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Szanowni Państwo!
Oddajemy do Państwa rąk nr 1/2019 „Studiów i Materiałów Centralnej Biblioteki 
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Po numerze wydanym w setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości1, kolejny nawiązuje do stulecia 
Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stworzenie 
narodowej książnicy wojskowej wiązało się z odrodzeniem Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Genezy instytucji należy szukać w działalności sformowanej w 1917 roku 
Biblioteki Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu w Królestwie Polskim. 
Centralna Biblioteka Wojskowa powstała już w niepodległym państwie, na mocy 
rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 13 czerwca 1919 roku. Od tego momentu 
główna książnica wojskowa wpisała się w dzieje Wojska Polskiego i europejskiego 
bibiotekarstwa, stając się także istotnym elementem naukowego, edukacyjnego 
i kulturowego krajobrazu stolicy.

Centralna Biblioteka Wojskowa przeszła dramatyczne koleje losu. W 1920 roku 
pierwociny księgozbioru okresowo ewakuowano z Warszawy, w obawie przed zniszcze-
niem przez bolszewików. We wrześniu 1939 roku, po niemieckich nalotach, spłonęła 
siedziba Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych w Alejach Ujazdowskich, gdzie 
mieściła się biblioteka. Z księgozbioru liczącego 500 000 jednostek bibliotecznych 
uratowano około ośmiu tysięcy woluminów ze zbioru ogólnego i trzy tysiące z kolekcji 
rapperswilskiej. Dalszych planowych zniszczeń księgozbioru Niemcy dokonali 
w październiku 1944 roku. Po II wojnie światowej CBW wznowiła działalność, 
przechodząc jeszcze na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku 
przez motywowaną ideologicznie selekcję zbiorów oraz pozbawienie samodzielności. 
Centralna książnica wojskowa podniosła się jednak ze zniszczeń ideologicznych, 
liczebnie odbudowała księgozbiór i obecnie w nowej siedzibie przy ulicy Ostro-
bramskiej 109, z powodzeniem wypełnia swoje zadania.

Do burzliwej historii i wyzwań stojących współcześnie przed Centralną 
Biblioteką Wojskową nawiązują: wstęp dyrektora biblioteki dr. Jana Tarczyńskiego 
oraz artykuł prof. dr. hab. Grzegorza Nowika.

Ściśle z misją biblioteki wojskowej i profilem „Studiów i Materiałów” czasopisma, 
którego zakres tematyczny, poza historią wojskowości, obejmuje także biblioteko-
znawstwo oraz informację naukową, związane są artykuły Karoliny Paćko i Katarzyny 
Stępniak oraz prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek. Warto podkreślić, że ten 
ostatni artykuł w znacznym stopniu nawiązuje do wystąpienia jego autorki na 
zorganizowanej przez CBW w 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Gali 
1 „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 2018, nr 2 (9), 

Warszawa 2018. 
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Jubileuszowej 250-lecia bibliotekarstwa wojskowego. Uroczystość, w której wzięli 
udział najwyżsi przedstawiciele władz państwowych i resortowych, a także środowi-
ska bibliotekarskiego, była doskonałą okazją do przypomnienia dziejów i dorobku 
bibliotekarstwa wojskowego, a także postaci twórców jego podwalin w perspektywie 
historycznej. Uroczysta Gala otworzyła XIII Jubileuszowe Ogólnopolskie Forum 
Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej, organizowane w celu 
podsumowania działań bibliotek Sił Zbrojnych RP.

Forum było także próbą przypomnienia wielu pokoleń bibliotekarzy wojskowych, 
którzy dzięki swojej wiedzy i zaangażowaniu współtworzyli historię polskiego biblio-
tekarstwa wojskowego. Dzięki nim my współcześni możemy budować na solidnych 
fundamentach, mając za przykład takie postaci, jak Kazimierz Daszkiewicz – twórca 
polskiej bibliografii wojskowej w 20-leciu międzywojennym, autor współczesnego 
bibliotekarstwa wojskowego Marian Łodyński, czy Adam Łysakowski – dyrektor 
wzorcowej biblioteki Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie.

Mamy liczne przykłady bohaterstwa bibliotekarzy, którzy jak żołnierze walczyli 
o zachowanie „pamiątek dziejów ojczystych”, często ryzykując własne życie.

Dzisiaj biblioteki wojskowe w Siłach Zbrojnych RP funkcjonują w ramach 
resortowej sieci bibliotecznej jako biblioteki naukowe, fachowe i oświatowe. Jak 
w  poprzednich dziesięcioleciach, pełnią istotną misję: naukową, społeczną, a zwłasz-
cza edukacyjną, szczególnie w  kontekście kształtowania postaw patriotycznych 
i obywatelskich żołnierzy, absolwentów szkół wojskowych i młodzieży szkolnej. 
Zabezpieczają także dorobek publicystyczny dla przyszłych pokoleń. Zmieniają się 
tylko narzędzia, dekoracje, ale idea, misja pozostaje niezmienna.

W prezentowanym numerze czytelnik odnajdzie też tekst Hanny Łaskarzewskiej, 
poświęcony ratowaniu dóbr kultury przez wojsko w latach 1914-1920. Dr Grzegorz Kuba 
nawiązał natomiast do kwestii strat wojennych stolicy Polski z okresu II wojny światowej.

Dwa artykuły odnoszą się do historii politycznej i wojskowej. Pierwszy, 
Wojciecha Kucharskiego, mieści się w cyklu tematycznie powiązanych tekstów 
dotyczących dziejów kozaczyzny zaporoskiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Artykuł monograficzny dr. Jacka Żurka wprowadza do literatury przedmiotu nie-
wykorzystane dotąd źródła i powinien stać się punktem odniesienia dla badaczy 
zarówno historii relacji polsko-żydowskich, jak też Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS 
oraz Ordynariatu (Biskupstwa) Polowego Wojska Polskiego.

Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, której 
„Studia i Materiały” zawdzięczają istnienie, życzymy kolejnych stuleci funkcjonowania!

dr Witold Wasilewski
Redaktor Naczelny

mgr Anita Nowińska
Zastępca Redaktora Naczelnego
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Wstęp

Chcemy obrócić tak daleko koło historii, aby 
Wielka Rzeczpospolita Polska była największą 

potęgą kulturalną na całym Wschodzie1

Numer 1/2019 „Studiów i Materiałów Centralnej Biblioteki Wojskowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” ukazuje się w roku jubileuszowym – stulecia 
Biblioteki oraz pięciolecia wydawania przez nią własnego czasopisma naukowego. 
Jedna i druga okoliczność skłania do refleksji. To zobowiązuje!

Od chwili powołania na wniosek Naczelnika Państwa, Naczelnego Wodza 
Wojska Polskiego Józefa Piłsudskiego, rozkazem Ministra Spraw Wojskowych 
z 13 czerwca 1919 roku nr 2213, Centralna Biblioteka Wojskowa była przez swoich 
zwierzchników traktowana z najwyższą powagą. Świadczą o tym jej siedziby. Kilkakrot-
nie zmieniane, ale zawsze pod prestiżowymi adresami, często wspólnie z centralnymi 
instytucjami wojskowymi. Ostatnią siedzibą, najdłużej służącą Bibliotece (1927-1939), 
okazał się gmach Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych RP, w Alejach Ujazdowskich 
pod numerem 1/3. Świadczy o tym także znakomity dorobek dwudziestolecia między-
wojennego. Rozpoczynając działalność od zaledwie 7,5 tysiąca pozycji katalogowych 
w 1918 roku, w 1938 roku zbiory Biblioteki przekroczyły pół miliona egzemplarzy! 
W tym okresie zgromadzono między innymi ponad 4 tysiące rękopisów, ponad 3 tysiące 
map, 300 atlasów, prawie 12 tysięcy sztychów, około 8,5 tysiąca fotografii, około 
22,5 tysiąca druków ulotnych i afiszów oraz 79 tysięcy wycinków prasowych.

Poza gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem i ochroną zbiorów, 
Biblioteka prowadziła działalność wydawniczą i brała udział w tworzeniu ogólno-
polskiej sieci bibliotek wojskowych. Jej „Poradniki Bibliotekarza Wojskowego” miały 
służyć pomocą prowadzącym takie biblioteki.

Dokonaniami Głównej Książnicy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  
interesowały się także najwyższe władze państwa. Tak na przykład 25 czerwca 
1931 roku Centralną Bibliotekę Wojskową odwiedził, na własne życzenie, Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacy Mościcki.

Lokalizacja Biblioteki w gmachu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych 
RP z pewnością była powodem do dumy, ostatecznie jednak okazała się tragiczną. 
Już na początku II wojny światowej, w dniach 24-27 września 1939 roku, wskutek 
niemieckich nalotów bombowych, prawie wszystkie zbiory spłonęły. Bezpowrotnie 
przepadły cenne kolekcje archiwalne i książkowe. Dzieło zniszczenia Centralnej 
Biblioteki Wojskowej niemieckie władze okupacyjne kończyły do ostatniej chwili 
swojej obecności w Warszawie.
1 JPilsudski.org, Józef Piłsudski – artykuły historyczne, http://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-

pilsudski, (dostęp: 10.09.2019).
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W 1945 roku, jak Feniks z popiołów, odradzała się Centralna Biblioteka 
Wojskowa. Jej odbudowa przebiegała normalnie, jak to w zniszczonym mieście – 
z licznymi przeszkodami, często pod nowymi adresami. Pod koniec lat czterdziestych, 
z przyczyn politycznych, komuniści zahamowali rozwój biblioteki. Dopiero po 
„odwilży” w październiku 1956 roku, kiedy to dawna dyrekcja i jej współpracownicy 
wystąpili do Ministra Obrony Narodowej z apelem o powrót do poprzedniej formuły 
CBW, nastąpiła kontynuacja odbudowy. Rozkazem nr 049/Org. z 1957 roku Minister 
przywrócił Bibliotece jej poprzednie funkcje instytucji centralnej.

Początek stabilizacji przyniosła Centralnej Bibliotece Wojskowej przepro-
wadzka, latem 1991 roku, do obecnej siedziby przy ul. Ostrobramskiej 109. Zbiory, 
podobnie jak przed wojną, pochodzą z zakupów, darów i depozytów. Obecnie 
przekraczają liczbę 750 tysięcy jednostek bibliotecznych.

Ostatnie lata to okres kontynuacji, rozwoju i modernizacji. Biblioteka, choć 
realizuje określoną sto lat temu misję naukową, społeczną i w dziedzinie ochrony 
dziedzictwa narodowego, nieustannie się zmienia. Jako instytucja centralna i rów-
nocześnie wojskowa pełni także funkcje: informacyjną, bibliograficzną, edukacyjną 
i wydawniczą. Gromadząc, opracowując, przechowując i zabezpieczając swoje zbiory, 
Biblioteka równocześnie bezpłatnie je udostępnia. W codziennej pracy Centralna 
Biblioteka Wojskowa kładzie duży nacisk na automatyzację i informatyzację, umoż-
liwiając czytelnikom coraz szerszy dostęp do swoich zbiorów.

Istotną część misji wypełnia działalność wystawiennicza oraz produkcja filmów 
dokumentalnych z wykorzystaniem własnych zbiorów, a także współpraca międzynarodowa.

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju 
kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój 
zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania 
nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego2. 
Te dość często cytowane słowa św. Jana Pawła II niosą przekaz uniwersalny, jednak 
doskonale oddają misję Centralnej Biblioteki Wojskowej, prowadzonej na rzecz Sił 
Zbrojnych Rzeczpospolitej, a tym samym Kraju i Narodu.

dr Jan Tarczyński 
Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Przewodniczący Komitetu Naukowego „SiM”

2 Wizyta Ojca Świętego w Polsce 5-17 czerwca 1999 r., https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ 
przemowienia/warszawa_5_11061999.html, (dostęp: 10.09.2019).
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I

Bez ukazania genezy tworzenia zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej w II Rze-
czypospolitej, bez zarysowania ich wartości, trudno ocenić rangę skarbów utraconych 
podczas II wojny światowej i po wojnie, trudno również ocenić poświęcenie ludzi 
w ich ratowanie zaangażowanych. Na usta ciśnie się łacińskie przysłowie – Habent 
sua fata libelli – dodać należałoby tragiczne losy, jakże podobne do losów narodu 
i państwa polskiego, szczególnie w XIX i XX wieku.

Gdy od końca XVIII wieku i przez cały XIX wiek większość państw euro-
pejskich tworzyła struktury swych instytucji nauki i kultury, w tym specjalistyczne 
biblioteki, gromadziła i zabezpieczała zbiory pozyskiwane przez stulecia, Rzeczpo-
spolita w dobie upadku traciła swą państwowość, a wraz z nią systematycznie był 
rabowany i niszczony polski dorobek naukowy i kulturalny1. Podczas rozbiorów 
przepadł m.in. księgozbiór Szkoły Rycerskiej i Biblioteka Załuskich, Biblioteka 
Królewska z Zamku Królewskiego w Warszawie, zakupiona przez Tadeusza Czackiego 
do Liceum Krzemienieckiego, a po Powstaniu Listopadowym wywieziona do Kijowa, 
gdzie stała się podstawą księgozbioru cesarskiego uniwersytetu.

Również powstałe w namiastce państwa – w Królestwie Kongresowym – 
księgozbiory szkolnictwa wojskowego zostały po klęsce Powstania Listopadowego 
zrabowane i rozproszone, np. księgozbiór Korpusu Kadetów z Kalisza trafił do 
Petersburga, podobnie w większości przepadły biblioteki Szkoły Podchorążych oraz 
Szkoły Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierii2. Emigracja w 1831 roku, która z czasem 

1 S. Czarzasty, Ochrona zbiorów bibliotecznych w polskich siłach zbrojnych na przykładzie Centralnej 
Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, [w:] Studia bibliologiczne, t. 20, 
Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane Profesorowi 
Leonardowi Ogiermanowi, red. A. Tokarska, Katowice 2015, s. 143-146; A. Lewak, Biblioteki naukowe, 
[w:] Straty kulturalne Warszawy, red. W. Tomkiewicz, Warszawa 1948, s. 111-112.

2 S. Rosołowski, Książka i biblioteka w procesie kształcenia wojskowego w Polsce w latach 1795–1831, 
„Roczniki Biblioteczne” 1976, R. 16, z. 1-2.

Skarby (po wielokroć) utracone 
Ratowanie zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej 
podczas II wojny światowej i po wojnie

prof. dr hab. Grzegorz Nowik

Instytut Studiów Politycznych PAN 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
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prof. dr hab. Grzegorz Nowik

nazwana została „Wielką” i objęła elity polityczne oraz dowództwo armii, przyniosła 
– na ponad trzy czwarte wieku – kres regularnego Wojska Polskiego. Wraz z nim 
przestało istnieć szkolnictwo wojskowe i polska nauka wojskowa ze specyficznym 
językiem wojskowym, przestały istnieć niemal wszystkie powstałe w okresie Księ-
stwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego księgozbiory wojskowe. Ich namiastki 
powstawały poza granicami (m.in. kursy wojskowe w Szkole Batignolskiej i ich 
zbiory przechowywane w Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz zbiory Polskiej Szkoły 
Wojskowej w Genui i Cuneo zgromadzone w Rapperswilu)3.

II

Odrodzenie się, za sprawą Józefa Piłsudskiego, polskiej myśli wojskowej niespełna pół 
wieku po Powstaniu Styczniowym wiązało się z tworzeniem zaczątków szkolnictwa 
wojskowego, polskiego języka wojskowego, powstawaniem nowoczesnej – rodzimej 
– terminologii wojskowej, a zarazem zapoczątkowało z jednej strony działalność wydaw-
niczą, z drugiej zaś gromadzenie niezbędnych księgozbiorów. Prace te prowadzono 
w Związku Walki Czynnej, Strzelcu, Polskich Drużynach Strzeleckich i Polowych 
Drużynach Sokoła. Dość powiedzieć, że podstawowy podręcznik metodyczny pol-
skiego harcerstwa powstał w wyniku przetłumaczenia pracy angielskiego generała 
Roberta Baden-Powella (Scouting for Boys), z intencją wykorzystania go w Polskich 
Drużynach Strzeleckich jako książki o przysposobieniu wojskowym młodzieży. Po 
wybuchu Wielkiej Wojny prace te kontynuowano w Legionach, a szczególną rolę 
w tym zakresie odegrał Dział Wydawniczy Departamentu Wojskowego Naczelnego 
Komitetu Narodowego (wraz z prof. Wacławem Tokarzem), komórki regulaminowe 
i wydawnicze Polskiej Organizacji Wojskowej, które wydawały liczne regulaminy, 
częściowo tłumaczenia prac teoretycznych z języków obcych, a także obfitą literaturę 
z dziedziny historii wojskowości polskiej. Ogromny ten dorobek przejęła książnica 
Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. Jej zbiory stały się zaczątkiem biblioteki 
Instytutu Historyczno-Wojskowego utworzonego w październiku 1918 roku Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. Na ich fundamencie 13 czerwca 1919 roku powstała 
Centralna Biblioteka Wojskowa.

Od tego czasu podstawą księgozbioru książnicy stały się pozostałości ocalonych 
przed zaborcą bibliotek4:

– Szkoły Rycerskiej z końca XVIII wieku,
–  Korpusu Kadetów i Szkoły Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierii (Królestwa 

Polskiego), przechowywane częściowo w bibliotece rosyjskiego Okręgu 
Wojskowego w Warszawie i na rosyjskim uniwersytecie w Warszawie,

3 K. Zieliński, Z dziejów polskich bibliotek wojskowych (1767-1918), „Roczniki Biblioteczne” 1968, R. 12, 
z. 1-4; M. Figiel, Muzeum Polskie w Rapperswilu – sztuka trwania, „Poradnik Bibliotekarza” 2012, nr 6, 
s. 17-20.

4 K. Piwowarska, Zarys historii Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, „Bellona” 
2009, wyd. specjalne, s. 9-10; Straty kulturalne Warszawy…, op. cit., s. 114-116.



11

Skarby (po wielokroć) utracone...

–  dawne zbiory rapperswilskie (szkół wojskowych w Genui i Cuneo) i paryskie 
(Szkoły Batignolskiej),

–  dorobek wydawniczy organizacji i instytucji wojskowych w Galicji sprzed 
1914 roku, a także z okresu tworzenia struktur i szkolnictwa wojskowego 
podczas Wielkiej Wojny (1914-1918) oraz instytucji powstałych w Wojsku 
Polskim II Rzeczypospolitej, szczególnie Wojskowego Instytutu Naukowo-
-Wydawniczego, Wojskowego Biura Historycznego oraz Towarzystwa Wiedzy 
Wojskowej.

