krakowie. 1 września 
1936 roku ten wybitny kaznodzieja, obdarzony również talentem publicystycznym, 
został przełożonym Domu Pisarskiego Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie 
oraz dyrektorem Wydawnictwa Księży Jezuitów i redaktorem naczelnym „Przeglądu 
Powszechnego” – głównego czasopisma jezuitów, z którym był związany od 1924 
roku. Tematyka jego publicystyki odnosiła się m.in. do oświaty (napisał książkę Walka 
o szkołę katolicką), ale poruszał także kwestie polityczne – chociaż sympatyzował 
z obozem piłsudczykowskim, to krytycznie odniósł się do deklaracji politycznej 
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Obozu Zjednoczenia Narodowego. W czasie okupacji niemieckiej uczestniczył 
w tajnym nauczaniu, a w przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego wyznaczył 
kilku młodych jezuitów na kapelanów powstańczych. Zamordowany 2 sierpnia 1944 
roku, kiedy usiłował ochronić cywilów przebywających na terenie domu jezuitów – 
wraz z nim Niemcy zamordowali wówczas około 45 innych osób].
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7. „Ile razy próbowaliśmy ochronić tę tak potrzebną dla Polski 
świetną inteligencję...”

[Adolf Bocheński, Między Niemcami a Rosją, red. Stanisław Jan Rostworowski, Warszawa, 
Wydawnictwo Nałęcz, 1994]

[...] Mówi się o idei XX wieku w Polsce dużo i w sposób bardzo niekonkretny. 
Mało kto zdaje sobie sprawę, że właściwie jesteśmy jej nosicielami już od wieku 
XVI, że ostatnim wielkim jej realizatorem był Józef Piłsudski w roku 1920, że odżyła 
ona obecnie w świetnym sformułowaniu naszej oficjalnej polityki zagranicznej. Jak 
wiek XIX widział kolejne rozpadanie się chorych ludzi Europy, podobnie i w wieku 
XX będziemy prawdopodobnie obserwowali coś analogicznego. Otóż w stosunku 
do tych procesów powinna w polskiej opinii publicznej wykrystalizować się odnośna 
doktryna, odnośna idea. Będzie to idea prometejska. Idea samostanowienia o sobie 
narodów zamieszkujących sąsiadujące z nami państwa. Polska opinia publiczna 
powinna zdać sobie sprawę, że kardynalnym nakazem naszej racji stanu jest 
dążenie do utrzymania na swych granicach jak największej ilości organizmów 
państwowych. Dlatego nierozumne byłyby jakiekolwiek wysiłki w kierunku obrony 
całości ZSRR czy Czechosłowacji. Gra zacznie być dla Polski i jej doktryny ważna, 
gdy wejdzie w grę obrona powstających na gruzach chorych organizmów państw 
przed zagrożeniami innych imperializmów.

Tak wyglądałyby wnioski praktyczne z tych wywodów. Może jednak pożyteczne 
będzie jeszcze raz przejść zasadnicze podstawy teoretyczne, na których doszliśmy 
do ich sformułowania:

I Polityka państw w ogóle, a naszych sąsiadów w szczególności, jest rzeczą 
zmienną. Należy liczyć się z nawrotami korzystnymi dla nas u tych, z którymi 
mamy złe stosunki, niekorzystnymi u tych, z którymi mamy dobre. Każde państwo 
rozporządza jednocześnie kilkoma programami polityki zagranicznej, które mogą 
zyskać dla siebie politykę oficjalną i opinię publiczną. Doświadczenie wykazuje, 
że programy te kolejno przychodzą do głosu. Kto by się liczył np. z tym, że stosunek 
dzisiejszy Rosji i Niemiec do Polski nie ulegnie w przyszłości – może nawet bliskiej 
– zasadniczym zmianom, ten by popełniał ten sam błąd, co człowiek, który w lipcu 
przypuszcza, że w grudniu będzie upał. Dlatego zawsze bezpieczniej jest dążyć 
do rozkładu sąsiadów, jak spodziewać się, że będą z nami w zgodzie.

II Nie należy przeceniać wpływu motywów wypływających spoza państwowej 
racji stanu na politykę państw. Aczkolwiek zupełnie niewątpliwie odgrywały one 
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i odgrywają zawsze pewną rolę, niemniej nigdy ta rola nie dawała się porównać 
z dążeniem do wzmocnienia państwa. Opierać politykę polską na nadziejach, 
że Rzesza Niemiecka będzie wbrew swemu interesowi narodowemu prowadzić 
politykę pochodzącą wyłącznie z niechęci do komunizmu w Rosji, tzn. chcieć 
budować zamki na lodzie, względnie kręcić bicze z piasku.

III W epoce naszej nie można spodziewać się znacznego wzrostu sił 
Rzeczypospolitej i przywrócenia równowagi z sąsiadami drogą pozyskania nowych 
terytoriów. Współczesne państwo wzmacnia się tylko dzięki przyłączeniu prowincji 
zamieszkiwanych przez naród w państwie tym rządzący. Wszystkie inne nabytki – 
jeżeli nie są dobrowolne – przynoszą państwu jedynie osłabienie.

IV Siła państwa jest w dużej mierze odwrotnie proporcjonalna do siły jego 
sąsiadów. Zasada ta oczywiście nie może być przyjęta bez zastrzeżeń. Niemniej jednak 
w generalnych liniach jest prawdziwa. Wobec niemożliwości wzmocnienia państwa 
polskiego – za wyjątkiem Śląska Cieszyńskiego – drogą nabytków terytorialnych, 
jedyna droga do przywrócenia narzuconej od XVII wieku równowagi sił, to rozkład 
wewnętrzny jednego lub kilku naszych sąsiadów i podział ich na parę państw 
nawzajem się zwalczających.

V W naszej epoce wobec siły idei narodowej nie można myśleć o podziale 
jednolitego państwa narodowego na kilka organizmów państwowych. Nawet 
o ile ten podział istnieje od wieków, to zagraża mu szybki koniec, bo tak było we 
Włoszech lub tak jest dziś z Austrią i Niemcami. Jedyna podstawa, na której mogą 
powstawać dziś nowe organizmy państwowe, to idea narodowa, ta która dziś walczy 
z imperializmem sowieckim na Ukrainie, w Białejrusi, w Gruzji i w Azerbejdżanie 
lub na Krymie.

VI Państwo, które pragnie jednocześnie realizować wszystkie swe żądania 
polityczne, względnie jednocześnie wszystkie swe żądania wysuwać, to państwo, 
które z góry swą grę przegrało. Największe sukcesy w polityce zagranicznej ostatnich 
wieków były osiągane polityką ofiary. Jeżeli generacja nasza chce dokonać coś 
naprawdę wielkiego w dziejach Rzeczypospolitej, jeżeli generacja nasza chce nie 
tylko utrwalić dokonane przez Piłsudskiego odrobienie wieku XVIII, ale także 
odrobić wiek XVII, musi wiedzieć, że do wielkich wyników dojść można tylko 
drogę ofiary. Jest to prawda nieprzyjemna, ale najbardziej zasadnicza. Myślmy 
o Cavourze, o Bismarcku o ich metodzie tworzenia wielkich mocarstw.

VII Przynależność naszych prowincji kresowych do państwa zależy przede 
wszystkim od siły państwa, tzn. od jego armii i sytuacji międzynarodowej, nie 
zaś od tak abstrakcyjnych zasad prawnych, jak Principe des nationalités. Każde 
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relatywne wzmocnienie sił państwa polskiego w stosunku do jego sąsiadów, a więc 
w tym wypadku w stosunku do Rosji, przez jej rozkład i podział na kilka państw 
– wzmocni właśnie naszą pewność co do utrzymania w naszych rękach dawnych 
prowincji zabranych i Galicji Wschodniej.

[Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi, Warszawa, Czytelnik, 1990]

Bocheński pochodził z Kresów Wschodnich Polski, z rodziny ziemiańskiej. Jego 
ziemia ojczysta jest dziś w Ukrainie sowieckiej. Brał żywy udział w życiu politycznym 
w Polsce, był autorem wielu świetnych artykułów politycznych, esejów historycznych, 
które ukazywały się w „Buncie Młodych”, „Polityce”, piśmie, które redagował wówczas 
dzisiejszy redaktor paryskiej „Kultury”, Jerzy Giedroyc. Bocheński był aktywnym 
stronnikiem porozumienia polsko-ukraińskiego i na jego odczyty we Lwowie 
w okresach najgorszych tarć między Polakami i Ukraińcami przychodzili równie 
Ukraińcy, jak Polacy. Rzadkie to było w owe czasy, zatrute wzajemną wrogością. Był 
przeciwnikiem konsekwentnym „ślepego nacjonalizmu narodowościowego”. Marzył 
o Polsce nie etnograficznej, ale federacyjnej, wielonarodowej, prawdziwie liberalnej. 
Konserwatysta z przekonań, jego kult tradycji był tak daleko posunięty, że zdawał 
się nieraz anachroniczny. Ale gdy się było temu konserwatyzmowi lepiej przyjrzeć, 
zaskakiwał on zawodowych „postępowców” śmiałością koncepcji i gwałtownością 
ataków na historyczne zakłamania i na to, co zwykł był nazywać „ciemnogrodem”, 
który wykrywał i tępił równie na lewicy, jak na prawicy. [...]

Jeżeli kiedy znałem człowieka, który umiał być aktywnym patriotą i jednocześnie 
obywatelem świata, był nim Adolf Bocheński.

Autor książki Między Niemcami a Rosją uchodził w Polsce za germanofila, dążył 
do dialogu Polaków z Niemcami, znał świetnie historię i literaturę niemiecką. 
Według niego, nie Niemcy, a Rosja jest dla nas groźniejsza. Niemcy w swoim Drang 
nach Osten – twierdził – zabierają nam ziemię, ale budzą świadomość narodową, 
Rosjanie zaś nas wchłaniają. Dojście do władzy Hitlera zniszczyło dla Bocheńskiego 
wszelkie możliwości porozumienia z Niemcami na najbliższą metę. Bynajmniej 
jednak z tej myśli na dalszą przyszłość nie rezygnował. Napaść Hitlera na Polskę 
robi z tego wątłego inteligenta dosłownie legendarnego żołnierza. Przez wszystkie 
pobory odrzucany, wstępuje przecież do wojska we wrześniu 1939 roku, przedziera 
się do Francji. Pierwszy Krzyż Walecznych ma za Narvik, bierze udział w końcowej 
fazie walk francuskich, po przeprowadzeniu całej swej drużyny z Bretanii do Marsylii 
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przerzuca oficerów i szeregowych pod okiem gestapo przez Pireneje do Hiszpanii, 
skąd ci ludzie poprzez Portugalię trafiają do Anglii. Staje się znawcą dróg i ścieżek 
górskich w Pirenejach. Sam po sześciu miesiącach wyrusza na dnie okrętu do Syrii 
i tu wstępuje do Brygady Karpackiej. Tobruk, spalenie wieży strażniczej na tyłach 
nieprzyjaciela, rekordowa ilość patroli w pustyni. Sam opowiadał żartobliwie, 
że łatwiej mu teraz chodzić na czworakach niż na dwóch nogach, dzięki tak licznym 
patrolom, gdzie kilometry wędrował na czworakach, wymacując miny w piasku. 
Nie przeszkadza mu to bynajmniej żyć życiem intelektualnym, dźwiga stale książki 
w swoim plecaku, pisze do pism, do jednodniówek żołnierskich, bierze żywy udział 
w dyskusjach organizowanych przez młodych intelektualistów w Brygadzie. Jedna 
z tych dyskusji była poświęcona dziełom Keyserlinga. Ten świetny oficer ma styl 
osobliwy: kiedy Brygada Karpacka po wytężonej akcji wraca z Libii pod Aleksandrię 
na wypoczynek, Bocheński, wyznaczony jako kwatermistrz, wynajmuje na własny 
koszt Arabów, którzy ustawiają namioty jego oddziałowi, żeby się chłopcy nie 
męczyli, pierwszej nocy nikogo nie wyznacza na wartę przez całą noc, bierze karabin 
i sam ją pełni do rana. Ileż takich „wybryków” opowiadali o nim koledzy. [...]

Pod Monte Cassino, w bitwie o Passo Corno, wyróżnia się znowu, prowadząc 
patrol między bunkrami niemieckimi. Dochodzi pod sam szczyt Monte Cairo. 
Dostaje trzy lekkie rany, ale jego battle-dress jest przedziurawiony dziewięć razy. 
Bocheński żartuje, że go będą podejrzewać w szpitalu, że zrobił te dziury... ołówkiem.

Ile razy próbowaliśmy ochronić tę tak potrzebną dla Polski świetną inteligencję, 
projektowaliśmy wysłanie go jako korespondenta do Algieru. Zawsze odmawiał, 
dodając: „Teraz moje miejsce na froncie, po wojnie przyjdzie chwila, że trzeba będzie 
z Niemcami dialog rozpocząć na nowo, wtedy będę mógł się przydać”. W jego artykule 
o bitwie na Passo Corno, który teraz odczytuję, uderza połączenie ściśle fachowego 
sprawozdania z ciepłym ludzkim spojrzeniem, nie tylko na swoich żołnierzy, dla 
których dałby się w każdej chwili posiekać, ale również na przeciwnika, na Niemców, 
którzy do niego strzelają i do których strzela, na jeńców niemieckich. Nie wygasła 
w nim stara wojenna tradycja rycerska.

W kampanii włoskiej otrzymuje Bocheński Virtuti Militari i drugi Krzyż 
Walecznych, pod Anconą zostaje ranny w pachwinę. Pomimo to w ciągu trzech 
godzin nie schodzi ze stanowiska, raniony powtórnie w prawą rękę, traci 
przytomność, przewieziony do punktu przeładunkowego, na zapytanie o zdrowie 
przez brata odpowiada z irytacją, że to nieinteresujące, bo i tak wyleci na minie. 
Obiecuje jednak się leczyć przez parę tygodni i wykorzystać ten czas na pisanie, 
bierze ze sobą maszynę do pisania i 13 tomów Historii papieży Gregoroviusa, które 
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zamierza w tym czasie przestudiować. Ale już trzeciego dnia, właśnie wtedy, gdy ma 
być przewieziony w głąb kraju do szpitala, ucieka z powrotem na front. Specjalista 
od rozbrajania min, z prawą ręką na temblaku, rozbraja je teraz lewą i w chwili kiedy 
wojsko polskie witane kwiatami wstępuje do zdobytej Ancony, porucznik Bocheński 
ginie przy rozbrajaniu dwudziestej trzeciej tego dnia miny.

Czy Bocheński śmierci szukał, czy jej pragnął? [...]

[Urodzony w 1909 roku Adolf Bocheński był jednym z najwybitniejszych polskich 
pisarzy politycznych okresu międzywojennego. Znakomicie dostrzegł to Józef 
Czapski, który w innym szkicu napisał o nim – niechby nawet z pewną przesadą: 
„Nie ma ludzi niezastąpionych, tak często słyszy się to zdanie – otóż nieprawda – 
są ludzie niezastąpieni. Tego splotu inteligencji okrutnie chłodnej, z charakterem, 
męstwem szaleńczym, wyjątkowej kultury i wiedzy, z hojnością i ciągłym porywem 
serca, już nie spotkamy. Poznamy może umysły równie świetne, ale już nikt nie zajmie 
jedynego miejsca, jakie zajmował Bocheński, nie tylko wśród nas, ale w kulturze 
polskiej i we współczesnej myśli politycznej”].
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8. „Kresy Wschodnie były przez wieki jedną z podstaw kultury 
narodowej, siedzibą zacnych ludzi, miłujących Ojczyznę z całej 
głębi serc prostych i uczciwych…”

[Z przemówienia Kazimierza Sosnkowskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, 
do żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie [w:] Kazimierz Sosnkowski, Wybór pism, wybór 
i oprac. Jerzy Kirszak, Wrocław, Ossolineum, 2009]

Żołnierze!

