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1. „Nie mogę milczeć”.

[Marian Zdziechowski, Czerwony terror [w:] W obliczu końca, Warszawa–Ząbki, 
Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda”, Apostolicum, 1999]

W 1933 roku w jednej z rosyjskich gazet emigracyjnych najmłodsza z córek 
Lwa Tołstoja, Aleksandra, wystąpiła z gorącym protestem przeciw bolszewickiemu 
terrorowi: Nie mogu mołczat’. Pamiętam ją z mego pobytu w Jasnej Polanie jako 
dwunastoletnią dziewczynkę o żywych oczach i sympatycznym wyrazie twarzy. Jest 
autorką książki o ostatnich latach życia swego ojca, napisanej z wielkim talentem 
i pietyzmem. „Nie mogę milczeć – zawołała – gdy milczy Rosja, terrorem straszliwym 
zmuszona do milczenia, milczy także świat. Nie mogę milczeć – jęk wyrwał się 
z głębi duszy mojego ojca w 1908 roku, gdy rząd carski skazał na śmierć kilku 
rewolucjonistów, i jęk ten obleciał Rosję. Wszyscy go usłyszeli i wszyscy uczciwi 
złączyli się z wielkim chrześcijaninem w zgodnym proteście przeciw mordowaniu 
bliźnich. Nie mogę milczeć dziś, gdy Kaukaz jest widownią nieustających rzezi, 
gdy na Kubaniu tysiącami zabijają Kozaków wraz z żonami i dziećmi, a czterdzieści 
pięć tysięcy rodzin kozackich zesłano na Sybir, aby tam pomarły; gdy ostatni grosz, 
ostatni kawałek chleba wydzierają chłopom, aby rzucać miliony na cele propagandy 
zagranicznej; gdy z Ukrainy, tego spichlerza Rosji i świata, uciekają chłopi przed 
widmem głodu, porzucając swoje chaty i gospodarkę; gdy ze stolic i większych miast 
masowo wysiedlają mieszkańców (w Moskwie jedną trzecią ludności), skazując ich 
tym samym na śmierć głodową w trakcie poszukiwań na całym obszarze Rosji takich 
miejsc, gdzie mogliby odetchnąć i znaleźć jakiś pokarm... Świat milczy. Gdzie się 
podziali owi pisarze idealiści, a było ich wielu? Gdzie Romain Rolland, który tak 
subtelnie umiał zrozumieć dusze obu największych pacyfistów: Gandhiego i Tołstoja? 
Ten wysławia dziś sowiecką Rosję, myśląc idiotycznie, że miliony, dziesiątki milionów 
krwawych ofiar ludzkich potrzebne są dla dobra ludzkości. Czy nie słyszycie wołania 
o pomoc, czy sądzicie, że na gwałtach, na okrucieństwach i mordach można 
budować ludzkie szczęście? Otwórzcie oczy, przemówcie w obronie bezbronnego 
stusześćdziesięciomilionowego narodu...”. Daremne wołanie. Jeśli się znalazł ktoś, 
kto oczy otworzył i przemówił, słowa jego tonęły w otchłaniach powszechnej 
obojętności.
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2. Los kapłanów i świątyń w Związku Sowieckim

[Marian Zdziechowski, Czerwony terror [w:] W obliczu końca, Warszawa–Ząbki, 
Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda”, Apostolicum, 1999]

Czornaja Kniga z 1925 roku podała nazwiska sześćdziesięciu sześciu biskupów 
uwięzionych albo zesłanych do ciężkich robót, w tym ośmiu na Sołowki. A księża 
i zakonnicy? Tych rachują na tysiące. Wszystko to, oczywiście, oburza człowieka 
uczciwego, ale mniej go oburza dziś, niż przed kilku laty. Sądziliśmy, że okrucieństwa 
bolszewików są czymś niemożliwym poza obrębem Rosji, dziś widzimy, że hiszpańscy 
komuniści starają się prześcignąć swoich mistrzów w Moskwie, i pytamy, czy nie 
przyjdzie wkrótce kolej i na inne państwa?

Przytoczę dwa wyjątkowo charakterystyczne fakty, obrazujące, choć każdy w inny 
sposób, stosunek bolszewizmu do religii. W kwietniu 1919 roku, po odejściu – 
pod naciskiem armii Denikina – bolszewików z Ekaterynodaru [Jekaterynodaru], 
tamtejsza rada diecezjalna zwróciła się do chrześcijan całego świata z odezwą, 
w której przedstawiała grozę rządów bolszewickich. Wśród licznych przykładów 
rzuca się w oczy następujący: „W stanicy korenowskiej zamordowano proboszcza 
Nazarenkę, a cerkiew sponiewierano, przerabiając ołtarz na miejsce ustępowe, 
naczynia kościelne do tegoż samego użytku przeznaczając”. W 1919 roku skazano 
na śmierć dwóch popów – Priachina i Żurawlewa – za wygłoszone przez nich 
kazania. Czyżby się odważyli występować z ambony przeciw władzom lub przeciw 
polityce sowieckiej? Nie, gromili rozwiązłość obyczajów. Określono to w wyroku 
sądowym jako ciężką, choć zręcznie zamaskowaną zbrodnię, popełnioną w czasach 
najostrzejszej walki klasowej. Kapłanów i zakonników już w Rosji prawie nie ma. 
Skazani są na śmierć głodową, bo odebrano im kartki żywnościowe. Błądzą jeszcze 
po ulicach nie oni, a ich cienie i po jamach szukają odpadków, którymi mogliby się 
pożywić.

A kapłani katoliccy? Nie wiem, ilu ich jeszcze pozostało w Sowietach. Oficjalnie 
jesteśmy z państwem tym w przyjaźni. Nie wiem, co z naszej strony zrobiono, aby 
ulżyć naszym rodakom. W 1929 roku rząd sowiecki oddał nam dogorywającego 
w tajgach Sybiru świątobliwego biskupa Maleckiego, ale oddając, ani się zawahał 
z cyniczną zuchwałością wyjawić swoje lekceważenie i pogardę w stosunku 
do „zaprzyjaźnionego” mocarstwa! Z wagonu wyprowadzono starca w łachmanach, 
wycieńczonego podróżą odbytą w okropnych warunkach.

Przypomnę głośny proces arcybiskupa Cieplaka i dwunastu księży katolickich 



2

3

wprowadzenie

Operacja antypolska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r

w Petersburgu w 1923 roku. Cieplaka i prałata Budkiewicza skazano na śmierć. Wobec 
oburzenia, jakie wyrok ten wywołał nie tylko u nas, ale i w Europie, zamieniono 
arcybiskupowi karę śmierci na dziesięcioletnie więzienie, ale z tym większą 
zaciekłością rzucono się na księdza Budkiewicza. O jego męczeństwie wymownie 
opowiedział Goyau. Działo się to w Wielki Czwartek. Bawiący wówczas w Petersburgu 
ojciec Walsh z Rzymu zwrócił się do władz z prośbą o pozwolenie odwiedzenia go 
w więzieniu. Chciał mu zanieść Hostię świętą wraz z błogosławieństwem papieskim. 
Nie odmówiono, ale odpowiedziano, że zostanie zawiadomiony w odpowiedniej 
chwili. Daremnie domagał się ojciec Walsh zezwolenia w ciągu następnego dnia, 
a był to piątek. Dopiero około dziesiątej wieczorem usłyszał przez telefon wrzaski, 
śmiechy, potem wystrzał z rewolweru. Była to egzekucja księdza Budkiewicza. 
Wieczorem w Wielki Czwartek wyprowadzono go z podziemnego lochu, w którym 
został osadzony po uwięzieniu, i brutalnie wypchnięto na ciemny korytarz. Tam upadł 
i złamał sobie nogę. Wrzucono go na całą dobę do izby, w której miał za towarzyszy 
pospolitych zbrodniarzy. Nie dano ani siennika, ani krzesła. Gdy przyszedł czas 
na egzekucję, żołnierze, ponieważ nie mógł poruszyć się o własnych silach, ciągnęli 
go za uszy, jedno ucho oderwali i w tej chwili stanęli wobec rozswawolonych 
do obrzydliwości żołnierzy w izbie, gdzie wyrok miał być wykonany. Jeden z nich 
wystrzelił w otwór po odpadniętym uchu i położył Budkiewicza trupem. [...]

Równolegle z prześladowaniem, torturowaniem i mordowaniem kapłanów 
odbywało się niszczenie świątyń. Dziełem tym kierował Jarosławski, który spośród 
kolegów wyróżniał się tym, że rozumiał bezmyślność i obrzydliwość tego, co czynił. 
„Co my – zapytywał melancholijnie – przeciwstawić możemy pięćdziesięciu tysiącom 
świątyń z zawartymi w nich skarbami sztuki?”. Zwykle przekształcano cerkwie 
w teatry albo kluby.

Zniszczono starodawny wspaniały Sobór Sofijski w Kijowie, konfiskując 
wszystkie jego kosztowności: brylanty i drogie kamienie na obrazach, mszałach 
i lampach, złoto, srebro. Obecnie mieści się tam klub łyżwiarzy. W Moskwie 
uroczyście wysadzono w powietrze, ku czci Lenina w dniu poświęconym jego 
pamięci, Klasztor świętego Symeona – potężny rozmiarami i ciekawy pod względem 
architektonicznym zabytek z końca XIV wieku. O ile wiem, taki sam los spotkał tam 
świątynię Zbawiciela ozdobioną freskami najwybitniejszych nowoczesnych malarzy 
religijnych Rosji. Zniszczono kaplicę Iwierską z cudownym obrazem Matki Boskiej, 
największą świętością Moskwy i Rosji, zrobiono to cichaczem w nocy, z obawy przed 
możliwością protestów i oporu ludności. Wszystkie trzy sobory na Kremlu robią 
wrażenie, według korespondenta niemieckiego, przerażającej pustki. Zburzono 
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religijne centrum Rusi Moskiewskiej, Troicko-Siergiejewską Ławrę pod Moskwą. 
W Petersburgu majestatyczną świątynię Izaaka, najokazalszą i najbogatszą w Rosji, 
przerobiono na muzeum bezbożnictwa; podobnym celom służą sanktuaria Rusi 
południowej, Kijowsko-Pieczerska Ławra i Sobór Sofijski w Nowogrodzie.