Ważnymi drogami pozyskiwania zbiorów stały się zakupy i darowizny. 
Jak wielka była potrzeba tworzenia narodowego księgozbioru w zakresie szeroko 
rozumianej wiedzy wojskowej (od topografii, historii wojskowości, taktyki, sztuki 
operacyjnej, po strategię i geopolitykę, a wraz z postępem technicznym coraz bardziej 
specjalistyczną wiedzę z zakresu różnych dziedzin techniki, ekonomii, socjologii 
i psychologii, wychowania wojskowego), jak ogromna była praca – świadczy wielkość 
zgromadzonego księgozbioru, obejmującego wszystkie wyżej wymienione dziedziny 
związane z wojskiem i wojskowością polską oraz światową. Do 1938 roku w zaso-
bach Centralnej Biblioteki Wojskowej znajdowało się ponad pół miliona pozycji 
katalogowych, a wśród nich5:

– 353 490 druków zwartych,
–  kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy prasy oraz 78 925 wycinków prasowych 

dotyczących wojska i wojskowości,
– 4104 rękopisów,
– 17 745 map oraz 370 atlasów,
– 11 522 sztychów,
– 9437 fotografii i 3 taśmy filmowe,
– 2811 zapisów nutowych,
– 22 468 odezw i druków ulotnych,
– 7 albumów.
Księgozbiór stworzony w ciągu dwudziestu lat II Rzeczypospolitej ustępował 

w Polsce co do liczby pozycji oraz różnorodności jedynie zbiorom Biblioteki Naro-
dowej. Centralna Biblioteka Wojskowa bezpośrednio przed wybuchem II wojny 
światowej zgromadziła jeden z największych w Europie zbiorów dotyczących historii 
wojen, wojska i wojskowości. Większe od polskich zasoby posiadała jedynie niemiecka 
biblioteka wojskowa w Poczdamie (360 tysięcy woluminów i ponad 100 tysięcy map). 
Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej były dwukrotnie większe niż francuskiej 
biblioteki wojskowej (180 tysięcy woluminów) oraz bibliotek wielu innych armii 
o równie długiej lub dłuższej tradycji6.

5 Kalendarium CBW, mps w zbiorach CBW.
6 S. Czarzasty, Ochrona zbiorów bibliotecznych…, op. cit., s. 146-147; A. Lewak, Biblioteki naukowe,  

[w:] Straty kulturalne Warszawy…, op. cit., s. 111-112.
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Wydaje się, że w tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że było to niewąt-
pliwą zasługą obu dyrektorów placówki: ppłk. Mariana Łodyńskiego7, kierującego 
CBW w latach 1918-1933, oraz jego następcy mjr. dr. Jana Niezgody, dyrektora 
w latach 1933-1939. Dwóch dyrektorów w ciągu zaledwie dwudziestoletniego okresu 
funkcjonowania książnicy, z których pierwszy po przejściu na emeryturę pozostał 
zastępcą swego następcy, a drugi ze stanowiska zastępcy awansował na dyrektora, 
to przykład zachowania ciągłości dowodzenia (kierowania) i kontynuacji, która 
miała wpływ na doskonałe rozeznanie stanu księgozbiorów, potrzeb jego rozbudowy 
i skutkowała tak doskonałymi efektami ich pracy.

III

Rok 1939 przyniósł pierwszy etap zagłady księgozbioru Centralnej Biblioteki 
Wojskowej, mimo że mając w pamięci doświadczenia z 1920 roku – gdy w obliczu 
sowieckiego szturmu na Warszawę część księgozbioru spakowano i ewakuowano do 
Krakowa – w sierpniu 1939 roku również przygotowano częściowe zabezpieczenie 
najcenniejszych zbiorów. Nie wyobrażano sobie wówczas (zważywszy na doświad-
czenia Wielkiej Wojny 1914-1918) totalnej zagłady miast i zgromadzonego w nich 
dorobku naukowego i kulturalnego wielu pokoleń8. Przed wybuchem II wojny 
światowej w sierpniu i w pierwszych dniach września 1939 roku zbiory zapakowano 
do 203 skrzyń (głównie rękopisy, ryciny, mapy, nuty, czasopisma emigracyjne, 
cymelia druków, katalogi rękopiśmienne i kartkowe Biblioteki Rapperswilskiej 
i Działu Rękopisów Nowszych) i przewieziono do Fortu Legionów przy Cytadeli 
i do Biblioteki Publicznej na Koszykową 269. Warte odnotowania są racjonalne 
podstawy tej decyzji: po pierwsze wybrano te elementy zbiorów, które były unikatowe 
(np. jednostkowe rękopisy, a nie wydawane w tysięcznych egzemplarzach księgi), 
oraz miejsce, a w zasadzie dwa miejsca, z których jedno dysponowało grubymi 
sklepieniami, a drugie – żelbetową konstrukcją. O ile zbiory w skrzyniach złożone 
przy ul. Koszykowej (katalogi, archiwum, Biblioteka Batignolska oraz część zbiorów 
rapperswilskich) ocalały, o tyle drugie zostały podczas walk użyte do barykadowa-
nia i niestety ich zawartość została przemieszana, częściowo zniszczona, częściowo 
rozszabrowana przez ludność cywilną10.

7 K. Pieńkowska, [biogram] Marian Tadeusz Witold Łodyński, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, 
red. I. Treichel, Warszawa – Łódź 1972, s. 127-129.

8 H. Łaskarzewska, Losy księgozbiorów historycznych w latach 1939-1945 i po zakończeniu drugiej wojny 
światowej, [w:] Cenne, bezcenne, utracone. Katalog utraconych dzieł sztuki 2012, Warszawa 2012, s. 16; 
Straty kulturalne Warszawy…, op. cit., s. 118-119.

9 Raport Stanisława Piotra Koczorowskiego o stanie skrzyń z rękopisami z Biblioteki Raperswilskiej w Forcie 
Legionów w końcu listopada 1939 r., Warszawa 4 XII 1939 r., [w:] Biblioteki Naukowe w Generalnym 
Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Wybór dokumentów źródłowych, wybór i oprac. A. Mężyński, 
współpr. H. Łaskarzewska, Warszawa 2003, s. 5-6; Z. Sokół, Wojenne losy bibliotek polskich 1939-1945, 

„Bibliotekarz” 1988, nr 6, s. 13.
10 H. Łaskarzewska, Losy księgozbiorów historycznych..., op. cit., s. 6; Straty kulturalne Warszawy…, op. cit., s. 115.
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Tragiczny los spotkał natomiast księgozbiór pozostały w budynku CBW przy 
skrzyżowaniu Alei Ujazdowskich 1 oraz Bagateli (dziś w tym miejscu znajduje 
się skwer). Już w czasie bombardowania Warszawy, 13 września 1939 roku, uległ 
zapaleniu dach budynku, a podczas gaszenia pożaru woda zamoczyła czasopisma oraz 
dawną Bibliotekę Rapperswilską. Nie były to straty nieodwracalne, ale już kolejne 
naloty i trwający od 24 września trzydniowy pożar zniszczyły cały gmach CBW, w tym 
przechowywane tam druki z dawnej Biblioteki Rapperswilskiej oraz wydawnictwa 
polskiego archiwum wojennego z lat 1914-191811. Ocalonych zostało zaledwie około 
ośmiu tysięcy woluminów (druków zwartych), wyrzucanych przez okna na początku 
pożaru przez ratujących zbiory kustoszy i pracowników. W płomieniach przepadło 
wówczas od 93% do 99% zbiorów, w zależności od ich rodzaju12. Ocalone książki 
zostały przewiezione wozem do Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej.

Wśród ratujących zbiory wymienić należy kierownika działu rękopisów 
Biblioteki Narodowej kustosza Piotra Koczorowskiego, kustosza Centralnej Biblio-
teki Wojskowej Wiktora Kochanowskiego wraz z małżonką Ireną oraz ich kuzynkę 
Halinę Kowalczewską13, woźnego Łaniewskiego, Felicję Cichoszewską, Ksawerego 
Świerkowskiego oraz pracownicę działu rękopisów Irminę Śliwińską14.

IV

Inwentaryzacją strat wszystkich dóbr kultury i nauki, w tym zbiorów CBW, zajmował 
się podczas wojny konspiracyjny Departament Likwidacji Skutków Wojny Delegatury 
Rządu, w tym związany z nim płk Marian Łodyński. Starał się on zabezpieczyć 
pozostałą część zbiorów uratowanych ze zniszczeń podczas oblężenia Warszawy, 
a także sporządzić rejestr utraconych pozycji, głównie w zakresie druków zwartych. 
Te na szczęście drukowane były w kilkutysięcznych nakładach i istniała możliwość 
pozyskania ich z innych źródeł. Na podstawie sporządzanych w konspiracji wykazów 
strat zostały wydane w Londynie, jeszcze podczas wojny, zbiorcze zestawienia strat 
księgozbiorów polskich we wrześniu 1939 roku oraz w trakcie okupacji, m.in. Marii 

11 Raport [Stanisława Piotra Koczorowskiego] o bombardowaniu i pożarze w posesji Głównego Inspektoratu 
Sił Zbrojnych, Aleja Ujazdowska 1, gdzie pomieszczone są zbiory Biblioteki Raperswilskiej i Dział Rękopisów 
Biblioteki Narodowej J. Piłsudskiego, [Warszawa 24 IX 1939 r.], [w:] Biblioteki Naukowe w Generalnym 
Gubernatorstwie…, op. cit., s. 3-5. Na końcu raportu znajduje się dopisek: Już po przepisaniu niniejszego 
raportu, dokonanym w czasie gwałtownego bombardowania z samolotów i dział, pociski niemieckie zapaliły 
lewe skrzydło gmachu GISZ-u; Centralna Biblioteka Wojskowa i dział druków Biblioteki Raperswilskiej 
spłonęły doszczętnie; pożar trwa.

12 S. Czarzasty, Ochrona zbiorów bibliotecznych…, op. cit., s. 147.
13 Biogram Wiktora Kochanowskiego, mps w zbiorach CBW; Relacja Ireny Kochanowskiej o działalności 

Wiktora Kochanowskiego mającej na celu zabezpieczenie zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej 
w Warszawie we wrześniu 1939 roku, mps w zbiorach CBW.

14 Z. Sokół, Wojenne losy bibliotek polskich 1939-1945, cz. 3, Wrzesień 1939 w warszawskich bibliotekach, 
„Bibliotekarz” 1988, nr 12, s. 14.
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Danilewicz Losy bibliotek polskich (Londyn 1942), Straty bibliotek polskich (Londyn 
1944), Polityka nazistowska w Polsce (1945)15.

Wrześniowa utrata większości księgozbioru CBW nie zamknęła wojennych strat 
biblioteki. Kolejny rozdział stanowiło rozmyślne niszczenie przez Niemców polskiego 
dorobku naukowego podczas Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu. Nie 
inaczej można zakwalifikować celowe spalenie rękopisów ze zbiorów rapperswilskich 
przy ul. Okólnik (vis-à-vis Akademii Muzycznej). Uratowane w 1939 roku skrzynie 
z najcenniejszymi zbiorami zostały po klęsce Powstania Warszawskiego oblane płynem 
łatwopalnym i doszczętnie zniszczone16. Do dziś w Bibliotece Narodowej znajduje 
się szklana kapsuła, w której przechowywana jest „bryła” spopielonych rozmyślnie 
inkunabułów z ulicy Okólnik.

Realizowana po kapitulacji Powstania Warszawskiego tzw. Akcja Pruszkowska, 
mająca na celu uratowanie pozostałości zbiorów muzealnych i bibliotecznych 
z Warszawy, dzięki zaangażowanemu w nią płk. Marianowi Łodyńskiemu, objęła 
również to, co ocalało ze zbiorów CBW po pożarach we wrześniu 1939 roku oraz 
w październiku 1944 roku17. Kierujący tą akcją prof. Stanisław Lorentz stanął 
wówczas przed dramatycznym dylematem – co ratować: czy rękopis Kroniki Galla 
Anonima z dawnej biblioteki Ordynacji Zamojskich, czy regulaminy wojskowe, 
prasę lub książki dotyczące historii wojen? Starano się ratować wszystko i dzięki 
temu z wojennej pożogi, z przedwojennych zbiorów CBW, ocalało kilka tysięcy 
woluminów druków zwartych oraz pozostałe (niespalone) skrzynie, zawierające 
kartotekę CBW pt. Militaria rękopiśmienne archiwów i bibliotek polskich, część 
czasopism emigracyjnych z XIX wieku, katalog czasopism CBW, nieco druków 
rapperswilskich oraz inwentarz CBW18. Były to skromne resztki, zaledwie kilka 
procent pozycji katalogowych z imponującego, jednego z największych w Europie, 
zbiorów bibliofilskich dotyczących wojska, wojen i wojskowości.

Aby ocenić skalę zniszczeń, trzeba odnotować, że była to zaledwie część 
bezpowrotnych strat polskich księgozbiorów, które utraciły około ośmiu milionów 
książek (i innych pozycji katalogowych bibliotek polskich) pod okupacją niemiecką 
oraz około pięć i pół miliona na ziemiach wschodnich anektowanych przez Rosję 
Sowiecką19.

15 H. Łaskarzewska, Losy księgozbiorów historycznych…, op. cit., s. 17.
16 Ibidem, s. 18; Straty kulturalne Warszawy…, op. cit., s. 115-116, 120.
17 M. Łodyński, Pruszkowska akcja zabezpieczania warszawskich zbiorów bibliotecznych (1944-1945). 

Wspomnienia uczestnika akcji, [w:] Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945, red. S. Lorentz, t. 2, 
Warszawa 1970, s. 266-282.

18  Ibidem, s. 278-279.
19 H. Łaskarzewska, Losy księgozbiorów historycznych…, op. cit., s. 19 i nast.
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V

Wznowienie działalności Centralnej Biblioteki Wojskowej w 1945 roku nie ozna-
czało jednak początku drogi do odtwarzania status quo ante bellum. Stalinowski 
komunistyczny terror objął również księgi, które poddano lustracji i melioracji. Ze 
zbiorów bibliotecznych w całej Polsce wycofano blisko 40 tysięcy tytułów20, m.in. 
prace zamordowanego w więzieniu Wacława Lipińskiego, Tadeusza Hołówki oraz 
dorobek wielu ludzi pióra nurtu niepodległościowego z Józefem Piłsudskim na czele. 
Wszystkie wydawnictwa Instytutu Badań Najnowszej Historii Polski im. Józefa 
Piłsudskiego (24 tony) zostały przeznaczone na makulaturę i zniszczone.

Przytoczę tu relację zasłyszaną od profesora Tadeusza Nowaka, który w 1951 roku 
ze stanowiska asystenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, nakazem pracy, został 
przeniesiony i objął funkcję sekretarza naukowego Komisji Wojskowo-Historycznej 
MON. Był odpowiedzialny m.in. za odtwarzanie zbiorów bibliotecznych, które jako 
tzw. mienie poniemieckie, opuszczone i porzucone, zwożono do Warszawy, ratując 
przed wywózką do Związku Sowieckiego21. Były tam biblioteki podworskie, resztki 
dawnych księgozbiorów DOK Łódź, Kraków czy Lublin oraz cudem uratowane 
pozostałości bibliotek garnizonowych. Według jego opowieści, książki przeglądali 
osobiście wraz z późniejszymi profesorami Januszem Sikorskim i Janem Wimmerem 
i w większości kwalifikowali do zachowania w CBW i Biurze Historycznym przy 
Głównym Zarządzie Polityczno-Wychowawczym WP. Dzięki nim (podobnie jak 
pracownikom Muzeum Wojska Polskiego, którzy ukryli zdobyte w 1920 roku 
sztandary Armii Czerwonej, oraz pracownikom Archiwum Akt Nowych, którzy 
przechowali część zbiorów Muzeum Belwederskiego) wiele cennych pozycji z lat 
1918-1939 udało się zachować od zniszczenia i zinwentaryzować, jako tzw. prohibity.

W tym samym czasie Centralna Biblioteka Wojskowa została rozformowana 
i wcielona do Biblioteki Oświatowej Domu Wojska Polskiego, co niestety wiązało 
się z kolejną melioracją zbiorów, z których wycofano i przeznaczono na makula-
turę 27 796 tytułów. Skala zniszczeń i strat w okresie komunistycznym może być 
porównywalna jedynie z barbarzyńskimi zniszczeniami z okresu rozbiorów i II wojny 
światowej, choć objęła mniejszą liczbę tytułów i woluminów.

Piętnaście lat po zakończeniu wojny, na koniec 1959 roku, zbiory CBW 
liczyły zaledwie niespełna 100 tysięcy druków zwartych, ponad 21 tysięcy czasopism 
oraz około 2300 pozycji kartograficznych. Przyrost zbiorów jest niewspółmierny 
w stosunku do przedwojennego. O ile w ciągu dwudziestu lat II Rzeczypospolitej 
(w latach 1919-1939) stworzono zbiór liczący ponad pół miliona pozycji katalo-
gowych, o tyle zbudowanie podobnego księgozbioru zajęło w okresie PRL blisko 

20 S. Czarzasty, Ochrona zbiorów bibliotecznych…, op. cit., s. 147; A. Lewak, Biblioteki naukowe [w:] Straty 
kulturalne Warszawy…, op. cit., s. 111-112.

21 R. Nowicki, Zabezpieczanie księgozbiorów po II wojnie światowej w Polsce, „Napis”, seria XI 2005, 
s. 278-279.
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pół wieku. W zasobach Książnicy znajdują się pojedyncze egzemplarze książek 
z biblioteki Szkoły Rycerskiej, Korpusu Kadetów w Kaliszu oraz Szkoły Aplikacyj-
nej Artylerii i Inżynierii Królestwa Polskiego, wydawnictwa emigracyjne oraz ruchu 
wojskowo-niepodległościowego sprzed 1914 roku i okresu Wielkiej Wojny22. Znaczący 
wkład stanowiło włączenie do CBW zbiorów biblioteki zlikwidowanego w 2009 roku 
Wojskowego Biura Historycznego, które zgromadziło niezwykle cenne i unikalne kolekcje.

W 2019 roku – jubileuszu 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej – jej 
księgozbiór liczy 743 646 jednostek bibliotecznych, w tym między innymi: 387 118 
druków zwartych, 165 334 druków ciągłych (czasopism) i 176 082 pozycji zbiorów 
specjalnych.
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STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony jest kształtowaniu zasobu Centralnej Biblioteki Wojskowej na 
przestrzeni 100 lat, od momentu powołania Biblioteki w roku 1919, ze szczególnym 
uwzględnieniem strat wojennych z lat 1939-1945, a także problematyce odbudowy 
zasobu po II wojnie światowej w realiach PRL.
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ABSTRACT

The article is focused on process of the creating of the Central Military Library's resource 
over 100 years, since 1919 when the Library was established, with particular emphasis 
on both, war losses of the years 1939-1945, and the issue of rebuilding the resource after 
World War against the background of the Polish Peoples Republic's reality.