Z prawdziwym wzruszeniem patrzę na wasze sztandary, a zwłaszcza na sztandar 
wręczony przed paru zaledwie dniami „Kresowej”. Sama jej nazwa budzi uczucia 
przywiązania synowskiego do ziemi, złączonej tak silnie z wielkością Polski. Kresy 
Wschodnie były przez wieki jedną z podstaw kultury narodowej, siedzibą zacnych 
ludzi, miłujących Ojczyznę z całej głębi serc prostych i uczciwych, kolebką naszych 
mężów stanu, naszych poetów i naszych największych żołnierzy. Życzę wam, by 
sztandary wasze opromieniła sława wojenna na szlaku nowych bitew. […]

Żołnierz polski w kraju i na obczyźnie stał się dla świata całego symbolem 
niezłomności Polaków. Naród nasz, choć szczerze pragnął pokoju, rzucił przecież 
na szalę wszystko, co posiadał, by przeciwstawić się niemieckiej żądzy podboju 
i panowania nad światem. Najeźdźca pogwałcił na naszych ziemiach wszelkie prawa 
ludzkie i boskie. Postawił on sobie za cel wykreślenie państwa polskiego na zawsze 
z mapy Europy oraz zepchnięcie narodu polskiego do roli niewolników. Pruski 
drapieżca zagarnął dla Rzeszy niemieckiej prastare ziemie piastowskie, kolebkę 
naszego narodu i państwa. Piśmiennictwo polskie, zabytki starej naszej kultury, 
wiedza i nauka polska, wszystkie te wartości, które są najcenniejszym dorobkiem 
każdego narodu, ulegają stałej i systematycznej zagładzie. Barbarzyński ucisk nie 
ustaje. Obozy koncentracyjne są przepełnione dziesiątkami tysięcy Polaków, a każdy 
dzień przynosi wieści o nowych egzekucjach. Duch polski jest jednak nieugięty. Nasi 
towarzysze broni w kraju nie zaprzestali ani na chwilę bohaterskiej i nierównej walki.

Straszliwa wojna obecna rozproszyła Polaków po całym świecie – od Oceanu 
Lodowatego po Indie, Afrykę wschodnią i zachodnią, aż po Kanadę i Meksyk. 
Jesteśmy wszędzie i na każdym kontynencie i wszędzie wciąż dręczy nas jedna myśl 
i jedna troska. Mówiąc słowami Wyspiańskiego, „jesteśmy chorzy na Polskę”.

[…] Dzisiaj, gdy znajdujemy się pod ostrym obstrzałem niechętnej nam 
propagandy, ostoją naszą jest czyste sumienie i przeświadczenie, że żaden człowiek 
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uczciwy i sprawiedliwy nic zarzucić Polsce nie może. Polacy nie chcą jednak za 
żadną cenę pogodzić się z perspektywą rozbioru jednego z sojuszników na rzecz 
drugiego. Naród nasz, który pierwszy zdecydował się podjąć walkę z hitlerowską 
Rzeszą i walczy nieugięcie, będąc jedynym bodaj okupowanym narodem, który 
nie wydał z siebie Quislinga – nie może znaleźć się w dniu zwycięstwa w sytuacji, 
w której prawa Polski miałyby ulec uszczupleniu. Byłby to zły zaiste start świata ku 
przyszłości, która ma być przecież lepsza, oparta o zasady sprawiedliwości, wolności 
i bezpieczeństwa.

[…] Nasze ziemie kresowe są nie tylko częścią obszaru Rzeczypospolitej, 
ale i cząstką naszej historii i to właśnie z okresu, gdy Polska zdobywała się 
na najwznioślejsze wysiłki myśli państwowej, gdy była ostoją kultury, liberalizmu, 
naszych dziejów, by wspomnieć tylko nazwisko Tadeusza Kościuszki – tak często 
dziś używane. [...]

Żołnierze! Ciężkie chwile mamy jeszcze przed sobą i olbrzymie, nadludzkie 
niemal zadania stoją przed naszym narodem. Musimy na nowo dźwignąć państwo 
polskie z odmętów wojny, o wiele straszliwszej aniżeli poprzednia. Musimy zabliźnić 
niezliczone rany, zadane przez okrutnego wroga naszej Ojczyźnie, jej dorobkowi i jej 
kulturze. Musimy postarać się o to, aby państwo nasze zyskało mocniejsze podstawy 
bytu, aby uznane zostało jako konieczność każdego trwałego układu w Europie. 
Musimy postarać się o to, ażeby odbudowana Polska, zachowując swą odwieczną 
rolę zapory ochronnej przeciwko parciu na wschód zaborczości germańskiej i ducha 
pruskiego, stała się niezbędnym ogniwem współpracy na tym obszarze Europy, który 
pomimo niesłychanego nacisku niemieckiego, zachował w pełni swoje własne oblicze, 
swoją odrębność. Pragnąc przyczynić się do zbliżenia między narodami i dorzucić 
swoją cegiełkę do gmachu współpracy międzynarodowej na polu bezpieczeństwa, 
gospodarki i kultury oczekujemy dla siebie całkowitej niepodległości politycznej, 
która jedynie zapewnić może narodowi polskiemu rodzimy sposób życia, tradycje 
chrześcijańskie i prawo własnego poglądu na wartości istnienia.

[…] Cel marszu jest jeden i wspólny – dla wszystkich prawych Polaków – honor, 
całość, niepodległość i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. […] Na sztandarach 
naszych widnieje słowo „Bóg”. Oddajemy się kornie pod Jego opiekę, wierząc 
w odwieczną mądrość i sprawiedliwość. Na sztandarach naszych widnieje słowo 
„Honor”. Honoru naszego strzec będziemy pilnie i nasz obowiązek żołnierski 
spełnimy do końca. Na sztandarach naszych widnieje słowo „Ojczyzna”. W obronie 
jej praw najświętszych będziemy walczyć u boku sojuszników naszych, dochowując 
im wierności i wiary, ufając niezłomnie, że dzień tryumfu i zwycięstwa wspólnej 
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sprawy będzie i dla Polski dniem słusznej i sprawiedliwej zapłaty.
Towarzysze broni! – Czyste sumienie i poczucie spełnionego obowiązku, wiara 

w moralne ideały ludzkości, pełne zaufanie do wielkich demokracji Zachodu – oto 
broń, może nie słabsza niźli armaty, czołgi i inne środki fizyczne. […]

[Przemówienie Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. broni Kazimierza 
Sosnkowskiego do żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie pod dowództwem gen. 
Władysława Andersa zostało wygłoszone 14 listopada 1943 roku w Palestynie, 
w miejscu postoju 3 Dywizji Karpackiej. Kilka dni później oddziały II Korpusu 
PSZ przeszły do Egiptu. W grudniu 1943 roku zaczęły być przerzucane z portu 
w Aleksandrii przez Morze Śródziemne do Włoch, gdzie mężnie spełniły swój 
wojskowy obowiązek w boju z Niemcami – nie tylko o Monte Cassino. Ziemie 
wschodnie Rzeczypospolitej – mała ojczyzna większości żołnierzy II Korpusu 
PSZ, którzy wraz ze swoimi rodzinami przeszli piekło w Związku Sowieckim – tej 
nieludzkiej ziemi, decyzją przywódców koalicji antyhitlerowskiej – Wielkiej Brytanii, 
Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego podjętą na konferencji w Jałcie 
w lutym 1945 roku – zostały odebrane Polsce i wcielone do ZSRS].
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9. „…wieś została całkowicie spalona i mnóstwo mieszkańców 
wymordowanych”

[I nie widziałem ich więcej wśród żywych… Pacyfikacja Michniowa 12–13 lipca 1943 r. 
w dokumentach i relacjach, wstęp i opracowanie Tomasz Domański, Kraków, IPN, 2013]

Nr 32

1947 luty 28, Suchedniów – Protokół przesłuchania świadka Anny Żołądek 
dotyczący pacyfikacji Michniowa w ramach śledztwa przeciwko Herbertowi 
Böttcherowi

Nr akt Kps. 150/47
Protokół przesłuchania świadka

Dnia 28 lutego 1947 r. w Suchedniowie Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego 
w Kielcach w osobie sędziego Ludwika Jankowskiego z udziałem protokolanta Hess 
Haliny przesłuchał niżej wymienionego świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu 
świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk 
świadek zeznał co następuje:

Imię i nazwisko: Anna Żołądek
Wiek [data urodzenia]: 7 listopada 1915 r.

[…] W dniu 12 lipca 1943 r. we wsi Michniów, gminy Suchedniów, po wyjściu 
na pole zauważyłam żandarmów niemieckich, którzy zatrzymywali mężczyzn 
i grupowali ich w szeregi. Widziałam na własne oczy, jak jednego z takich 
mężczyzn Niemiec zastrzelił z rewolweru, zaś pozostałych mężczyzn Niemcy 
sprowadzili do stodół, które następnie podpalili. Słyszałam strzały i krzyki. Tego 
dnia spalone zostały przez Niemców zagrody Józefa Wątrobińskiego, Walentego 
Dulęby, Antoniego Grabińskiego i Wawrzyńca Gila. Po odjeździe Niemców 
spalonych zagród i pomordowanych osób tego dnia nie oglądałam. Ile osób zostało 
spalonych, nie wiem. Następnego dnia Niemcy ponownie przybyli do Michniowa 
i poczęli wieś ostrzeliwać od strony pola; widziałam, jak jeden Niemiec chwytał 
na łące małe dzieci, które następnie wrzucał do płonącego domu. Tego dnia 
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Niemcy systematycznie poczęli od drugiego końca podpalać domy i budynki 
gospodarskie, mordując ujętych mieszkańców, nie oszczędzając kobiet, starców 
i dzieci, jednocześnie rabowali wszelki dobytek, a zwłaszcza inwentarz żywy. Mnie 
kazano popędzić krowę, przeto dalszego likwidowania wsi i jej mieszkańców 
już nie widziałam, dopiero po powrocie zauważyłam, że wieś została całkowicie 
spalona i mnóstwo mieszkańców wymordowanych. Ocalały jedynie te osoby, które 
zdołały zbiec i ukryć się w lesie. Ilu ludzi łącznie zginęło w ciągu obu dni, nie jest 
mi wiadome, jedynie pierwszego dnia ofiarą zbrodni niemieckiej padli przeważnie 
młodsi mężczyźni. Zeznałam wszystko. Odczytano. Nadmieniam, że żadnego 
z żandarmów nie byłabym w stanie rozpoznać.

Sędzia Okr[ęgowy] Śledczy 

 Protokolant1 Żołądek Anna2

Źródło: AIPN Ra, 108/270, s. 60, oryginał, mps.

Nr 33

1947 marzec 1, Suchedniów – Protokół przesłuchania świadka Bronisławy 
Materek dotyczący pacyfikacji Michniowa w ramach śledztwa przeciwko Herbertowi 
Böttcherowi

[Nr] akt Kps. 150/47
Protokół przesłuchania świadka

Dnia 1 marca 1947 r. w Suchedniowie Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego 
w Kielcach w osobie sędziego Ludwika Jankowskiego z udziałem protokolanta Hess 
Haliny przesłuchał niżej wymienionego świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu 
świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie i o treści art. 107 kpk, 
świadek zeznał co następuje:

1 Poniżej podpis nieczytelny.
2 Poniżej czytelny podpis odręczny.
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Imię i nazwisko: Bronisława Materek
Wiek [data urodzenia] 24 stycznia 1898 r.

[…] W dniu 12 lipca 1943 r. we wsi Michniów, gminy Suchedniów, widziałam 
jak żandarmi niemieccy, po zamknięciu pierścieniem gromady, zgromadzili 
kilkudziesięciu mężczyzn, których podzielili na grupy, a następnie wpędzili do stodół 
i te podpalili. W tym czasie słychać było strzały karabinowe i [wybuchy] granatów, 
a ponadto rozlegały się rozdzierające krzyki wołające o litość i miłosierdzie. 
Po odjeździe Niemców, gdy przybyłam na miejsce spalonych budynków, 
zauważyłam wśród zgliszcz[y] zwłoki pomordowanych i zwęglonych osób. 
Tego dnia zamordowano w ten sposób około 90 mężczyzn, przeważnie w wieku 
młodszym i średnim. Przy czym gajowego Władysława Wikło spalono wraz z żoną 
i siedmiorgiem dzieci. Zaznaczam, że gajowy Roman Malinowski, który usiłował 
wydostać się z płonącego domu, został przez żandarmów ponownie wepchnięty 
do palącego się domu za pomocą długiej żerdzi, bronił on się rozpaczliwie. W ten sam 
sposób żandarmi trzykrotnie wpychali do płonącej stodoły Walentego Grubę. Wielu 
mężczyzn wrzucono żywcem do palących się budynków, które następnie żandarmi 
ostrzeliwali. Operacjom tym towarzyszyły rozdzierające krzyki. Następnego dnia 
Niemcy ponownie przyszli do Michniowa i poczęli wieś ostrzeliwać od strony 
pola, po czym przystąpili do mordowania wszystkich napotkanych mieszkańców 
i systematycznego palenia domów mieszkalnych i budynków gospodarczych, rabując 
wszystek cenniejszy dobytek i inwentarz żywy. Tego dnia ofiarą terroru niemieckiego 
padli przeważnie mężczyźni, kobiety i dzieci. Kiedy żandarmi weszli do mojego 
mieszkania, znajdowałam się tam z dwoma synami, siostrzenicą i trzyletnią wnuczką. 
Na kolanach błagałam Niemca o litość, ten jednak oddał w naszym kierunku serię 
strzałów, zabijając dwunastoletniego syna, piętnastoletniego siostrzeńca, trzyletnią 
wnuczkę. Ja zaś i pozostały dziewięcioletni syn zostaliśmy ranieni. Po wyjściu tego 
żandarma, a jeszcze przed nadejściem tzw. podpalaczy, udało mi się wypełznąć 
z mieszkania, zabrać rannego syna i dowlec się do kartofliska, gdzie przeczekaliśmy 
do wieczora. Tego dnia skutków bestialstwa niemieckiego nie byłam w możności 
i stanie oglądać, musiałam bowiem ratować siebie i syna. Pomocy lekarskiej udzielili 
mi lekarze Witold Poziomski i Józef Dziurzyński w Suchedniowie.

Od tej chwili straciłam zupełnie zdrowie […]. Nazwisk oprawców niemieckich 
nie znam i dzisiaj nie potrafiłabym ich rozpoznać. Nie zauważyłam, aby ktoś 
z mieszkańców Michniowa udzielał Niemcom jakiejkolwiek pomocy. Pozostali 
mieszkańcy cierpią obecnie na różne dolegliwości fizyczne, a ponadto zdradzają 
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objawy lęku, apatii i całkowitego zniechęcenia. Zeznałam wszystko. Odczytano.

Sędzia Okr[ęgowy] Śledczy 3Protokolant  

Świadek4 

Źródło: AIPN Ra, 108/270, s. 61–62, oryginał, mps.

Nr 34

1947 marzec 1, Suchedniów – Protokół przesłuchania świadka Witolda 
Poziomskiego dotyczący pacyfikacji Michniowa w ramach śledztwa przeciwko 
Herbertowi Böttcherowi

Protokół przesłuchania świadka

Dnia 11 maja 1947 r. w Kielcach Sędzia Śledczy rejonu Sądu Okręgowego 
w Kielcach […] w osobie sędziego Ludwika Jankowskiego […] przesłuchał niżej 
wymienionego w charakterze świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka 
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania [...] świadek zeznał co następuje:

Imię i nazwisko: Witold Poziomski
Wiek [data urodzenia]: 16 grudnia 1876 r.
[…]
Zajęcie: adoktór [lekarz] medycynya

[…]
W związku z pacyfikacją awsi Michniówa, gminy Suchedniów, dokonaną przez 

Niemców w dniach 12 i 13 lipca 1943 r. udzielałem opatrunków i pomocy lekarskiej 
całemu szeregowi ofiar bestialstwa ażandarmerii niemieckieja. Pacjenci ci opowiadali 
mi, że byli wpychani żerdziami do płonących domów, gdzie im się jednak udało 
skryć w piwnicach, w kryjówkach poza murami lub też zakopywać się w nawozie 
obok domu. Niemcy strzelali do domów, w których byli zamknięci mieszkańcy 
Michniowa. Wyskakujących z płonących domów dobijali i ranili strzałami. Dzieci, 
a nawet niemowlęta, były wydzierane z rąk matek i wrzucane do płonących domów. 