[Konstanty Budkiewicz (1867–1923) był księdzem katolickim, wikariuszem 
generalnym sufragana mohylowskiego abp. Jana Feliksa Cieplaka, profesorem tajnego 
seminarium duchownego w Petersburgu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
nie zdecydował się na powrót do kraju, nie chcąc pozostawić wiernych bez opieki].
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3. „Wsie całe umierają z głodu”

[Marian Zdziechowski, Zwiastuny satanizmu w Polsce [w:] W obliczu końca, Warszawa–
Ząbki, Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda”, Apostolicum, 1999]

Pochodzę z Mińszczyzny, nasz dom rodzinny leży w odległości jednego kilometra 
od granicy sowieckiej, z tamtej zaś strony przylega do granicy wieś Wielkie Sioło. 
Przed kilku laty, stojąc na ganku naszego domu, słyszeliśmy stamtąd rozpaczliwe 
krzyki i jęki, które zagłuszano biciem w bębny. Co to miało znaczyć? ,,Kułaków”, 
czyli tych włościan, którzy pracując i oszczędzając, byli w stanie zaspokoić jako tako 
swoje najpilniejsze potrzeby, co w Sowietach uchodzi za zbrodnię, przesiedlano wraz 
z ich rodzinami na Sybir. Pod hasłem dobra ludu, wyzwolenia go z nędzy i ucisku 
wybuchnęła rewolucja rosyjska. Ale zwyciężywszy, triumfatorzy zadekretowali 
przywrócenie dawno pogrzebanej pańszczyzny, zamknięcie wolnych niegdyś ludzi 
w niewoli kołchozów i sowchozów. Najbardziej przeciwstawiała się temu ludność 
Ukrainy; za karę postanowiono tę ziemię mlekiem i miodem płynącą przemienić 
w krainę głodu i śmierci. Oto wyjątki z kilku listów otrzymanych stamtąd w latach 
1933–[19]34.

Z okolic Winnicy na Podolu: „Ludzie są głodni, spuchnięci, z ranami na całym 
ciele. Wielu umiera z głodu. Wsie całe umierają z głodu, trupy poniewierają się 
po podwórzach, stajniach, pod płotami, leżą całymi tygodniami”.

Z okolic Humańszczyzny: ,,Dużo jest wsi, w których ani żywej duszy nie pozostało. 
O niczym oprócz jedzenia się nie mówi. Pączki brzozowe, liście lipowe, rozmaite 
zielsko – takie mamy pożywienie, a mięso z padliny końskiej jest już zbytkiem”.

Z powiatu Lipowieckiego w guberni Kijowskiej: „Puste chaty po wsiach, bez okien 
i drzwi. Ludzie wymierali lub uciekali. Cicho jest na wsi jak na cmentarzu”.

Spod Żytomierza: „Zjedliśmy wszystko, chleba nie widzieliśmy od kilku miesięcy 
i pewnie nie zobaczymy, bo nie wyżyjemy przez ten straszliwy głód. Oto jak umierają: 
idzie sobie, idzie, pada i umiera. Nie ma nikogo, kto by go pochował. Leży, aż zgnije 
i kości pozostaną. Jak z końmi bywało, tak teraz ludziom się trafia”.

[...]
Z Charkowszczyzny: „Wszyscy spuchli z głodu zlitujcie się nad moją nieszczęśliwą 

rodziną, która śmierci głodowej oczekuje. Przyszedł kres naszego życia. Zjedliśmy 
wszystko, co było, i plew już nie ma. Pożywienie takie: sól, woda i szczaw. Niepodobna 
żyć: Nie dajcie zginąć, bo śmierć głodowa jest straszna i ciężka”.

Z Kijowa: „Głodujemy absolutnie, gotujemy łupiny z kartofli. Przyjdzie zginąć 
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śmiercią głodową. Teraz ludzie uczeni i nieuczeni jednakowo umierają z głodu... 
Ratujcie, jak możecie. Goli jesteśmy, bosi i głodni. Oto, do czego dożyliśmy 
po piętnastu latach tej władzy. Spuchnięci, głodni masami leżą na ulicach”.

[Marian Zdziechowski (1861–1938) był wybitnym polskim filozofem 
i literaturoznawcą, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, współzałożycielem konserwatywnego 
dziennika „Słowo”, ukazującego się w Wilnie].
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4. „Rosja, wielka, żyzna, urodzajna Rosja głoduje”

[Stanisław Cat-Mackiewicz, Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa 
Sowietów, Warszawa, LTW, 1998]

Muszę tu powiedzieć, że zupełnie się zgadzam, iż Rosja z każdym rokiem staje 
się groźniejszym nieprzyjacielem. Nie dlatego, że armia rosyjska robi ogromne 
postępy, głównie w technicznym przygotowaniu. Nie dlatego, że weszliśmy w „trzeci 
decydujący rok piatiletki”, co do której wyrobiłem sobie bardzo sceptyczne pojęcie.

Natomiast jeśli mówiłem, że istotną i główną cechą dzisiejszej Rosji jest stan 
rewolucyjnego naprężenia, w którym stale jest utrzymywana, to należy dodać, 
że drugim takim istotnym czynnikiem, kształtującym stosunki w Bolszewii, jest 
różnica wieku. Po prostu różnica wieku fizycznego. Niesłychana różnica pomiędzy 
tymi, co znali „stare życie”, a tymi, których dzieciństwo wypadło w okresie wojny, 
pierwsze lata młodości w latach walenia caratu na ziemię, młodość dalsza w wirach 
i odmętach „łozungów”, w chaosie rewolucyjnych podniet.

Ci pierwsi z reguły nienawidzą Sowietów, czekają wybawienia od kogokolwiek 
bądź, sami niezdolni do żadnej akcji, głucho warczą i złość bezsilną wylewają 
w tysiącach obelg, rzucanych na ustrój panujący.

Ci drudzy, młodzi, kochają namiętnie władzę sowiecką. Jest to dla nas niepojęte.
Rosja, wielka, żyzna, urodzajna Rosja głoduje jak ostatni pies. Na ulicy Moskwy 

stoi człowiek i sprzedaje kromkę (nie bochenek, lecz kromkę) chleba, sprzedaje pół 
kury, sprzedaje odrobinę wędliny. W Niżnym Nowogrodzie, mieście patrzącym 
na wspaniale urodzajne niziny przywołżańskie, kupiłem funt czarnego chleba za trzy 
ruble (około 1,5 dolara według oficjalnego kursu). Trzeba pamiętać, że nauczycielka 
w szkole I stopnia zarabia 80 rb. miesięcznie! Nic nie jest w stanie opisać nędzy 
ubraniowej w Rosji, tych kobiet chodzących po Moskwie, Petersburgu, Kijowie 
w nieprawdopodobnie kosmatych pończoszyskach lub w męskich skarpetkach, 
z gołymi łydkami. A to życie w ciągłych, czasami do kilometra dochodzących 
„oczeriediach” (ogonkach) literalnie po wszystko! W Petersburgu widziałem nawet 
„oczeriedi” do gazet. A miłe stosunki mieszkaniowe, w których każdy ma prawo do 6 
metrów kwadratowych „żyłpłoszczadi”, a jak małżeństwa się rozwodzą, to często 
zostają w tym samym pokoju, gdyż nie ma innego sposobu. Nie mówi się tam zresztą 
,,w naszym mieszkaniu”, tylko „w naszym pokoju”. Brak absolutnie wszystkiego, 
zaczynając od pieluszek dla dzieci, poprzez mleko i chleb, książki i medykamenty, 
aż do trumny. Magazyny komunalne w Moskwie wydają trumny tylko „na prokat” 
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(na przejażdżkę) – nieboszczyka wiezie się na cmentarz (oczywiście bez popa, 
bo to jest wzbronione), wyładowuje się do grobu, trumnę odwozi się z powrotem.

I proszę mi wierzyć, że na tle całego tego koszmaru życia codziennego żyje 
ta młodzież entuzjastycznie przywiązana do ustroju sowieckiego, z dnia na dzień 
oczekująca cudów od piatiletki.

[...]
Rozumuję w sposób następujący: bolszewicy mają głód towarowy i twierdzą, 

że pochodzi to z tego, że przemysł rosyjski był szczupły, nie może obsłużyć rynku 
wewnętrznego, a oni, bolszewicy, kupować towarów u świata kapitalistycznego nie 
chcą i nie mogą. W tym wszystkim, przypuśćmy na chwilę, że mają rację. Ale w takim 
razie, cóż z rolnictwem, cóż się dzieje ze środkami spożywczymi?

Przecież Rosja eksportowała środki spożywcze i jadła dobrze. Cyfry, które 
bolszewicy rzucają w tej dziedzinie, są również olśniewające. ,,Sowchozgigant” jeden 
produkuje 106 milionów pudów zboża. ,,Sowchozgigant” jest na Kubaniu. Więc 
dlaczego jest głód w Rosji?

Jak się dzieje, że w tej Rosji, na ulicy w Moskwie ktoś jeden sprzedaje kromkę 
chleba, że w Niżnym Nowogrodzie za funt chleba płaci się trzy ruble, że cała Rosja 
jest głodna, głodna, głodna, jak głodny pies. Rosja! ten kraj-stodoła globu naszego!