SŁOWA KLUCZOWE:

Centralna Biblioteka Wojskowa, zasób biblioteczny, straty wojenne, druga wojna 
światowa.

KEYWORDS:

Central Military Library, library resources, war damage, World War II.



Studia i Materiały • nr 1 (10) 2019, ISSN 2354-0435

Społeczne zrozumienie roli i znaczenia armii zmienia się w zależności od epoki. 
Sympatia do żołnierzy i wojska związana jest z wiedzą o historii, dlatego bardzo 
istotne jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych, szczególnie wśród 
młodego pokolenia, poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża 
polskiego, a także o roli i miejscu sił zbrojnych w życiu narodu i państwa. Opinia 
oraz autorytet służb mundurowych mają znaczny wpływ na skuteczność działania 
armii. Aby zmienić postrzeganie określonej organizacji, w tym przypadku wojska, 
trzeba budować kulturę jej otoczenia.

Główna Książnica Wojska Polskiego, jako placówka naukowa, która gromadzi, 
przechowuje i upowszechnia materiały związane z dziejami oręża polskiego, odgrywa 
szczególną rolę w procesie kształtowania opinii społecznej w tym obszarze. Biblio-
teka posiada jedyny w Polsce tak zróżnicowany zbiór piśmiennictwa wojskowego 
i paramilitarnego oraz dzieł graficznych, tematycznie obejmujący zagadnienia historii 
wojen i wojskowości, a także tradycji wojskowych. Bogaty zasób umożliwia działania 
w wielu obszarach informacyjno-promocyjnych, dzięki czemu upowszechniany jest 
pozytywny wizerunek Wojska Polskiego zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (CBW) 
pełni również rolę ośrodka kultury, który prowadzi działalność wydawniczą, wysta-
wienniczą, konferencyjną i  filmową. Głównym narzędziem upowszechniania 
historii oraz wiedzy na temat wojska jest działalność wydawnicza CBW, która 
w ostatniej dekadzie rozszerzyła się w znaczący sposób. Przyczyniło się do tego 
powołanie zespołu grafików Pracowni Digitalizacji Zbiorów i Poligrafii, którzy 
odpowiadają za skład i  szatę graficzną publikacji. Z kolei o zawartość mery-
toryczną dbają pracownicy poszczególnych działów Biblioteki, zaangażowani 
w  konkretne projekty. Cały proces wydawniczy, poza drukiem, odbywa się 
w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Na przestrzeni ostatnich lat ukazało się wiele 
ciekawych wydawnictw popularyzujących wojsko, które cieszą się uznaniem czytel-
ników, środowisk zajmujących się historią oraz wydawców.

Upowszechnianie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego 
w świadomości społecznej poprzez różne formy działalności 
Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego

mgr Karolina Paćko, 
mgr Katarzyna Stępniak

Centralna Biblioteka Wojskowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
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Warto wymienić następujące publikacje: Generał broni Władysław Eugeniusz 
Sikorski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej1, Od Buzułuku do Pahlevi. Polskie 
Siły Zbrojne w ZSRR i na Bliskim Wschodzie 1941-19432 czy Adiutanci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego3 – wydawnictwo absolutnie prekursorskie, jedyne tego rodzaju 
w historiografii.

Wydawnictwa CBW w głównej mierze prezentują zbiory Biblioteki, a tylko 
nieliczne powstały we współpracy z innymi instytucjami.

1 Generał broni Władysław Eugeniusz Sikorski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej, oprac. zespół 
pracowników CBW, Warszawa 2011.

2 Od Buzułuku do Pahlevi. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR i na Bliskim Wschodzie 1941-1943, oprac. zespół 
pracowników CBW, Warszawa 2012.

3 Adiutanci Marszałka Józefa Piłsudskiego, red. J. Tarczyński, C. A. Żak, Warszawa 2015.

Il. 1. Adiutanci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2015; Błękitna Armia i jej dowódca 
generał Józef Haller w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Warszawa 2017; Generał broni Józef Haller w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej, Warszawa 
2012; Żandarmeria Wojskowa w dokumentach z lat 1918-1939, Warszawa 2016; Generał broni 
Władysław Eugeniusz Sikorski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej, Warszawa 2011

Źródło: Zbiory CBW
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Jedną z ciekawszych publikacji jest album Legiony Polskie 1914-1918, przedsta-
wiający kluczowe wydarzenia z historii Legionów – najważniejsze bitwy, dowódców, 
sprzęt i uzbrojenie, a także życie codzienne oddziałów. Wykorzystano w nim 
materiały ikonograficzne, przede wszystkim bogaty zbiór fotografii legionowych 
przechowywanych w CBW. Album został wzbogacony o dokumenty rękopiśmienne, 

takie jak: raporty, rozkazy, instrukcje, depesze, pamiętniki, a także mapy, druki 
ulotne, nuty. Tak duży przekrój i różnorodność wykorzystanych zbiorów urozmaicają 
szatę graficzną, a przede wszystkim podnoszą wartość merytoryczną wydawnictwa, 
ukazując poruszaną problematykę w szerokim kontekście. W celu uzupełnienia 
narracji sięgnięto również do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego, Centralnego 
Archiwum Wojskowego i Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Do tej pory 
ukazały się cztery wydania albumu, w tym jedno wydanie specjalne z okazji 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości4. Każde wydanie uzupełniono 
o nowe dokumenty ze zbiorów Biblioteki.
4 Legiony Polskie 1914-1918, red. J. Tarczyński, C. A. Żak, Warszawa 2014; Legiony Polskie 1914-1918,  

red. J. Tarczyński, C. A. Żak, wyd. 2 uzup., Warszawa 2015; Legiony Polskie 1914-1918, red. J. Tarczyński, 
wyd. 3 uzup., Warszawa 2016; Legiony Polskie 1914-1918, red. J. Tarczyński, W. Wysocki, wyd. 4 
specjalne w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Warszawa 2018.

Il. 2. Legiony Polskie 1914-1918, Warszawa 2014
Źródło: Zbiory CBW
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W 2015 roku ukazał się katalog Plakat Wojskowy w Zbiorach Specjalnych 
Centralnej Biblioteki Wojskowej5, który zawiera zbiór ponad 600 plakatów 
reprezentatywnych dla różnych okresów życia politycznego i społecznego kraju. 
Centralna Biblioteka Wojskowa posiada największą kolekcję plakatów wojskowych 
w Polsce. Wydawnictwo to spotkało się z uznaniem wielu czytelników, a także 
Porozumienia Wydawców Książki Historycznej, które wyróżniło publikację Nagrodą 
Klio w kategorii edytorskiej. Uzupełnieniem tego wydawnictwa jest, wydany rok 
później, aneks zawierający spis wszystkich plakatów zgromadzonych w Bibliotece 
do marca 2016 roku.

5 Plakat Wojskowy w  Zbiorach Specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej, oprac. zespół pracowników 
CBW, Warszawa 2015.

Il. 3. Wydawnictwo Plakat Wojskowy w Zbiorach Specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej, 
Warszawa 2015, (publikacja wyróżniona Nagrodą Klio w kategorii edytorskiej)

Źródło: Zbiory CBW
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W publikacjach zostały przedstawione nie tylko losy żołnierzy na froncie, ale 
również życie codzienne i tradycje świąteczne. Przykładem tego są wydawnictwa 
Wesołego Alleluja. Święta Wielkiej Nocy w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej6 
i Wigilie Polskiego Żołnierza7, które ukazują, jak świętowano dawniej i dziś.

Kwartalnik „Polska Bibliografia Wojskowa” stanowi kontynuację wydawanego 
przez Centralną Bibliotekę Wojskową od 1921 roku „Komunikatu Bibliograficznego”. 
Opiera się na obszernym materiale źródłowym, wykorzystując: całokształt piśmien-
nictwa wojskowego (w tym „Zeszyty Naukowe” wyższych uczelni i prace instytutów 
naukowych), piśmiennictwo cywilne – poruszające problematykę wojskową, 
6 Wesołego Alleluja. Święta Wielkiej Nocy w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej, red. B. Czekaj-Wiśniewska, 

A. Szacoń, Warszawa 2012.
7 Wigilie Polskiego Żołnierza, red. K. Sikora, B. Czekaj-Wiśniewska, A. Skrabacz et al., Warszawa 2013.

Il. 4. Wesołego Alleluja. Święta Wielkiej Nocy w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej, 
Warszawa 2012; Wigilie Polskiego Żołnierza, Warszawa 2013

Źródło: Zbiory CBW



24

mgr Karolina Paćko, mgr Katarzyna Stępniak

dotyczące historii, stosunków międzynarodowych, stosunków polityczno-militar-
nych – oraz polonika zagraniczne omawiające wymienione zagadnienia, materiały 
z czasopism ogólnopolskich i dzienników centralnych. W doborze materiałów 
stosuje się selekcję merytoryczną, uwzględniając ich walory poznawcze. Bibliografia 
rejestruje też w szerokim zakresie druki zwarte, podejmujące problematykę nauk 
o bezpieczeństwie i obronności, oraz wydawane przez instytucje wojskowe.

Biblioteka wydaje czasopismo naukowe „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki 
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, poświęcone m.in. historii wojsko-
wości, w którym problematyka militarna i związane z nią zagadnienia gospodarcze, 
techniczne oraz społeczne ukazane są przez badaczy ze środowiska bibliotekarskiego, 
historycznego i wojskowego. Periodyk ten jest platformą badawczą, dostępną dla 
wszystkich osób zainteresowanych historią wojskowości, naukami o bezpieczeństwie 
i obronności kraju, a także bibliotekarstwem oraz informacją naukową. Komitet 
Naukowy „Studiów i Materiałów CBW”, kierowany przez dr. Jana Tarczyńskiego 
– Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, tworzą naukowcy reprezentujący woj-
skowe i cywilne ośrodki badawcze z kraju i ze świata8. Trzeba dodać, że większość 
z opublikowanych artykułów jest efektem badań naukowych pracowników Centralnej 
Biblioteki Wojskowej, którym periodyk stworzył możliwość upublicznienia wyników 
codziennej bibliotekarskiej pracy. Szczególnie ważne są teksty dotyczące m.in. historii 
bibliotek wojskowych, problematyki zabezpieczania zbiorów, usług informacyjnych 
prowadzonych przez placówki informacyjne resortu obrony narodowej czy podjęcie 
tematu zawodu bibliotekarza – pracownika wielofunkcyjnego centrum informacji, 
jakim jest współczesna biblioteka.

„Studia i Materiały” spotkały się również z zainteresowaniem autorów z innych 
środowisk naukowych i wojskowych, których prace są prezentowane na łamach 

„SiM” zarówno w wersji tradycyjnej, jak i na stronie CBW.
Ukazały się również numery specjalne czasopisma: pierwszy wydano z okazji 

szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zorganizowanego w Warszawie 
w 2016 roku (przedstawia kalendarium Polski w NATO 1999-2016)9, drugi nosi 
tytuł Kresy we krwi10, a trzeci poświęcony jest setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości11.

Nie wszystkie publikacje poruszają poważną tematykę. Centralna Biblioteka 
Wojskowa stara się również pokazać wojsko i żołnierzy w bardziej żartobliwy sposób. 
Przykładem jest publikacja Wesoły wojak. Katalog z humorem12, w której zebrano 
materiały z lat 1916-1946, ukazujące humor sytuacyjny i obyczajowy z udziałem 

8 J. Majewska, Zagadnienia terroryzmu w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej. 
Bibliografia druków zwartych za lata 1994-2014, „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 2015, nr 1 (3), s. 141-197.

9 „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 2016, nr 1 (5).
10 „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 2017, nr 1 (7).
11 „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 2018, nr 2 (9).
12 Wesoły wojak. Katalog z humorem, red. B. Czekaj-Wiśniewska, A. Szacoń, Warszawa 2011.
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Il. 5a. Wesoły wojak. Katalog 
z humorem, Warszawa 2011

Źródło: Zbiory CBW

Il. 5b. Czarno-białe satyryczne, wojskowe 
historyjki rysunkowe z lat 1917-1945

Źródło: Zbiory CBW
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wojska, oraz wydawnictwo Czarno-białe13, prezentujące satyryczne wojskowe 
historyjki rysunkowe z lat 1917-1945 pochodzące z czasopism.

Corocznie wydawany jest kalendarz przedstawiający zbiory CBW. W kalenda-
rzu na rok 2012 zaprezentowano wybrane akwarele autorstwa Stanisława Stefańskiego 
opatrzone zabawnymi żurawiejkami, odnoszącymi się do poszczególnych pułków 
kawalerii okresu międzywojennego14. W następnym roku, podtrzymując ludyczny 
charakter wydawnictwa, wybrano dwanaście barwnych pocztówek, m.in. Jerzego 
Kossaka z serii Wesoła wojna, które ilustrują stare przysłowie „za mundurem panny 
sznurem”15. Wszystkie wydawnictwa przekazywane są według rozdzielnika do 
bibliotek w kraju i za granicą.

13 Czarno-białe satyryczne, wojskowe historyjki rysunkowe z lat 1917-1945, oprac. B. Czekaj-Wiśniewska, 
B. Dymczyk, A. Szacoń, Warszawa 2015.

14 Kalendarz 2012. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, oprac. A. Szacoń, 
A. Filipowicz, Warszawa 2011.

15 Kalendarz 2013. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, oprac. B. Czekaj- 
-Wiśniewska, Warszawa 2012.

Il. 6. Kalendarz 2012, Warszawa 2011; Kalendarz 2013, Warszawa 2012
Źródło: Zbiory CBW
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Il. 7a. Święto Wojska Polskiego w parku 
Agrykola w Warszawie, 
15 sierpnia 2017 roku

Źródło: Fot. M. Myszka, CBW

Il. 7b. CBW na targach Pro Defense w Ostródzie w 2017 roku.  
Na zdjęciu m.in. labirynt historyczny  „Legiony Polskie 1914-1918”

Źródło: Fot. B. Czekaj-Wiśniewska, W. Kuliński, M. Kura, CBW

Il. 7c. VIII Wiosenne Spotkania 
z Wojskiem w Wyszkowie w 2018 roku

Źródło: Fot. A. Szacoń, CBW
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Bezpośredni kontakt ze społeczeństwem jest niezwykle istotny w kwestii 
upowszechniania wiedzy o wojsku, dlatego też biblioteka uczestniczy w różnych 
inicjatywach i wydarzeniach plenerowych. Są to przede wszystkim pikniki militarne, 
odbywające się z okazji świąt jednostek wojskowych, rocznic upamiętniających 
wydarzenia historyczne, np. Bitwa Warszawska 1920 roku. Główna Książnica 
Wojska Polskiego jest też obecna na Międzynarodowych Pokazach Lotniczych Air 
Show w Radomiu, Targach Proobronnych Pro Defense w Ostródzie czy Wiosennych 
Spotkaniach z Wojskiem w Wyszkowie. Na stoiskach edukacyjno-promocyjnych 
CBW prezentuje swoje publikacje i reprinty przedstawiające najsłynniejszych 
dowódców wojskowych, bitwy, umundurowanie żołnierzy na przestrzeni wieków 
oraz sprzęt wojskowy, jak również przekazuje wiedzę o działaniach współczesnej 
armii, np. na temat Wojsk Obrony Terytorialnej.

W siedzibie CBW organizowane są też pikniki militarne, połączone z projekcją 
filmów i wystawami, które ukazują historię i dokonania poszczególnych jednostek 
oraz prezentują sprzęt i wyposażenie żołnierzy. We wrześniu 2016 roku odbyła się 
uroczystość Dnia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, a w następnym roku 

Il. 8a. Uroczystość Dnia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w CBW, 20 kwietnia 2017 roku
Źródło: Fot. M. Myszka, CBW

Il. 8b. Uroczystość Dnia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w CBW, 
22 września 2016 roku

Źródło: Fot. M. Biernat, CBW
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w kwietniu – uroczystość Dnia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Wydarzenia 
te cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Pragi-Południe oraz młodzieży 
z warszawskich szkół.

Istotnym elementem krzewienia wiedzy o wojsku jest działalność wystawiennicza, 
która w przypadku CBW opiera się na wystawach obiektowych oraz planszowych. 
W ciągu roku prezentowanych jest wiele wystaw okolicznościowych związanych 
z patronem Biblioteki, rocznicami ważnych wydarzeń historycznych (zrywy nie-
podległościowe, np. Powstanie Styczniowe), a także ekspozycji towarzyszących 
konferencjom i seminariom odbywającym się w CBW, poświęconych przedstawianej 
tematyce.

Nie wszystkie wystawy prezentowane są w siedzibie Biblioteki. Zobaczyć je 
można m.in. w Galerii Plenerowej Łazienki Królewskie. Udostępniane są różnym 
instytucjom – zarówno wojskowym, jak i cywilnym. Wystawy CBW prezentowane 
były w Sejmie i Senacie RP, na warszawskiej Pradze, na Rynku w Krakowie 
oraz w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu i w Kwaterze Głównej 
Eurokorpusu w Strasburgu.

Il. 9a. Otwarcie okolicznościowej wystawy 
poświęconej Legionom Polskim 1914-1918, 

12 sierpnia 2016 roku
Źródło: Fot. A. Szacoń, CBW

Il. 9c. Wystawa „Armia Polska we Francji 
w I wojnie światowej i w walce o polskie  
granice” w Bibliotece Polskiej w Paryżu, 

17 listopada 2017 roku
Źródło: Fot. M. Gwara, CBW

Il. 9b. Wystawa na placu Szembeka 
z okazji 100. rocznicy przyłączenia 

terenów dzisiejszej Pragi-Południe do 
Warszawy, 12 kwietnia 2016 roku

Źródło: Fot. M. Bal, CBW
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Niezwykle ważna jest działalność edukacyjna Biblioteki. Od wielu lat CBW 
jest zaangażowana w program Edukacja dla bezpieczeństwa, w ramach którego 
uczniowie z klas o profilu wojskowym zapoznają się z działalnością Centralnej 
Biblioteki Wojskowej. W celu kształtowania postaw patriotycznych i upowszechniania 
historii oręża polskiego pracownicy prezentują młodzieży wybrane obiekty i kolekcje. 
Biblioteka bierze również udział w takich przedsięwzięciach jak lekcje historii. Na 
spotkaniu Lekcja historii – Powstanie Styczniowe, zorganizowanym z inicjatywy 
Podsekretarza Stanu MON prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego, w CBW gościło 
ponad 300 słuchaczy z Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej 
oraz uczniowie klas mundurowych. Goście mogli zapoznać się z najciekawszymi 
obiektami upamiętniającymi Powstanie Styczniowe.