3 Poniżej podpisy nieczytelne.
4 Poniżej czytelny podpis odręczny Bronisł[awa] Mater[ek].
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Jedna z opatrywanych przeze mnie kobiet wyczołgała się z takiego domu na plecach 
podpierając się piętami i łokciami. Nazwisk tych pacjentów nie pamiętam, w każdym 
razie stwierdziłem u nich rany postrzałowe, oparzeniowe oraz spowodowane 
uderzeniem kolbą. Ludność Michniowa była całkowicie bezbronna i żadnego oporu 
nie stawiała. Odczytano.

Sędzia Okr[ęgowy] Śledczy5 

Dr Witold Poziomski6 

Źródło: AIPN Ra, 108/270, s. 73–74, oryginał, mps, rękopis.

Nr 35

1947 marzec 1, Suchedniów – Protokół przesłuchania świadka Karola Sobochy, 
dotyczący pacyfikacji Michniowa w ramach śledztwa przeciwko Herbertowi 
Böttcherowi

Nr akt Kps. 150/47
Protokół przesłuchania świadka

Dnia 1 marca 1947 r. w Suchedniowie Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego w Kielcach 
w osobie sędziego Ludwika Jankowskiego z udziałem protokolanta Hess Haliny 
przesłuchał niżej wymienionego świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka 
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk, świadek 
zeznał co następuje:

Imię i nazwisko: Karol Sobocha
Wiek [data urodzenia]: 24 marca 1900 r.

[…] W dniu 12 lipca 1943 r. około godziny czwartej rano we wsi Michniów, gminy 
Suchedniów zauważyłem żandarmów niemieckich, okrążających gromadę. Zabrałem 
kosę i udałem się na pobliską łąkę, skąd obserwowałem posunięcia żandarmów. 
5 Poniżej podpis nieczytelny.
6 Poniżej czytelny podpis odręczny.
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Około godziny dziesiątej zauważyłem, że żandarmi ściągają ze wsi mężczyzn 
w wieku młodszym i średnim, których grupami wprowadzają do zabudowań 
gospodarskich. Około godziny dwunastej żandarmi stodoły te podpalili, przy tym 
dały się słyszeć strzały, jęki oraz wołanie o litość i miłosierdzie. Zostało spalonych 
kilka stodół i domów mieszkalnych oraz gajówka. Po odjeździe Niemców, kiedy 
udałem się na miejsce kaźni, zobaczyłem tam zwęglone i popalone zwłoki, trudne 
już do rozpoznania. Szczątki leżały przeważnie na jednym stosie, co by wskazywało, 
że mordowani podczas pożaru zgrupowali się w jednym miejscu i obejmowali 
wzajemnym uściskiem. Tego dnia zostało w bestialski sposób zamordowanych 
przeszło 90 mężczyzn, zaś gajowy [Władysław] Wikło został spalony łącznie z żoną 
i siedmiorgiem dzieci. Następnego dnia również przybyli do Michniowa żandarmi 
i wtedy to przystąpili do systematycznego palenia całej wsi i mordowania wszystkich 
mieszkańców, którzy nie zdołali ocalić się ucieczką. Mordowali wszystkich bez 
wyjątku, przeważnie starców, kobiety i dzieci, te osoby bowiem nie przewidywały 
grożącego im niebezpieczeństwa. Mnóstwo osób, w tym i dzieci, było wrzucanych 
żywcem do palących się budynków. Mordom tym towarzyszyło rabowanie 
cenniejszego dobytku, a zwłaszcza inwentarza żywego. Kiedy powróciłem do wsi 
rozpoznałem w zgliszczach zwłoki mojej żony i dwóch sąsiadek. W ten sposób 
zostało zamordowanych przeszło 210 osób, a spalonych 87 domów mieszkalnych 
i znacznie więcej budynków gospodarskich. Obecnie wieś Michniów nie reprezentuje 
żadnej wartości ekonomicznej, pozostali zaś przy życiu mieszkańcy są przygnębieni 
i pożerani7 specyficzną depresją duchową, wreszcie utracili oni całkowicie zdrowie. 
Zeznałem wszystko. Dodaję, że nazwisk oprawców niemieckich nie znam i nie 
potrafiłbym ich rozpoznać.

Sędzia Okr[ęgowy] Śledczy Protokolant8 

Świadek9

 

Źródło: AIPN Ra, 108/270, s. 63, oryginał, mps.

Nr 36

7 Tak w tekście.
8 Poniżej podpisy nieczytelne.
9 Poniżej czytelny podpis odręczny.
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1947 lipiec 26, Suchedniów – Protokół przesłuchania świadka Zofii Materek, 
dotyczący pacyfikacji Michniowa w ramach śledztwa przeciwko Herbertowi 
Böttcherowi

Nr akt Kps 513/47
Protokół przesłuchania świadka

Dnia 26 lipca 1947 r. w Kielcach Sędzia Śledczy rejonu Sądu Okręgowego 
w Kielcach […] w osobie sędziego Ludwika Jankowskiego […] przesłuchał niżej 
wymienionego w charakterze świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka 
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania [...] po czym świadek zeznał 
co następuje:

Imię i nazwisko: Zofia Materek
Wiek [data urodzenia]: 25 kwietnia 1915 r.

[…] W dniu 12 lipca 1943 r. o świcie Niemcy okrążyli nasz dom, do którego 
następnie weszło kilku żandarmów; zabrali oni mojego męża Teofila Materka 
i uprowadzili w krzaki na badanie; kiedy następnie przechodziłam koło tego 
miejsca, zauważyłam męża zbroczonego we krwi, niedającego żadnych oznak 
życia; później mnie zaprowadzili w głąb lasu i tam straciłam przytomność. Tego 
samego dnia wywieziono mnie do Kielc, a później do Oświęcimia, skąd powróciłam 
po odzyskaniu niepodległości10. Przebiegu całej mordowni nie widziałam, gdyż 
mnie pierwszego dnia uprowadzono; następnego dnia zginęło troje moich dzieci 
oraz trzech rodzonych braci, matka i siostra. Męża i ojca wywieziono do Oświęcimia, 
skąd dotąd nie powrócili. Odczytano.

Sędzia Okr[ęgowy] Śledczy11 

Materek Zofia12

Źródło: AIPN Ra, 108/270, s. 106–107, oryginał, mps, rękopis.

10 Tak w tekście.
11 Poniżej podpis nieczytelny.
12 Czytelny podpis odręczny.
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10. „Ofiarami mordów byli wszyscy Polacy bez względu na wiek 
i płeć”

[Relacja Stanisławy Mogielnickiej z d. Ziemiańskiej, byłej mieszkanki wsi Zagaje (gm. 
Podberezie, pow. Horochów), spisana w 1994 r. [w:] Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, 
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, 
t. 2, Warszawa, Wydawnictwo von Borowiecki, 2000]

Tragiczne dni w Zagajach

[...] Nadszedł rok 1943, straszny i okrutny. 12 lipca to był poniedziałek. Rano 
nadeszła, do naszej wioski, wiadomość o wymordowaniu ludzi w kościołach, 
w Porycku [gm. Poryck, pow. Włodzimierz Wołyński], Kisielinie [gm. Kisielin, 
pow. Horochów]. Ludzie chodzili po wiosce bardzo niespokojni, przeczuwając 
nadchodzącą tragedię. Około południa, zaczęły wjeżdżać do wioski wozy na których 
siedzieli uzbrojeni mężczyźni, ubrani byli po cywilnemu, byli to Ukraińcy. Niektórzy 
mieszkańcy mówili, że może tylko przejeżdżają przez naszą wioskę, ale tak się nie 
stało. Ja byłam za mała, by zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje, miałam wówczas 
osiem lat. Wiedziałam tylko, że nie wolno było mi się oddalać od mamy i rodzeństwa. 
Ojca przy nas nie było, był w tym czasie u swojego brata Stanisława Ziemiańskiego, 
by naradzić się, co robić. Ja z mamą i rodzeństwem staliśmy u sąsiadów na podwórzu, 
byli to krewni mojej mamy. Zgromadziło się tam bardzo dużo ludzi.

Nagle rozległy się ze wszystkich stron strzały, na furmankach nikogo już nie 
było, ludzie zaczęli krzyczeć. Na podwórze wbiegł mój ojciec, krzyknął do mamy: 
„Uciekaj za mną z dziećmi” (było nas pięcioro rodzeństwa). Ja zaczęłam biec za 
ojcem w pole, nie wiedząc, że mama z rodzeństwem została na podwórzu. Ojciec 
po przebiegnięciu z dwieście metrów zawrócił i wziął mnie na ręce, mówiąc „Nie 
możemy biec dalej, bo wioska jest okrążona przez Ukraińców uzbrojonych w widły, 
kosy i łopaty”. Weszliśmy w zboże, które nie było na szczęście jeszcze skoszone, dało 
ono schronienie kilkunastu osobom. W zbożu siedzieliśmy do zmroku, słyszeliśmy 
krzyki, jęki, strzelaninę, wioska częściowo płonęła. Pod osłoną nocy, ojciec wziął 
mnie na ręce, wyszliśmy ze zboża i szliśmy w kierunku Stojanowa [pow. Radziechów, 
woj. tarnopolskie], 10 km od naszej wioski. Szliśmy tylko polami, bo po drogach 
jeździli Ukraińcy na koniach lub furmankami.

Do Stojanowa weszliśmy skoro świt, tam już czuliśmy się bezpieczni. Byłam cała 
mokra od rosy, a nogi, bose, miałam strasznie pokaleczone. Weszliśmy na drogę i ojciec 
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powiedział „Zostaliśmy sami, wszyscy nie żyją” i bardzo się rozpłakał, ja również 
przez całą drogę płakałam. Pierwsze kroki ojciec skierował do kościoła, na plebanię, 
obudził księdza, opowiedział, co się stało. Ksiądz narzucił na siebie płaszcz, wszedł 
na dzwonnicę i zaczął bić w dzwony, zaczęli się zbiegać ludzie, pytając, co się stało. 
Ksiądz oznajmił, że w Zagajach banderowcy wszystkich wymordowali. Prosił ludzi, 
by weszli do kościoła, bo będzie odprawiał nabożeństwo za pomordowanych. 
Wszyscy weszli do kościoła i my również z nimi, ja ciągle płakałam, bo było mi 
zimno, byłam cała mokra i miałam bardzo pokaleczone nogi. Podeszła do mnie 
jakaś kobieta i okryła mnie dużą chustką. Jak się trochę ogrzałam, to zasnęłam. Nie 
pamiętam, kiedy mnie wynieśli z kościoła, obudziłam się, będąc w łóżku, przebrana 
i sucha. Było już chyba koło południa, wyszłam na ulicę i zobaczyłam mojego ojca. 
Stał z mężem kuzynki Antonim Szubertem, który też sam uciekł, kuzynka została 
zamordowana. Dwie swoje córki odnalazł po dwóch tygodniach we Lwowie, uciekły 
z ciocią i babcią. Po pewnym czasie zaczęli nadchodzić inni niedobitkowie, przyszła 
pani Pikotowska z trzema synami i malutkim czteroletnim synkiem swojego brata 
Zygmunta Madury. Oboje rodzice małego zostali zamordowani, pani Pikotowskiej 
rodzice i dziewiętnastoletnia córka Weronika, również została zamordowana. [...] 
Ze strony mamy z całej rodziny nikt się nie uratował, wszyscy zginęli. Po dwóch 
miesiącach mój ojciec ze swoim bratem i szwagrem oraz jeszcze paru mężczyzn, 
pojechali do Horochowa, a stamtąd do Zagaj. To co zapamiętałam, jak opowiadał 
ojciec, to było straszne – wioska częściowo była spalona, studnie wszystkie 
zapełnione dziećmi, moje dwie siostry były wrzucone do studni u sąsiadów, ojciec 
poznał po sukienkach. W tym dniu w naszej wiosce Zagaje zostało zamordowanych 
przez banderowców ukraińskich 236 osób, 50 osób uciekło, a 18 osób wywieziono 
na roboty do Niemiec w 1942 r.

[...] Przez wszystkie lata największym moim pragnieniem było, by raz jeszcze 
w życiu zobaczyć miejsce mojego urodzenia. Marzenie to spełniło się dopiero 
w 1994 r., pojechałam na Wołyń z wycieczką 8 czerwca 1994 r. Po 51 latach stanęłam 
ponownie na mojej rodzinnej ziemi. Uciekałam jako 8-letnie dziecko, a wróciłam 
59-letnią kobietą, zmęczoną życiem, strasznymi przeżyciami i nieszczęściami. Z mojej 
wioski Zagaje nic nie pozostało, po jednej stronie drogi rosły buraki, a po drugiej – 
skoszona trawa. Była to wioska z pięknymi sadami, 50 gospodarstw zniknęło. Na ten 
widok dostałam szoku, szłam tą drogą, zapalałam znicze co kilka metrów po jednej 
i po drugiej stronie, krzyczałam z rozpaczy i bólu, dlaczego to się stało? i za co takie 
okrucieństwo? co winne te dzieci, kobiety, starcy? Jak człowiek człowiekowi może 
zgotować taki okrutny los? takie piekło na ziemi? [...]
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[Relacja Łucji Arczyńskiej z d. Bogdanowicz, byłej mieszkanki osady Janowa Dolina 
(gm. i pow. Kostopol), datowana 25 lipca 1991 r. [w:] Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, 
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, 
t. 2, Warszawa, Wydawnictwo von Borowiecki, 2000]

Mieszkałam od 1927 r. w Janowej Dolinie, pow. Kostopol, gdzie była kopalnia 
bazaltu. Cała Janowa Dolina usytuowana była w lesie.

Przed wojną Janowa Dolina bardzo się rozbudowała i powstało piękne osiedle 
domków urzędniczych, drewnianych w stylu góralskim, otoczone lasami, a ulice 
i chodniki brukowane.

Mieszkałam wraz z mężem i dwojgiem dzieci przy ulicy Zet nr 4, w tym samym 
budynku mieszkali moi Rodzice z bratem. Ojciec Bronisław Bogdanowicz pracował 
w biurze kopalni jako księgowy, natomiast mój mąż, Witosław Arczyński, jako 
inżynier. Dyrektorem kopalni był inż. Szutkowski.

Zbliżały się święta wielkanocne 1943 r., w domach naszych było wszystko 
przygotowane do świąt.

Z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek w nocy obudziły mnie krzyki i olbrzymi 
blask pożaru domów oraz nawoływania Ukraińców. Zbudziłam męża i dzieci. 
Zaczynał palić się nasz dom, a Ukrainiec krzyczał: Żeńka, pidpałaj dwery, więc oknem 
uciekli mąż z córką, lat 8 i synem, lat 6, a ja zostałam, chcąc schwycić coś z odzieży 
dziecięcej, ale w tym popłochu i strachu nic nie wzięłam i również wyskoczyłam 
oknem. Strzelając za mną, Ukrainiec ranił mnie w nogę i ranę tę mam do dziś – jest 
nie do zagojenia.

Ojciec mój, gdy spostrzegł, co się dzieje, pobiegł naprzeciwko budzić sąsiadów, 
a Mama z bratem, lat 10 dobiegła do nas do lasu. Gdy Ojciec wyszedł z domu, 
Ukrainiec był tuż przy drzwiach, napadł go, postrzelił i spalił żywcem w ogródku 
obok wejścia do domu.

Sąsiedzi, których Ojciec [miał] budzić, byli ukryci w piwnicy i tam spłonęli – 
[nazywali się] Zakaszewscy.

Kryjąc się w lesie, widzieliśmy, jak Ukraińcy, których przyjechało wozami bardzo 
dużo, okradali podpalane mieszkania, ładując zdobycz na wozy, oraz jak w okrutny 
sposób znęcali się nad naszymi wieloletnimi sąsiadami, przywiązując do drzew, 
odcinając kończyny, strzelając lub podpalając.