Albo postawmy pytanie jeszcze inaczej.
Podróż kolejowa. Bufet na stacji kolejowej. Pasażer dostanie tu talerz jakiejś buzy 

z zielska. U nas pies by tego nie kosztował. Idzie się za budynek stacyjny. Znajduje się 
tam włościanki. Jedna ma mleko, druga jaja, trzecia chleb, czwarta sadło. Za drogie 
pieniądze, bo każda przyniosła szmuglem, bo każda może sprzedać tylko tyle, ile 
przyniosła za pazuchą – ale cóż za różnica z tym, co potrafi nam dostarczyć aparat 
państwowy. […]

W tym zestawieniu, że system socjalistyczny nie tylko nie daje towarów 
przemysłowych, lecz i kawałka chleba, łyżki masła (masło w Moskwie należy 
do rzeczy najrzadszych, łatwiej, o! tysiąc razy łatwiej! o perfumy niż o masło), i w tym, 
że gdy tylko system socjalistyczny się cofnie, to wszystko się znajduje, widzimy nie 
tylko eksperymentalne bankructwo socjalizmu, lecz i horoskopy dla wszystkich 
bolszewickich piatiletek.



5

9

wprowadzenie

Operacja antypolska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r

5. „Dla takiego nie ma miejsca między nami”

[Stanisław Cat-Mackiewicz, Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa 
Sowietów, Warszawa, LTW, 1998]

W szkole imienia Nansena w Moskwie rozmawiałem z dwoma uczniami klasy 
siódmej reprezentującymi samorząd uczniów w szkole.

– Co zrobicie, jeśli jakiś wasz kolega okradnie kogoś z klasy?
Rozgarnięty młody bolszewik rozszczepia logicznie ten casus na sześć możliwości. 

Tłumaczy mi procedurę, jak to będzie rozpatrywane przez komitet klasy, jak pójdzie 
na komitet szkolny, jak wreszcie decyzja uczniów będzie musiała uzyskać zgodę 
kierownictwa szkoły. Przewiduje wszystkie okoliczności łagodzące, które mogą 
zajść wobec kolegi, który by popełnił kradzież. Ujawnia stosunek do faktu raczej 
humanitarny, litościwy.

– A co zrobicie, jeśli się okaże, że jeden z waszych kolegów był w cerkwi 
na nabożeństwie i śpiewał razem z chórem?

Chłopiec odpowiada kategorycznie:
– O, dla takiego nie ma miejsca między nami!
Procedura wyrzucenia takiego chłopca byłaby o wiele [bardziej] uproszczona. 

Sprawa poszłaby zaraz na komitet szkolny. Na moje naleganie, że przecież i w tym 
przestępstwie mogą być jakieś motywy łagodzące, chłopiec zgadza się, że chyba jeśli 
ktoś to zrobił dla zarobku, z ostatniej nędzy. ,,Lecz, jeśli się okaże, że cały czas nas 
oszukiwał, że udawał, iż jest naszych przekonań, a naprawdę był to człowiek religijny 
– wtedy, oczywiście zostanie wydalony ze to szkoły”.

Niezwykłe wzruszenie ogarnia człowieka na nabożeństwie w kościele. Czuje się 
tu, że każdy przychodzący na nabożeństwo spełnia akt odwagi, naraża siebie i swoich. 
Oto idzie jakiś stary, bardzo stary pan o lasce, w futrze z pysznym niegdyś bobrowym 
kołnierzem. Dziś futro jest wyliniałe, staremu panu trzęsą się wargi. Oto schodzą się 
kobieciny, mają ze sobą gazetę bolszewicką „Prawdę”, rozwijają tę „Prawdę”, wyjmują 
stamtąd książkę do nabożeństwa, w jakimś naiwnym, dawnym wydaniu z XIX w. Kto 
chce doznać prawdziwie rzewnych i prawdziwie podniosłych wrażeń, niech przyjedzie 
do Moskwy, i niech tutaj pomodli się na mszy świętej, o ileż bardziej podniosłej 
i wzruszającej, ileż bardziej katolickiej niż najwspanialsza ceremonia w bazylice 
świętego Piotra w Rzymie. Ludzie tu przychodzą, narażając wszystko, za ścianami 
tego kościółka panuje przemoc, terror i cała ogromna siła olbrzymiego państwa, 
zwrócona całą swą nienawiścią przeciwko modlitwom szeptanym w tym kościółku. 
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I modlitwy te wydają się świętsze niż gdzie indziej i każdy sakrament w tym kościele, 
w jego ubóstwie, strachu, grozie, wydaje się być jakiś inny, i aż straszno pomyśleć 
o tym, który by złamał ślub czy przysięgę tu, w tych świętych, świętych, po trzykroć 
świętych, biednych ścianach złożoną.

W Petersburgu funkcjonuje osiem kościołów, lecz jest tylko trzech księży. Każdy 
kościół stanowi prywatną własność państwa. Może być wydzierżawiony tylko 20 
osobom, które podpiszą, że biorą odpowiedzialność za budynek. Wynika stąd, 
że wśród polskiej ludności Petersburga jest 160 bohaterów! Jednym ze środków 
represji jest ciągłe żądanie remontów i odnawiań kościoła. Kościół św. Katarzyny 
w Petersburgu jest ciągle przymusowo odnawiany. Leżą tam zwłoki naszego króla – 
może złego, może winnego, może ukaranego bardziej niż zasłużył. [...]

Wymagając tych remontów i odnawiań, rząd sowiecki nie daje jednocześnie 
materiału. Przy tym nadzwyczajnym braku opału, który panuje w zimie 
w Petersburgu, wymaga się, aby było w nich ciepło. Jednocześnie na planach 
Petersburga, które jeszcze z czasów Nepu wiszą w klubach petersburskich, szynki, 
cerkwie i kościoły pomalowane są czarną farbą jako czynniki rozkładu, obok 
klubów, szkół i domów kultury, które są pomalowane na czerwono, przyszłościowym 
kolorem. Księży strasznie brak w Bolszewii. Nowych księży nie można wyświęcać, 
nauka religii zakazana. Na Białorusi specjalnie brak księży. Zdarzały się tam ciężkie 
wypadki odstępstwa... No! ale w porównaniu – nie, nie, porównywać nie będziemy, 
wytłumaczę później, dlaczego porównywać nie będziemy. Jeśli są jakieś nieliczne 
smutne fakty upadku w tej strasznej walce ze straszną przemocą, która się tam toczy, 
to iluż bohaterów, ileż świetlanych postaci! Ksiądz Biskup Malecki. Bohater. Będzie 
niewątpliwie kanonizowany, będzie świętym. Starzec, wypuszczony z więzienia, 
w którym siedział ze śp. arcybiskupem Cieplakiem i śp. zamordowanym ks. 
Budkiewiczem, mógł wyjechać razem z arcybiskupem do Polski. Odmówił. Pozostał 
w swej męczeńskiej glorii. Niegdyś patriota polski, oświadczył, że jest sowieckim 
obywatelem, pozostał z tymi najnieszczęśliwszymi pod każdym względem, którzy 
w Petersburgu mieszkają. Co więcej. Z dumą, z godnością, z wielkością duszy – 
której nigdzie, prócz na tym terytorium terroru, spotkać nie można – pozostał jako 
lojalny obywatel sowiecki. Do polityki się nie wtrącał – to nie jest rzecz kapłana 
– twierdził. Jego działaniem wielkim, jego posłannictwem świętym, było nieść 
pociechę religijną spragnionym, odpędzać czarne zwątpienia od słabych duchem, 
dawać otuchę, pociechę, słodycz wiary katolickiej. Kilka miesięcy temu bolszewicy 
biskupa Maleckiego aresztowali – wywieźli, absolutnie nie wiadomo dokąd. Nikt 
nie potrafił mi wskazać na jakąkolwiek winę, którą by ksiądz biskup wobec władzy 
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sowieckiej popełnił. Przeciwnie – wszyscy twierdzili, że jego działalność cechowała 
całkowita wobec władzy sowieckiej poprawność.

[Antoni Malecki (1861–1935), biskup pomocniczy mohylewski, administrator 
apostolski Leningradu, jeszcze jako ksiądz w Witebsku i Mińsku był represjonowany 
przez władze carskie. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku zamieszkał 
w Petersburgu, gdzie należał do najwybitniejszych przedstawicieli społeczności 
katolickiej jako organizator wielu stowarzyszeń opiekuńczych i oświatowych. 
Wielokrotnie szykanowany i więziony przez władze komunistyczne ZSRS, 
w 1930 roku został skazany na 10 lat łagrów syberyjskich. Staraniem władz polskich 
zwolniony w 1934 roku w stanie skrajnego wyczerpania, zmarł w następnym roku 
w Warszawie].
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6. „…odmówić nie mogłem”.