CBW jest też współorganizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej 
im. mjr. Marka Gajewskiego16 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego, której celem 
jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 
upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił 
Zbrojnych w życiu narodu i państwa. Olimpiada ma bogatą tradycję i jest jednym 
z największych przedsięwzięć tego typu w Polsce, a jej laureaci zajmują poważne 
stanowiska w nauce, oświacie, administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, 
służbie zdrowia oraz pracują i pełnią służbę w Wojsku Polskim. W 2019 roku odbyła 
się 12 edycja konkursu.

Biblioteka jest organizatorem wielu międzynarodowych i krajowych konferen-
cji oraz seminariów naukowych o tematyce historycznej – odnoszącej się zarówno do 
dziejów oręża polskiego, jak i współczesnej problematyki z dziedziny wojskowości. 
W 2015 roku odbyła się konferencja naukowa Polska myśl techniczna w II wojnie 
światowej. W 70. rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie, która ukazała 
bogaty wkład naukowo-techniczny naszych rodaków w zwycięstwo nad III Rzeszą, 
a także wpływ tych dokonań na późniejszy rozwój techniczny Europy i świata. 
W 2016 roku odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe Kresy we krwi. 
Pamięci Jerzego Łojka, natomiast w październiku 2017 roku CBW była organizatorem 
międzynarodowej konferencji naukowej Błękitna Armia i jej dowódca, gen. Józef 
Haller. Francja Polska 1917-1920.

Dorocznie odbywa się konferencja upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej 
– Międzynarodowa Sesja Katyńska. Również co roku organizowane jest przez Cen-
tralną Bibliotekę Wojskową Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków 
Informacji Naukowej, którego celem jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych 
pracowników w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowej, a tym samym 
podnoszenie jakości oferowanych usług informacyjnych. Wszystkie te przedsięwzięcia 
są platformą wymiany myśli, poglądów i wyników badań naukowych, towarzyszą 
im wydawnictwa pokonferencyjne.

16 Mjr Marek Gajewski (1926-2012), członek zgrupowania „Kampinos”, żołnierz Armii Krajowej, pseudonim 
„Aramis”, uczestnik walk w Powstaniu Warszawskim.
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Ważnym narzędziem popularyzowania wiedzy o polskich siłach zbrojnych 
są media społecznościowe. CBW ma swoje profile na Facebooku i Instagramie, 
na których odbiorcy informowani są o aktualnych wydarzeniach i ważnych rocz-
nicach historycznych, w które zaangażowana jest Biblioteka, wpisy ilustrowane 
są jej zbiorami. Biblioteka prowadzi również swoją stronę internetową, a także 
współtworzy portal Resortowa Sieć Biblioteczna Sił Zbrojnych RP, który udostępnia 
informacje o zasadach działania Sieci, placówkach informacyjnych i ich zasobach 
oraz bieżących wydarzeniach związanych z bibliotekarstwem wojskowym. Dostęp 
do zasobów Centralnej Biblioteki Wojskowej ułatwia uruchomiona w 2012 roku 
Wojskowa Biblioteka Cyfrowa Zbrojownia, gdzie użytkownicy mogą zapoznać się 
z wydawnictwami i wystawami planszowymi przygotowanymi przez Książnicę.

Centralna Biblioteka Wojskowa od 2014 roku produkuje historyczne seriale 
i filmy dokumentalne, reportaże, debaty oraz felietony telewizyjne, których celem 
jest odkrywanie białych plam w historii Polski, kształtowanie postaw patriotycznych 
i prowojskowych oraz utrwalanie w świadomości społecznej dziejów Wojska Polskiego, 
tradycji polskiego oręża i tradycji niepodległościowej. Produkcje filmowe Książnicy – 
o wysokich walorach patriotycznych – CBW upowszechnia przez emisję w głównych 
antenach Telewizji Polskiej w kraju i poza jego granicami oraz organizując prezentacje 
i pokazy dla wybranych środowisk, przede wszystkim młodzieży szkolnej, uczniów 
klas mundurowych i studentów. Dyrekcja oraz pracownicy CBW często udzielają 
komentarzy historycznych w programach telewizyjnych, również w audycjach na 
żywo. CBW współpracuje głównie z TVP Historia, TVP 3 Regionalna i TVP Polonia.

Zbiory ikonograficzne oraz dokumenty przechowywane w Książnicy 
prezentowane były m.in. w takich filmach jak: Bitwa pod Łowczówkiem (2014), 
Nie tylko koń i szabla (2015), Kostiuchnówka. Polska Góra była ich redutą (2016)  
oraz w produkcjach: Błękitna Armia 1917-1919 (2017), materiał powstały w związku 
z setną rocznicą utworzenia Armii Polskiej we Francji, czy Sztab Generalny Wojska 
Polskiego (2018) – trzyodcinkowy serial dokumentalny, wyprodukowany przez CBW 
z okazji obchodów 100-lecia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Zbiory Biblioteki dotyczące wojska wykorzystywane są przy produkcji cyklu 
edukacyjnego Historia w ożywionych obrazach, realizowanego przez Wytwórnię 
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Twórcy programu dokumentalnego Poszu-
kiwacze historii także często korzystają ze zbiorów CBW. Biblioteka uczestniczyła 
w nagraniach popularnych programów, takich jak: Było, nie minęło… Kronika 
zwiadowców historii czy Nasza armia, Halo Polonia.

Pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej otrzymują z Departamentu 
Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON zadania związane z konsultowaniem scena-
riuszy filmowych przesyłanych do Ministerstwa Obrony Narodowej. Na podstawie 
posiadanych materiałów oraz wiedzy historycznej opiniowane są elementy scenariusza 
związane z wojskowością i realiami historycznymi. Od pewnego czasu wyznaczeni pra-
cownicy CBW organizują pokazy kolaudacyjne materiałów filmowych realizowanych 
przez podmioty zewnętrzne w ramach zadań publicznych zleconych przez MON.
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Il. 10b. Fabularyzowany film dokumentalny 
„Błękitna Armia 1917-1919” (nagranie inscenizacji), 2017 rok

Źródło: www.telemagazyn.pl

Il. 10a. Plan zdjęciowy programu Było, nie minęło… 
Kronika zwiadowców historii, 22 lutego 2013 roku

Źródło: Fot. A. Filipowicz, CBW
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Il. 11a. Odbudowany Cadillac 355D Józefa Piłsudskiego na terenie garaży Kancelarii 
Prezydenta RP w Warszawie. Przed samochodem przedstawiciele Społecznego Zespołu 

ds. Inwentaryzacji i Opracowania Dokumentacji Konserwatorskiej Samochodu Cadillac 
355D Fleetwood Marszałka Józefa Piłsudskiego, listopad 2014 roku. Od prawej: Zbigniew 

Nowosielski, uprawniony rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
dr Jan Tarczyński, Dyrektor CBW, Maksymilian Sokół-Potocki, Zastępca Dyrektora 

CBW, Jerzy Kossowski, Redaktor naczelny miesięcznika „Automobilista”
Źródło: Fot. J. Kossowski

Biblioteka inicjowała i współtworzyła rekonstrukcje historyczne, np. inscenizację 
wkroczenia Legionów Polskich do Warszawy w grudniu 1916 roku. Do jej przygotowa-
nia posłużyły materiały Biblioteki, a scenariusz napisali pracownicy CBW. Książnica 
przyczyniła się do odtworzenia gabinetu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Belwederze. 
Opracowano (ze specjalistami z Muzeum Wojska Polskiego) prototyp munduru 
honorowego Żołnierza Niezłomnego. Pracownicy CBW uczestniczyli także w pracach 
Społecznego Zespołu ds. Inwentaryzacji i Opracowania Dokumentacji Konserwatorskiej 
Samochodu Cadillac Fleetwood Special Seven Passengers Limousine Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, któremu przewodniczył jego inicjator, dyrektor CBW dr Jan Tarczyński.

Podane przykłady pokazują, że Centralna Biblioteka Wojskowa i jej kadra 
realizują szereg działań, zmierzających do tworzenia pozytywnego wizerunku 
Wojska Polskiego i zachowania na trwałe w pamięci historycznej potomnych. 
Różnorodność podejmowanych inicjatyw ma na celu dotarcie do jak najszerszego 
kręgu czytelników, ale nie tylko. Równie ważne jest budowanie w świadomości 
całego społeczeństwa pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego.
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Il. 11c. Prezentacja munduru honorowego Żołnierzy Wyklętych 
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, 22 lutego 2016 roku. 

Mundur prezentował Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. 
W mundurze pracownik CBW Marcin Figat

Źródło: Fot. P. Stańczuk-Rosińska, MWP

Il. 11b. Inscenizacja historyczna „Wkroczenie Legionów Polskich do Warszawy”, 
grudzień 2016 roku

Źródło: Fot. M. Bal, CBW
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STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony jest różnorodnym formom działalności Centralnej Biblioteki Wojskowej, 
których głównym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego. Autorki 
nakreśliły poszczególne inicjatywy podejmowane przez bibliotekę, ilustrując je licznymi 
przykładami. Najistotniejsze przedsięwzięcia CBW w upowszechnianiu wizerunku 
wojska przedstawiono w sześciu podstawowych grupach: działalność wydawnicza, ini-
cjatywy i wydarzenia plenerowe, działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, 
działalność w Internecie oraz działalność filmowa.

ABSTRACT

The article presents various forms of activity of the Central Military Library, which main 
goal is to create a positive image of the Polish Armed Forces. The authors outlined several 
initiatives taken by the library, illustrating them with numerous examples. The most 
important undertakings of CBW in disseminating the image of the army were presented in 
six basic groups: publishing activities, outdoor initiatives and events, exhibition activities, 
educational activities, Internet activities and film activities.
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Centralna Biblioteka Wojskowa, Wojsko Polskie, kreowanie wizerunku, promocja, 
działalność kulturalna i edukacyjna.
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Przed bibliotekami stoi wiele wyzwań i problemów do rozwiązania. Część z nich 
wiąże się z przemianami cywilizacyjnymi, w tym zmianami zachowań informacyjnych, 
rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, „nadprodukcją” informacji, 
otwartością zasobów, przekształceniami, którym ulega uprawianie nauki. Dochodzeniu 
do dobrych rozwiązań nie sprzyja ani wysokie tempo zmian w otoczeniu bibliotek, 
ani brak zgody i porozumienia środowiska, skutkujące brakiem spójności progra-środowiska, skutkujące brakiem spójności progra-, skutkujące brakiem spójności progra-
mowej i sprawiedliwości finansowej, narzucaniem słabszym członkom społeczności 
rozwiązań nie zawsze dla nich korzystnych. Każda sieć lub grupa bibliotek musi dziś 
sama określić żywotne jej potrzeby i zadania do wykonania. Oś treściową artykułu 
wyznacza wprawdzie bibliotekarstwo i biblioteki wojskowe, ale część zawartych 
w nim konstatacji ma nieco szersze odniesienia. Pisząc „biblioteki”, „bibliotekarze”, 

„bibliotekarstwo”, mam na myśli szerokie spektrum treści, bez oddzielania tego, 
co bibliotekarskie, od tego, co informacyjne, w praktyce bowiem opozycja ta jest 
sztuczna i nie przynosi korzyści.

Na mocy decyzji nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z 8 czerwca 
2011 roku1 biblioteki wojskowe Sił Zbrojnych RP tworzą Resortową Sieć Biblioteczną 
(RSB), w skład której wchodzą: a) biblioteki naukowe, na czele z Centralną Biblioteką 
Wojskową, w tym także biblioteki ośrodków naukowo-badawczych (w 2016 roku – 9); 
b) biblioteki fachowe (w 2016 roku – 12); c) biblioteki oświatowe (w 1995 roku 
było ich 494, w 2016 – 114). W artykule skupię uwagę na problemach dwu pierw-ę uwagę na problemach dwu pierw- na problemach dwu pierw-
szych grup, nie dlatego, że biblioteki oświatowe są mniej ważne, ale dlatego, by nie 
doprowadzić do nadmiernego rozproszenia treści w relatywnie krótkim tekście.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 roku w Polsce 
istniały 873 biblioteki naukowe (dla porównania w 2005 roku było ich 1219, 
w 2015 – 1001), z czego 660 to biblioteki szkół wyższych2. Jednym z ważniejszych 
 * Artykuł wpłynął do redakcji w styczniu 2018 roku. 
1 Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej 2011, nr 13, poz. 175.
2 https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/1/21/1/maly_

rocznik_statystyczny_polski_2019.pdf (dostęp: 10.10.2019).
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zadań w tej sytuacji jest zachowanie substancji bibliotecznej (ludzkiej, lokalowej, 
materialnej), a tam, gdzie to możliwe – spójne, zrównoważone społecznie jej rozwijanie. 
Pewne zmiany, jak na przykład intensywniejsze korzystanie z usług biblioteczno-
-informacyjnych zdalnie, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, są nie do odwrócenia. 
Pozostają one w zgodzie z duchem czasów – specyficznym klimatem epoki kształto-
wanym dziś między innymi przez cyfryzację, mobilność, tempo (pośpiech), kryzys 
systemów etycznych, aksjologicznych. Płyniemy z prądem rwącej rzeki i aby 
pomyślnie zakończyć tę podróż, nie możemy być bierni i zapatrzeni w przeszłość. 
Od bibliotek wymaga się coraz większej podaży zasobów w postaci cyfrowej, inaczej 
sformatowanych, zaopatrzonych w metateksty, powiązanych bogatą siatką relacji 
inter- i intratekstualnych, „opakowanych” tak, by współczesny użytkownik chciał 
i potrafił z nich skorzystać. Należałoby zastanowić się, co jeszcze można uczynić, by 
mocniej przesunąć akcent z zasobów (gromadzenie, opracowanie, przechowywanie) 
na usługi (informowanie, udostępnianie, wspomaganie, asystowanie). Biblioteki 
powinny mieć zgodne z tendencjami, ale własne, homemade, strategie włączania się 
w nurt otwartości (zasobów, dostępu, nauki).

UCZESTNICTWO

Jak wspomniano, coraz ważniejsze stają się usługi świadczone na rzecz aktywnych 
i potencjalnych użytkowników, na rzecz społeczności. Nowością w warunkach 
polskich jest koncepcja realizowania misji i zadań bibliotekarzy w formule biblio-
tekarstwa zaangażowanego, bibliotekarza zaangażowanego3 (embedded librarianship, 
embedded librarian). Biblioteki i bibliotekarze próbują przystosować się do nowych 
uwarunkowań społecznych i szybko zmieniających się technologii informacyjno-

-komunikacyjnych. Skutecznym sposobem wykorzystania wiedzy, kompetencji 
i umiejętności bibliotekarzy wydaje się wspomniana koncepcja bibliotekarza zaan-
gażowanego, wyprowadzająca bibliotekarzy z ich pracowni w bibliotekach do tych 
miejsc, gdzie realizowane są badania naukowe, edukacja, co umożliwia ściślejszą 
koordynację i współpracę z naukowcami, nauczycielami akademickimi, doktorantami. 
Jak pisze Judith A. Siess: W świecie korporacji bibliotekarze przenoszą się z bibliotek 
do jednostek organizacyjnych, gdzie pracują wraz z innymi fachowcami, dostarczając 
informacji potrzebnych do podejmowania dojrzałych decyzji, dokładnie w miejscu, 
gdzie te decyzje zapadają. Podobnie dzieje się w świecie akademickim. Bibliotekarze 
dziedzinowi nie są już przykuci do bibliotek. Mogą pracować w budynku, gdzie pracuje 
większość ich klientów, niezależnie od tego, czy materiały biblioteczne znajdują się 
w tej samej lokalizacji. Środowiska informacyjne powstają w sąsiedztwie miejsc, gdzie 

3 Embedded librarianship, embedded librarian przetłumaczono na język polski jako bibliotekarstwo 
zaangażowane, bibliotekarz zaangażowany. W moim odczuciu językowym jest to nie najlepsze tłumaczenie. 
Trafniejsze, choć nadal dalekie od ideału, byłoby określenie „bibliotekarstwo uczestniczące", „bibliotekarz 
uczestniczący”.
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gromadzą się zazwyczaj studenci (kawiarenki itp.). Przenoszenie biblioteki do miejsc, 
gdzie są użytkownicy, to trend widoczny również w bibliotekach publicznych. Tworzą 
one minifilie w centrach handlowych, dużych sklepach w śródmieściu, szkołach, które nie 
mają bibliotek, a nawet w domach opieki i miejskich klubach emerytów, aby przyciągnąć 
użytkowników i pomóc oraz ułatwić im dostęp do informacji4.

W formule „zaangażowania” bibliotekarze z jednej strony mogą wykazać się 
specjalistyczną, ekspercką wiedzą o uniwersum bibliograficznym – świecie utrwalonej 
treści – z drugiej zaś wykorzystać tę wiedzę tak, by miała rzeczywisty, bezpośredni 
i właściwy wpływ na badania, nauczanie. W ten sposób bibliotekarze mogą również 
zmienić swój status – z bycia pomocnikiem, osobą z zaplecza umożliwiającego 
funkcjonowanie sfery nauki – na bycie partnerem. Poprzez uczestniczenie w procesie 
badawczym bibliotekarze dopełniają i poszerzają swoją wiedzę i kompetencje, które 
z racji specyfiki zawodu są ograniczane na ogół do wytworów pracy naukowej,  
tj. książek, artykułów w czasopismach i innych materiałów bibliotecznych. Wiele 
dziś się słyszy o udostępnianiu (otwieraniu) danych badawczych. Kto lepiej niż 
bibliotekarz, współuczestniczący w procesie badawczym, przygotuje je do upub-
licznienia i długoletniej archiwizacji?

Jako pracownik naukowy uczelni wyższej prowadzący badania wiem, że nikt 
lepiej od bibliotekarzy nie organizuje efektywnego systemu tworzenia i zarządzania 
dokumentacją związaną z badaniami oraz jej przepływów. Bibliotekarz, pracując 
w zespole, ma szansę poznać prawdziwe potrzeby i oczekiwania badaczy, zapewnić 
im dostęp do literatury tematu, danych badawczych, instytucji, nie zawsze oczy-
wistych czy łatwo osiągalnych. Wstąpienie na ścieżkę uczestnictwa wymaga od 
bibliotekarzy pewnej dozy odwagi, wewnętrznej zgody na porzucenie tego co już 
rozpoznane, dające poczucie bezpieczeństwa, może nawet komfortu. Muszą temu 
sprzyjać możliwości w zakresie zatrudniania i wynagradzania. Jest to również wielka 
szansa, by osoby niebędące bibliotekarzami lepiej zrozumiały, na czym polega ta 
praca, a to z kolei powinno przyczynić się między innymi do osłabienia pewnych 
stereotypów dotyczących bibliotek i bibliotekarzy, do wzrostu prestiżu tego zawodu. 
Bycie bibliotekarzem uczestniczącym w różnych projektach to wyzwanie nie tylko dla 
tej osoby, ale również dla instytucji, w której jest zatrudniona, i kolegów bibliotekarzy. 
Na świecie biblioteki podejmują to wyzwanie.