10
zagadnienia 

monograficzne

43Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej.

[Relacja Reginy Falkowskiej z d. Wojdat, byłej mieszkanki kolonii Górnej (gm. Ludwipol, 
pow. Kostopol), datowana 20 stycznia 1994 r. [w:] Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, 
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, 
t. 2, Warszawa, Wydawnictwo von Borowiecki, 2000]

Urodziłam się w 1929 r. w Górnej kolonii, gmina Ludwipol. Pochodzę z rodziny 
Wojdatów. Mieliśmy gospodarstwo rolne. Miałam kochanych rodziców [Stanisława 
i Helenę], siostrę [Wincentynę, lat 18] i brata [Henryka, lat 11]. Górna kolonia liczyła 
około 30 rodzin. [...] Była otoczona ukraińskimi wioskami.

W 1943 r., 26 czerwca nasza kolonia została okrążona przez bandy ukraińskie. 
Rodzice i brat w tym czasie przebywali w mieszkaniu, a ja byłam na ogrodzie. 
Kiedy usłyszałam strzały i przerażające krzyki ludzi, nie wiedziałam, gdzie mam iść 
i co robić, przez chwilę stanęłam i patrzyłam, co się działo. Wszystkie podwórka były 
gęsto zapełnione banderowcami – bili, rąbali siekierami, nożami, mordowali [w] 
okrutny sposób. Szli gęstym pasem, żywej duszy po sobie nie zostawiali, wszystko 
palili.

Naraz usłyszałam głos mego stryjka, który wołał swego syna, żeby uciekał za 
nim, ale ten syn już nie zdążył uciec. Wtedy ja szybko podbiegłam do stryjka [Jana 
Wojdata], a było to w polu, i wtedy ze stryjkiem uciekaliśmy przez pola, żeby gdzieś 
się można było skryć. Oni byli wszędzie. Poszliśmy do rzeki, była to rzeka Słucz, dość 
głęboka. Chcieliśmy przejść na drugą stronę rzeki, kiedy wyszliśmy na pół rzeki, 
a woda sięgała mi do brody, wtedy padł strzał z drugiej strony rzeki – widziałam jak 
zza krzaka [banderowiec] kierował do nas karabin. Naraz strzelił, ale strzał nie był 
trafny, kula chlupnęła obok nas. Wyszliśmy z tej rzeki, udaliśmy się w kierunku skał 
i głębokich jarów, uważaliśmy, że ich tam nie ma. Kiedy wchodziliśmy do takiego 
jaru, naraz widzimy, może około 15 metrów przed nami, staje banderowiec, lufa 
karabinu skierowana do nas. I to już był dla nas koniec, nie było czasu do namysłu. 
Ja w tym momencie skręciłam w bok, zrobiłam takie jakby półkole, weszłam między 
kamienie, skuliłam się, oczy zamknęłam, żeby nie widzieć tego, co będzie w pierwszej 
chwili robić ze mną, żeby nie widzieć noża albo siekiery. W tym momencie strzelił 
do stryjka, naraz stryjek upadł, jeszcze chwilę jęczał i po chwili skonał, było to tuż koło 
mnie. Wszystko słyszałam, ale oczy nadal miałam zamknięte, naraz słyszę, że chodzi 
wkoło mnie, a był to już zmrok, a z tamtej strony rzeki banderowiec widział, gdzie ja 
weszłam i woła na tego, który mnie szuka, i kieruje go gdzie ma iść, i [ten] tak nadal 
chodzi wkoło mnie. Słyszę wyraźnie jego chodzenie. I do dziś wierzę tylko w to, 
że to było przeznaczenie, że to była mocna ręka, że mu oczy zasłoniła, bo przecież 
chodził wkoło mnie i szukał. Ja w tej skale przesiedziałam całą noc, bo oni tam byli 
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całą noc, i następny dzień, i ja nie mogłam wyjść z tej kryjówki. [...]
Okropny szok przeżyłam, kiedy odnalazłam swoją rodzinę pomordowaną. 

Przerażający to był widok dla mnie, kiedy zobaczyłam, jak moi Rodzice, Siostra 
i Brat leżą pomordowani, a Siostra żywcem spalona w stodole. Nie mogłam się 
z tym pogodzić, za co ich zamordowano. To się nie da opisać, jak ja przeżywałam. 
To było straszne. Rodzice w tym czasie, kiedy nastąpiło morderstwo, schowali się 
do piwnicy, ale kiedy zaczęło się palić mieszkanie, oni wyszli z piwnicy i uciekali 
do lasu, ale nie zdążyli się skryć, zostali pomordowani. Opowiadał mi o Rodzicach 
naoczny świadek Wilczyński Jan, który był razem z moimi Rodzicami i on ocalał. 
A ja zostałam sierotą (w wieku lat 14), bez Rodziców i Rodzeństwa, bez dachu nad 
głową, i bez jakichkolwiek środków do życia. [...]
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[Relacja Eweliny Hajdamowicz z d. Bagińskiej, byłej mieszkanki kolonii Lipniki (gm. 
Berezne, pow. Kostopol), bez daty (z początku lat 90.) [w:] Władysław Siemaszko, Ewa 
Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 
1939–1945, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo von Borowiecki, 2000]

Ostatnia noc w Lipnikach
Lipniki – wieś polska w gm. Berezne, powiatu kostopolskiego na Wołyniu. Była 

to wieś o zabudowie zwartej, otoczona koloniami, zamieszkanymi w dużym stopniu 
przez ludność polską.

W styczniu 1943 r., gdy zaczęły się szerzyć mordy rodzin polskich przez bandytów 
ukraińskich, zorganizowano samoobronę, a do wsi stopniowo ściągali Polacy 
mieszkający w otaczających koloniach.

Tragedia rozpoczęła się 26 marca 1943 r. o godzinie 2 w nocy. Wieś okrążono, 
rozpoczęła się straszna strzelanina, pociski zapalające leciały jak gwiazdy. Drewniane 
zabudowania kryte słomianymi strzechami płonęły. Skąpa samoobrona zdawała 
sobie sprawę, że wsi obronić się nie da. Kierowano więc mieszkańców do centrum 
wsi, żeby następnie wyprowadzić ich do odległego o 4 km majątku Zurno [gm. 
Berezne, pow. Kostopol], gdzie stacjonowali Niemcy.

Niestety nie udało się zrealizować tego planu w pełni. Ludzie zaczęli uciekać 
w różnych kierunkach. Mordowano ich strasznie. Ginęli od kul, bagnetów, 
siekier, w płomieniach płonących domów, do których wrzucano ludzi przez okna, 
w studniach. Zamordowano łącznie 182 osoby.

Wybiegliśmy z całą rodziną z domu do rowu melioracyjnego, który prowadził 
do zagajnika. Nie uszliśmy jednak daleko, gdyż tam czekali już bulbowcy i krzyczeli: 
Kuda polacka mordo, tut was wyryżem. Nie mieliśmy więc innego wyjścia, jak wrócić 
do rowu. Za nami wpadli również bandyci. Strzelali i rzucali granaty.

Zginęła [moja] siostra, a mój dwuipółletni syn, którego niosła, płakał, że boli go 
rączka. Rozejrzałam się za nim i w kierunku wsi. W tym momencie kula przeszyła 
mi głowę. Straciłam wzrok. Słyszałam jednak wołające o pomoc dziecko. Położyłam 
więc młodszego siedmiomiesięcznego syna między pomordowanymi, a sama 
poszłam i zabrałam z rąk nieżyjącej siostry Zosi starszego, który – jak się okazało – 
był dwukrotnie ranny w rączkę. Następnie wróciłam z nim, czołgając się przez trupy 
i wyczuwając kilkakrotnie granaty, które nie eksplodowały, do młodszego.

W pewnej chwili usłyszałam głosy: Tuda, tam szcze żywyje. Nawołujący głos był 
znajomy. Wołał Ukrainiec z naszej wsi, jeden z przywódców. Zaczęłam go błagać, 
żeby nie zabijali dzieci. Poznał mnie, gdyż pracował z moim mężem w Radzie 
Wiejskiej. Powiedział, żebym się nie bała. Posłyszałam jednak tupot nadbiegających 



10
zagadnienia 

monograficzne

46Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej.

i słowa: Budem perekoluwaty pul szkoda. Ponowiłam więc błaganie o niezabijanie 
dzieci. Stojący przy mnie Ukrainiec uspokoił mnie, a do nadbiegających powiedział, 
że tu już nie ma nikogo żywego. Odeszli, on również. Pozostałam z dziećmi wśród 
pomordowanych.

Miałam nie tylko przestrzeloną głowę i nic nie widziałam, ale również draśniętą 
czaszkę i osiemnaście dziur w chustce, którą miałam na głowie.

Mieszkańcy Lipnik, którym udało się uciec do majątku Zurno, zwrócili się 
o pomoc do Niemców. Nie uzyskali jej. Jedynie tłumacz Polak wszedł z karabinem 
maszynowym na wieżę ciśnień i zaczął strzelać w kierunku Lipnik. On uratował 
nam życie, gdyż napastnicy uważali, że jedzie odsiecz, uciekli w popłochu ze wsi, 
zostawiając rannych i pomordowanych.

Mąż odnalazł nas dopiero rano. Wtedy obandażowano mi głowę ręcznikiem. 
Byłam sanitariuszką [Samoobrony Lipniki], pierwsza potrzebowałam jednak 
pomocy, zostałam bez oczu. Mnie i innych rannych załadowano na wozy zaprzężone 
w przygodnie złapane spłoszone pogromem konie i odwieziono do szpitala 
w Bereznem. Tam dopiero, za murami szpitala, otrząsnęłam się i zdałam sobie 
sprawę [z tego], co przeżyłam, jak straszną noc. Zginęli najbliżsi, nie mam oczu, 
a dzieci malutkie, dom spalony, nic nie zostało, grozi nam nędza.

Przeżyliśmy jednak, ale do Lipnik już nie wróciłam. Przedostaliśmy się 
do Kostopola, a stamtąd przesiedlono nas do Kwidzyna, gdzie wychowaliśmy trzech 
synów. Trzeci urodził się w Kwidzynie.

Pomordowanych w Lipnikach pochowano we wspólnej mogile obok spalonego 
Domu Ludowego. Z najbliższej rodziny zginęli: ojciec – Adolf Bagiński (76 lat), 
siostra Zofia (20 lat), bratowa – Antonina (47 lat), jej syn – Mietek (17 lat), a z dalszej 
rodziny około 50 osób.

[Kolonia Lipniki, składająca się z 55 domów, szkoły i Domu Ludowego, została 
w całości zniszczona przez Ukraińską Powstańczą Armię. W miejscu Lipnik 
pozostała jedynie polna droga, wzdłuż której do 1943 roku stały polskie domostwa].
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[Relacja Wiktora Kołodyńskiego, byłego mieszkańca kolonii Parośla I (gm. Antonówka, 
pow. Sarny), spisana w 1991 r. [w:] Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, t. 2, 
Warszawa, Wydawnictwo von Borowiecki, 2000]

Zmarli zobowiązują żyjących

[...] Mama powiedziała, że chyba nas pomordują, na co ojciec nic nie odpowiedział. 
Siedział ze spuszczoną głową, bez słowa. Mama, modląc się półgłosem, prosiła Boga, 
by jej dzieci nie zostały sierotami.

Po dłuższym czasie do sypialni wszedł dowódca z miną bardzo zadowoloną, za 
nim kilku bandytów rozebranych do koszul, roześmianych. Dowódca powiedział 
nam: „Musicie się położyć, my was powiążemy, żeby Niemcy was nie skrzywdzili za 
przetrzymywanie i karmienie partyzantów”. Rozkazał położyć się twarzą do podłogi 
i nastąpiło bestialskie mordowanie, rąbaniem naszych głów siekierami. Oprawców 
było wielu, gdyż mordowano nas prawie jednocześnie. Mordercy przebywali 
w naszym domu w dalszym ciągu, ucztując. W czasie mordowania słyszeliśmy krzyk 
mamy, która kątem oka musiała widzieć mordowanie dziadka, babci i ojca (swego 
męża), gdyż leżała obok niego. Po chwili ucichła. My – [ja] z siostrą – leżeliśmy 
nieco dalej obok kołyski, z nogami do głów rodziców. Po upływie jakiegoś czasu, 
odzyskałem przytomność i usłyszałem głosy banderowców z kuchni, dochodzących 
tam i z powrotem. W tym czasie słyszałem rzężenie mamy. Do dziś nie wiem, 
dlaczego nie wstałem? Usłyszałem wnet kroki zbliżającego się do sypialni mordercy 
i natychmiast ułożyłem się w tej samej pozycji (chyba tylko z woli Boga). Wtedy 
to morderca otworzył drzwi, rąbnął siekierą, chwilę postał, zamknął drzwi i poszedł. 
Wtedy to ponownie poruszyłem się, gdyż bardzo bolały mnie ramiona. Słysząc 
pojedyncze już tylko glosy oprawców, nie próbowałem wstać. Po chwili znów otwarły 
się drzwi, morderca popatrzył, ponieważ nikt nie dawał znaku życia, zamknął drzwi 
i wtedy wszystko ucichło. Po przerażającej ciszy, usłyszałem odgłos skrzypiących sań, 
oddalających się. Odczekałem jeszcze jakiś czas i dopiero wtedy zacząłem poruszać 
się. Wstać jednakże nie mogłem. Cały byłem bardzo obolały, odrętwiały. Wtedy 
to młodsza moja siostra Teresa musiała odzyskać przytomność, gdyż poruszyła 
się, macając ręką podłogę. Spytałem: „Lila ty żyjesz?”, na co siostra ze zdziwieniem 
odpowiedziała, raczej spytała – „Dlaczego miałabym nie żyć? Dlaczego my leżymy 
na podłodze?”. Wtedy ja powiedziałem, że tak nam oni kazali położyć się i wszystkich 
nas wybili. Ja jestem ranny, bardzo mnie wszystko boli. „To ja chyba też jestem ranna, 
bo mam takie poklejone włosy i bardzo boli mnie głowa”. Byliśmy bardzo zziębnięci, 
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zdrętwiali, zalani krwią. Lila wstała i pomogła wstać mnie. Widok, który naszym 
oczom ukazał się, był straszny. Nie do objęcia umysłem ludzkim, tym bardziej 
umysłem dziecięcym. Rodzice mieli głowy rozrąbane na pół. Mamy długi warkocz 
był odcięty. W głowie ojca pozostawiona siekiera, co oznaczałoby, że słyszane przeze 
mnie jęki, wydawał ojciec, którego dobito. W kołysce najmłodsza Bogusia, w wieku 
1,5 roku, uderzona była siekierą w czoło. Przez dłuższy czas była w konwulsjach, które 
miotały kołyską. Lila wzięła ją na ręce i po chwili Bogusia zakończyła życie. Z nosa 
wydobyła się „bańka” – był to mózg. Wraz z siostrą odczuwałem straszne pragnienie 
picia. Przechodząc przez trupy pomordowanych do kuchni, upadliśmy w kałużę 
krwi. Z trudem, bardzo wtedy właśnie przerażeni, zrozumieliśmy, co się stało. 
Doszliśmy do kuchni, w której było przerażające zimno – zostawili otwarte drzwi, 
a mróz sięgał ponad 20°C. [...] Tak w męczarniach doczekaliśmy rana następnego 
dnia. Wstaliśmy zobaczyć, jak wygląda nasz pokój, w którym oni tak rąbali. Widok 
przerażający. Porąbani, zmasakrowani na stosie Kozacy [jeńcy z formacji w służbie 
niemieckiej], w koszulach i kalesonach. Ubrania ich zrabowano. Zauważyliśmy, 
że wszystkie nasze [też] zostały zrabowane. Wojskowe ubranie ojca także. Pierzyny, 
poduszki, koce i wszystko, co wartościowe.

Byliśmy przekonani, że to tylko u nas tak się stało, gdyż ojciec był odpowiedzialny 
za broń, przechowywał ją przecież. U stryjka wszyscy tak samo pomordowani. 
Naprzeciw u sąsiadów ten sam widok. Nie widać żywej duszy. Słychać za to straszne 
wycie psów. Nie dymiły nigdzie kominy. [...] 