[Z artykułu Stanisława Mackiewicza, Koniunktura, „Lwów i Wilno”, nr 37, 24 sierpnia 1947 
[w:] idem, „Chciałbym przekrzyczeć kurtynę żelazną”. „Lwów i Wilno” 1946–1950, Kraków, 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016]

W londyńskim klubie konserwatystów polskich, odbywających swe posiedzenia 
pod przewodnictwem p. Alfonsa Poklewskiego-Koziełła, miał raz odczyt ksiądz 
Francuz przybyły z Rosji, gdzie mieszkał lat kilkanaście w pewnym wielkim 
mieście i jako duszpasterz asystował przy kolejnym zamykaniu przez władze 
świątyń katolickich. Na początku nie sprawił dodatniego wrażenia. Był zbyt wesoły, 
zbyt młody, zbyt elegancko po cywilnemu ubrany. Entuzjazmował się wojennym 
wynikiem sowieckim i w ogóle politycznie angażował się mocno po stronie rosyjskiej. 
O różnych rzeczach, o których my, Polacy, przywykliśmy słuchać z namaszczeniem, 
mówił w sposób frywolny i wesoły. Ciągle zbaczał na tematy seksualne […]. 
O Polakach, swych parafianach, mówił z jakąś lekceważącą pobłażliwością: 
„mes braves Polonais”. Dopiero później zaczęliśmy spostrzegać, że ten absolutny 
brak jakiegokolwiek frazesu czy celebrowania podczas wykładu, że te wszystkie 
nonszalancje i niedbałości są tylko jak gdyby tłem, jak gdyby mgłą, na której, raz 
po raz, wybuchają ogniki prawdziwego patosu. Na razie nie byliśmy pewni, czy 
o tych „braves Polonais” mówił tylko z ironią, czy też z ironią i niechęcią. Kaleczył 
z francuska polskie nazwy świąt i obrzędów, wyraz „Wniebowstąpienie” wymawiał, 
kaszląc przy zbiegu spółgłosek. Opowiadał, że wprowadzał język rosyjski zamiast 
polskiego do nabożeństw dodatkowych i że jakaś stara kobieta strofowała go z tego 
powodu: „Czy jesteś naprawdę katolickim księdzem? – pytała go.

– Jakże to Pan Jezus mówił – perswadowała mu dalej – po polsku czy po rosyjsku? 
»Ojcze Nasz« to przecież po polsku, a nie po rosyjsku”. Potem jednak stwierdził, 
że dziewczyny polskie noszące ołtarzyki w procesji po kościele zawsze traciły za 
to pracę, narażały się na areszty, a jednak nigdy i nigdy tych dziewczyn do noszenia 
tych ołtarzyków nie zabrakło. Potem fakcik po fakciku, różne przykłady zachowania 
się tej ludności polskiej, zapomnianej i zagubionej w olbrzymim mieście sowieckim. 
Kiedy go pierwszy raz skazano na karę pieniężną, przyszła do niego jakaś staruszka 
i przyniosła mu wszystkie oszczędności, które miała przeznaczone na kupienie sobie 
miejsca na cmentarzu, ale „niech to będzie dla księdza”, jak powiedziała.

Mnie wzruszyło specjalnie opowiadanie o jedenastoletniej dziewczynce, która 
przyszła do niego i poprosiła o chrzest. – „Muszę mieć zezwolenie twego ojca. – 
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Mój ojciec jest komunistą i zezwolenia dać nie może – odpowiedziała – mnie babka, 
przedtem, nim umarła, uczyła katechizmu. – Trudno, moje dziecko, bez zezwolenia 
ojca ochrzcić cię nie mogę, byłbym za to surowo ukarany”. Dziewczynka poszła 
sobie, lecz po tygodniu wróciła, prosząc o spowiedź. – „Jakże cię mogę spowiadać, 
kiedy nie jesteś ochrzczona? – „Ja już jestem ochrzczona”. – Jak to? – Mnie koleżanka 
ochrzciła; w katechizmie mojej babki jest powiedziane, że każdy może ochrzcić, 
kiedy nie można inaczej”.

Z kilkunastu kościołów, które w tym mieście istniały za czasów carskich, pozostał 
tylko jeden. – „Co się u mnie działo w zakrystii – znów frywolnie wykrzykiwał ksiądz 
– stale był ścisk i stale kobiety karmiły dzieci obnażonymi piersiami. – Raz – mówił 
dalej – przychodzę do zakrystii, wśród innych kobiet stała jakaś Estonka czy Niemka 
z chorym dzieckiem na ręku i prosi mnie, żebym je ochrzcił. Jest protestantką, nie 
ma żadnych zezwoleń, chrzcić protestantów miałem surowo przez władze zakazane. 
Odmawiam stanowczo. »Idźcie do swojej Kirki« – powiadam.

– Przecież ksiądz wie, że nasza Kirka jest złamana, a nasz pastor aresztowany.
– Nie mogę – powiadam.
– W imię Chrystusa – mówi kobieta”.
Rozumieją panowie, że odmówić nie mogłem.
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7. Wolność sumienia w Związku Sowieckim

[Z książki Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi, Warszawa, Czytelnik, 1990]

Starałem się wypytać mieszkańców o stosunki religijne. Do 1935 roku istniała 
jeszcze jedna cerkiew we wsi odległej o 300 kilometrów od Buzułuka, tam jeżdżono raz 
do roku, ale i ją zamknięto, teraz cerkwi nie ma nigdzie w zasięgu buzułuczan. Kiedy 
w związku z wojną sowiecko-niemiecką zaczęły gazety sowieckie pisać o swobodach 
religijnych, zaczęły też się budzić nadzieje na zmianę kursu w sprawach religii, 
zjawił się, nie wiadomo skąd, kapłan prawosławny. Zamieszkał u jakichś gospodarzy 
i parę osób zaczęło się zastanawiać nad otwarciem Domu Bożego. Przeszło zaledwie 
parę dni, właścicielka mieszkania, u której pop mieszkał, została wezwana, kazano 
jej natychmiast popa wyrzucić, na nią nałożono wielką karę pieniężną. Ledwo się 
obroniła, była bardzo biedna, miała dwóch synów na froncie, ale popa musiała 
usunąć natychmiast.

Kiedy wyjeżdżałem z Buzułuku, Anna Stiepanowna przeżegnała mnie krzyżem 
prawosławnym, powiedziała jeszcze raz: Nu Gospod’ s toboju (Bóg z tobą) i miała łzy 
w oczach.

Dwa lata później zwiedzałem Jerozolimę, zaprowadzono mnie do klasztoru 
prawosławnego, który jest na górze Wniebowstąpienia Pańskiego, i skąd był widok 
w złocistym świetle słonecznym na góry Palestyny i Transjordanii, wśród nich 
w białej mgle łyskał kawałek Morza Martwego. Wszedłem do cerkwi, śpiewał chór 
prawosławny, schodziły się przed carskie wrota zakonnice w czerni i w czarnych 
welonach. Poza tym cerkiew była zupełnie pusta. Stanąłem koło jednej z zakonnic, 
przypomniała mi się Anna Stiepanowna w jej niemożliwie chłodnym mieszkaniu, 
w zasypanym śniegiem Buzułuku. Nachyliłem się i szeptem poprosiłem zakonnicę 
o modlitwę za Annę Stiepanownę, wierzącą prawosławną, która jest w Rosji i która 
od wielu lat nie była w żadnej cerkwi, bo tam cerkwi nie ma.
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8. Zesłani na daleką północ

[Z książki Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi, Warszawa, Czytelnik, 1990]

Jeszcze dwa domy pamiętam z Buzułuka. W jednym z nich kątem mieszkała 
żona malarza z Leningradu, jeszcze młoda kobieta. Nie wiem, z czego żyła. Mąż, 
chory na płuca młody malarz, był zesłany od paru lat na daleką północ, znowu nie 
wiedziała nic, ani na jak długo, ani za co. Wiedziała jedno, że prawie nie ma nadziei, 
by go jeszcze zobaczyć. Jej mała klitka była zawieszona rysunkami, akwarelami męża. 
Przypominały mi z daleka młodzieńcze rysunki Zygmunta Waliszewskiego, kiedy 
przyjechał do nas do Krakowa z Tyflisu w 1920 roku. Na rysunkach nieznanego 
rosyjskiego malarza znać było te same wpływy sztuki rosyjskiej, jeszcze nie 
bolszewickiej, a więc „Mira lskusstwa”, Sudiejkina i nawet Jakowlewa. Była linearna 
manieryczność, trochę sztuczna deformacja, ale były również nowe pomysły, 
kolorystycznie śmiałe zestawienia, zmysł dekoracyjny, był na pewno talent. Jeszcze 
do jednego domu zachodziłem, gdzie mieszkali ludzie cisi i bardzo smutni. Raz 
w drzwiach matka paru drobnych dzieci opowiedziała mi szeptem, że najstarszego 
ze szkół zesłano na daleką północ, że był zdolny, że się wyróżniał. Za co go zesłali, 
ona nie wie. [...]

Pisząc przypominam sobie coraz to nowe twarze, coraz to nowe fakty dojrzane 
przez sekundę „przez szparę”. Byłem w jednym biurze w tymże Buzułuku; siedziały 
maszynistki, biegali urzędnicy, za cienką przegródką pracowała kobieta. Nagle 
głosem urywanym, z tłumionymi łzami, nie bacząc na niebezpieczeństwo, widząc 
mnie pierwszy raz, zaczęła mi mówić: ,,Mój mąż był kolejarzem w Mandżurii, kiedy 
kolej przeszła do rąk sowieckich, wywieziono nas wszystkich, kolejarzy, ich rodziny, 
do Rosji sowieckiej i zastąpiono nas innymi, nas przydzielono tutaj, do Buzułuku, mój 
mąż otrzymał nawet dobrą posadę. Po paru miesiącach mojego męża wywieziono, 
nie wiadomo dokąd i za co. Od paru lat nie mam wieści od niego”. Żeby być tak 
nieostrożną, żeby Polakowi takie rzeczy mówić prawie na widoku ludzi, trzeba było, 
aby ta kobieta była doprowadzona do ostatnich granic wytrzymałości.