W literaturze fachowej5 można znaleźć publikacje, w których embedded libra-
rians dzielą się swoimi doświadczeniami. Trzeba jednak dodać, że nadal jest to pewna 
nowość. Bariery wynikające ze stereotypów i nawyków dotyczących organizacji pracy 

4 J. A. Siess, Bibliotekarstwo uczestniczące – co to takiego i czy nas bezpośrednio dotyczy?, „EBIB” 2009, nr 9, 
<http://www.ebib.pl/2009/109/a.php?siess> (dostęp: 10.10.2019).

5 Na przykład: V. Matthew, A. Schroeder, The Embedded Librarian Program: Faculty and Librarians Partner 
to Embed Personalized Library Assistance into Online Courses, „EDUCAUSE Quarterly” 2006, vol. 29, 
nr 4, s. 61-65; K. M. Ramsay, J. Kinnie, The Embedded Librarian: Getting out There Via Technology to 
Help Students Where They Learn, „Library Journal” 2006, vol. 131, nr 6, s. 34-35; D. Shumaker, M. Talley, 
Models of Embedded Librarianship: A Research Summary, „Information Outlook” 2010, nr 1, s. 27-35.
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mogą zniechęcać, ale ich pokonanie może być korzystne dla obu stron. Wydaje się, 
że jest to dobry sposób na pokazanie, jaki wpływ na naukę mogą mieć bibliotekarze, 
jeśli przekroczą granice tradycyjnych zadań. Dziś, w warunkach „nadprodukcji” 
informacji6, dobrze wykształceni, otwarci bibliotekarze są bardziej potrzebni niż 
kiedykolwiek wcześniej. To również okazja i szansa na wzmocnienie relacji i związków 
z otoczeniem społecznym, ze środowiskiem naukowym, akademickim, wpisanie 
się w nurt dążenia do doskonałości naukowej i badań interdyscyplinarnych – dwu 
z kilku filarów wdrażanej w Polsce Konstytucji dla Nauki7.

OTWARCIE

Mimo różnych zastrzeżeń kierowanych pod adresem bibliotek nadal są one marką 
jakości dostarczanych informacji. Ale to dziś już nie wystarcza. Dłużej na tradycji 
świątyni wiedzy nie da się budować autorytetu biblioteki, zwłaszcza naukowej. 
Należące do resortowej sieci wojskowe biblioteki naukowe i fachowe nie mogą się 
odcinać od naturalnego środowiska, jakim jest dla nich nauka. Chcąc opisać atrybuty 
współczesnej nauki, zapewne należałoby wymienić takie określenia jak: cyfrowa, 
usieciowiona, zdanetyzowana, otwarta. Biblioteki, również biblioteki wojskowe, mają 
szansę zaistnienia w nowym modelu nauki, między innymi odnajdując swoje miejsce 
w projektach otwartej nauki, otwartych danych badawczych, otwartego dostępu do 
publikacji naukowych i fachowych. Przy czym zdaję sobie sprawę, że na przeszkodzie 
mogą stać zarówno wewnątrzresortowe ograniczenia prawne i technologiczne, jak 
również pewna nieufność i poczucie odrębności „wojska” od reszty społeczeństwa. 
Choć rozwój technik i technologii militarnych byłby niemożliwy bez zaangażowania 
naukowców cywilnych, to podział „my” (wojsko) i „oni” (cywile) istnieje cały czas.

Jednym ze sposobów wejścia w świat „otwartości” mogłoby być rozwijanie 
bibliotek cyfrowych z wydzieloną częścią repozytoryjną (archiwalną)8 lub bibliotek 
i repozytoriów cyfrowych. Szczególną uwagę chcę zwrócić na repozytorium, bo ten 
wątek jest rzadziej poruszany w dyskusji środowiskowej.

Celem repozytoriów cyfrowych jest gromadzenie, archiwizowanie, organizo-
wanie i udostępnianie treści, dzięki czemu możliwe jest między innymi relatywnie 
szybkie dzielenie się wynikami badań naukowych oraz przyspieszenie publicznego 

6 J. Woźniak-Kasperek, Przeciążenie informacyjne – wprowadzenie do tematu, „FIDES. Biuletyn Bibliotek 
Kościelnych” 2018, nr 2, s. 77-92.

7 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 1668.
8 Aneta Januszko-Szakiel definiuje repozytorium cyfrowe synonimicznie do archiwum cyfrowego, jako 

organizację ludzi bądź narzędzi, system, w skład którego wchodzą osoby oraz przyjęte rozwiązania 
organizacyjne i techniczne, założony w celu gromadzenia, przechowywania oraz zapewnienia długo-
trwałego dostępu i użyteczności dokumentów cyfrowych. Nadrzędnym celem jest zagwarantowanie 
możliwości odczytu oraz interpretacji integralnych, autentycznych, wiarygodnych i poufnych doku-
mentów cyfrowych. A. Januszko-Szakiel, Trwała identyfikacja publikacji w  repozytoriach cyfrowych, 
[w:] Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji, red. W. Z. Chmielowski, D. Wilk-

-Kołodziejczyk, Kraków 2012, s. 69.
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ich udostępniania. Repozytoria pozwalają na identyfikację publikacji oraz zwiększają 
ich widoczność w Internecie. W literaturze można znaleźć charakterystyki różnych 
typów repozytoriów. Wyróżnia się między innymi repozytoria tematyczne, które 
gromadzą obiekty, w tym publikacje, z określonej dziedziny nauki lub działalności 
praktycznej oraz repozytoria instytucjonalne, służące do magazynowania dokumen-
tów powiązanych z instytucją. Buduje się także repozytoria osobowe, w których 
gromadzi się prace konkretnego autora, repozytoria regionalne, repozytoria krajowe, 
repozytoria określonych typów dokumentów, jak rozprawy habilitacyjne, doktorskie9.

Repozytoria bywają mylone z bibliotekami cyfrowymi (i odwrotnie). Biblioteki 
cyfrowe są jednak bardziej „sformalizowane”, rejestrują materiały już będące w obiegu 
publicznym, nie dają możliwości samodzielnego deponowania prac naukowych przez 
autorów10. W przypadku bibliotek cyfrowych wprowadzaniem plików zajmują się 
zatrudnione w tym celu osoby, pliki zaś reprezentują obiekty, które mają uregulowany 
status prawny z punktu widzenia upowszechniania. Natomiast w repozytoriach to 
(szeroko rozumiani) autorzy udostępniają, archiwizują swoje prace11. Idea repozytoriów 
cyfrowych wpisuje się w ruch Open Access (OA), którego celem jest upowszechnianie 
wolnego, swobodnego dostępu do efektów badań naukowych. Autorzy publikacji Open 
Access: Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca za początek OA uznają 
ogłoszenie w 2002 roku Deklaracji Budapesztańskiej. Zdefiniowała ona Open Access 
i jego cele. Z kolei otwarta nauka (Open Science) to taki model nauki, w którym główne 
etapy procesu tworzenia i upowszechniania wiedzy realizuje się w systemie otwartym12. 
Najważniejsze filary OS to: a) swobodny dostęp do literatury, udostępnionej publicznie 
w Internecie; b) darmowy dostęp do narzędzi badawczych, opisanych w formatach 
cyfrowych i udostępnianych na prośbę badacza; c) zamieszczanie wyników badań 
w domenie publicznej z możliwością swobodnego ich wykorzystania, kopiowania 
i rozpowszechniania; d) utworzenie otwartej cyberinfrastruktury, umożliwiającej 
przeszukiwanie i wykorzystanie danych badawczych13. Poza OA i OS możemy się 
spotkać z Open Data (otwartymi danymi), Open Education (otwartą edukacją) 
i Open Source (otwartym oprogramowaniem),  wolną kulturą14.

9 J. Przyłuska, Repozytorium – magazyn dokumentów czy wirtualna społeczność?, <http://eprints.rclis.org/ 
11855/1/Przyluska_Jolanta_Repozytorium.pdf> (dostęp: 10.10.2019), s. 211-213.

10 M. Niezgódka, Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe 
a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady, Warszawa 2011, <https://depot.ceon.pl/ 
handle/123456789/1545> (dostęp: 10.10.2019).

11 P. Kozierski, R. Kabaciński, M. Lis, P. Kaczmarek, Open Access: Analiza zjawiska z punktu widzenia 
polskiego naukowca, Poznań 2013, s. 41, <https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2513/
Open%20Access.pdf> (dostęp: 10.10.2019).

12 M. Starczewski, L. Stępińska-Utasiak, Otwarty dostęp czy otwarta nauka?, [w:] Obserwatorium kultury, 
s. 162, <https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6317/Otwarty%20dost%C4%99p%20
czy%20otwarta%20nauka.pdf?sequence=2&isAllowed=y> (dostęp: 10.10.2019), [s. 161-176].

13 Science Commons. Principles for open science, <http:/sciencecommons.org/resources/readingroom/
principles-foropen-science> (dostęp: 27.10.2018).

14 P. Kozierski, R. Kabaciński, M. Lis, P. Kaczmarek, Open Access. Analiza zjawiska…, op. cit., s. 5-11.
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Przed otwartą nauką w Polsce stoi wiele problemów, przeszkód i wyzwań, 
między innymi poniekąd systemowa zamkniętość nauki, brak wdrożonej polityki 
OA, sektorowo-dziedzinowo-personalne lobby, potrzeba nowego modelu publiko-
wania naukowego i dokumentowania wyników badań, niewystarczające narzędzia 
wyszukiwania w zasobach (potrzebne są interoperacyjne narzędzia typu mapy 
tematów, inteligentna analityka tekstów), obawy przed naruszeniem praw autorskich, 
prywatności, kontroli nad badaniami i „losem” ich wyników, utraty dochodu itd.

W Polsce obecnie działa ponad 3015 otwartych repozytoriów cyfrowych różnych 
typów. Wśród nich RUW – Uniwersytet Warszawski; AMUR – Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu; CEON – ogólnopolskie repozytorium Centrum 
Otwartej Nauki; SUW – Politechnika Krakowska; ENY – Politechnika Wrocławska; 
PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe; Repozytorium Polsko-
-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych; Repozytorium Wiedzy Politechniki 
Wrocławskiej; Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej; Repozytorium Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Niestety, 
nie wszystkie dane z repozytoriów są zbierane przez CEON. Najwięcej dokumentów 
przechowuje repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (RUŁ) oraz Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMUR). Repozytoria umożliwiają widoczność 
w Google, Google Scholar, OpenAIRE, BASE, DART-Europe E-theses Portal i innych.

W Raporcie na temat realizacji polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych 
w latach 2015-2017 sformułowano podstawowe problemy i bariery rozwoju OA 
w Polsce:

1)  Brak krajowego repozytorium, w którym można deponować publikacje 
w otwartym dostępie.

2)  Niska świadomość potrzeby działań na rzecz OA, w tym przyjmowania 
instytucjonalnych polityk otwartości przez jednostki naukowe i uczelnie 
(tylko ok. 20% respondentów ankiety MNiSW deklarowało, że ich insty-
tucje posiadają polityki OA).

3)  Brak instrumentów stabilnego finansowania OA w Polsce – zarówno jeśli 
chodzi o nowe projekty (inwestycje), jak i bieżące działania (utrzymanie 
repozytoriów, utrzymanie otwartych czasopism, działania informacyjne 
i edukacyjne).

4) Działania w zakresie OA w Polsce mają charakter oddolny i rozproszony.
5)  Otwarty dostęp nie jest premiowany w ewaluacji jednostek naukowych ani 

w ocenie naukowców przez jednostkę macierzystą.
Rekomendowane działania to m.in.:
1) Stworzenie repozytorium krajowego – jako działanie priorytetowe.
2)  Podjęcie decyzji w sprawie finansowania otwartego dostępu (uruchomienie 

przynajmniej inicjatyw pilotażowych).

15 Lista na stronie internetowej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu uwzględnia 33 otwarte repozytoria 
(plus agregator), <https://awl.edu.pl/otwarta-nauka/repozytoria-polskie> (dostęp: 10.10.2019).
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3) Określenie priorytetów i harmonogramu realizacji działań w zakresie OA.
4)  Analiza doświadczeń związanych z wykorzystaniem licencji Springer Open 

Choice i dążenie do większego uwzględniania otwartego dostępu w ramach 
Wirtualnej Biblioteki Nauki.

5) Podjęcie analizy nt. otwierania danych badawczych16.
W skali światowej agregatorem repozytoriów otwartych jest powstały w 2002 roku 

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories). Jest to katalog otwartych repo-
zytoriów instytucji naukowych, umożliwiający wyszukiwanie według kraju, dziedziny 
wiedzy, typu dokumentów, typu repozytorium, języka oraz oprogramowania. Każde 
z repozytoriów zostało przeanalizowane przez personel OpenDOAR, aby zapewnić 
wysoki stopień jakości i spójności dostarczanych danych. Prowadzony jest przez 
SHERPA Services, z siedzibą w Centrum ds. Komunikacji Naukowej Uniwersytetu 
w Nottingham, a został opracowany we współpracy z Uniwersytetem Lund w Szwecji17. 
Projekt jest finansowany przez Open Science Institute, Jisc, Consortium of Research 
Libraries SPARC Europe18. Według statystyk Directory of Open Access Repositories 
10 października 2019 roku na świecie istniało (a dokładniej: było zarejestrowanych 
w OpenDOAR) 4358 repozytoriów. Liczba ta jednak systematycznie rośnie (w ciągu 
roku liczba indeksowanych repozytoriów zwiększyła się o ponad 15%).

16 Raport na temat realizacji polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015-2017. 
Warszawa, marzec 2018 <https://library.put.poznan.pl/doc/open_access/Plik%204.%20Raport%20
nt.%20polityki%20OA%20w%20Polsce%2003.2018.pdf> (dostęp: 10.10.2019).

17 Lund University jest twórcą bazy DOAJ (Directory of Open Access Journals), która zawiera spis 
międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych. Dostęp do tych publikacji jest darmowy. 
W bazie zawarto linki do stron czasopism, abstrakty artykułów lub pełne teksty publikacji.

18 About OpenDOAR, <http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/information.html> (dostęp: 10.10.2019).

Il. 1. Repozytoria według kraju
Źródło: <http://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html> (dostęp: 10.10.2019)
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Il. 3. Typy repozytoriów
Źródło: <http://www.opendoar.org/find.php?format=charts> (dostęp: 18.10.2018)

Il. 2. Repozytoria według typu zawartości
Źródło: <http://www.opendoar.org/find.php?format=charts> (dostęp: 18.10.2018)
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Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, najwięcej repozytoriów 
powstaje w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Najczęściej tworzone są 
repozytoria instytucjonalne, zawierające publikacje z wielu dziedzin nauki. Najpo-
pularniejszym zakresem wśród repozytoriów dziedzinowych są: medycyna, nauki 
ścisłe, historia, ekonomia.

W OpenDOAR udało się znaleźć trzy repozytoria, które można byłoby uznać za 
reprezentujące nauki o wojsku lub będące blisko związane z problematyką obronności 
i bezpieczeństwa (Institutional Repository of the General Jonas Zemaitis Military 
Academy of Lithuania, Institutional Digital Repository for Naif Arab University 
for Security Sciences, Imperial War Museum Collections and Research). Natomiast 
wśród nierejestrowanych baz danych i repozytoriów warto wymienić m.in. Defense 
Technical Information Center, rządową instytucję ze Stanów Zjednoczonych, czy 
też dającą dostęp do materiałów naukowych – w części publikowanych na wolnych 

Il. 4. Repozytoria według zakresu tematycznego
Źródło: <http://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html> (dostęp: 10.10.2019)

Il. 5. Repozytoria według języka rejestrowanego materiału
Źródło: <http://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html> (dostęp: 10.10.2019)
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licencjach (OA) – bazę natowskiej organizacji ds. nauki i technologii NATO Science 
and Technology Organization (NATO STO)19. Poprzez oficjalną stronę NATO 
możliwy jest dostęp do instytucjonalnej e-biblioteki.

Przeważająca większość zarejestrowanych materiałów została napisana w języku 
angielskim. Oprócz artykułów naukowych, prac dyplomowych i innych materiałów 
związanych z pracą naukową, OpenDOAR indeksuje bazy zawierające materiały 
szkoleniowe, dydaktyczne, multimedialne, patenty czy oprogramowania.

Budowanie repozytorium wymaga zaangażowania różnych specjalistów, 
z bibliotekarzami i informatykami na czele. Bibliotekarze wiedzą, jak rozwiązać 
problemy tworzenia kolekcji, generowania kontrolowanych metadanych, wyboru 
optymalnej architektury informacji, jak współpracować z użytkownikami, jak zapew-
nić odpowiednią indeksację repozytorium (OAI-PMH20), jak dotrzeć z informacją 
o repozytorium do największej liczby potencjalnych depozytariuszy.

Kończąc wątek otwartości, należy przypomnieć, że otwarta nauka wymaga 
otwartych narzędzi i zasobów (danych, informacji, wiedzy), w tym nowoczesnych 
bibliografii będących integralnym elementem systemu informacji naukowej. Może 
zamiast digitalizować kolejne fragmenty zasobu jakiejś instytucji, spróbować zbudować 
„bibliotekę cyfrową” wokół spisu bibliograficznego (w pewnych przypadkach również 
wokół katalogu centralnego). Oczywiście, ze względu na przepisy prawa autorskiego 
jakaś część materiału zarejestrowanego w bibliografii, może nawet duża, nie będzie 
mogła być udostępniona w całości (pełnotekstwo) w bibliotece cyfrowej. Ale bibliografia 
dodawałaby szczególnej wartości takiej bibliotece – tworzyłaby panoramę danego zakresu, 
w dodatku dość precyzyjnie określonego (jak to ma miejsce w wypadku bibliografii), 
na tle której otwierałyby się furtki do poszczególnych obiektów. Taka wielowarstwowa 
integracja danych różnych kategorii i poziomów oraz cyfrowych obrazów artefaktów 
kultury tworzyłaby nową wartość i mogłaby poprawić dostęp do informacji i wiedzy. 
Proponowane rozwiązanie jest w jakimś stopniu analogiczne do coraz częstszej, godnej 
pochwały praktyki digitalizowania i czynienia przeszukiwalnymi zasobów pełnych 
(lub bliskich kompletności). Przykładem może być udostępnienie przez e-bUW w pełni 
przeszukiwalnego ponad stuletniego zasobu „Kuriera Warszawskiego”. Ogromnie 
skorzystałyby na takim rozwiązaniu również bibliografie, które z poziomu list, spisów 
przeszłyby na poziom systemów zanurzonych w sieci powiązań. Skorzystaliby również 
użytkownicy bibliotek cyfrowych, którzy z jednego miejsca mieliby dostęp do informacji 
bibliograficznej i do zarejestrowanych w niej dokumentów poindeksowanych za pomocą 
jednego spójnego narzędzia. Czy na przykład badacze starej książki nie chcieliby mieć 

19 Polskim dystrybutorem jawnych publikacji naukowych wydawanych przez NATO STO, niezależnie 
od licencji, jest Centralna Biblioteka Wojskowa. W CBW dostępne są również materiały z  innych 
zagranicznych ośrodków badawczych.