Byłem uderzony obuchem siekiery w tył głowy. Pęknięta i wgnieciona kość 
czaszki, wybite przednie zęby. Duże wgłębienie i ciągłe cierpienie – zawroty głowy, 
ból serca, potworne lęki pozostały jako „pamiątka” mordowania Polaków. Lila była 
także uderzona obuchem w tył głowy. Pęknięta, wgnieciona kość czaszki. Rana długo 
nie mogła się zagoić. Przez wiele lat cierpiała na dokuczliwe bóle i zawroty głowy. 
Wybite przednie zęby. [...] W dniu mordowania byliśmy w wieku: ja – 12 lat, siostra 
Lila – 9 lat.

[We wszystkich relacjach pominięto przypisy autorów książki].
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[Z opracowania Władysława Siemaszki, Ewy Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo 
von Borowiecki, 2000]

[...] Właściwy okres likwidacji biologicznej ludności polskiej przypada na cały 
1943 r. [...] W przebiegu mordów na Polakach można wyróżnić trzy typy napadów.

Pierwszy typ napadów dotyczył dużych kolonii czysto polskich lub z przewagą 
ludności polskiej, podczas których dążono do unicestwienia w całości mieszkającej 
w nich ludności polskiej. Ponieważ wymagało to koncentrowania większych 
sił napastników i dobrej organizacji, w jednym czasie dokonywano tego typu 
napadów na kilka blisko położonych kolonii, a także, niejako przy okazji, starano 
się wymordować Polaków mieszkających jeszcze w okolicznych wsiach ukraińskich 
i sąsiedzkich niewielkich futorach polskich. Jeżeli nie udało się wymordować 
wszystkich mieszkańców w jednym napadzie, a mimo zagrożenia nie uciekli, 
następował napad drugi (zob. np. wieś Złoczówka /gm. Boremel, pow. Dubno/; wieś 
Zamlicze /gm. Chorów, pow. Horochów/; kolonie Aleksandrówka i Adamówka /gm. 
Kupiczów, pow. Kowel/; kolonia Stanisławów /gm. Olesk, pow. Włodzimierz Woł./).

Napady na większe miejscowości polskie przebiegały według następującego 
schematu. Działano z zaskoczenia i wybierano porę, gdy prawie wszyscy znajdowali 
się na terenie swoich gospodarstw – o świcie, w nocy, a gdy mieszkańcy nie nocowali 
w domach, to w dzień podczas prac gospodarskich. Często rozpuszczano pogłoski, 
że do Polaków żyjących w określonej miejscowości nikt nie ma zastrzeżeń i żaden 
napad nie grozi, a nawet grożono, że opuszczający swoje siedziby i przenoszący 
się do miast, zostaną uznani za wrogów Ukrainy. Wieś lub kolonia były otaczane 
kordonem striłciw UPA, tj. uzbrojonych w broń palną, których zadaniem było 
strzelanie do uciekających. Byli oni ubrani w różne mundury: policji ukraińskiej, 
niemieckie, przedwojenne polskie, sowieckie. Pozostali napastnicy, członkowie 
SKW (Samoobronnyje Kuszczowy Widdiły) oraz Ukraińcy formalnie nienależący 
do nacjonalistycznej formacji, wyposażeni w siekiery, noże, widły, kosy ustawione 
na sztorc, bagnety, kołki, łomy i różne narzędzia gospodarskie, jak np. młotki 
do zabijania zwierząt gospodarskich, rozchodzili się po osadzie i ludzi zastanych 
w domach, obejściach, ogrodach mordowali, stosując okrucieństwa. Mordom 
towarzyszyły wyzwiska. Wśród napastników Polacy rozpoznawali znanych im 
Ukraińców, w tym nawet kobiety i wyrostków. W wielu przypadkach w celu 
usprawnienia mordu większej liczby osób gromadzono ludzi w jednym miejscu – 
szkole, stodole, albo korzystano z obecności ludzi w kościele, przybyłych na mszę św. 
(np. Kisielin /gm. Kisielin, pow. Horochów/, Krymno /gm. Krymno, pow. Kowel/, 
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w pow. włodzimierskim: Chrynów i Zabłoćce /gm. Grzybowica/, Przewały /gm. 
Olesk/, Poryck /gm. Poryck/) czy też zgromadzonych w kościele lub kaplicy w celu 
schronienia się tam lub obrony (np. Międzyrzec /gm. Międzyrzec, pow. Równe/, 
Włodzimierzec /gm. Włodzimierzec, pow. Sarny/). W takich okolicznościach 
zginęli Polacy w 14 obiektach sakralnych, natomiast podczas napadów na 6 obiektów 
sakralnych wypełnionych uchodźcami obyło się bez ofiar dzięki skutecznej obronie. 
Budynki z pomordowanymi i rannymi były podpalane. Teren wsi czy kolonii był 
starannie przeszukiwany, a ofiary wyciągane z różnych kryjówek. Na uciekinierów 
urządzano obławy w polach, lasach i na drogach. W południowej części pow. 
włodzimierskiego, w celu utrudnienia ucieczki, przed likwidacją polskich osiedli 
w dniach 11–12 lipca 1943 r., pozrywano mosty i kładki na rzekach. Tropienie 
niedobitków trwało wiele dni po likwidacji polskich osiedli. Ludzie „cudem uratowani” 
w jednym miejscu, ginęli nieraz w innym. Z jednej strony sposób dokonywania rzezi 
wskazywał na pośpiech, a z drugiej strony nie żałowano czasu na pastwienie się nad 
ofiarami. Barbarzyńskie, odrażające sposoby mordowania stosowano nawet wobec 
dzieci. Wiele ofiar konało długo w straszliwych męczarniach, a ciężko okaleczeni 
ludzie niejednokrotnie przeżyli jakby wbrew prawom biologii. Ofiarami mordów 
byli wszyscy Polacy bez względu na wiek i płeć. Dla nacjonalistów nie miały 
znaczenia długi wdzięczności wobec ofiar, czyjeś zasługi dla ukraińskiej społeczności 
lokalnej, uprzednie przyjazne stosunki. Mordowani byli również Polacy wyznania 
prawosławnego (na Wołyniu nieliczni) oraz osoby, które przeszły z prawosławia 
na katolicyzm, a więc uznane za Ukraińców zdrajców.

Drugi typ napadów był skierowany przeciwko Polakom mieszkającym we wsiach 
ukraińskich i koloniach o ludności mieszanej, gospodarstwach polskich położonych 
na uboczu, futorach składających się z kilku gospodarstw polskich, których 
na Wołyniu było wiele. Podczas tych napadów wystarczała mała grupa napastników 
działających z zaskoczenia. Szanse uratowania się były żadne lub niewielkie, zazwyczaj 
wynikające ze splotu okoliczności sprzyjających udanej ucieczce. Rozproszenie 
Polaków na wołyńskiej wsi znakomicie ułatwiało mordowanie.

Trzeci typ napadów dotyczył pojedynczych osób i kilkuosobowych grupek 
Polaków, których mordowało, w zależności od liczby ofiar, od jednego do trzech–
czterech upowców. Ofiarami byli: udający się do innych miejscowości w różnych 
sprawach; uciekający z rodzimej miejscowości do bezpieczniejszej; powracający 
do swoich gospodarstw, po wcześniejszej ucieczce – po żywność albo z nostalgii 
za swoją siedzibą, żeby zobaczyć, co się z nią stało; podstępnie wywabieni przez 
napastników ze wsi lub kolonii; ludzie starsi, którzy pozostawali na swych 
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gospodarstwach, mimo ucieczki wszystkich innych Polaków ze wsi lub kolonii, 
w przekonaniu, że „starzy nie wadzą nikomu”; pracujący w polu.

[...]
Nacjonaliści ukraińscy dążyli do wymordowania Polaków na całym obszarze 

Wołynia, w miejscach, w których żyli i w miejscach, w których znaleźli się w wyniku 
jakichkolwiek okoliczności. Polacy byli mordowani w jednostkach administracyjnych, 
gdzie żyły jedna–dwie rodziny i w skupiskach, gdzie żyło kilkuset Polaków, a także 
we wsiach ukraińskich, przez które np. przejeżdżali. W związku z rozproszeniem 
ludności polskiej na Wołyniu najwięcej było jednostek administracyjnych, w których 
zamordowano do 10 osób – tj. co najmniej 913. W 33 jednostkach zginęło od 101–
150 osób, w 16 jednostkach – od 151–200 osób, w 12 jednostkach – od 201–450 osób 
i w 5 jednostkach wymordowano ponad 450 osób. Wymienione liczby odnoszą się 
do jednostek administracyjnych, co do których uzyskano informacje o liczbie ofiar, 
nawet niepełne.

Polacy byli mordowani przez nacjonalistów ukraińskich w co najmniej 1721 
jednostkach administracyjnych najniższego szczebla przedwojennego podziału 
administracyjnego. Dla tych jednostek liczba ofiar albo została ustalona, jak się 
wydaje ostatecznie, albo liczba ta jest niepełna, albo jest nieznana, choć istnieją 
informacje o samym fakcie mordu. Natomiast losy Polaków z 1787 jednostek 
administracyjnych, w których zamieszkiwali, nie są w ogóle znane. Dla 252 
jednostek administracyjnych liczba ofiar jest ustalona częściowo, natomiast nie 
udało się uzyskać informacji o liczbie ofiar w 140 jednostkach administracyjnych.

 
Ofiarami ludobójstwa ukraińskiego na Wołyniu była głównie ludność wiejska, 
stanowiąca większość żyjących na Wołyniu Polaków. Oprócz rolników, którzy 
stanowili dziewięćdziesiąt kilka procent ofiar, udało się wyłonić 14 grup społecznych 
i zawodowych. [...] I tak np. zamordowanych zostało 16 duchownych katolickich, 
co najmniej: 80 właścicieli ziemskich z rodzinami, 643 fornali i innych fizycznych 
pracowników majątków z rodzinami, 123 nauczycieli, 85 pracowników leśnictwa.

Oprócz strat ludzkich OUN-UPA dokonała spustoszeń materialnych, których 
celem było usunięcie śladów polskiej obecności. Palono i niszczono domy prywatne, 
obiekty publiczne, jak szkoły, domy ludowe, oraz obiekty sakralne. Wycinano sady. 
Pominąwszy rozgrabione mienie ruchome, wielkość strat w nieruchomościach nie 
była przedmiotem badań historyków i ekonomistów i nie została ani wyrażona np. 
w liczbie zniszczonych i utraconych gospodarstw, ani oszacowana wartościowo. 
Również w naszej pracy nie podjęliśmy żadnej próby określenia wielkości strat 

losie  
Polaków

= 50 000 ÷ 60 
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materialnych. W tym zakresie możemy tylko wymienić zniszczonych lub spalonych 
co najmniej: 58 kościołów, 27 kaplic oraz 163 majątki ziemskie z dworami 
i zabudowaniami gospodarczymi (a nawet obiektami przemysłowymi, jak np. 
gorzelnie), z czego część było zabytkami kultury polskiej. [...]

[Pominięto odniesienia autorów do tabel, znajdujących się w książce. Podkreślenia 
pochodzą od autorów książki].



11
zagadnienia 

monograficzne

53Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej.

11. „...spłonęła przeszłość i dusza Polski”

[Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi, Warszawa, Czytelnik, 1990]

Powstanie wybucha 1 sierpnia o godzinie 5 po południu i nawet już wcześniej 
w niektórych punktach. Zaglądam znów do dziennika [Marii Czapskiej – siostry 
Józefa Czapskiego].

Na naszym odcinku powstanie zaczęło się już o godz. 16. Na Żoliborzu o godz. 
15 – każdy chciał być pierwszy, nieposkromiony był poryw naszych sił podziemnych 
do tej rozprawy... Zaczęło się od zdobycia Prudentialu, który był przeważnie zajęty 
przez biura niemieckie [najwyższy gmach w centrum Warszawy]… Z Prudentialu 
szła potem walka o pocztę. Nasi chłopcy atakowali od Świętokrzyskiej na tyły poczty. 
Mieli kilka rewolwerów i ręczne granaty. Paru szło uzbrojonych w łopatki od węgla – 
łopatki na karabiny maszynowe.

2 sierpnia. Zdobycie PKO na Świętokrzyskiej i dalsze uciążliwe zdobywanie poczty. 
Przygotowuje się akcja na Komendę Policji na Krakowskim i na Arbeitsamt [Bank 
Rolny na Mazowieckiej].

...Cala Warszawa pocięta w szachownicę... Sztandary polskie na Prudentialu i PKO 
budzą entuzjazm... Od rana słowa polskiej komendy w naszej bramie. Rozpromienione 
twarze młodzieży powstańczej, która dosłownie wyszła z podziemi i ogarnęła nas jak 
płomień. Po 5 latach poniewierki, zginania karku, tajenia uczuć, spojrzeń, słów upojeni 
jawną walką. Kto ma rewolwer, pieści go jak skarb. Wzajemna życzliwość, uczynność, 
zespolenie całego narodu w jakimś radosnym braterstwie...

Młode dziewczęta, łączniczki, donoszą amunicję i rozkazy, śmigają jak przepiórki 
przez ostrzeliwane ulice – kilka czołgów spalono na śródmieściu siłami takich dzieci, 
butelkami benzyny.

Tak przeżywa się powstanie w sercu Warszawy – upojenie, wiara w celowość, 
konieczność tej walki.

...padają pociski 6-strzałowych granatników na podwórze na Mazowieckiej 
4 w chwili zbiórki, kilku chłopców spalonych na miejscu, inni poparzeni ciężko, 
przeniesieni do szpitala. Dom się pali, strażacy wyrzucają ze strychu na podwórze 
skrzynie z książkami. Są to nie istniejące jeszcze w sprzedaży, dopiero zbroszurowane 
„Rozprawy epistolarne” Norwida – poety-emigranta, dziesiątki lat zapoznanego, 
czczonego przez nielicznych, Norwida, który w 1865 roku pisał ,,...iż nie będzie nic 
poczciwego w narodzie, gdzie energia jest sto, a inteligencja trzy, albowiem tam zawsze 
pierwsza uprzedzi drugą i wyskoczy, i zdradzi wszelki plan, i będzie co kilkanaście lat 
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rzeź [sic!], rzeź niewiniątek jednego pokolenia... I będzie zniszczenie i nicość. I tak 
będzie”.

Pod drzewami, gdzie jak różańce zbroszurowanych arkuszy, jak festony zwisają 
kartki nieznanych tekstów Norwida, dopalają się ciała powstańców-dzieci, dokonuje 
się raz jeszcze „rzeź niewiniątek jednego pokolenia”.

I ramiona młodociane
w bezimienny proch rozwiane
dziejów nazwą śmieciem.*
[Fragment wiersza Cypriana K. Norwida zanotowany w dzienniku].

[...]
Taktyka Stalina dziś wydaje się jasna. Po obwinieniu Warszawy, że powstanie 

nie istnieje, że ruch podziemny w Polsce jest bluffem, powstanie jest ocenione jako 
wybryk reakcyjnych zbrodniarzy. Ale kiedy powstanie zaczyna dogorywać, a Stalin 
dowiaduje się przez swoich agentów o propozycjach kapitulacyjnych, decyduje się 
przeszkodzić temu przez wywołanie w ginącej Warszawie nowych nadziei i nowych 
złudzeń, by Warszawa walczyła jeszcze i była cudzymi rękami zniszczona do końca. 
Im więcej ruin, im więcej zabitych, tym łatwiej potem Polskę opanować. W stosunku 
do Polski to milcząco odnowiony pakt Ribbentrop–Mołotow. […]

Znów wracam do dziennika, do wrześniowych notatek.
5 września. Nasza ulica ma być przez wojsko opuszczona – biała flaga. Niemcy lada 

chwila mają wkroczyć. Zostają tylko chorzy i starsze kobiety. Bombardowanie. Cala 
ulica w pożarach.