Nie, tego nikt nie może zrozumieć, musi przyjść genialny pisarz, obserwator, 
nowy Tołstoj czy nowy Proust, rosyjski czy polski, który by mógł opisać to, co w Rosji 
jest wszędzie, co chwila, co zdradza nagle w życiu zwykłym, powszednim jeden gest 
nikły, jedno spojrzenie niezapomniane. Nie trudne warunki, nie głód, to wszystko jest 
mniej ważne w porównaniu z tym zdławieniem człowieka, z niemymi spojrzeniami 
ludzi, wśród których nie ma prawie takiego, który by nie miał kogoś najbliższego 
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w obozach na północy.
Nie wiem, ilu jest ludzi w więzieniach i obozach sowieckich, słyszy się liczby od 16 

do 35 milionów, ale charakterystyczne jest powiedzenie jednego z sędziów śledczych: 
kiedy mój znajomy, badany, powiedział mu, że nas Polaków jest 30 milionów, że nie 
tak łatwo jest nas zgładzić zaśmiał się: ,,no, wielka rzecz, my w samych obozach pracy 
i w więzieniach mamy więcej”.
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9. Wszechobecny strach

[Z książki Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi, Warszawa, Czytelnik, 1990]

To wrażenie spojrzeń, półsłów, urywanych wyznań z grudnia 1941 roku, które tak 
trudno opowiedzieć, przypomniały mi inne, o wiele dawniejsze, identyczne.

Wiele lat temu, bo na początku roku 1919, przedostałem się do Polski 
z Rosji po trzymiesięcznym pobycie w Petersburgu, wysłany tam przez mój pułk 
w poszukiwaniu uwięzionych kolegów. Wracałem przez tak zwany Ober-Ost 
z fałszywym paszportem i przedostałem się na żydowskich sankach z Białegostoku 
do Łap (tam była wówczas granica Polski). Zaszedłem do restauracyjki, była pełna, 
ludzie jedli i popijali, jakiś „kanarek” z towarzystwem, szlagon w świtce, chłopi 
w kożuchach i Żydzi – cała Polska. Wszędzie popijano wódkę i wszyscy gadali, 
naturalnie o polityce, krytykowano na głos wszystkich i wszystko. To te, to tamte 
partie, według słów biesiadników, składały się z szubrawców jedynie, wymyślano 
sobie wzajemnie, co nie psuło ludziom apetytu ani humoru. To nasze polskie 
nieodpowiedzialne pieniaczenie i krytyki, hałaśliwość i poczucie bezpieczeństwa, 
z którym każdy wypowiadał swoje zdanie, dosłownie wstrząsnęły mną po Rosji, 
jakbym nagle znowu poczuł, że mogę oddychać po okresie bliskim asfiksji.

To wrażenie bardzo dawne, ale ten kontrast między zachowaniem się ludzi 
w pociągach, w tramwajach sowieckich, milczeniem, nieopuszczającą bacznością 
i ostrożnością, a zachowaniem się w knajpie na polskiej prowincji było tak silne, przy 
tym niewyrozumowane i radosne, że zachowałem je w pamięci do dziś.

Drugi raz przeżyłem tak samo namacalnie, niechybnie, ten kontrast w rozmowie 
z kobietą w 1935 roku.

Jechałem trzecią klasą z Warszawy do Paryża. Wsiadłem do wagonu Stołpce-
Paryż znad granicy sowieckiej. W czystym, wygodnym, ciepłym przedziale jechała 
poza mną tylko jedna kobieta. Niemłoda, miała zamiast bagażu jakiś okropny worek 
i małego, szpetnego, kudłatego pieska.

Buty z niewygarbowanej skóry, zniszczona mętna cera i przestraszone oczy bitego 
psa. Zaczęliśmy mówić, była to Niemka. Był to okres, kiedy Hitler wyciągał z Rosji, 
kogo mógł. Ta Niemka była w Rosji od zawsze i była tak jak bardzo wielu Niemców 
prawie zupełnie zasymilowana. Mieszkała w małym miasteczku ukraińskim, dawała 
lekcje języka niemieckiego i pracowała w jakimś zakładzie dla głuchoniemych. 
Jechała do tych Niemiec, z którymi jej już nic prawie nie łączyło. Hitler dla niej 
nie istniał, wiedziała jedno, że opuszcza Rosję. W pustym wagonie już w Polsce 
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opowiadała o niej półszeptem. Nic nadzwyczajnego, rzeczy banalne dla każdego, 
kto nie jako turysta był w Rosji: że jak zamordowano Kirowa, wywieziono na drugi 
dzień, nie wiadomo dokąd, setki i setki ludzi, że to był równocześnie dobry chwyt dla 
wydobycia kilkuset tysięcy darmowych robotników na leśne roboty. Z jednej z fabryk 
zabrano wówczas kilkudziesięciu ludzi, załadowano na otwarte lory i wieziono przez 
kilkadziesiąt kilometrów w trzaskający mróz, utkani byli tak, że wszyscy mogli 
się zmieścić tylko stojąc, przeważnie byli bez ciepłych ubrań, kiedy lory dojechały 
do celu, trzeba było ich wynosić jak kłody drewna, bardzo wielu z nich zamarzło 
na śmierć. Razem z tymi ludźmi wywieziono wówczas młodą kobietę, przyjaciółkę 
Niemki. Jej ojciec był podczas ostatniej wojny komendantem placu czy czymś w tym 
rodzaju w miasteczku, które zamieszkiwali, był starym pułkownikiem. Rewolucja 
ich jakoś oszczędziła. Córka utrzymywała się z tego, że miała zakład fotograficzny, 
staruszek ojciec, którego nie ruszano, nauczył się suszyć kwiaty i robić piękne ramki 
do fotografii wykonywanych przez córkę, naklejając pod szkło na kartonie te suszone 
kwiaty. Staruszek i córka żyli nieźle, każdy krasnoarmiejec z miasteczka chciał taką 
fotografię w ozdobnej ramce, córka jeszcze do tego dorabiała lekcjami. Ci ludzie 
drżeli o jedno, by im wybaczono pochodzenie, by mogli żyć i pracować. Na drugi 
dzień po zabójstwie Kirowa wywieziono ich oboje i ślad po nich zaginął.

„Kiedy przechodziłam przez granicę, w ostatniej chwili chciano mi odebrać 
pieska, że... rasowy; ja go w rynsztoku szczeniaka znalazłam, karmiłam od ust sobie 
odejmując, nie oddałam pieska. Już za polską granicą pozwolono mi przenocować 
w jakimś schludnym domku Czerwonego Krzyża, dano mi pokój. Przyszła kobieta 
od sprzątania i zaczęła od tego rozmowę, że urągała na rząd polski, że dranie, 
że złodzieje. Chwyciłam ją za ręce: kobieto, co mówisz, milcz, przecież ciebie za 
to zabiją, ześlą. Ale ona nawet nie zrozumiała, o co mi chodzi”.

Niemce, temu cieniowi człowieka, jeszcze w pociągu oczy latały z przerażenia, 
gdy mi o tym opowiadała.
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10. „Dzieciństwo miałam straszne”.

[Z książki Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi, Warszawa, Czytelnik, 1990]

Smutek twarzy ludzkich, jakaś mechaniczność ruchów, ziemista cera i przemęczenie 
rzucały mi się w oczy najbardziej, gdy idąc wczesnym rankiem po ulicach Jangijulu, 
spotykałem „całe miasto” idące na robotę do fabryk. Jedni szli krokiem zmęczonym, 
jakby nie bardzo pewnym, w pojedynkę, tuż, tuż przy ścianach domów (gdy się robi 
słabo, zawsze można się oprzeć), inni grupami, środkiem ulicy. Na tle krzykliwych 
afiszów bohaterskich, radosnych haseł wypisywanych na ścianach, szli prawie zawsze 
w milczeniu, mieli głowy przeważnie pochylone, ta sama cera, te same nędzne łachy 
bez koloru. W tej ogólnej atmosferze, gdzie świat sowiecki, który nas otaczał, stawał 
mi się coraz bardziej synonimem głuchego stępienia czy zaledwie maskowanej 
rozpaczy, nagły wybuch młodego śmiechu, dosłyszany z jakiegoś podwórza, albo 
wyraz pogody, wesołości na paru młodych twarzach, spotkanych na ulicy, wzruszał 
i cieszył jak szczęśliwa niespodzianka.

W miasteczku, za żółtą rzeczką Kurkuldiuk, na źle brukowanej pylnej ulicy, za 
murkiem z ubitej gliny, stał domek z ogródkiem, gdzie kwaterował jeden z moich 
kolegów. Ogródek graniczył z arykiem, cały był zarośnięty młodymi pędami topoli. 
Po ogródku spacerowały kury. Mój kolega żył w wielkiej przyjaźni z rosyjską rodziną, 
która dom ten zajmowała: ojciec był komunistą, wykwalifikowanym robotnikiem, 
wyjeżdżał na cały dzień poza Jangijul do swojej pracy, matka, wyniszczona kobieta, 
była też cały dzień zatrudniona w pobliskiej fabryce konserw, wracała wieczorem 
do domu wyczerpana, wybladła, niepewnym krokiem. Synek 14-letni nie tylko 
chodził do szkoły, ale nawet wraz z kolegami był przez szkołę wysyłany na okresy 
szczególnie „gorące” do pomocy przy uprawie bawełny. Razem z tą rodziną, 
na prawach starszej córki, mieszkała tam również Szura, Ukrainka. Ona także 
pracowała cały dzień w fabryce konserw. Wróciwszy do domu, zabierała się z całą 
energią znów do pracy, pomagając matce chłopaka, gotowała, prała, obszywała 
chłopca, krzątała się po gospodarstwie.