20 Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting – protokół umożliwiający eksport/import 
metadanych bazujący na technologii HTTP I XML. Umożliwia funkcjonowanie m.in. agregatorów 
(multiwyszukiwarek).
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dostępu do cyfrowego katalogu starych druków21 prowadzonego przez Bibliotekę Narodową, 
a z niego móc się ewentualnie przenosić do cyfrowych kopii dzieł?22.

W kontekście zasygnalizowanych w artykule zagadnień pewne wątpliwości 
może budzić treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism nauko-
wych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych23. Istnieje ryzyko 
monopolizacji rynku wydawniczego, w efekcie silni gracze będą dyktować – jak już 
to ma miejsce na rynku międzynarodowym – warunki dostępu do publikacji, w tym 
bibliotekom. Tego typu inicjatywy mogą ograniczyć istotnie rozwój idei swobodnego 
dostępu i otwartości nauki.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wybrane problemy stojące obecnie przed polskimi bibliote-
kami naukowymi, w tym wojskowymi. Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję tzw. 
bibliotekarstwa uczestniczącego, udział bibliotek w projektach otwartej nauki, otwartych 
danych badawczych, otwartego dostępu do publikacji naukowych i fachowych oraz 
tworzenie repozytoriów cyfrowych.

ABSTRACT

The article presents selected problems facing Polish research libraries today, including 
military ones. Particular attention has been paid to the idea of embedded librarianship, 
participation of libraries in open science, open data and open access projects. The role 
of libraries in the creation of digital repositories is presented, too.
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Zorganizowana i systematyczna ochrona zagrożonych zniszczeniem dóbr kultury 
na ziemiach polskich została zainicjowana w 1919 roku. Dopiero wtedy można było 
podjąć skoordynowane działania związane z zabezpieczaniem i ochroną dziedzictwa 
kulturowego, które stanowiło zarówno własność prywatną, jak i wielowiekowy doro-
bek I Rzeczypospolitej, a także organizacji społecznych z okresu zaborów. W okresie 
obejmującym lata 1914-1918 ochrona zbiorów pozostawała głównie w rękach różnych 
organizacji polskich o charakterze opiekuńczo-pomocowym oraz paramilitarnym. 
Odnotowano także nieliczne przejawy pomocy administracyjno-wojskowych władz 
rosyjskich, niemieckich, austro-węgierskich i ukraińskich w ochronie zabytków 
zarówno architektonicznych, jak i ruchomych, na zmieniających się terenach przy-
frontowych oraz okupowanych przez postępujące i cofające się armie.

Wybuch Wielkiej Wojny w 1914 roku spowodował, że w walkach toczonych 
na ziemiach polskich przez trzy zaborcze państwa – zarówno w austriackiej wówczas 
Galicji, Wielkopolsce pod rządami niemieckimi i w Królestwie Polskim wraz 
z ziemiami włączonymi do Imperium Rosyjskiego – ofiarą zaborców stawali się 
nie tylko mieszkańcy tych terenów. Dotkliwe zniszczenia objęły naszą spuściznę 
kulturową, świadectwo dorobku i tożsamości poprzednich pokoleń, które to dobra 
miały być chronione przez przepisy konwencji haskich z lat 1899 i 1905 w zakresie 
praw i zwyczajów wojny lądowej. Niestety, żadna z walczących stron w pełni ich 
nie przestrzegała. Choć, jak zauważa Kazimierz Sochaniewicz1: Zaznaczyć trzeba 
z naciskiem, że akcję ratunkową jednakowoż prowadziły wszystkie trzy państwa 
wojujące na terenie Polski, przyczem zaznaczyć trzeba, że ogniskowała się ona w rękach 

1 Kazimierz Sochaniewicz (1892-1930), jako historyk zajmował się m.in. etnografią i archiwistyką. Od-
był praktyki w  lwowskich bibliotekach – Ossolineum i Wydziału Krajowego. W I wojnie światowej 
służył jako podoficer w armii austro-węgierskiej. Na przełomie lat 1918 i 1919 uczestniczył jako ochot-
nik w obronie Lwowa. W 1924 r. brał udział w akcji rewindykacyjnej zbiorów polskich z ZSRR. Autor 
obszernych, udokumentowanych źródłowo opracowań na temat rewindykacji zbiorów archiwalnych 
z Rosji na mocy postanowień traktatu ryskiego z 1921 r.

Rola formacji wojskowych w ratowaniu polskich dóbr 
kultury w latach 1914-1920

mgr Hanna Łaskarzewska

Polskie Towarzystwo Bibliologiczne



52

mgr Hanna Łaskarzewska

wojskowości2. W opracowaniu z 1921 roku autor odniósł się do akcji ratowniczych na 
terenach przyfrontowych. Polegały one na ewakuacji głównie mienia państwowego 
na koszt skarbu danego państwa. Nie dotyczyły jednak mienia kulturalnego, które 
znajdowało się w rękach prywatnych.

Podczas pierwszego roku wojny najbardziej narażone na skutki działań militarnych 
były miejscowości i obiekty znajdujące się na linii frontu. Należały do nich między 
innymi Warszawa i Lwów. Rosjanie już 3 sierpnia zarządzili ewakuację z Warszawy 
do Moskwy akt administracji i urzędów, a także polskich zbiorów sztuki, które jeszcze 
ocalały z grabieży dokonywanych w XIX wieku. Tak jak wówczas, wybierano te naj-
cenniejsze. Wyposażenie Zamku Królewskiego i Arsenału oraz zawartość Gabinetu 
Rycin Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego wypełniły 65 wagonów kolejowych. 
Również 3 sierpnia, na polecenie rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Siergieja 
Iwanowicza Wiechowa, wyekspediowano do Moskwy niewielką część majątku Biblioteki 
Uniwersyteckiej. Choć dokonywana przez wojska carskie ewakuacja na koszt państwa 
odbywała się pod szczytnym hasłem „zabezpieczania zbiorów”, to mieszkańcy Warszawy 
byli pewni, że przerodzi się ona w grabież.

Ratowaniem pozostawionego w stolicy mienia kulturalno-naukowego zajmowały 
się polskie organizacje cywilne, bo o innych nie mogło być wtedy mowy. Należał do 
nich Komitet Obywatelski miasta Warszawy, który powstał już 3 sierpnia 1914 roku, 
a wkrótce przekształcił się w Centralny Komitet Obywatelski. Jego lokalne oddziały 
funkcjonowały w wielu miejscowościach Królestwa Polskiego. W 1915 roku swoją 
działalność nasiliło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (TOnZP), które 
powstało w Warszawie w 1906 roku. Jego rola w zabezpieczaniu zabytkowych zbiorów 
była niebagatelna, a działania licznego grona wybitnych historyków sztuki, architektów, 
konserwatorów obejmowały również rejestrację poniesionych strat oraz ustalanie miejsc 
w Rosji, do których wywożono ewakuowane zbiory. Miejscem schronienia dla zagrożo-
nych materiałów była Biblioteka Ordynacji Krasińskich. Przechowywano w niej między 
innymi archiwum Polskiej Organizacji Wojskowej, które podczas okupacji niemieckiej 
było poszukiwane przez miejscową Geheime Feldpolizei3.

Po wkroczeniu Niemców 5 sierpnia 1915 roku do Warszawy sytuacja zarówno 
dóbr kultury, jak i polskich instytucji naukowo-kulturalnych zmieniła się zasadniczo. 
Generalnym gubernatorem okupowanej przez Niemców części Królestwa Polskiego 
został generał Hans Hartwig von Beseler. Jego głównym doradcą do spraw polskich 
mianowano Bogdana Hutten-Czapskiego4.

2 K. Sochaniewicz, Sprawa rewindykacji archiwów i mienia kulturalnego Polski od Rosji, Warszawa 1921, 
s. 32, (Bibljoteczka „Wschodu Polski”, nr 5).

.3 J. Muszkowski, Biblioteka Ordynacji Krasińskich w latach 1844-1930, Warszawa 1930, s. 19.
4 Bogdan Hutten-Czapski (1851-1937), syn Józefa Napoleona i  Eleonory z  Mielżyńskich. Urodzony 

w  Smogulcu (Wielkopolska), większość życia spędził w  służbie cesarzy niemieckich Wilhelma  I 
i Wilhelma II oraz kolejnych kanclerzy II Rzeszy. W 1915 roku miał wpływ na decyzję władz okupacyjnych, 
dotyczącą powołania księcia Zdzisława Lubomirskiego jako p.o. prezydenta Warszawy. W wielu 
sprawach pośredniczył pomiędzy Polakami a okupacyjnymi władzami Warszawy. We wrześniu 1917 r. 
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Dzięki jego staraniom i za zgodą Beselera w Warszawie reaktywowano polskie 
szkolnictwo. Działalność rozpoczęły polskojęzyczne uczelnie: Uniwersytet War-
szawski oraz Politechnika Warszawska. Hutten-Czapskiemu powierzono pieczę nad 
pozostawionymi przez Rosjan archiwami Królestwa Kongresowego. Udało mu się 
uchronić polskie archiwa – nie tylko te ze stołecznego Archiwum Głównego Akt 
Dawnych, ale także prowincjonalne – przed wywozem do Berlina. Kierownikiem 
niemieckiego zarządu archiwalnego w Warszawie został Adolf Warschauer5, były 
pracownik Archiwum Państwowego w Poznaniu i dyrektor Archiwum Państwowego 
w Gdańsku. Był nie tylko przychylny polskim archiwistom, ale także uważał za 
celowe utrzymanie stanu zachowania polskich archiwów na miejscu.

Tymczasem w 1915 roku w Małopolsce front przesuwał się coraz bardziej 
w kierunku wschodnim. Nie było szans na ratowanie zabytków architektonicznych 
i znajdujących się w nich zbiorów sztuki, archiwów i bibliotek. Wycofujące się 
z tych terenów wojska rosyjskie grabiły i niszczyły, co się tylko dało, niezależnie 
od prowadzonych działań militarnych. Rosjanie przygotowywali również akcję 

mianowano go komisarzem przy Radzie Regencyjnej. Parę lat po zakończeniu Wielkiej Wojny osiadł 
na stałe w Smogulcu.

5 Adolf Warschauer (1855-1930), archiwista niemiecki z długim stażem zawodowym i doświadczeniem 
w placówkach Poznania i Gdańska. W latach 1915-1918 naczelnik niemieckiego zarządu archiwów 
w b. Królestwie Polskim. W latach 1919-1921 pracował w archiwum w Berlin-Dahlem.

Il. 1. Generał Hans Hartwig von Beseler
Źródło: domena publiczna

Il. 2. Bogdan Hutten-Czapski
Źródło: domena publiczna
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ewakuacyjną na obszarze okupowanej przez nich Galicji 
Wschodniej. Na drodze prącej na wschód armii austriackiej 
stał Lwów, zajęty błyskawicznie 3 września 1914 roku przez 
Rosjan. Część mieszkańców miasta i okolic uciekała na 
zachód. Bez żadnego nadzoru pozostawały zarówno 
instytucje kultury w mieście, jak i opuszczone dwory 
i pałace z całym wyposażeniem i dobytkiem. Opiekę 
nad nimi przejął pozostały we Lwowie Aleksander Czo-
łowski, dotychczasowy konserwator miejskich zabytków 
starożytnych i dyrektor Archiwum Akt Dawnych miasta 
Lwowa. Podstawą jego działalności w tym zakresie było 
zapewnienie rosyjskich władz miasta, zarówno cywilnych, 
jak i wojskowych, że zbiory kulturalne i zabytki miasta 
będą szanowane. Złożono je zapewne tak ochoczo, gdyż 
chronione zbiory Rosjanie i tak uważali częściowo za 
swoje i przynależne do kultury rosyjskiej bądź ukraińskiej. 

Czołowski przyznaje, że obietnicę spełniono i zabytki miejskie ucierpiały dużo mniej 
niż na przykład w Warszawie. Jednak fali grabieży, związanej z obejmowaniem 
przez Rosjan nowych terenów, nie miał kto powstrzymać. Udawało się to tylko 
w pojedynczych obiektach zajmowanych przez wojsko, dzięki poruszeniu rosyjskiej 
opinii publicznej w tak ważnym ośrodku jak Petersburg, skąd po serii artykułów 
o rabunku polskich zbiorów przez rosyjskie jednostki wojskowe zaczęli zjeżdżać 
do Lwowa przedstawiciele parlamentu, towarzystw naukowych i Ermitażu.

We wrześniu 1914 roku Lwów odwiedziła międzynarodowa grupa dziennikarzy, 
która przybyła z Petersburga, by zobaczyć skutki traktowania dóbr kultury polskiej. 
Udali się wraz z Aleksandrem Czołowskim do trzech miejscowości, w których podczas 
pierwszych miesięcy działań wojennych zniszczeniu uległy opuszczone posiadłości. 
Dziennikarze rosyjscy i zagraniczni, opisując to, co zobaczyli, wezwali do zaprzestania 
dalszych podobnych akcji.

Niszczycielskie, czy wręcz barbarzyńskie traktowanie napotykanych na drodze 
walczących wojsk dóbr kultury, rabowanie i palenie opuszczonych siedzib nie były cechą 
tylko wojsk rosyjskich. Podobna sytuacja miała miejsce na terenach okupowanych 
przez armię austriacką. Znamy ją ze szczegółowych opisów Józefa Serugi6, ówczesnego 
oficera armii austriackiej, a od 1916 roku także konserwatora zabytków archiwalnych 
i bibliotecznych w zarządzie archiwalnym, który powstał przy wojskowym generalnym 
gubernatorze w Lublinie.

6 Józef Seruga (1886-1940), historyk, archiwista, od 1931 r. kustosz zamkowych zbiorów bibliotecznych 
i  muzealnych Branickich i  Tarnowskich w  Suchej. Podpułkownik Wojska Polskiego. Brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Pracował w Centralnym Archiwum Wojskowym. Badacz dziejów 
wojskowości w Polsce. Zginął w Katyniu, awansowany pośmiertnie do stopnia pułkownika (2007 r.).

Il. 3. Aleksander 
Czołowski

Źródło: fotografia 
ze zbiorów autorki
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Starania o powołanie zarządu, zatrudniającego odpo-
wiednich konserwatorów, czyniły już od 1915 roku Rada 
Archiwalna w Wiedniu wraz z Akademią Umiejętności 
w Krakowie. Pierwsze próby były nieudane, gdyż Naczelna 
Komenda Armii Austriackiej odrzuciła tę propozycję. Argu-
mentowano, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ żadnym 
zbiorom nie grozi niebezpieczeństwo, a archiwa będą 
szczególnie chronione. Obietnice te nie zostały spełnione 
i krakowska Akademia Umiejętności w 1916 roku wystąpiła 
ponownie z projektem ustanowienia konserwatorów na 
terenie „Jenerał-Gubernatorstwa” w Lublinie. Tym razem, 
dzięki staraniom członków Akademii: Stanisława Tomko-
wicza i Stanisława Krzyżanowskiego, mianowano dwóch 
konserwatorów – Józefa Serugę i Stanisława Komornickiego 

– do ochrony zabytków z zakresu sztuki.
Z opisu autorstwa Serugi7 wynika, że praca konserwatorów była pasmem 

zmagań z biurokracją i brakiem zrozumienia ze strony Naczelnej Komendy Armii 
Austriackiej, przy której funkcjonowali. Dzięki Józefowi Serudze powstał jednak 
wykaz utraconych zbiorów archiwalnych i bibliotecznych z terenów Lubelszczyzny, 
Chełmszczyzny i Świętokrzyskiego. Ważnym jego elementem było wskazanie na 
sposoby i okoliczności unicestwiania dokumentów i księgozbiorów. Ginęły w wyniku 
bezmyślnego niszczenia, usuwane z miejsc dotychczasowej lokalizacji i przeznaczane 
na podpałkę w kuchniach wojskowych. Kupowały je między innymi sklepy wojskowe 
i kasyna oficerskie jako papier do owijania. Jednak najwięcej szkód wyrządzono, 
wysyłając archiwalia i księgozbiory do Stacji Zbiorczej Gałganów (papierni) w Lublinie 
i Strzemieszycach. W Lublinie zniszczono w ten sposób ponad 70 tysięcy kilogramów 
(14 pełnych wagonów) akt sądowych, gruntowych, podatkowych, politycznych, nawet 
heroldię radomską. Dokumenty te pochodziły w większości z końca XVIII wieku 
i były ważne nie tylko dla bieżących stosunków prawno-administracyjnych, ale 
również dla historii minionych stuleci. Owe zapasy papieru sprzedawano między 
innymi austriackim i czeskim fabrykom papieru. Jak zaznacza Seruga, prawie żaden 
z oficerów lub urzędników okupacyjnych nie zwracał na te zbiory uwagi, a co gorsza, 
także miejscowa ludność nie opiekowała się nimi i nie próbowała ich ratować. Dzięki 
działaniom konserwatora wstrzymano niszczenie, wprowadzono nakaz opiniowania 
przez niego archiwaliów i zbiorów bibliotecznych. Najcenniejsze uratowane zbiory 
Seruga wywoził do Krakowa na Wawel, pod opiekę Dyrekcji Muzeum Narodowego.

Tymczasem w Rosji głównym zadaniem dla miejscowych Polaków było zorga-
nizowanie odpowiedniej ochrony wszelkiego mienia wywiezionego z ziem polskich 
w trakcie ewakuacji w latach 1914-1915. Działania takie podjęły wydziały i koła 

7 Zob. J. Seruga, Niszczenie archiwów w b. okupacji austriackiej b. Królestwa Polskiego w czasie wojny 
światowej, Warszawa 1922.