Niedobitki spod ziemi płonącej dziewiętnastki osiadają na parterze naszego domu 
w zupełnej prostracji. Piętrzą się worki, garnki, tłumoki w nieopisanym chaosie 
zburzonego mieszkania. Odprowadzam tych, co nas opuszczają... Na asfalcie leży 
konający chłopak. Przebita czaszka – ciemne kędzierzawe włosy zlepione krwią, 
rozwarte szeroko oczy, rzężąc chwyta miarowo powietrze. Drgawki całego ciała... 
Wieczorem pali się szóstka, ósemka, dziesiątka. Natarcie idzie od Nowego Światu. 
O świcie Mania zawiesza białą poszewkę jako flagę, ale dwie godziny później, około 
szóstej, przychodzi nowy oddział z rozkazem zdjęcia flagi. Będą tu się jeszcze bili. Budują 
nową barykadę. Młodziutki porucznik o zapadłej, szarej twarzy... ,,Po co to robicie? 
– pytam w zwątpieniu i rozpaczy – żeby niszczyć ostatnich ludzi, ostatnie domy?”. 
„Spodziewana jest pomoc” – odpowiada. Ale ani w jego oczach, ani w zmartwiałych 
rysach nie ma nadziei.
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„...niezasłużony cios po tylu latach krwawych cierpień i krwawych wysiłków, 
pomimo cudu męstwa”

[Przemówienie Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza, 3 października 1944 roku [w:] 
Tadeusz Żenczykowski, Samotny bój Warszawy, Lublin–Paryż, Towarzystwo Naukowe KUL, 
Editions Spotkania, 1990]

Stała się rzecz, której spodziewaliśmy się od kilku dni, lecz z którą mimo to jakżeż 
ciężko się pogodzić – Warszawa, bohaterska Warszawa padła sześćdziesiątego 
trzeciego dnia straszliwej, nierównej walki, toczonej przeciwko przygniatającej 
przemocy nieprzyjaciela, padła w chwili, gdy sprzymierzeńcy osiągnęli nad wrogiem 
decydującą przewagę, a huk dział na wszystkich polach bitewnych Europy zwiastuje 
niedaleką już klęskę Niemiec.

Tragizmu tego faktu nic już nie zdoła złagodzić. Nic też nie zmieni przekonania, że spadł 
oto na nas okrutny i całkowicie niezasłużony cios po tylu latach krwawych cierpień 
i krwawych wysiłków, pomimo cudu męstwa i cudu zjednoczenia całego społeczeństwa.

A jednak w obliczu tego nieszczęścia, z którego rozmiarów dokładnie sobie 
zdaję sprawę – przed Wami, bohaterscy obrońcy Stolicy, i przed całym światem 
z poczuciem wagi słowa stwierdzić muszę jedno: wielka ofiara Stolicy nie może pójść 
na marne. [...]

[Po walce, „Biuletyn Informacyjny”, 4 X 1944 [w:] Tadeusz Żenczykowski, Samotny bój 
Warszawy, Lublin–Paryż, Towarzystwo Naukowe KUL, Editions Spotkania, 1990]

Walka skończona. Zamknięty przeszło dwumiesięczny okres jednej 
z najszczytniejszych i najtragiczniejszych zarazem kart naszej historii.

Za wcześnie jeszcze na obiektywny sąd o tym okresie. Rachunek naszych strat 
i zysków, zasług i błędów, ofiar i uzyskanych wartości – przekazać musimy historii.

Tutaj jedno musimy stwierdzić z niezachwianą pewnością. Walczyliśmy o sprawę 
najwyższą, o wartości w życiu Narodu największe. Zapłaciliśmy ją bez wahań 
i ociągania w porywie duchowego zespolenia wszystkich sił narodowych we wspólnie 
toczonej walce.

Nie chcemy tutaj pomniejszać znaczenia tej ceny. Jest ona olbrzymia w rachunku 
ludzkiego cierpienia, w rachunku ofiar ludzkiego życia, w rachunku strat materialnych 
i kulturalnych. Jest ona szczególnie dotkliwa w rachunku strat tej najcenniejszej 
z narodowych wartości, kwiatu zarazem i owocu narodu, zapalnej i entuzjastycznej, 
bezinteresownie ofiarnej młodzieży.
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Walka jest ryzykiem. Stąd też nie zawsze może się kończyć zwycięstwem. Naszej 
walce nie danym było zakończyć się osiągnięciem zamierzonego celu. Zamknięciem 
zmagań orężnych jest nie odzyskanie wolności, lecz nowy etap żołnierskiego 
i narodowego tułactwa. Idziemy w szlaki tego tułactwa, pozostawiając za sobą to, 
co nad wszystko nam drogie: ruiny ukochanego miasta, bezcenne szczątki naszej 
przeszłości i kultury, a przede wszystkim to najdroższe i najtragiczniejsze – groby 
i szczątki poległych w walce.

Klęska, której rozmiarów pomniejszać nie chcemy, jest klęską jednego miasta, 
jednego etapu naszej walki o wolność. Nie jest klęską naszego Narodu, naszych planów 
i ideałów historycznych. Z przelanej krwi, z zespołowego trudu i znoju, z męki ciał 
i dusz naszych powstanie nowa Polska, wolna, silna i wielka. Wiarą tą będziemy żyć 
na przymusowym tułactwie czy w obozach, tak jak żyliśmy nią w naszej pracy i walce. 
Wiara ta – to najrealniejszy, najwyższy testament pisany krwią wielotysięcznych ofiar 
i bohaterów Powstania.

[Stanisław Mackiewicz (Cat), Historia Polski od 17 września 1939 r. do 5 lipca 1945 r., 
Londyn, Plus Publications LTD, 1993]

Powstanie Warszawskie było najbardziej bohaterskim epizodem tej wojny. 
Zdarzało się w historii, że lud wielkiego miasta wyrywał broń z rąk okupanta 
i wzniecał rozruch, trwający trzy dni czy tydzień. Ale tutaj z podziemi wyszło wojsko, 
chwyciło niemieckich żołnierzy za ręce i potem przez 63 dni toczyło wspaniałą 
wojnę, zdobywając oręż na nieprzyjacielu. Niemcy musieli skierować przeciwko 
powstaniu, poza wojskami pomocniczymi, aż pięć swoich dywizji. Walka pięciu 
dywizji ze spiskiem konspiracyjnym przez przeszło dwa miesiące – była dotychczas 
nieznana historii wojen.

Ale jak strumień wody może być obrócony na koło młyńskie i przynosić pożytek, 
albo obrócony na dom i zalać go, i zniszczyć, tak i to wspaniałe bohaterstwo polskiego 
żołnierza i młodzieży, polskiej kobiety i dziecka, zamiast pomocy przyniosło nam 
tylko powiększenie narodowej klęski.

Zniszczono w Warszawie resztki siły narodu i to odbije się na wydarzeniach 
politycznych, które już rychło nastąpią.

Warszawa została zniszczona, spłonęła przeszłość i dusza Polski. Od człowieka, 
który przybył z Polski słyszałem: naród polski bez Warszawy już jest innym narodem, 
niż był, gdy Warszawa żyła. Jesteśmy po jej stracie narodowo, kulturalnie, duchowo 
ubożsi. Do Warszawy podczas okupacji spłynęły z całej Polski zabytki, pamiątki, 
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amulety przeszłości, amulety narodu. Zginęły bezpowrotnie i tak jak nie można 
przywrócić życia człowiekowi, tak nie można wskrzesić tego, co z nimi zginęło.

Warszawa została zniszczona bardziej niż Berlin, niż inne miasta niemieckie, tak 
jak klęska Polski w tej wojnie, w której Polacy walczyli w obozie zwycięzców, jest 
większa od klęski Niemiec.

Kto wywołał, spowodował, sprowokował Powstanie Warszawskie?
Mój Boże! To takie proste. Każdy sędzia śledczy, gdy ma do czynienia z trupem, 

bada przede wszystkim, czy ktoś nie był zainteresowany w tej śmierci. Warszawa 
była fortecą świadomości narodowej, miastem wielkim, jednomyślnym w obronie 
polskości. Nie było w nim różnicy zdań co do niepodległości Polski – inteligent 
i robotnik myśleli tak samo i to samo. Politycy sowieccy, chociażby z własnego 
rewolucyjnego doświadczenia wiedzieli, co to znaczy miasto wielkie, dumne, 
jednomyślne. Rosyjska policja polityczna nie mogłaby tak łatwo rządzić Polską, 
gdyby Warszawa żyła, gdyby nie była umarła. Warszawa była węzłem nerwów 
naszego narodu, rządzących jego siłą, odpornością, organizacją. Zniszczono ten 
węzeł nerwów, aby cały organizm sparaliżować.

Sowietom zależało na zniszczeniu Warszawy, a tak się pomyślnie dla nich składało, 
że dla tego zniszczenia nie trzeba było używać sowieckich armat ani pocisków. 
Od czegoż patriotyzm polski! Jest on wielki i wspaniały. Polacy to najbardziej 
patriotyczny naród w Europie. Ale patriotyzm polski ma właściwość bezrozumnego 
dynamitu. Wystarczy do niego przyłożyć zapałkę prowokacji, aby wybuchł. [...]
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12. „600 tysięcy obiektów narodowego dziedzictwa kulturowe-
go zrabowanych lub zniszczonych”

[Ze wstępu do książki Włodzimierza Kalickiego i Moniki Kuhnke Sztuka zagrabiona. 
Uprowadzenie Madonny, Warszawa, Agora SA, 2014]

Co każdy hitlerowski rabuś polskich dzieł sztuki trzymał jesienią 1939 r. 
w kieszeni? Tajne niemieckie listy najlepszych obrazów i rzeźb przeznaczonych 
do rekwizycji? Fotografie arcydzieł naszych zbiorów? Bynajmniej. W kieszeni 
zawodowego niemieckiego grabieżcy tkwiła książka. Polska książka. Zbiory polskie. 
Archiwa – biblioteki – gabinety – galerie – muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości 
w Ojczyźnie i na obczyźnie Edwarda Chwalewika, wydana w Warszawie w roku 1926.

Wystarczyło odszukać nazwę miejscowości w Zbiorach polskich, by z grubsza 
wiedzieć, czego się w niej spodziewać. Ot, przykład pierwszy z brzegu: Iwno 
w województwie poznańskim. Notatka Chwalewika jak w pigułce uprzedzała, 
co w posiadłości Ignacego hr. Mielżyńskiego ma artystyczną – i finansową – wartość: 
„Mielżyński Ignacy, hr. Biblioteka. Obrazy (m.in. M. Gierymskiego Przyjazd Pana 
Tadeusza). Zbiory artystyczne: meble, obrazy, bronzy”.

Chwalewik wykonał ogromną pracę – opisał z grubsza wszystkie polskie kolekcje 
dzieł sztuki i przedmiotów artystycznych, nawet te tkwiące z dziada pradziada 
w zapadłych ziemiańskich dworkach, nawet te, których istotna wartość lokowała się 
raczej w sferze sentymentu, a nie sztuki wysokiej. […]

Okrutnym grymasem naszej historii był powód, dla którego Edward Chwalewik 
wykonał tę iście benedyktyńską pracę. Pisał on we wprowadzeniu do pierwszej, 
wstępnej wersji swego dzieła, że powstało ono „pod wrażeniem grozy zniszczenia, 
którego dokonała wojna światowa w zabytkach naszej przeszłości”.

Jesienią 1939 r. wedle wskazówek ze spisów Chwalewika członkowie niemieckich 
komand rekwizycyjnych krążyli po okupowanej Polsce i żądali wydania im opisanych 
w Zbiorach polskich dzieł. […]

Po 1989 roku po raz kolejny przystąpiono do rejestracji utraconych zabytków. 
Udało się zebrać jedynie informacje o 63 tysiącach konkretnych obiektów. Przy 
czym jako pojedyncze obiekty traktowane są na najnowszych listach wojennych strat 
kultury także całe kolekcje, czasem składające się z dziesiątków świetnych obrazów.

Ogromne ilości dzieł sztuki uległy zniszczeniu podczas działań wojennych w 1939 
r. oraz w latach 1944–1945. Wyjątkowo zaciekle niszczyli Niemcy zbiory biblioteczne 
– i prywatne, i publiczne – w ramach planu eliminacji polskich elit intelektualnych. 
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Wielkie ilości dzieł sztuki – jak wielkie, trudno dziś choćby oszacować – zrabował 
Związek Radziecki. Wywózka polskich skarbów na wschód zaczęła się krótko 
po najeździe na Polskę we wrześniu 1939 roku, dopiero jednak poszukiwania 
i rabunki prowadzone przez tzw. trofiejne riady w latach 1944 i 1945 na wschodnich 
terenach upadającej Rzeszy, w tym i na przyszłych polskich ziemiach zachodnich 
i północnych, przyniosły Moskwie bajecznie obfite łupy. A Polsce – dotkliwe straty.

Szacuje się, że niemieccy okupanci i Armia Czerwona zrabowali bądź zniszczyli 
blisko 600 tysięcy obiektów naszego narodowego dziedzictwa kulturowego. Po wojnie 
tylko skromną część tych wywiezionych skarbów i pamiątek udało się odzyskać.
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13. Straty materialne kultury polskiej

[Tomasz Łabuszewski, Rzeczpospolita utracona, Warszawa, IPN 2011 (fragment rozdziału 
Dziedzictwo)]

Łączna suma strat materialnych Rzeczypospolitej Polskiej poniesiona w wyniku 
II wojny światowej została oszacowana w 1947 r. na ok. 50 mld dolarów (według 
wartości z 1939 r.), co stanowiło ok. 38% majątku narodowego. Była ona jednak dalece 
niepełna. Nie obejmowała bowiem strat poniesionych przez Polskę we wschodnich 
województwach, utraconych na rzecz ZSRR, jak również strat poniesionych przez 
samych obywateli.

W wyniku bezpośrednich działań wojennych i grabieży przez okupantów, polskie 
archiwa i zbiory prywatne zostały pozbawione – według szacunkowych danych – 5 
mln jednostek archiwalnych. […]

Straty architektury oszacowane zostały na 43%, w tym: 7535 budynków 
zniszczonych w całości (23 budowle romańskie, 1937 gotyckich, 811 renesansowych 
oraz 3800 barokowych i rokokowych), 11 932 zniszczono w 50 lub więcej procentach. 
Zniszczeniu uległo ponadto kilkaset cennych pomników.

Według szacunkowych danych w wyniku okupacji niemieckiej utracono: 2800 
obrazów różnych szkół europejskich, 11 tys. obrazów artystów polskich, 1400 
wartościowych rzeźb, 15 mln książek, 300 tys. grafik, 25 tysięcy zabytkowych map, 
50 tys. rękopisów muzealnych. Straty poniosło: 26 tys. bibliotek szkolnych, 4500 
oświatowych i tysiąc naukowych.

Według danych Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego spośród 21 tys. pałaców 
i dworów II Rzeczypospolitej do dzisiaj ocalało w Polsce 4769, z czego prawie 3 tys. 
znajduje się w stanie ruiny, bądź też zostało całkowicie przebudowane. Szacuje się, 
iż jedynie 140 dworów i 80 pałaców (wyłączając z tego pałace miejskie) zachowało 
walory architektoniczno-historyczne nawiązujące do stanu oryginalnego, co stanowi 
około 1 proc. stanu z 1939 r.

[…].