Wątła, o bardzo delikatnej cerze i jasnych włosach, ta najwyżej dwudziestoparoletnia 
dziewczyna była calutki dzień w ruchu. Była nie tyle ładna, ile wdzięczna. Czar 
jej polegał przede wszystkim na niezawodnej pogodzie, odruchowej dobroci, jak 
gdyby zawsze radosnej, tą czynną dobrocią obdarzała wszystkich dookoła bez 
różnicy. Gawędziliśmy nieraz ze sobą. Mówiła żywo o nowych zadaniach, które 
spełniać każą jej władze w fabryce czy we wsi, powtarzała bez cienia sceptycyzmu 
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ostatnie moskiewskie slogany, zdawała mi się zawsze bezkrytycznie wierna i oddana 
władzy sowieckiej. Patrząc na nią, myślałem sobie, a więc Sowiety potrafiły przecież 
wychować dobrych, szczęśliwych i oddanych sobie obywateli. [...] Nieraz pod 
wieczór zachodziłem do domu Szury. Pewnego dnia, zmęczony, po całym dniu pracy 
w upale, wybrałem się znów do niej. Powietrze było jeszcze duszne, na ubitej ziemi 
podwórka Szura karmiła kury. Chłopak, siedząc na ławce, ciął sobie rózgi topolowe. 
Jeszcze z daleka słyszałem miękki altowy śmiech dziewczyny.

Po chwili siedzieliśmy już na trawie przed arykiem. Od dawna chciałem ją spytać, 
dlaczego ona, Ukrainka, jest aż tutaj w Turkiestanie, w obcej rosyjskiej rodzinie, ale 
nie śmiałem. Tego wieczora nie wytrzymałem, spytałem Szurę o jej dzieciństwo, jej 
przeszłość; twarzyczka jej nagle spoważniała, zaczęła opowiadać bez zająknienia, 
jakby czekała od dawna na to pytanie. Gryząc trawkę, opowiadała, nie patrząc w moją 
stronę, jednym tchem, jakby się śpiesząc, aby to z siebie wyrzucić.

Moje dzieciństwo było straszne (było użasno).
Liście topoli na wietrze to rzucały cień, to nagle rozświetlały jej twarz, jej włosy 

jak złoty puch. I cerę śniadą, nadzwyczaj gładką, tak delikatną, prawie dziecięcą.
Mój ojciec był chłopem z Charkowskiego, miał chatę, parę koni, kilka krów. Więc 

naturalnie... był kułakiem – dodała jeszcze ciszej. Spuściła głowę. Kiedy zaczęto 
wprowadzać kołchozy, mojego ojca natychmiast zesłano na daleką północ. Tego samego 
roku moja matka umarła z głodu. Po trzech latach mego ojca zwolnili z północy, ale ja już 
wtedy nie mieszkałam w naszej wsi pod Charkowem, wysłano mnie po śmierci mamy 
do kołchozu na Krymie i tam pracowałam. Przyjechał odwiedzić mnie w kołchozie. 
I tu twarz jej, która była tak spokojna, gdy mówiła o zesłaniu ojca, o śmierci matki, 
drgnęła i powiedziała. jakby z trudem, jakby się przesilając:

...Ja musiałam jemu mówić diadia – wujaszek, ja się nie mogłam przyznać, 
że to jest mój ojciec, że jestem jego córką, boby mnie wyrzucili z kołchozu. [...] Mój 
ojciec wrócił do naszej wsi, pozwolono mu tam pracować, ale zaledwie parę dni 
tam pozostał. Człowiek, który spowodował jego zesłanie na północ, a który po tych 
trzech latach grał tam ważną rolę, zaprosił go na wódkę. Ojciec odmówił, on wiedział, 
że jemu właśnie zesłanie zawdzięcza.

Na ojca został natychmiast napisany znowu donos i znowu zesłano go na północ, 
ale już na 5 lat. To się stało prawie że 5 lat przed wojną. Od tego dnia nie miałam 
od niego ani o nim żadnej wieści. Nie wiem, co się z nim dzieje, czy żyje, czy umarł.

Nic więcej już mi Szura nie opowiedziała o swojej przeszłości. Spotykałem ją 
jeszcze kilkanaście razy, zawsze taką samą, zapracowaną, taką samą miłą „śmieszkę”, 
nieustannie czujną, gdzie i jak komu pomóc.
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11. „Szkielety obciągnięte ciemną, pomarszczoną, zdawałoby 
się szeleszczącą skórą, szkielety o ogromnych, pokornie płonących 
oczach”.

[Z opowiadania Władimira Tiendriakowa Chleb dla psa, tłum. Wiera Bieńkowska [w:] 
idem, Na szczęśliwej wyspie komunizmu, Warszawa, Wydawnictwo Krąg, 1991]

Lato 1933 roku...
Przed zakopconym, pomalowanym ochrą budyneczkiem dworcowym, za 

połamanym pomnikiem skwer – rzadki gaik brzozowy. Na skwerku, na wydeptanych 
ścieżkach, na korzeniach drzew, na ocalałej zakurzonej trawie leżeli ci, których nie 
uważano już nawet za ludzi.

Co prawda każdy z nich musiał chować wśród brudnych, wszawych łachmanów 
– jeśli go nie zgubił – wymiętoszony dokument stwierdzający nazwisko, imię, imię 
ojca, miejsce urodzenia, decyzję o zesłaniu z pozbawieniem praw obywatelskich 
i konfiskatą mienia. Nikogo już jednak nie obchodziło, że pozbawiony praw 
obywatelskich, urzędowo zesłany osobnik nie dojechał do miejsca przeznaczenia, 
ani to, że nigdzie nie mieszka, nie pracuje, nic nie je. Człowiek ten nie należał już 
do społeczności ludzkiej.

Byli to głównie rozkułaczeni chłopi spod Tuły, Woroneża, Kurska, Orła i z całej 
Ukrainy. Wraz z nimi w nasze północne strony dotarło także południowe słówko 
„kurkul”.

Kurkule nawet zewnętrznie nie byli podobni do ludzi.
Jedni – to szkielety obciągnięte ciemną, pomarszczoną, zdawałoby się szeleszczącą 

skórą, szkielety o ogromnych, pokornie płonących oczach.
Inni – przeciwnie rozdęci, tylko patrzeć, jak zsiniała z napięcia skóra pęknie; 

wiotkie ciało chwieje się, podobne do poduszek stopy z brudnymi palcami kryją się 
pod białą, miękką opuchlizną.

Zachowywali się już także nie jak ludzie.
Ktoś w zamyśleniu ogryzał korę z pnia brzozy i spoglądał przed siebie ledwie się 

tlącymi, nieludzkimi, szeroko otwartymi oczami.
Ktoś inny leżąc w kurzu, w oparach smrodu wydzielającego się z jego na poły 

zgniłych łachmanów, z obrzydzeniem wycierał palce, i to tak energicznie i uparcie, 
jakby chciał je obedrzeć ze skóry.

Ktoś rozpłynął się na ziemi jak galareta, nie ruszał się, tylko coś w nim klekotało 
i bulgotało, niczym w kipiącym kotle.
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Ktoś inny smętnie wpychał do ust zebrane z ziemi śmieci...
Najbardziej podobni do ludzi byli ci, którzy zdążyli już umrzeć. Leżeli spokojnie 

– spali.
Jednakże przed śmiercią któryś z tych łagodnych, co cichutko gryźli korę i łykali 

śmiecie, buntował się nagle, wstawał, obejmował cienkimi, kruchymi ramionami 
gładki, mocny pień brzozy, przytulał do niego kanciasty policzek, otwierał usta 
– przepastnie czarne i oślepiająco zębate, zamierzał pewnie wykrzyczeć jakieś 
straszliwe przekleństwo, ale z jego gardła wydobywało się tylko rzężenie, a na wargach 
ukazywała się piana. Zdzierając skórę na kościstym policzku „buntownik” osuwał się 
w dół po pniu drzewa i... cichł na zawsze.

Tacy i po śmierci nie byli podobni do ludzi – jak małpy obejmowali drzewa.
Dorośli omijali ten skwer. Tylko po peronie, wzdłuż niziutkiego ogrodzenia, 

wypełniając swój obowiązek służbowy, chodził zawiadowca stacji w jaskrawoczerwonej, 
nowiutkiej czapce. Miał obrzmiałą, szarą twarz, patrzał pod nogi i milczał.

Od czasu do czasu zjawiał się milicjant Wania Dusznoj, poważny chłopak o zawsze 
tej samej minie: ,,Uważaj, bo źle skończysz!”.

– Nikt się nie wyczołgał? – pytał zawiadowcę stacji. Zawiadowca nie odpowiadał, 
mijał milicjanta nie pod nosząc głowy.

Wania pilnował, by kurkule nie wypełzali ze skweru ani na peron, ani na tory.
My, chłopcy, też nie wchodziliśmy na skwer, lecz obserwowaliśmy wszystko 

zza ogrodzenia. Żadne potworne obrazy nie mogły poskromić naszej zwierzęcej 
ciekawości. Skamieniali ze strachu i obrzydzenia, konając ze skrywanej, panicznej 
litości patrzyliśmy na wysiłki tych, co obgryzali korę z drzew, i na wybuchy 
„buntowników”, zakończone zwykle rzężeniem, pianą na ustach i ześlizgiwaniem się 
na ziemię wzdłuż brzozowego pnia.

Zawiadowca stacji, ,,czerwona czapka”, odwrócił kiedyś w naszą stronę rozpaloną 
ciemną twarz, popatrzył długo, wreszcie rzekł ni to do nas, ni to do siebie, ni to w ogóle 
do obojętnego nieba:

– Co z takich dzieci wyrośnie? Śmierci się przyglądają z ciekawością! Jaki świat 
będzie po nas? Jaki świat?...
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12. ,,Dziękujemy towarzyszowi Stalinowi za szczęśliwe 
dzieciństwo!”

[Z opowiadania Władimira Tiendriakowa Parania, tłum. Wiera Bieńkowska [w:] idem, 
Na szczęśliwej wyspie komunizmu, Warszawa, Wydawnictwo Krąg, 1991]

Powszechnie znana była w swoim czasie fotografia Stalina z dziewczynką 
w marynarskiej bluzie. Podpis: ,,Dziękujemy towarzyszowi Stalinowi za szczęśliwe 
dzieciństwo!”.