Il. 4. Ppłk Józef Seruga
Źródło: domena 

publiczna



56

mgr Hanna Łaskarzewska

terenowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 
Poza stolicą Królestwa najszybciej, bo już w 1908 roku, zorga-
nizowano koło warszawskiego TOnZP w Petersburgu, które 
od 1915 roku działało samodzielnie w imieniu warszawskiej 
centrali. Inicjatorem jego utworzenia był Aleksander Borawski. 
W 1915 roku w Moskwie, z inicjatywy Mariana Morelow-
skiego, powstał niezależny od petersburskiego Wydział Opieki 
nad Zabytkami Sztuki i Kultury. Utworzona w Kijowie 
w marcu 1917 roku Sekcja Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 
działająca przy kijowskiej Radzie Okręgowej, przeobraziła 
się wkrótce w odrębne Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości na Rusi. Te trzy ośrodki były najważniejsze, jeśli 
chodzi o zakres prac – tam właśnie wywożono najwięcej 
polskich pamiątek i mienia kulturalnego, były to również 
największe skupiska Polaków w Rosji, gdzie można było liczyć 

na współpracę polskich środowisk naukowych i kulturalnych.
W Rosji problem ewakuowanego polskiego mienia kulturalnego, zarówno 

z instytucji, jak i wwożonego wraz z przesiedlaną ludnością, był ogromny. Właściciele 
tych zbiorów nie mieli ich gdzie przechować, gdyż sami najczęściej pozostawali bez 
lokum. Na dworcach, gdzie wyładowywano i składowano zbiory, czekali nie tylko 
antykwariusze i spekulanci, ale także zwykli szabrownicy, którzy rozkradali pozo-
stawiony bez dostatecznej opieki dobytek. Mienie instytucjonalne, które przewoziło 
wojsko, było narażone na podobne niebezpieczeństwo. Ochronę przywożonego 
dobytku starali się zapewnić w Petersburgu między innymi członkowie Związku 
Wojskowych Polaków (zdemobilizowanych z armii państw zaborczych), odbierając 
je bezpośrednio z dworców do składów, w których je przechowywano.

Rewolucyjne wrzenie lat 1917-1918 i zmiana sytuacji politycznej w Rosji 
spowodowały nowe zagrożenia dla olbrzymiej liczby polskich zbiorów zgromadzo-
nych w składach TOnZP. Przewrót bolszewicki, obalenie cara i konsekwencje tych 
wydarzeń w postaci zaciekłych walk objęły całą Rosję. Na ziemiach Podola, Wołynia 
i Ukrainy rozpoczęły się pogromy polskich siedzib. Poważne wyzwania stanęły przed 
wszystkimi Oddziałami Towarzystwa Opieki, gdyż żołnierze-uciekinierzy z frontu 
rosyjskiego bezkarnie grasowali właśnie na tych obszarach.

Gdy ochrona zbiorów polskich w Rosji stawała się coraz trudniejsza, w 1917 roku 
w Kijowie rozpoczęło swą aktywność Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 
na Rusi. Przyszło mu działać w niezwykle trudnych okolicznościach. Miasto było przez 
długie tygodnie sterroryzowane, doskwierał brak wody i prądu, wybuchały liczne strajki. 
Zewsząd napływały prośby o ratunek i pomoc w wywiezieniu zbiorów z obleganych 
domostw oraz ich składowanie w bezpiecznym miejscu. Transport odbywał się końmi 
lub samochodami z dworów wiejskich do miejskich składów. Zajmowali się tym sami 
delegaci i przydzieleni im do ochrony żołnierze, opłacani z funduszy Towarzystwa.

Il. 5. Aleksander 
Borawski

Źródło: fotografia  
ze zbiorów autorki
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Zarząd Towarzystwa zwrócił się także do Związku Wojskowych Polaków 
o pomoc w prowadzeniu akcji zabezpieczających dobra kultury z polskich siedzib. Poza 
udziałem w wyjazdach do różnych miejscowości Podola i Wołynia w celu ochrony osób 
zabezpieczających zbiory, proszono ich również o nadsyłanie zdjęć oraz wiadomości 
o wszelkich uszkodzonych zabytkach, względnie o faktach grabieży. Przychylny 
stosunek do tych akcji Wydziału Opieki nad Zabytkami przy Generalnym Sekretariacie 
Ukrainy spowodował udzielenie ekipom ratowniczym glejtów, ułatwiających ich pracę. 
Ponadto Wydział Opieki przydzielał ukraińskich żołnierzy do pomocy delegatom 
Towarzystwa, wspomagając w ten sposób grono Wojskowych Polaków.

W przypadku akcji ratowniczych na ziemiach ukraińskich żołnierze stali po 
obu stronach tych wydarzeń. W tekście Protestu Zarządu Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości na Rusi można przeczytać: Nie tłumy chłopstwa ciemnego, lecz 
wolne wojska republikańskie, nie tłumy maruderów wojskowych, lecz pułki całe, rozpoczęły 
zorganizowany pochód niszczycielski przeciwko kulturze w kraju naszym […], rozumiejąc 

„kraj nasz” jako wspólnotę Ukraińców i zamieszkałych na tych ziemiach Polaków8.
Tymczasem w Piotrogrodzie 15 marca 1917 roku ustanowiono przy rządzie 

księcia Gieorgija Lwowa Komisję Likwidacyjną do spraw Królestwa Polskiego, która 
działała od 28 marca, a 10 grudnia tegoż roku przeszła pod zarząd Komisariatu do 
Spraw Polskich przy Radzie Komisarzy Ludowych. Rada przejęła opiekę i kontrolę 
nad polskimi zabytkami wywiezionymi do Rosji w XIX wieku. Miała też możliwość 
zabezpieczania zbiorów kultury polskiej w dobrach na Ukrainie i Białorusi, gdzie 
trwała rewolucja agrarna, grasowali szabrownicy, dezerterzy i wracający z frontu 
żołnierze. W celu ochrony wysłanników Komisji Likwidacyjnej, a następnie Komisa-
riatu do Spraw Polskich, towarzyszyły im oddziały żołnierzy Polaków. W 1918 roku 
byli to między innymi członkowie Czerwonego Pułku Rewolucyjnej Warszawy 
(powstał w Rosji wiosną 1918 roku)9. Ich ekspedycje obejmowały tereny Białorusi 
i Ukrainy. Ów pułk piechoty składał się z ochotników rozbitego w Rosji II Korpusu 
Polskiego pułkownika Józefa Hallera. Formacja ta po przegranej bitwie kaniowskiej 
skapitulowała, pułk zaś wspierał rewolucję bolszewicką i walczył z jej opozycją. Po 
odejściu z niego żołnierzy niepopierających tych działań formacja zradykalizowała 
się jeszcze bardziej i okryła złą sławą, mordując przeciwników zmian ustrojowych 
w Rosji bolszewickiej, w tym wielu Polaków. Władze wojskowe uznały ją za jednostkę 
kolaborującą z wrogiem. W czerwcu 1919 roku pułk, z całą Zachodnią Dywizją 
Strzelców, której był częścią (I Brygady), wszedł w skład Armii Czerwonej.

Lata 1918-1920 to okres starć Polski z Ukrainą i Rosją Radziecką. Impulsem 
do kolejnych walk i wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-1919 było podpisanie 

8 Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości na Rusi za czas od 26 marca do 
31 grudnia 1917 r., Kijów 1918, s. 16.

9 W literaturze także pod nazwą Rewolucyjny Czerwony Pułk Warszawski, Czerwony Pułk Warszawy; 
od sierpnia 1918 r. jako Warszawski Pułk Zachodniej Dywizji Strzelców. Zob. m.in. A. Koskowski, 
Czerwony Pułk Warszawy, Warszawa 1977.
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9 lutego 1918 roku traktatu brzeskiego pomiędzy państwami centralnymi a Ukraińską 
Republiką Ludową (URL), proklamowaną w Kijowie 21 stycznia 1918 roku. Na mocy 
tego traktatu Niemcy i Austro-Węgry odstępowały URL Chełmszczyznę z Chełmem 
i część Podlasia, a w tajnej klauzuli tego dokumentu Austro-Węgry zobowiązały się 
do wyodrębnienia Galicji Wschodniej wraz ze Lwowem i Przemyślem jako osobnego 
(autonomicznego) kraju koronnego monarchii. Wskutek protestów Polski traktatu 
nie ratyfikowano. Jednak 1 listopada 1918 roku proklamowano powstanie drugiego 
państwa ukraińskiego – Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (ZRL) i tego samego 
dnia Ukraińcy rozpoczęli zbrojnie przejmować gmachy publiczne we Lwowie. Walki 
o miasto trwały do 22 maja 1919 roku. Ukraińcy wycofali się wprawdzie z miasta 
w nocy z 22 na 23 listopada, lecz nadal oblegali Lwów.

Podczas walk w mieście i zajmowania gmachów publicznych w listopadzie 
1918 roku żołnierze ukraińscy wtargnęli do pustej siedziby Ossolineum. Oddział 
kilkudziesięciu Ukraińców zajął budynek biblioteki i obwarował się w nim, używając 
do tego sprzętu bibliotecznego i książek, które ułożone w sterty służyły za barykady 
i stanowiska strzelnicze. Na szczęście wykorzystane w ten sposób zbiory nie ucierpiały. 
Większość dóbr kultury nie poniosła poważniejszych strat. Nie dotknęły one również 
pozostałych książnic lwowskich, a także większości miejskich zbiorów muzeal-

nych i archiwalnych, co odnotowuje 
w swych wspomnieniach Aleksander 
Czołowski10. Pisze, że i tym razem 
udało mu się uzgodnić z ukraińskimi 
komendantami wojskowymi objęcie 
przez nich opieką zbiorów lwowskich.

Po listopadowej euforii w 1918 
roku, związanej z ogłoszeniem polskiej 
niepodległości, zaczęły rozwijać się struk-
tury administracyjne i obronne młodego 
państwa, w tym Wojska Polskiego.

Próbę rejestracji strat wojennych 
w zakresie mienia kulturalnego podjął 
w 1919 roku Sztab Generalny Armii 
Polskiej, który 10 listopada tegoż roku 

10 A. Czołowski, Wspomnienia z dni listopadowych 1918 roku, [w:] Teraz będzie Polska. Wybór pamiętników 
z okresu I wojny światowej, wstęp, oprac. i przypisy A. Rosner, Warszawa 1988, s. 80-83.

Il. 6. Stanowisko strzelnicze 
w Bibliotece Ossolineum we Lwowie, 

listopad 1918 rok
Źródło: J. Parandowski, Kula w książce, 

„Tęcza” 1928, z. 21, s. 8-9
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wydał rozkaz: Grabież zabytków sztuki przez okupantów. Przedkładanie meldun-
ków11. Wzywał on oficerów i żołnierzy, którzy w czasie wojny, od 1914 roku, byli 
świadkami na ziemiach polskich rabunków i wywożenia dzieł sztuki z budynków 
publicznych oraz prywatnych, by podali dane na ten temat (miejscowość, oddział 
dokonujący grabieży, jego przynależność do konkretnej armii zaborczej, miejsce 
wywózki, nazwiska oficerów i żołnierzy itd.). W miarę pamięci i możliwości powinny 
zostać także podane miejsca, do których wywieziono zrabowane przedmioty oraz 
nazwiska oficerów i żołnierzy odpowiedzialnych za kradzież. Meldunki złożone 
bezpośredniemu dowództwu miały być przekazywane wprost do Referatu Ochrony 
Zabytków przy Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego. Informację tę Kazimierz 
Sochaniewicz kończy konstatacją, iż o rezultatach owej akcji nie znalazł żadnych 
danych, choć korzystał z najlepszego źródła, jakim było Polskie Archiwum Wojenne 
usytuowane w Warszawie.

Referat Ochrony Zabytków działał wspólnie z Wydziałem Zabytków Straży 
Kresowej, który powstał we wrześniu 1919 roku. Po likwidacji Referatu jego zada-
nia dotyczące ochrony dóbr kultury przejęli, głównie na Mińszczyźnie, delegaci 
Straży Kresowej. Współzałożycielem Wydziału Zabytków Straży Kresowej był 
Stanisław Dangel. Od 1917 roku pracował w Związku Wojskowych Polaków Frontu 
Zachodniego, a w 1918 roku objął kierownictwo polityczne polskiej akcji wojskowej 
na terenie Mińszczyzny.

Wraz z nałożeniem na poszczególne jednostki 
Wojska Polskiego obowiązku ochrony zabytków 
i ocalałego jeszcze dorobku polskiego życia kultu-
ralnego powstał problem uświadamiania w tym 
zakresie żołnierzy, którzy wstąpili w szeregi armii 
narodowej. Byli wśród nich szeregowcy i oficerowie 
służący w armiach państw zaborczych oraz wielu 
formacjach ochotniczych, młodzież patriotyczna 
i osoby starsze12. Niektórzy słabo znali język polski, 
a także historię i kulturę polską. Nierzadko, służąc 
w latach Wielkiej Wojny w armiach austriackiej, 
niemieckiej czy rosyjskiej, sami brali udział w grabie-
żach i niszczeniu zabytków, które teraz mieli chronić. 
Jak wspominał Józef Seruga: z wojny każdy chciał 
wywieźć jakąś pamiątkę, która zazwyczaj nic nie 
kosztowała. Łatwość w zdobywaniu darmo drogo-
cennych nieraz okazów i zabytków poczęła wyrabiać 

11 Rozkaz nr 80 z 10 listopada 1919 r. Nr 4142/IV (za K. Sochaniewicz, Sprawa rewindykacji…, op. cit., 
s. 32, przyp. 2).

12 J. Seruga, Kilka uwag o tworzeniu się współczesnego Wojska Polskiego, „Przegląd Współczesny” 1929, 
t. 31, nr 90.

Il. 7. Stanisław Dangel
Źródło: domena publiczna
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amatorów-zbieraczy13. Możliwość wywozu była dużą pokusą, szczególnie przy coraz 
częściej udzielanych urlopach w armiach. W procederze kradzieży najwięcej ucierpiały 
zbiory muzealne, kościelne i prywatne. Archiwalia i zbiory biblioteczne w większości 
były bezmyślnie niszczone.

Udział formującej się polskiej armii w kolejnych konfliktach zbrojnych, między 
innymi we Wschodniej Galicji, nałożył na dowódców obowiązek podjęcia działań 
zmierzających do ochrony dóbr kultury, zarówno państwowych, jak i prywatnych, na 
terenach objętych walkami. Był to niewątpliwie problem, który należało szybko i sku-
tecznie rozwiązać. Przede wszystkim chodziło o uświadomienie żołnierzy i przekonanie 
grona oficerów o konieczności takich akcji oraz ustalenie sposobów ich przeprowadzania.

Wyzwania tego podjął się Józef Struga, w dalszym ciągu aktywny w sprawach strat 
i ochrony zbiorów, w tym czasie już oficer Wojska Polskiego. W 1919 roku opublikował 
artykuł O szanowaniu pamiątek historycznych i kulturalnych przez polskiego żołnierza14. 
Myślą przewodnią tego artykułu jest przesłanie, że żołnierz polski ma bronić nie tylko 
granic naszej Ojczyzny, lecz i kultury ojczystej15. Dalej autor wymienia szereg powinności, 
które żołnierz ma realizować, oraz zasad, których musi przestrzegać, a także przykłady 
zachowań, które mu nie przystoją. Przekaz Serugi był prosty, cele i zadania sformułowane 

„obrazowo” i zrozumiale dla przeciętnego żołnierza, przestrogi umotywowane dobrem 
ogólnym. Autor wzmacniał też ego potencjalnego czytelnika, pisząc, że żołnierz polski na 
pewno uszanuje każde zbiory w różnych okolicznościach, jak przystało na „kulturalnego 
człowieka”. Rozumiejąc żołnierskie życie w czasie wojny, pisał, iż jest ono „ruchliwe”, 
a ciągła zmiana miejsc i kwater może zaowocować wieloma dobrymi uczynkami, ale 
i wyrządzić wiele złego dla ochrony dóbr kultury.

Żołnierz polski zatem nie powinien kraść i rabować, szczególnie mienia swoich 
rodaków, gdyż nie pozwala na to honor żołnierski. Przestroga ta wzmocniona jest 
argumentem, co dalej dzieje się ze zrabowanymi przedmiotami – otóż trafiają one często 
w ręce pośredników, którzy skupując je od żołnierzy bądź cywilów, wywożą następnie 
za granicę, gdzie „giną w obcych rękach”.

Kolejne zalecenie dotyczy postępowania przy zajmowaniu nowych kwater. Otóż 
żołnierz nie powinien być barbarzyńcą, palącym w piecu książkami i aktami, w jakimkolwiek 
są one języku16. Owo ostrzeżenie miało szczególną wagę i „rację bytu”, ponieważ często 
odnotowywano niszczenie archiwaliów i książek w językach zaborców (głównie), bez 
względu na ich znaczenie dokumentacyjne, historyczne czy kulturowe. Autor podkreśla 
to dobitnie, pisząc, iż akta te, łącznie z najnowszymi, wytwarzanymi przez administrację 
i różne urzędy państw zaborczych będą miały nieocenioną wartość dla historyków, 
stanowią również dokument naszych walk o niepodległość.

13 J. Seruga, Niszczenie archiwów…, op. cit., s. 6.
14 Zob. „Wiarus” 1919, R. 2, z. 15, s. 46-49.
15 J. Seruga, O szanowaniu pamiątek historycznych i kulturalnych przez polskiego żołnierza, „Wiarus” 1919, 

R. 2, z. 15, s. 47.
16 Ibidem, s. 47-48.
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Seruga ostrzega także, by żołnierze Wojska Polskiego, szczególnie ci, którzy 
służyli do niedawna w armiach zaborców, nie brali przykładu z byłych „towarzyszy 
broni” (nazywa ich „żołdakami”), bo muszą się od nich pozytywnie odróżniać.

Przytaczany tu krótki, „zaoczny” kurs wiedzy o dobrach kultury dla żołnierzy 
zawiera też konkretne przykłady zniszczeń czynionych przez obce armie, by obrazowo 
unaocznić wandalizm wroga w odniesieniu do polskiej spuścizny. Autor użył tego 

„chwytu”, uczulając czytelnika, iż błędem jest myśleć, że książki i dokumenty starsze, 
nie mają już wartości. Tymczasem jest wprost przeciwnie, bo są one najcenniejsze. 
Zatem walające się […] akta lub książki, bez względu na ich treść, najlepiej jest zgromadzić 
w suchym, zamkniętym miejscu, a nie palić lub wyrzucać na śmietnik, jak to np. austriacka 
komenda XII korpusu w Sworotowie na Litwie zrobiła, wyrzucając w 1917 roku starsze 
archiwalia z XVI wieku wraz z pergaminowymi dyplomami pod most17.

Kończąc swój „katechizm” dla polskiego żołnierza, świadomego dorobku kultu-
ralnego i naukowego poprzednich pokoleń, wskazuje na rolę oficerów i podoficerów 
w „pięknym zadaniu kulturalnego czuwania” nad żołnierzami, którzy przecież nie 
od razu wykażą się świadomością i zrozumieniem tych spraw.