Straty kultury polskiej pod okupacja sowiecką
Skala zniszczeń dokonanych przez Sowietów na terenach wschodnich II 

Rzeczpospolitej jest do dziś trudna do oszacowania. Zlikwidowane zostały 
liczne muzea i galerie, zrabowano kolekcje kościelne, klasztorne i ziemiańskie. 
Zniszczono kilka tysięcy obiektów sakralnych. Większość zbiorów archiwalnych, 
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m.in. z Tarnopola, Stanisławowa, Sokala wywieziono do archiwów sowieckich. 
Tylko z Wilna w 1939 r. wywieziono 18 wagonów towarowych dokumentów, w tym 
m.in. unikalne zasoby instytutu Badań Europy Wschodniej ze zbiorów Archiwum 
Państwowego. W lwowskiej filii Akademii Nauk ZSRS zgromadzono zbiory prywatne 
skonfiskowane w pałacach i dworach Podola i Wołynia, w tym m.in.: 40 tys. tomów 
Biblioteki Dzieduszyckich, 6 tys. tomów Biblioteki Wojskowej Dowództwa Okręgu 
Korpusu VI we Lwowie, 35 tys. tomów Biblioteki Seminarium Duchownego, 15 
tys. książek biblioteki abp. Józefa Teofila Teodorowicza. Zlikwidowano kolekcje 
prywatne, np. w 1939 r. do Mińska wywieziono 154 obrazy z galerii Radziwiłłów 
w Nieświeżu, które przejęła Państwowa Galeria Obrazów Białoruskiej SRR. W latach 
1944–1945 wszelkie dobra kultury na terenach zabużańskich trafiły do centralnych 
lub regionalnych archiwów lub muzeów ZSRR.
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14. Świadectwa grabieży dóbr kultury polskiej

[Instytut Polski im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, MSW, A.9.III.1/50, Raport 
„Straty kulturalne” nr 18–a/44, C. II, Londyn 1944, k. 10]

Jeśli chodzi o wyłącznie polskie prywatne mienie muzealne i kulturalne, to uległo 
ono masowemu zagrabieniu w powiatach zachodnich RP i nieobjętych granicami 
„Generalgouvernement”. Od początku wojny prześladowanie polskości przyjęło 
na tych terenach szczególnie ostrą formę i odbiło się dotkliwie także na całej dziedzinie 
kolekcjonerstwa. Ofiarą prześladowania padły w pierwszym rzędzie wszystkie dzieła 
sztuki i zabytki polskie i z Polską związane (tj. polonica w szerokim znaczeniu tego 
pojęcia, niszczone z polecenia władz okupacyjnych na miejscu), nawet w wypadku 
znalezienia ich w antykwariacie niemieckim, a więc już nieodwołalnie dla kultury 
polskiej stracone.

[Karol Estreicher, Wstęp [w:] Straty kultury polskiej. Katalog strat kultury polskiej pod 
okupacją niemiecką 1939–1944, red. K. Estreicher, Londyn 1944, mps w: AAN, Ministerstwo 
Prac Kongresowych Rządu RP w Londynie, 207, k. 3. Katalog został opublikowany [w:] Karol 
Estreicher jr, Straty kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939–1944 wraz z oryginalnymi 
dokumentami grabieży (Cultural Losses of Poland during the German occupation 1939–1944 with 
original documents of the looting), Kraków 2003]

Aby uśpić opinię zagraniczną rozporządzenia w języku niemieckim wydawane 
używały łagodniejszych wyrażeń (np. Beschlagsnahme – zajęcie), podczas gdy 
w oficjalnym tłumaczeniu polskim prawnicy niemieccy używali terminów 
ostrzejszych (np. Beschlagsnahme tłumaczono jako konfiskatę). Na tę przebiegłość 
prawników niemieckich pragnę zwrócić szczególną uwagę tych, co nie rozumieją 
języka polskiego. Ustanowiono komisje likwidacyjne, powiernictwa własności, organy 
konserwatorskie, rady i dyrektury, które obsadzono specjalistami z Rzeszy. Spadło 
na Polskę stado kruków umundurowanych partyjnie, utytułowanych naukowo. 
Rzekomo zaczęto przeprowadzać reorganizację polskich instytucji naukowych, ale 
w rzeczywistości było to systematyczne niszczenie. Owe „Verwaltungi” niemieckie dla 
bibliotek, archiwów i muzeów, owe „Amty” dla oświaty i propagandy to, po prawdzie 
mówiąc, były siedziska gangsterów naukowych, jakich nie znał świat.
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[Instytut Polski im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, MID, A.10.4/26, 
Prześladowania i zniszczenia kulturalne (opracowania), Grabienie muzeów, publicznych 
i prywatnych zbiorów sztuki, bibliotek, archiwów, pracowni naukowych, k. 32–33]

Skonfiskowano też wszystkie, często bardzo bogate zbiory prywatne, mieszczące 
się w rezydencjach wiejskich w Poznańskiem. Wiele z nich stanowiło prawdziwe 
muzea, udostępnione dla publiczności i zwiedzane rokrocznie przez dziesiątki 
tysięcy osób. Wymienić tu należy przede wszystkim znane w całej Europie zbiory ks. 
Czartoryskich w ich renesansowym zamku z XVI wieku w Gołuchowie koło Kalisza, 
obejmujące niezwykle cenną kolekcję waz greckich, starej majoliki, broni, obrazów, 
oraz zbiory hr. Raczyńskich w Rogalinie koło Poznania, zbiory hr. Bnińskich 
z Samostrzela, Skórzewskich z Czerniejewa.

Zabrano wszystkie dzieła sztuki i biblioteki nie tylko wypędzonym z terenów 
»inkorporowanych« ziemianom polskim; tak samo postąpiono z Polakami, 
wysiedlonymi z miast Poznańskiego, Pomorza, Śląska, rejonów Łodzi, Kalisza 
i innych. Pastwą grabieży najeźdźców padły w tych miastach wszystkie będące 
prywatną własnością obrazy, rzeźby, sztychy i inne dzieła sztuki, a także wszystkie 
prywatne biblioteki. Odebrano je bez żadnych odszkodowań nawet tym Polakom, 
których na razie pozostawiono jeszcze na miejscu.

W barbarzyński sposób rozgrabione zostały zbiory Tarnowskich w Suchej 
(w tej części Province of Cracow, która została „inkorporowana” do Rzeszy). 
Obejmowały one galerię obrazów, grafikę, wielką kolekcję rysunków, przedmioty 
przemysłu artystycznego. W ostatniej chwili przed wojną wywiezione one zostały 
do miejscowości Kozłówka; odnalezione tam przez gestapo, zostały zabrane 
i rozproszone. Dalsze ich losy są nieznane.

[Raport o sytuacji na Ziemiach Zachodnich, nr 8 (do 31 X 1943 r.) [w:] Raporty z ziem 
wcielonych do III Rzeszy (1942–1944), red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, M. Rutowska, s. 311]

W dobrach Wierzchlejskich koło Łasku zniszczono bibliotekę oraz cenny zbiór 
portretów rodzinnych. W Ostrowie koło Łasku zniszczono bibliotekę ziemianina 
Szwejcera, zbiór zaś obrazów wywieziono w nieznanym kierunku. W Pyszkowie 
pod Sieradzem zrabowano stare srebra stołowe i zniszczono zbiory porcelany. 
W Tubodzinie [Tubądzinie] koło Sieradza, w maj[ątku] ks. Walewskiego, zrabowano 
srebra rodzinne, kilkusetletnią galerię obrazów i portretów rodziny Walewskich, 
a zniszczono wiele bardzo cennego materiału naukowego i źródłowego dotyczącego 
Sieradza i jego okolic [...]. Całkowicie zlikwidowano i zniszczono w Bogumiłowie 
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koło Sieradza archiwum rodziny Kobierzyckich i zbiory archeologiczne pochodzące 
z ziemi sieradzkiej. W Wodzieradzach [Wodzieradach] koło Łasku, własność p. 
Kulczyckiego, spalili Niemcy dworek modrzewiowy tynkowany z końca XVII w. 
i lamus pochodzący z tego samego okresu.

[Instytut Polski im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, MSW, A.9.III.2c/65, 
Sprawozdanie informacyjne o zniszczeniach kulturalnych w Kraju (opracowane w Kraju dla 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych), październik 1940, k. 6–7 (komentarz do rozporządzenie 
Hansa Franka z 16 grudnia 1939 r., dotyczącego konfiskaty polskich dzieł sztuki)]

Ważnym etapem w opisanej wyżej akcji niemieckiej, zmierzającej do ogołocenia 
Kraju z przedmiotów i zbiorów dzieł sztuki, stało się rozporządzenie Generalnego 
Gubernatora z 16 grudnia 1939 r. o konfiskacie dzieł sztuki w Guberni Generalnej 
i postanowienie wykonawcze doń z 15 stycznia 1940 r. stworzyło formalną podstawę 
do omówionych wyżej grabieży w odniesieniu do zbiorów publicznych, pozostawiając 
na dalszym planie zbiory prywatne, często zamknięte dla władz niemieckich 
ze względu na wspomniany wyżej brak dokładniejszych o nich informacji. Dopiero 
rozporządzenie z 16 grudnia, sankcjonujące cały istniejący już poprzednio stan 
faktyczny w dziedzinie konfiskat, stawia przed władzami niemieckimi otworem 
również zbiory prywatne, gdyż zmusza właścicieli drogą terroru i groźbą więzienia 
do wskazywania samym drogi. W ten sposób rozbijanie zasobów artystycznych 
kraju, polegające na masowym sięgnięciu do domów prywatnych, osiągnęło dalszy 
etap [...]. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że rozporządzenie z 16 grudnia 1939 
r. obejmuje nie tylko zbiory artystyczne, ale także wszystkie przedmioty z kategorii 
wybitnie pamiątkowych, jak dokumenty heraldyczne, sygnety, autografy, meble 
stare, mające czysto subiektywną wartość dla rodzin, będących ich posiadaczami.

[Instytut Polski im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, MSW, A.9.III.1/50, Raport 
„Straty kulturalne” nr 18-a/44, C. II, Londyn 1944, s. 9 (dotyczy przebiegu i skali podjętego 
przez Niemców procederu grabieży)]

Niezależnie od rozporządzenia z dn. 16 grudnia 1939 r., które nie zostało 
wprowadzone w życie tak konsekwentnie i rygorystycznie, jak należało się 
spodziewać, konfiskata prywatnego mienia muzealnego w Polsce odbywała się 
ponadto w związku ze szczególnymi okolicznościami natury politycznej, mianowicie 
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następowało wówczas, gdy mienie to stanowiło własność osób aresztowanych oraz 
osób żydowskiego pochodzenia [...]. Wszystko, co stanowiło własność Żydów i ludzi 
oskarżonych o żydowskie pochodzenie, zostało zagrabione przez gestapo i częściowo 
na miejscu zniszczone, częściowo zabrane i rozproszone. A że kulturalne rodziny 
żydowskie były niejednokrotnie w posiadaniu poważnych zbiorów sztuki (głównie 
obrazów, lecz także przedmiotów z zakresu przemysłu artystycznego, mebli, ceramiki, 
tkanin itd.), strata stąd płynąca dla muzealnictwa polskiego jest bardzo dotkliwa.

[(Okólnik wydany przez Reichsführera SS und Chef der Deutschen Polizei, Berlin, 16 
XII 1939 r. o konfiskacie dóbr kultury na ziemiach wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej, 
wskazujący przedmioty do przejęcia) [w:] N. Szuman, Grabież dóbr kultury polskiej w ramach 
działalności generalnego powiernika dla zabezpieczenia niemieckich dóbr kultury na wschodnich 
ziemiach przyłączonych, „Biuletyn GKBZpNP” 1948, nr 4]

1. Przedmioty pochodzenia historycznego i prehistorycznego, akta, książki, 
dokumenty, które mają znaczenie dla badania dziejów cywilizacji i życia publicznego, 
a w szczególności dla kwestii niemieckiego udziału w historycznym, kulturalnym 
i gospodarczym rozwoju kraju, jak również dokumenty ważne dla dziejów 
współczesnych.

2. Przedmioty wartości artystycznej lub kulturalno-historycznej, jak obrazy, 
rzeźby, meble, dywany, kryształy, książki itp.

3. Obiekty urządzenia wnętrz i przedmioty ozdobne z metali szlachetnych.

[Pismo A. Krauta do HTO Treuhandstelle Posen, 17 III 1941 r. (fragment korespondencji 
urzędowej Generalnego Powiernika – urzędu zajmującego się konfiskatą dóbr kultury 
na ziemiach wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej – oddającej rozmach i skalę tego 
przedsięwzięcia) [w:] N. Szuman, Grabież dóbr kultury polskiej w ramach działalności 
generalnego powiernika dla zabezpieczenia niemieckich dóbr kultury na wschodnich ziemiach 
przyłączonych, „Biuletyn GKBZpNP” 1948, nr 4]

O ile zdarzają się wypadki, że dostaje Pan także sztućce z innych metali niż 
srebro, np. z alpaki, aluminium itp., to i te należy dostarczać do Generalnego 
Powiernika, gdyż będą potrzebne jako sztućce wymienne. Stwierdzono mianowicie, 
że w majątkach ziemskich itd. są często w użyciu sztućce srebrne wielkiej wartości 
i są używane przez osoby, dla których odpowiedniejsze byłyby sztućce z innych 
metali. Właściciele majątków często zgadzają się w zasadzie na oddanie sztućców 
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srebrnych, lecz nie mogą tego uczynić, gdyż nie mają żadnej możliwości nabycia 
sztućców innych. W przyszłości Generalny Powiernik będzie w takich wypadkach 
oddawał do dyspozycji za oddane sztućce srebrne sztućce z innych metali.

[Pismo urzędowe A. Krauta do B. Galkego, 8 VII 1940 r. [w:] N. Szuman, Grabież dóbr 
kultury polskiej w ramach działalności generalnego powiernika dla zabezpieczenia niemieckich 
dóbr kultury na wschodnich ziemiach przyłączonych, „Biuletyn GKBZpNP” 1948, nr 4]

Dobrze utrzymane książki polskie, szczególnie o treści technicznej, które da się 
jeszcze sprzedać w Generalnej Guberni, wprowadzi się na tamtejszy rynek księgarski 
możliwie za zapłatą [...]. Wszystkie książki niedające się zużytkować, szczególnie 
antyniemieckie, żydowskie itd., odda się na makulaturę. W ten sposób będzie można 
wyciągnąć z tych książek możliwie największą korzyść.

[Instytut Polski im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, MSW, A.9.III.2c/59, Losy 
bibliotek polskich podczas wojny i okupacji (okres do października 1941 r.), s. 10]

Nowsze, ścisłe i miarodajne relacje z Poznania mówią, że Bibliotekę Uniwersytecką 
zamieniono tu na niemiecką Staats- und Universitätsbibliothek z personelem 
niemieckim, głównie z krajów bałtyckich, fachowo zupełnie nieprzygotowanym. 
Zlikwidowano dział młodzieżowy, wyłączono literaturę popularną, natomiast 
zwieziono tu część księgozbiorów skonfiskowanych. W listopadzie 1939 r. bowiem 
Niemcy bałtyccy zajmują mieszkania Polaków, książki palą i niszczą, później dopiero, 
na wniosek dyr. Bibl[ioteki] Uniwers[yteckiej] Lattermanna przewozi się je najpierw 
do tejże Biblioteki, a następnie do kościoła św. Michała, gdzie stworzono zbiornicę 
książek (Buch-Sammelstelle). Zgromadzono tu około 2 milionów tomów, sortuje 
się, starsze polonica i inkunabuły przekazuje się do Bibl[ioteki] Uniwers[yteckiej], 
znaczną część odsyłając na przeróbkę do papierni na Malcie i w Czerwoniaku 
[Czerwonaku k. Poznania].