Dziewczynka ta, która miała na imię Gela, była córką ludowego komisarza 
rolnictwa Buriacko-Mongolskiej ASRR Ardana Angadykowicza Markizowa.

27 stycznia 1936 roku kierownictwo partii i rządu przyjmowało na Kremlu 
delegację mas pracujących Buriacko-Mongolskiej ASRR. Na czele delegacji 
składającej się z sześćdziesięciu siedmiu osób stał sekretarz Buriacko-Mongolskiego 
Komitetu Obwodowego WKP(b), M.N. Jerbanow oraz przewodniczący Komisarzy 
Ludowych Buriat-Mongolii, O.O. Dorżyjew i przewodniczący Centralnego Komitetu 
Wykonawczego Republiki, I.O. Dampiłon. Obecny był także oczywiście ojciec Geli.

Podczas uroczystej sesji sześcioletnia Gela wręczyła Stalinowi bukiet kwiatów 
i wódz narodów wziął ją na ręce. Moment ten został uwieczniony na zdjęciach, które 
obiegły cały kraj, stały się plakatem.

– Jaki chcesz dostać prezent, zegarek czy patefon? – zapytał Stalin dziewczynkę.
– I zegarek, i patefon – odpowiedziała Gela. Nazajutrz dostała rzeczywiście 

złoty zegarek i patefon z zestawem płyt. Na obu prezentach wygrawerowano: „Geli 
Markizowej od wodza narodów J.W. Stalina”.

Ojciec Geli wraz z innymi członkami delegacji dostał order Czerwonego 
Sztandaru.

Wkrótce Markizow został aresztowany i rozstrzelany wraz z Jerbanowem, 
Dorżyjewem i innymi. Matka Geli, lekarka, wkrótce potem zginęła w niewyjaśnionych 
okolicznościach na nocnym dyżurze w szpitalu.

Gela została sierotą. Długo żyła w ubóstwie i zapomnieniu. I przechowywała 
prezenty Stalina.
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13. „Tak, twarze miały nieludzkie. A oczy, wielki Boże! 
Towarzyszu Stalin, czyś ty widział te oczy?”

[Z książki Wasilija Grossmana Wszystko płynie, tłum. Wiera Bieńkowska, Warszawa, 
Wydawnictwo „Współpraca”, 1990]

W zimie nie było jeszcze jednak prawdziwego głodu. Tylko ludzie zrobili się 
osowiali, brzuchy im wzdęło od obierzyn ziemniaczanych, ale nikt jeszcze nie spuchł. 
Zaczęli wykopywać żołędzie spod śniegu, suszyli te żołędzie, a młynarz na szerszych 
żarnach mełł je na mąkę. Niektórzy piekli z tej mąki chleb, a raczej placki. Ciemne, 
bardzo ciemne, ciemniejsze od razowego chleba. Niektórzy dodawali otręby albo 
suszone obierzyny. Żołędzie też się szybko skończyły – dąbrowa była niewielka, 
a do niej od razu rzuciły się trzy wsie. Przyjechał z miasta pełnomocnik i w Radzie 
Wiejskiej mówi: ,,Ale pasożyty, spod śniegu gołymi rękami wydobywają żołędzie, 
byle tylko nie pracować”.

Do szkoły starsze klasy chodziły prawie do samej wiosny, młodsze w zimie 
przestały. Na wiosnę szkołę zamknięto – nauczycielka wyjechała do miasta. Felczer 
z przychodni także wyjechał: nie było nic do jedzenia. No i głodu nie wyleczysz 
lekarstwami. Wieś została sama – naokoło pustynia i głodni ludzie w chatach. […]

Kiedy śnieg zaczął topnieć, głód zapanował w naszej wsi. Dzieci nie śpią, krzyczą: 
w nocy także proszą o chleb. Ludzie twarze mają ziemiste, oczy zamglone, pijane. 
Chodzą senni, chwieją się z głodu, drogę nogą wymacują, ręką trzymają się ściany. 
Zaczęli mniej z domu wychodzić – leżą ciągle. I ciągle im się majaczy, że wozy 
skrzypią – to z centrum rejonowego Stalin przysłał mąkę, żeby dzieci ratować.

Baby okazały się odporniejsze od mężczyzn, zajadlej czepiały się życia. A miały 
gorzej – dzieci matki proszą o chleb. Niektóre kobiety uspokajały dzieci, całowały: 
,,No, nie krzycz, trochę cierpliwości, skąd ja wezmę dla ciebie chleba?”. Były i takie, 
co wpadały we wściekłość: ,,Nie jęcz, zabiję!” i biły dzieciaki tym, co im wpadło pod 
rękę, żeby tylko przestały prosić. Albo uciekały z domu, przesiadywały u sąsiadów, 
żeby nie słyszeć krzyku i płaczu.

Wtedy już nie zostało na wsi psów ani kotów – wszystkie zjedzono. A niełatwo 
było je łapać – nie ufały ludziom, ślepia miały dzikie. Gotowano je – same kości 
i żyły, ze łbów baby robiły galaretkę.

Śnieg stopniał, ludzie zaczęli z głodu puchnąć – twarze mieli obrzękłe, nogi jak 
poduszki, w brzuchu woda, ciągle się moczą – nie zdążą wyjść na dwór. A dzieci 
chłopskie! Widziałeś, to było w gazetach – dzieci w obozach jenieckich? Jednakowo 



13

25

wprowadzenie

Operacja antypolska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r

wyglądają wszystkie: głowy ciężkie jak pociski armatnie, szyje cieniutkie jak 
u bocianów, na rękach i nogach widać, jak każda kosteczka chodzi pod skórą, jak 
się łączą, cały szkielet obciągnięty skórą niby żółtą gazą. Twarze jak u staruchów 
udręczone, jak gdyby te maluchy przeżyły na świecie siedemdziesiąt lat. Na wiosnę 
niepodobne już były do ludzkich twarzy, ale do ptasich łebków z dziobkiem albo 
do żabich mordek – wargi cienkie, szerokie, niejedno dziecko wyglądało jak kiełbik 
– usta otwarte. Tak, twarze miały nieludzkie. A oczy, wielki Boże! Towarzyszu Stalin, 
czyś ty widział te oczy? Może rzeczywiście o niczym nie wiedział, napisał przecież 
artykuł o zawrocie głowy od wielkich sukcesów.

Czego tylko ludzie na wsi nie jedli! Łapali myszy, łapali szczury, gady, wróble, 
mrówki, wykopywali robaki, zaczęli kości tłuc na mąkę, skórę, stare śmierdzące 
podeszwy krajali na makaron, klej wygotowywali. A kiedy trawa wyrosła, chodzili 
kopać korzenie, gotowali liście, pączki roślin, za wszystko się wzięli: i za dmuchawce, 
i za łopiany, i za kwiaty polne, i za pokrzywy, i za zioła – rozchodnik i inne. Liście 
lipowe suszyli, tłukli na mąkę, ale mało było u nas lip. Placki z lipy są zielone, a smak 
jeszcze gorszy od żołędziowych.

Pomocy ciągle nie było! Ale wtedy chłopi o nic już nie prosili. Nawet teraz, 
kiedy sobie to przypominam, od zmysłów odchodzę: czy to możliwe, żeby Stalin 
wyrzekł się ludzi? Na taką straszną zbrodnię się zdecydował? Przecież chleb Stalin 
miał. A więc umyślnie mordowano ludzi, skazywano na śmierć głodową? Nie chcieli 
pomóc dzieciom. Czy to możliwe, żeby Stalin gorszy był od Heroda? Czy to możliwe? 
Myślę, że zabrał zboże, ludzi chleba pozbawił, a potem wymordował głodem. Nie, 
nie mogło tak być. A potem myślę: przecież tak było! I znowu nie. To niemożliwe.

Dopóki jeszcze nie całkiem opadli z sił, chodzili przez pola do kolei, nie na dworzec, 
na dworzec straż nie puszczała, ale na tory. Kiedy jedzie pociąg pospieszny Kijów–
Odessa, ludzie klękają i krzyczą: ,,Chleba, chleba!”. Niektórzy podnoszą wysoko 
swoje straszne dzieciaki. Pasażerowie rzucali czasem kawałki chleba, różne resztki. 
Przemknie pociąg, kurz opadnie i wieś czołga się wśród torów, szuka skórek chleba. 
Ale potem wydano rozkaz: kiedy pociąg przejeżdża przez głodną okolicę, straż ma 
zamykać okna i zaciągać firanki. Pasażerom nie wolno było podchodzić do okien. 
Zresztą ludzie ze wsi przestali przychodzić do pociągów – nie mieli już siły nie tylko, 
żeby się dowlec do kolei, ale nawet, żeby się z chaty wyczołgać.

Pamiętam, jak jeden stary chłop przyniósł przewodniczącemu strzęp gazety, który 
podniósł na szynach. A tam wiadomości: przyjechał do nas jakiś Francuz, znany 
minister, i zawieźli go do obwodu dniepropietrowskiego, gdzie najstraszniejszy był 
wtedy pomór, jeszcze gorszy niż u nas. Tam ludzi jedli. Przywieźli tego Francuza 
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do przedszkola kołchozowego, a on pyta: „Dzieci, coście jadły na obiad?” Dzieci 
odpowiadają: ,,Rosołek z kury z pasztecikami i kotlety z ryżu”. Sama czytałam, 
jeszcze teraz to widzę, ten strzęp gazety. Jakże to? Zabijają, znaczy się, po kryjomu 
miliony ludzi i cały świat oszukują! Rosołek z kury, piszą! Kotlety! A tu ludzie 
zjedli wszystkie robaki. Stary powiedział wtedy przewodniczącemu: ,,Za Mikołaja 
wszystkie gazety na cały świat trąbiły o głodzie: Ratunku! Chłopi giną! A wy, herody, 
robicie taki teatr”.

Zawyła wieś, widząc, że zbliża się śmierć. W całej wsi wyli chłopi – nie był to głos 
rozumu czy duszy, to było jak szum liści na wietrze czy jak szelest słomy. Złość mnie 
wtedy brała: dlaczego oni tak żałośnie wyją, ludźmi już nie są, a krzyczą tak żałośnie. 
Trzeba być z kamienia, żeby słyszeć takie wycie i jeść swój chleb przydziałowy.
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14. Więźniowie Wysp Sołowieckich

[Ks. Wincenty Ilgin, Wspomnienia kapłana z Sołówek, oprac. ks. Roman Dzwonkowski SAC, 
Lublin, Norbertinum, 2006]

W połowie października otrzymałem rozkaz, aby stawić się z rzeczami w centrum 
obozu, czyli na Sołówki. Przypuszczałem, że wywiozą mnie na ląd ze względu 
na zakończenie trzyletniego terminu. Musiałem rozstać się ze swymi konfratrami. 
Chwila była ciężka i rzewna, gdyż żegnałem tych, z którymi się zżyłem i zostawiałem 
tych, którzy tracili nadzieję na wydostanie się ze szponów satrapów. Z jednej strony 
ogarnęła mnie radość z powodu wyczekiwanego uwolnienia w niedalekiej przyszłości. 
Z drugiej zaś smutek i niepewność, co czeka mnie w przyszłości, dokąd mnie teraz 
skierują i w jakie znowu trafię opały. Wszystko to wnosiło smutek i ból w moje serce. 
Miałem moc „zleceń” od pozostałych kolegów, a przeważnie od ks. kanonika Trojgo. 
Proszono mnie, jeśli wyszedłbym na wolność, by osobiście zobaczyć się lub napisać 
do pewnych osób, informując ich o życiu w obozach, o stanie zdrowia każdego 
i koniecznej pomocy materialnej.

Po załatwieniu formalności związanych z rejestracją w Anzerze, natychmiast 
odesłano mnie na brzeg morza, skąd miałem być przewieziony na Sołówki. Morze 
było spokojne. Łódź z ludźmi obsługującymi czekała na brzegu. Po krótkim 
wypoczynku kilku więźniów wraz z konwojem płynęło już na powierzchni spokojnego 
lazurowego morza. Gdzieniegdzie z wody wyglądały bieługi szukające żeru w nurtach 
morza. Przedostaliśmy się na Sołówki, kiedy panował zupełny mrok. Po całym 
dniu czułem się wymęczony. Przypuszczałem, że zanocujemy tu, na brzegu, gdyż 
do centrum Sołówek należało przejść jeszcze 12–15 kilometrów. Po parogodzinnym 
wypoczynku, nie zważając na ciemności i słotę, zmuszono nas, by iść dalej. Podróż 
ta była iście zabójcza. Cały czas szliśmy przez las. Z powodu ciemności, błota w lesie, 
wybojów, wszelkich nierówności, kilka razy wpadłem w błoto. Zmęczeni, znękani, 
zbolali, o północy ledwo dotarliśmy do centrum. Spotkaliśmy jak zwykle cerberów-
czekistów stojących na warcie we wrotach kremla, którzy obrzucili nas wyzwiskami.

Zaprowadzono nas do 13. kompanii mieszczącej się w byłej cerkwi. Jaki 
okropny widok ukazał się naszym oczom. Zaledwie otworzyliśmy drzwi wejściowe, 
gdy buchnęły na nas fale cuchnącego, wstrętnego powietrza. Od samych drzwi, 
na podłodze, w przejściach i pod pryczami, leżeli ludzie. Spali w różnych pozach, 
wyglądali jak trupy na polu walki. Z trudem przedostałem się do dyżurnego, który 
drzemał przy stoliku. Po załatwieniu formalności związanych z meldunkiem, 
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musiałem jak wszyscy szukać dla siebie miejsca na podłodze. Chciałem trochę 
odpocząć, gdyż ostatnia podróż całkiem mnie wymęczyła i nie mogłem utrzymać się 
na nogach. Nie było mowy o spaniu na pryczach. Od dołu aż do sufitu sześciopiętrowe 
prycze zapełnione były ludzkimi ciałami. Przed dwoma latami, po przyjeździe 
na Sołówki, byłem lokatorem tej kompanii przez trzy tygodnie. Wówczas prycze 
były pojedyncze i w całej kompanii mieściło się 300 osób. Obecnie w tym samym 
gmachu zostało ulokowanych 3000 osób. W 1927 r. w całym obozie na wyspie było 
7000–8000 więźniów, zaś w 1930 r. liczba ta wzrosła do około 70 000. Panowało 
ogromne przepełnienie pod względem liczby ludności. Wszędzie był okropny brud, 
siedlisko wszelkiej epidemii, zarazy. Tyfus plamisty, żołądkowy, dyzenteria, szkorbut, 
nic mówiąc o mniej poważnej jak grypa, dziesiątkowały ludzi. Trupy na co dzień 
wyrzucano na cmentarz. Pochówek zmarłych odbywał się nocą, by nie razić oka 
głównych naczelników.

Wymęczony po nieprzespanej nocy, zaraz po śniadaniu (kipiatok [wrzątek] i 200 
gramów chleba), musiałem pracować. Po upływie godziny cały nasz etap składający 
się z 30 osób odprowadzono na brzeg morza. Mieliśmy zostać wywiezieni na ląd, 
bo skończyły się nam terminy. Kilkugodzinna podróż statkiem była również bardzo 
uciążliwa, gdyż zamknięci w lochu nie mieliśmy ani światła, ani dostępu do powietrza. 
Na nasze prośby, by choć trochę otworzono drzwi i wpuszczono świeżego powietrza, 
czekista odpowiedział: ,,Jeśli nie zdechliście na wyspie, zdychajcie tutaj, a wyrzucimy 
was do morza”. Niektórzy z więźniów dostawali zawrotu głowy, a większość mdłości, 
co jeszcze bardziej zanieczyściło powietrze. Pobyt w tym lochu stawał się wręcz 
torturą. Po kilkugodzinnej męce nareszcie dotarliśmy do brzegu, gdzie czekały nas 
nowe udręki.

[…] Prac związanych z etapami więźniów, często przybywających do obozu, było 
bardzo dużo. Przed paroma latami etap składający się z 70–80 więźniów uważany 
był za duży. Obecnie etap złożony z 2000, bo takie były partie więźniów, uważano 
za normalny. Miałem pomimo to swoje miejsce na pryczy, w specjalnym baraku dla 
urzędników i pracowników szpitala. Z powodu szalejącej epidemii tyfusu co dwa 
tygodnie robiono dezynfekcję w baraku. Jednakże te środki zaradcze nie przyniosły 
oczekiwanych rezultatów. Epidemia szerzyła się, pochłaniając coraz więcej ofiar 
w naszych szeregach. W ciągu mego dwumiesięcznego pobytu w obozie, w Kiemi, 
umarło mnóstwo moich współtowarzyszy. W najgorszym położeniu znaleźli się ci, 
którzy po skończonych terminach oczekiwali kolejnego wyroku z moskiewskiego 
GPU. Zostali umieszczeni w specjalnym baraku, gdzie władze nie dbały o ich 
zdrowie, lecz zostawiły ich na pastwę losu. Byli tam również tacy, którzy mieli nowe 
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wyroki, lecz ze względu na szalejącą epidemię musieli zostać na miejscu do wiosny, 
gdyż wyjazd z obozu i droga etapu została wstrzymana na mocy rozporządzenia 
z Moskwy. Ten sam los mógł spotkać również mnie, gdyby nie starania i pomoc 
kolegi, ks. Michasionka. W styczniu przydzielony został do etapu wyruszającego 
w kierunku Kiemi ks. Grzegorz Konstanty Sapariszwili, Gruzin. On również skończył 
termin i oczekiwał „zmiłowania”. Nareszcie „zmiłowanie” nadeszło. 15 stycznia 
1930 r. wezwano mnie i szczęśliwym zbiegiem okoliczności również ks. Sapariszwili 
do kancelarii obozowej, gdzie ogłosili nam nowy wyrok: trzy lata zsyłki w Okręgu 
Archangielskim.

Nie było to dla nas niespodzianką, gdyż nikogo z więźniów politycznych od razu 
po skończonych w obozie terminach nie wypuszczano na wolność. Szczęśliwcami, 
którzy wracali do domu, byli tylko „swoi” – dawni partyjni urzędnicy, czekiści, 
którym i w obozie dobrze się powodziło, jak również kryminaliści. Oni nie musieli 
oczekiwać na wyrok z Moskwy, a władze obozowe wypuszczały ich na wolność 
natychmiast, po skończonym terminie.

[Wincenty Ilgin (1886–1937) był proboszczem i dziekanem parafii w Charkowie. 
Mimo terroru bolszewickiego pozostał w niej, nie chcąc pozostawić bez opieki swoich 
wiernych. Aresztowany w 1926 r., został skazany na trzyletnie uwięzienie w obozie 
koncentracyjnym na Wyspach Sołowieckich, a następnie zesłany do Piniegi, 250 
kilometrów na wschód od Archangielska. W 1933 r. został ponownie aresztowany, 
jednak w następnym roku po interwencji władz polskich pozwolono mu opuścić 
ZSRS. Ciężko chory wskutek pobytu w obozach sowieckich, zmarł w Warszawie trzy 
lata po uwolnieniu. Łącznie, według niepełnych danych, w okresie międzywojennym 
władze sowieckie represjonowały ponad 470 księży katolickich, z których blisko 270 
zostało zamordowanych lub zmarło wskutek nieludzkich warunków panujących 
w komunistycznych łagrach].