[Książki przewożono na przemiał do fabryki papieru w Czerwonaku, np. 
ze składnicy przy ul. Stolarskiej w Poznaniu na przemiał oddano kilkaset tysięcy 
tomów. Do 21 X 1942 r. zniszczono w ten sposób 77 445 kg książek].
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[Instytut Polski im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, Kol. 270, Raporty doradcy 
politycznego Polskiej Misji Wojskowej przy SHAEF Emeryka Hutten-Czapskiego, 1945 r., 
Raport nr 99/45 do ministra spraw zagranicznych RP w Londynie (klauzula: tajne), 12 VI 
1945 r., k. 1–3]

[...] Na podstawie zgłoszenia w obozie w Dachau przez jednego z internowanych 
tam dawniej, a jeszcze przebywającego, Wacława Sobola, zapytałem władze wojskowe 
amerykańskie o zabytki polskie mające się znajdować w okolicach Zellamsee [Zell am 
See]. W dowództwie Dywizji informacji żadnych nie posiadano. Udałem się na miejsce. 
W miejscowej ekspozyturze military gouvernment w Zellamsee na zapytanie w sprawie 
zabytków odpowiedziano mi, iż wiedzą o książkach znajdujących się w majątku 
Fischhorn o kilka kilometrów za miastem Zellamsee, w pobliżu jeziora. [...] Tam więc się 
udałem. Miejscowy komendant [...] por[ucznik] ameryk[ańskiej] bohaterskiej dywizji 
spadochron[owej] wyraził radość, iż przybył ktoś z Polaków, gdyż jest w kłopotach 
co do zbiorów polskich, znajdujących się w tym majątku. Zawiadomienie złożone przez 
Sobola okazało się najzupełniej uzasadnione. Władze SS istotnie wywiozły z Warszawy 
i umieściły w Fischhorn pewną ilość zbiorów różnego rodzaju. W chwili upadku Niemiec 
robotnicy zagraniczni i miejscowa ludność rozpoczęła grabież składów SS [...]. Zbiory 
przywiezione z Polski uległy rozgrabieniu [...]. Gdy przyszły władze amerykańskie 
rozpoczęto odszukiwanie rozkradzionych przedmiotów, nie mając jednakże ani spisów, 
ani nie wiedząc, kto je ukradł. Z tego, co zostało i co zdołano odebrać między innymi 
od obcych robotników, stworzono w jednym z baraków skład [...]. Obok pięknych 
komód, mogących pochodzić z Wilanowa czy Łazienek, ślicznego szafowego zegara, 
stał nowoczesny zegar, może z jakiejś poczekalni. [...]. Z rozbitych skrzyń z książkami 
wysunęło się kilka książek w pięknych oprawach, z herbami Potockich, z napisem 
„Biblioteka Wilanowska”. Trudno było obliczyć, ile było tych skrzyń. Stały jedne 
na drugich, może parę dziesiątków. Z porozrzucanych dokumentów wziąłem kilka 
ze sobą w celu stwierdzenia archiwum, z którego mogły pochodzić. Wydaje się, iż jest 
to część archiwum Radziwiłłowskiego. Mówiono mi o rozkradzionych przedmiotach 
ze złota i srebra [...]. Jakoby rozkradziono cenne tkaniny i obicia. Dowiedzieliśmy się, 
iż w sąsiednim zamku Fischhorn znajduje się pewna ilość obrazów, być może polskiego 
pochodzenia. Zdecydowaliśmy się, chociaż nie mieliśmy na to przepustki, być w tym 
zamku. Porucznik amerykański był nam pomocny i nas tam zawiózł. Zamek jest 
strzeżony przez oddział amerykański. Przebywa w nim żona marszałka Göringa, co jest 
trzymane w tajemnicy. Pokazano nam salę (salon), w którym w dużym nieładzie leżały 
stosy dywanów, obrazów i trochę porcelany. [...] Jako jeden z pierwszych wpadł mi pod 
rękę mały portret w ramie, znany mi z Łazienek, a uchodzący za portret żony Rubensa. 
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Z drugiej strony był napis „Zbiory Narodowe, Łazienki”. [...] Nie miałem ani czasu, ani 
możności ustalenia ilości tych obrazów. Oświadczono mi, iż są pod dobrą opieką [...]. 
Oddziały stacjonowane w tej okolicy w dziedzinie zabytków należały do dowództwa 
znajdującego się wówczas w Berohtesgaden. Pojechałem więc tam. Reprezentant G-5 
zajmujący się tymi zagadnieniami przyjął mnie bardzo życzliwie. Złożyłem mu notatkę 
z prośbą o przewiezienie wszystkich polskich zabytków do jednego miejsca, najlepiej 
zamku Fischhorn. Zwróciłem uwagę na niebezpieczeństwo kradzieży i pożarów, 
podkreśliłem potrzebę szukania [słowo nieczytelne] przedmiotów rozkradzionych 
[...]. Zakomunikowałem, iż posiadamy fachowców, którzy mogliby w tym celu 
przyjechać, i zasugerowałem wystąpienie przez Dywizję o ich przyjazd. Otrzymałem 
na to odpowiedź, iż oficerem, któremu powierzono opiekę nad zabytkami przy VII 
Armii Amerykańskiej, jest jeden z pracowników Metropolitan Museum w New Yorku, 
lieutnant Rahmer (Arts and Munument [Monument] Officer), który całą pracę w swej 
dziedzinie rozkłada na bardzo długie etapy. Z tej odpowiedzi wywnioskowałem 
wyraźnie, iż są małe szanse na wystąpienie od dołu o wjazd naszych ekspertów i, 
że zapewne stanowisko na szczeblu Armii jest negatywne. Nie znaczy to, by nie 
wznowić starań. Mój rozmówca, major, zapraszał mnie na powrót bez uwypuklenia 
jednak, iż się przyjeżdża dla spraw zabytków. Samo to zastrzeżenie jest wymowne.

Ostatecznie w kwietniu 1946 r. obiekty znalezione w Fischornie zostały 
przewiezione przez polskich muzealników do Warszawy.

[Emeryk Hutten-Czapski po klęsce wrześniowej 1939 r. opuścił kraj i rozpoczął 
pracę przy rządzie polskim na uchodźstwie (w MSZ) oraz został delegatem Polskiego 
Czerwonego Krzyża. W listopadzie 1944 r. został doradcą politycznym Polskiej 
Misji Wojskowej przy Naczelnym Dowództwie Alianckim (SHAEF). Natychmiast 
po kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej odwiedzał obozy koncentracyjne w Dachau, 
Gusen, Mauthausen, zbierając informację o osadzonych tam Polakach. Podczas tej 
misji Czapski starał się zebrać jak najwięcej informacji przydatnych rządowi polskiemu 
na uchodźstwie. Także tropił wszelkie informacje o dziełach sztuki, zrabowanych 
z Polski i ukrytych przez Niemców. Dzięki interwencji Czapskiego tryptyk Wita 
Stwosza z Krakowa został odnaleziony 7 czerwca 1945 r. Czapski odegrał ważną 
rolę w odnalezieniu polskich zbiorów sztuki ukrytych przez Niemców w Austrii. 
W jego sprawozdaniach z misji przy SHAEF znajduje się raport do ministra spraw 
zagranicznych RP w Londynie z 12 czerwca 1945 r., opisujący odnalezienie zbiorów 
polskich w zamku Fischhorn].
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15. Spalone książki

[Z opracowania Hanny Łaskarzewskiej, Biblioteki warszawskie w latach okupacji. Zasady 
działania, straty księgozbiorów [w:] Straty Warszawy 1939–1945. Raport, red. Wojciech Fałkowski, 
Warszawa, Miasto Stołeczne Warszawa, 2005]

[…] Od 5 października [1944 roku] trwały polsko-niemieckie pertraktacje, 
zmierzające do uzyskania zgody okupantów na wywiezienie ze stolicy 
najcenniejszych dóbr kultury i pamiątek narodowych do Rzeszy. Podczas gdy 
Polacy starali się zapewnić jak najbardziej korzystne warunki ewakuacji zbiorów, 
hitlerowcy przystąpili do systematycznego niszczenia miasta. Zanim zdołano 
rozpocząć realizację uzgodnionych zasad całej akcji, na zdewastowany Okólnik – 
gdzie przetrwało jeszcze kilkadziesiąt tysięcy jednostek zbiorów – dotarł specjalny 
oddział Brandkommando, jednostki wykonującej niemiecki plan „spalonej 
ziemi”. Ani dokładna data, ani przebieg podpalenia Okólnika nie są znane. Gdy 
14 października dotarli tam Ksawery Świerkowski i Leon Bykowski z Biblioteki 
Publicznej na Koszykowej (podwiezieni zresztą przez Niemców), zbiory jeszcze się 
tliły. […] To, co zastali [bibliotekarze], wywołało wstrząs. „Duchy” książek stały 
równymi rzędami w piwnicach, wszystkie w jednym spopielonym kolorze. Wyraźnie 
można było odróżnić kształty poszczególnych tomów, dotknięcie choćby jednego 
z nich powodowało obsypywanie się całych warstw zetlonych egzemplarzy. Tadeusz 
Makowiecki, członek pierwszej z ekip, tak opisuje moment dotarcia do Biblioteki 
Krasińskich [mieszczącej się przy ul. Okólnik 9]: „Cisza. Wszystkie okna magazynu 
czarne i puste. (A wiemy że biblioteka przetrwała powstanie). Schodzimy (buty 
grzęzną w popiele) do ogromnych piwnic. Musiały być podpalane każda oddzielnie, 
systematycznie. A tu zgromadzono największe skarby: rękopisy, starodruki, rysunki, 
ryciny, nuty, mapy, Biblioteka Załuskich, zbiory Stanisława Augusta, reszta zbiorów 
Rapperswilskich, archiwa Krasińskich, cimelia z wszystkich bibliotek Warszawy. Nic. 
Nic. Z górą 100  000 pozycji rękopiśmiennych, niewyzyskanych, niedrukowanych 
nigdy i już nigdy. Od iluminowanych złotem miniatur z XIV w. przez bezcenne silva 
rerum polskie, do nieznanych listów Żeromskiego, Reymonta, Berenta. Nic”. […]. 
Bohdan Korzeniewski to, co ujrzał na Okólniku, nazwał po latach książkobójstwem 
[…].

Z ponad 5,5 mln jednostek zbiorów warszawskich bibliotek instytucjonalnych 
straciliśmy prawie 3,3 mln, w tym ponad 1,7 mln jednostek w największych 
książnicach naukowych, co stanowiło około 50% ich przedwojennych zasobów. 
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Biblioteki szkolne różnych szczebli oraz powszechne poniosły straty od 80% do 90%. 
Straty księgozbiorów domowych szacuje się na prawie sto procent.

[Jeszcze w dniu zajęcia Warszawy przez Armię Czerwoną i 1 Armię ludowego 
Wojska Polskiego, 17 stycznia 1945 roku, Niemcy podpalili Bibliotekę Publiczną 
przy ul. Koszykowej, niszcząc około trzystu tysięcy książek].
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16. „Zheblowani z polskiego życia” – o zniszczeniu etosu 
przedwojennej inteligencji

[Z artykułu Hanny Palskiej, Ideologia komunizmu a problem inteligencji [w:] Rzeczpospolita 
utracona. Następstwa nazizmu i komunizmu na ziemiach polskich, red. Jerzy Eisler, Konrad 
Rokicki, Warszawa, IPN, 2010]. 

[…]
Jednym z ważniejszych problemów, które musieli rozwiązać komuniści po zdobyciu 

władzy w Polsce, było pozyskanie dla swych celów inteligencji. W ogromnym 
stopniu ułatwiało im to niemal całkowite rozbicie środowisk inteligenckich – 
biologiczne i duchowe wyniszczenie tej warstwy. Okupanci działali w przekonaniu, 
że pozbawiając naród jego duchowych i intelektualnych przewodników, będą mogli 
nieodwracalnie go okaleczyć, a z czasem biologicznie unicestwić. Wańkowicz 
opowiadał, że „inteligencja została wyłuskana z form kulturalnych wytworzonych 
przez dawne życie, co dla większości równa się wyrokowi śmierci” i „uległa 
zheblowaniu z powierzchni polskiego życia”.

Bardzo trudno dziś ustalić globalną liczbę strat osobowych poniesionych przez 
inteligencję w wyniku wojny i powojennych represji […]. Przyjmowany przez różnych 
badaczy przedział (w zakresie strat wojennych) między 30 a 40 proc. wskazuje 
na ogrom zjawiska w tej warstwie społecznej. Trzeba przy tym pamiętać, że poza 
ofiarami wojny i rewolucji znacznego uszczerbku doznała inteligencja wskutek 
pozostawania na uchodźstwie wielu dziesiątków tysięcy osób z co najmniej średnim 
wykształceniem, a przecież odpływ poza granice Polski nie ustał wraz z wojną, tak 
jak nie ustały i represje.

Oprócz wymiernych liczbowo strat można pokusić się o wymienienie ogólnych 
zjawisk decydujących o destabilizacji tej warstwy po wojnie. Zaliczamy do nich:

– wyginięcie jednostek szczególnie wartościowych i ofiarnych;
– rozproszenie wielu środowisk inteligenckich, zwłaszcza ośrodków akademickich 

(znamienne, że ośrodek krakowski, który nie uległ totalnemu rozbiciu, wykazywał 
największą odporność na zakusy ideologiczne wobec nauki);

– wojenne i powojenne migracje;
– psychologiczne wyczerpanie grupy;
– doszczętne zniszczenie inteligenckich warsztatów pracy;
– kulturowe zrywanie tradycji środowiskowych i rodzinnych inteligencji przez 

represyjną politykę rekrutacyjną do szkół średnich i wyższych;
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– degradacja materialna i utrata pierwotnych źródeł zarobkowych;
– deklasacja i degradacja z roli przewodniczki narodu i nosiciela wartości 

kulturalnych;
– niemal całkowity zanik inteligencji żydowskiej i pochodzenia żydowskiego;
– rozbicie wielu gniazd rodzinnych;
– rozdarcie znacznej części tej warstwy pomiędzy silnym poczuciem więzi z II 

Rzeczpospolitą i Polskim Państwem Podziemnym a naturalną potrzebą włączenia 
się w odbudowę kraju.

Dwoista i poniekąd wykluczająca się postawa większości inteligencji, łącząca 
potrzebę tworzenia i niezgodę na układ polityczny, trafiała na precyzyjnie określoną, 
konsekwentną, sprawdzoną na wzorcach radzieckich politykę nowych władz. […]
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17. „Okupacja i podbój” – dwa totalitaryzmy na ziemiach 
polskich

[Z artykułu Andrzeja Paczkowskiego, Dwa totalitaryzmy – nazizm i komunizm [w:] 
Rzeczpospolita utracona. Następstwa nazizmu i komunizmu na ziemiach polskich, red. Jerzy 
Eisler, Konrad Rokicki, Warszawa, IPN, 2010]

Konieczne jest zwrócenie uwagi także na inną poważną asymetrię w antypolskich 
działaniach obu totalitaryzmów. Swój projekt polityki wobec Polaków III Rzesza 
mogła realizować zaledwie przez kilka lat (1939–1945), a jeszcze krócej w odniesieniu 
do całości ziem II Rzeczpospolitej (od połowy 1941 r. do wiosny 1944 r.). […] 
Nazizm przegrał wojnę, został powszechnie potępiony i osądzony, jego żyjący jeszcze 
wówczas przywódcy trafili przed trybunał międzynarodowy. […]

[…] O ile można powiedzieć, że była to „tylko” okupacja, stan z natury rzeczy 
przejściowy, o tyle obecność sowiecka miała nie tylko inny charakter, lecz także 
inne skutki. Otóż inkorporacja dokonana jesienią 1939 r. okazała się – z wyjątkiem 
Białostocczyzny – trwała i znaczna część ziem wcielonych wówczas do Związku 
Sowieckiego (w tym miast i regionów o przewadze żywiołu polskiego) została 
na zawsze utracona dla polskiej państwowości. W odniesieniu do tych ziem 
należałoby więc mówić nie o okupacji, ale o podboju.

Ponadto, co jest zapewne nawet ważniejsze, Polska – okrojona na wschodzie 
a powiększona na zachodzie i północy – została pozbawiona suwerenności i znalazła 
się pod tak ścisłą kontrolą i tak rozległym wpływem Związku Sowieckiego, że nieraz 
uważa się, iż stan okupacji trwał tu aż do 1989 r. W każdym razie do grudnia 1955 
r. stacjonujące na terenie państwa polskiego wojska sowieckie (Północna Grupa 
Wojsk) przebywały w Polsce bez stosownych umów międzynarodowych. Stopień 
podporządkowania naszego państwa był niezwykle rozległy, co wynikało nie tylko 
z drastycznej nierównowagi sił, lecz także z faktu, iż wkraczając latem 1944 r. 
do centrum ziem polskich Sowieci ulokowali tu ośrodek władzy związany z nimi 
tożsamością ideologiczną i pomogli w zbudowaniu systemu komunistycznego, 
podobnego – choć nie identycznego – do tego, który istniał w Związku Sowieckim. 
[…]. Tak więc: podczas gdy nazizm zniknął z Polski, komunizm mniej lub bardzie 
„spolonizowany” – na długo w niej pozostał.