Artykuł Józefa Serugi został opublikowany w kwietniu 1919 roku. Kilka 
miesięcy później, 29 września tego samego roku, ukazał się rozkaz Naczelnego 
Dowództwa, na mocy którego do każdej armii działającej na froncie przydzielono 
urzędników wojskowych w charakterze specjalnych referentów ochrony zabytków. 
Mogli korzystać z wszelkiej pomocy wojska w prowadzeniu akcji ewakuacyjnych 
i zabezpieczających. Na podstawie wspomnianego rozkazu utworzono, między innymi 
przy Dowództwie Frontu Galicyjskiego (później przy dowództwie 6. Armii), etatowe 
stanowisko referenta ochrony zabytków. Terenem jego działań były wschodnie powiaty 
byłej Galicji, tereny Podola i Wołynia (rozszerzające się terytorialnie wraz z posuwaniem 
się 6. Armii) w okresie od 29 września 1919 roku do 31 grudnia roku 1920. Ów referent, 
Bronisław Gebert, opisał swoją pracę i podejmowane działania oraz podał w miarę 
dokładne informacje o zniszczonych zbiorach, które widział i miał okazję ewakuować 
bądź tylko odnotować ich zagładę18. Referent ochrony zabytków działał z pomocą 
referentów oświatowych przy poszczególnych dywizjach i oddziałach etapowych. Do 
jego zadań należała: ewidencja zabytków na terenie wojennym, otoczenie ich opieką 
przed grabieżą, poszukiwanie zabytków zagrabionych, tępienie niedozwolonego handlu 
zabytkami, przewożenie zabytków zagrożonych w miejsca bezpieczne do archiwów 
i bibliotek Lwowa, a w wyjątkowych przypadkach do Krakowa i Warszawy.

Referenta obarczono także prowadzeniem akcji edukacyjno-popularyzatorskiej 
wśród żołnierzy – miał między innymi pisać artykuły, wygłaszać odczyty. W tym 
właśnie zakresie artykuł Józefa Serugi dobrze nadawał się do wykorzystania jako mate-
riał szkoleniowy dla żołnierzy. Bronisław Gebert zobowiązany był do przedkładania 

17 J. Seruga, O szanowaniu pamiątek historycznych…, op. cit., s. 48.
18 B. Gebert, Z działalności referenta zabytków przy dowództwie 6-ej Armii (od 29/IX 1919 do 31/XII 1920), 

„Exlibris” 1922, z. 4, s. 87-97.
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co miesiąc sprawozdań Naczelnemu Dowództwu. Miał także utrzymywać ścisły 
kontakt z instytucjami kulturalnymi w kraju: Gronem Konserwatorów, Towarzystwem 
Opieki nad Zabytkami Kultury i Sztuki we Lwowie oraz z mianowanym w 1920 roku 
konserwatorem państwowym Małopolski Wschodniej, którym został Józef Piotrowski.

Niezależnie od tych działań Bronisław Gebert sporządził instrukcję obowią-
zującą w całej Armii Polskiej oraz przygotował rozmieszczenie terytorialne zabytków 
w Małopolsce Wschodniej, Podolu za Zbruczem i na Wołyniu. Aż dziw, że jeden 
człowiek (wspierany wprawdzie przez administrację wojskową) wykonał pracę tak 
pomocną dla działań ochronnych nad zabytkami. Po zakończeniu swej działalności 
relacjonował jej przebieg w grudniu 1920 roku na posiedzeniu Grona Konserwatorów. 
Wtedy też jego członkowie zainspirowali prelegenta do ogłoszenia drukiem relacji 
z ponad rocznych jego doświadczeń. Dzięki temu mamy dziś, jedyne chyba tego typu 
obszerne opracowanie. Zawiera ono dość wyczerpujące informacje z 18 miejscowości 
Małopolski Wschodniej, w tym o 20 bibliotekach. Autor opisuje stan zbiorów (również 
żydowskich), podjęte działania zabezpieczające oraz dotyczące organizowania lub 
pomocy w przeprowadzeniu ewakuacji zbiorów 14 właścicieli prywatnych i sporadycz-
nie państwowych; z 31 miejscowości Podola za Zbruczem (także informacje o zbiorach 
ormiańskich, żydowskich, rosyjskich); z 11 miejscowości na Wołyniu. W sumie autor 
podał informacje o losach 44 bibliotek i swoim zaangażowaniu w pomoc dla nich. Są 
to najbardziej treściwe informacje, które przekazywano w trakcie ówczesnych wydarzeń. 
Ponadto przygotowane przez Geberta sprawozdanie, jako jedno z nielicznych, zawiera 
zdjęcia zniszczeń biblioteki w Młynowie.

Il. 8. Pałac Chodkiewiczów w Młynowie na Wołyniu, 
zniszczona biblioteka w 1919 roku. Fot. por. Rudolf Huber

Źródło: B. Gebert, Z działalności referenta zabytków przy dowództwie 6-ej Armii 
(od 29/IX 1919 do 31/XII 1920), „Exlibris” 1922, z. 4, s. 93
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W niektórych akcjach terenowych towarzyszyli mu lwowscy bibliotekarze 
i archiwiści, między innymi Aleksander Czołowski i fotograf, porucznik Rudolf 
Huber. Gebert ułatwił wyjazd do Młynowa, własności hrabiów Chodkiewiczów, 
kustoszowi Ossolineum Władysławowi Tadeuszowi Wisłockiemu, który przy pomocy 
żandarmerii odzyskał wiele książek zrabowanych przez miejscową ludność. Odbitki 
zdjęć wykonywanych przez porucznika Hubera przesyłano Naczelnemu Dowództwu.

Podsumowując swoje doświadczenia, Gebert wymienił kilka przyczyn znisz-
czeń, z którymi miał do czynienia podczas służby. Należały do nich: 1. Działania 
militarne, 2. Przekazywanie książek i dokumentów na przemiał do papierni (głównie 
archiwaliów), 3. Rabunek grasujących bezkarnie band chłopskich, 4. Działalność 
handlarzy zabytkami, którzy przyjeżdżali na tereny objęte działaniami wojennymi 
w poszukiwaniu łupów, 5. Palenie aktami i kartkami wydartymi z książek w piecach 
(brak opału w wojenny czas), 6. Używanie dokumentów i kart z książek jako papieru 
pakowego do żywności i bibułek do papierosów, 7. Przyzwolenie przez miejscowych 
Ukraińców na niszczenie (brak reakcji). Jako przykład tego ostatniego procederu 
autor podaje incydenty z Buczacza, gdzie na probostwie katolickim na obrazach 
widniały napisy: „wolno niszczyć”.

Bronisław Gebert otrzymywał ponadto resztki zbiorów ocalonych przez różne 
jednostki wojskowe z terenów frontu północnego oraz miejscowości z pola działania 
1. Armii, do których sam nie mógł dotrzeć. Wszystkie przekazywane do niego zbiory 
składał w Bibliotece Ossolineum bądź w Muzeum Lubomirskich we Lwowie.

Referentowi Gebertowi pomocą służył wspomniany Wydział Zabytków Towa-
rzystwa Straży Kresowej, który był kontynuacją mińskich organizacji powołanych 
do ochrony zabytków (koło warszawskiego TOnZP w Mińsku ewakuowano do 
Warszawy w czasie zajęcia miasta przez bolszewików jesienią 1918 roku). Wydział działał 
głównie na terenach Litwy i Rusi, przeprowadzał ewakuację zbiorów, zwłaszcza do 
składów w Warszawie. Ponieważ większość akcji Wydziału odbywała się na terenach 
przyfrontowych, ścisła współpraca z wojskowym Referatem Ochrony Zabytków 
była nieodzowna. Spośród byłych współpracowników Wydziału rekrutowali się 
w większości referenci przydzielani do każdej armii polskiej na froncie19.

Po ustaniu działań wojennych w 1920 roku Naczelne Dowództwo przekazało 
oficjalnie ochronę zabytków na terenach innych armii Wydziałowi Zabytków Straży 
Kresowej w Warszawie. Gebert przewidywał, że podobnie stanie się na terytorium 
działania 6. Armii na Wołyniu. Na obszarze Małopolski Wschodniej pieczę nad 
ochroną zabytków podjął, wspomniany już, konserwator państwowy.

19 Adam Stebelski (1894-1969), prawnik, historyk, archiwista. Od 1923 r. związany zawodowo przez ko-
lejne 30 lat z Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie. Wiosną 1939 r. mianowany 
p.o. dyrektora AGAD, funkcję tę sprawował również po zakończeniu II wojny światowej. W latach 1947 
i 1949 był ekspertem ds. rewindykacji polskich archiwaliów z brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niem-
czech. Zabiegał o nadanie archiwistyce statusu studiów uniwersyteckich. Zaliczany do grona wybitnych 
archiwistów polskich, którzy stworzyli podwaliny nowoczesnej archiwistyki w Polsce.
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Jako ciekawostkę można dodać, że pod koniec 1919 roku kierownictwo Straży 
Kresowej okręgu brzeskiego objął Adam Stebelski, w latach 1949-1953 przewodniczący 
Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Już w listopadzie 1918 roku zaciągnął 
się do Legii Akademickiej, brał też udział w walkach polsko-ukraińskich o Lwów, 
w maju 1919 roku został ranny w bitwie pod Bóbrką k. Lwowa. Po wielu miesiącach 
spędzonych w szpitalu przeszedł do pracy w Towarzystwie Straży Kresowej.

* * *

W latach 2014-2020 obchodzimy rocznice kolejnych konfliktów zbrojnych, które 
w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku przyniosły Polsce zarówno suwerenność 
państwową, jak i spowodowały olbrzymie straty z takim trudem chronionego 
w czasach zaborów dorobku kulturalnego minionych pokoleń20. Wszystkie teksty 
opisujące owe straty i okoliczności, w jakich je ponieśliśmy, przepełnione są emocjami 
autorów. Wielu z nich uczestniczyło w ratowaniu i zabezpieczaniu powierzonych 
im zbiorów. Często byli też świadkami unicestwienia tych dóbr, gdyż nie mogli 
zapobiec katastrofalnym skutkom wojennej zawieruchy.

Nie dziwią zatem patetycznie dziś brzmiące słowa, którymi Aleksander Czo-
łowski opisywał zniszczenia wojenne, nawołując do rychłej ich analizy i opracowania 
rzetelnego wykazu strat. W 1928 roku pisał: Przeżyliśmy rozgrom naszej kultury, jeden 
z najcięższych w naszych dziejach! Wśród szczęku oręża, wśród krwawych łun pożarów, 
ruina ta dotknęła wszystkie obszary ziem polskich, gdzie tylko gigantyczne toczyły się 
boje wrogich armii lub bolszewickie utrwalały się rządy21. W jego ocenie: napady 
20 Zob. H. Łaskarzewska, Nasza niepamięć. Losy zbiorów polskich w  latach 1914-1920, „Roczniki 

Biblioteczne” 2014, R. 58, s. 49-86.
21 A. Czołowski, Zniszczenia wojenne bibliotek małopolskich, [w:] Pamiętnik Trzeciego Zjazdu Bibliofilów 

Polskich we Lwowie w Zielone Świątki 25 V-29 V 1928, Lwów 1929, s. 85.

Il. 9. Legionista-beliniak, ekslibris. 
Litografia P. H. M. Glatza

Źródło: „Exlibris” 1918, z. 2, tabl. 3
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tatarskie, powstania kozackie, wojny szwedzkie, porozbiorowe rabunki moskiewskie, nie 
wyrządziły nam razem tyle szkody na polu kulturalnym, ile ich złożyliśmy w ofierze 
na ołtarzu odradzającej się Ojczyzny22.

Apele Aleksandra Czołowskiego oraz innych przedstawicieli i opiekunów 
dóbr kultury nigdy nie doczekały się pełnej realizacji. Dlatego warto przypominać 
o staraniach, jakie podejmowano w latach walk i zamętu, by dorobek ten chronić. 
Ważna jest pamięć o ludziach, instytucjach, organizacjach społecznych i oficjalnych 
przedstawicielach państwa, jakimi były różne formacje Wojska Polskiego, podej-
mujące trud – w możliwym dla siebie zakresie – ratowania spuścizny kulturalnej 
minionych pokoleń.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono różnorodną aktywność w ratowaniu polskich dóbr kultury po 
1918 roku, zarówno przez polskie władze wojskowe różnego szczebla, jak i działania 
społeczne, w których uczestniczyli wojskowi. Wśród nich, zdemobilizowani z armii 
zaborczych Polacy, skupieni w Związku Wojskowych Polaków, działającym aktywnie na 
terenach rosyjskich i ukraińskich. Inną grupę stanowili byli żołnierze Wojska Polskiego, 
którzy – zwolnieni ze służby czynnej, najczęściej w wyniku odniesionych ran – współ-
pracowali z Towarzystwem Straży Kresowej. Uwzględniono także informacje o roli 
wojskowych gubernatorów, którzy z ramienia zaborczych armii zarządzali okupowanymi 
ziemiami polskimi w latach 1914-1918.

ABSTRACT

The article presents various activities in saving Polish cultural property after 1918, both 
by the Polish military authorities at various levels and by social activits including some 
military personel. Among them, demobilized from former German, Austrian and Russian 
armies, gathered in the Union of Military Poles, active in Russian and Ukrainian 
territories. Former Polish Army soldiers were another group, who – dismissed from 
active service, most often as a result of their wounds - cooperated with the Society of 
Borderland Guard. Aditionally some information about the activities taken by the 
military authorities of Russia, German, and Austria who managed the Polish teritory 
at the years of 1914-1918 were also included.

SŁOWA KLUCZOWE:

I wojna światowa, straty dóbr kultury, ochrona i zabezpieczanie zbiorów, dziedzictwo 
kulturowe, Wojsko Polskie, zabory – austriacki, niemiecki, rosyjski.
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Zniszczenia, jakie poniosła Warszawa w czasie II wojny światowej, były tak duże, 
że przystępujący do odbudowy architekci nie byli przekonani, czy miasto uda się 
zrekonstruować. Jeden ze współtwórców odbudowy, Piotr Biegański, w 1979 roku 
napisał: Staliśmy właściwie bezradni, nie umieliśmy sobie odpowiedzieć, czy coś z tego 
może powstać, czy nie. I wtedy chyba profesor Zachwatowicz podjął decyzję. Ta jego 
postawa była po prostu na tyle sugestywna, że nawet najwyższe czynniki wielokrotnie 
musiały ustąpić przed argumentami przytaczanymi przez profesora1. Nieprzejednana 
postawa i determinacja wielu osób pozwoliły rozpocząć prace nad odbudową stolicy.

Zniszczenia sięgały 65-80% przedwojennego stanu2. Minister Odbudowy 
Michał Kaczorowski na kartach wspomnień podaje szacunkowe dane na poziomie 
75% (na tę sumę składa się 85% zniszczeń lewobrzeżnej Warszawy i 25% po praskiej 
stronie Wisły)3. Józef Sigalin przytacza liczbę 76,4% przedwojennego stanu (bez 
uwzględnienia prawostronnej części miasta rośnie ona do 84%), którą ustalono 
na podstawie inwentaryzacji4. Prezydent Warszawy Stanisław Tołwiński na sesji 
Krajowej Rady Narodowej przedstawił bardziej szczegółowe dane: Zniszczeniu 
całkowitemu, doszczętnemu uległo 30% [zabudowy] w dzielnicy północnej, 37% 
w dzielnicy południowej, 66% w dzielnicy zachodniej Warszawy. Zniszczono bardzo 
poważnie i wypalono 11% budynków na Pradze, 17% w śródmieściu, 18% w dzielnicy 
północnej, 22% w dzielnicy południowej i 17% w dzielnicy zachodniej. Ocalało i nadaje 
się do użytku po przeprowadzeniu remontu 59% budynków na Pradze, 15% budynków 

1 Jan Zachwatowicz 1900-1983. Architekt, red. A. Rottermund, Warszawa 2013, s. 86.
2 Stan zniszczeń na poziomie 65% podają m.in.: M. Sołtys, K. Jaszczyński, 1947 barwy ruin. Warszawa 

i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba, Warszawa 2012, s. 38.
3 M. Kaczorowski, Początki odbudowy kraju i stolicy, Warszawa 1980, s. 46.
4 J. Sigalin, Warszawa 1944-1980. Z archiwum architekta, t. 1, Warszawa 1986, s. 78. Podobną liczbę 

podaje Henryk Czarnecki. Vide: H. Czarnecki, Zburzenie Warszawy. Największe „Heil Hitler!”, 
Warszawa 2017, s. 8.
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w śródmieściu, 37% budynków w dzielnicy północnej, 41% w dzielnicy południowej 
i 17% w dzielnicy zachodniej5.

Powojenną ulicę Marszałkowską wspomina Wacław Auleytner, który w czasie 
okupacji i po wojnie pracował w sklepie jubilerskim na Marszałkowskiej 113, róg 
Złotej 13: Do Warszawy dotarłem w połowie maja czterdziestego piątego roku. Jak 
wyglądało wtedy Śródmieście? W pewnym sensie Marszałkowskiej już nie było. Po obu 
stronach piętrzył się jedynie gruz. Większość domów była zburzona do pierwszego lub 
drugiego piętra. A jednak ulica żyła. Na parterach działały sklepy6.

Zburzone Śródmieście było pokusą dla zwolenników koncepcji francuskiego 
architekta Le Corbusiera, która zakładała rozluźnioną zabudowę. Otoczone szerokimi 
arteriami i zielenią city miało składać się z niskich obiektów (najwyżej sześciopiętro-
wych), zabudowa wysoka zaś miała zamykać perspektywę, być zlokalizowana w tle 
i akcentować najważniejsze skrzyżowania7.

Koncepcje zabudowy wieżowcami skrzyżowania Marszałkowskiej i Alej 
Jerozolimskich pojawiły się w 1947 roku, przy okazji konkursu na projekt zespołu 
budynków dla Spółdzielni Spożywców „Społem” i Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
Wzajemnych. Najwyższą, drugą nagrodę otrzymała praca Zbigniewa Ihnatowicza 
i Jerzego Romańskiego, która zakładała budowę czterech wieżowców położonych 
równolegle, nieco ukośnie do ulicy. Miały mieć wysokość od 25 do 30 pięter8. Była 
to koncepcja odważna i bardzo mocno ingerująca w charakter miasta oraz narodowej 
architektury. Równorzędne drugie miejsce zdobył projekt Jana Bogusławskiego, Jerzego 
Łowińskiego i Wacława Chyrosza – wieżowce miały tworzyć nieregularny czworobok, 
a same budynki miały mieć kształt okrągłej wieży9. Trzecią nagrodę otrzymał projekt 
Jana Grabowskiego, Stanisława Jankowskiego i Jana Knothe, którzy dwa z czterech 
wieżowców połączyli w tandem10. Zdaniem Jarosława Zielińskiego władze były 
skonsternowane wynikami konkursu i chciały o nim jak najszybciej zapomnieć11.

Powyższy przykład mocnej ingerencji w dawny obraz miasta dotyczy w pewnym 
zakresie ulicy Marszałkowskiej, która razem z całym śródmieściem miała zmienić 
swoje historyczne oblicze. W czerwcu 1949 roku w przedmowie do monografii 
Stanisława Herbsta Ulica Marszałkowska Wacław Ostrowski, dyrektor Planowania 
Przestrzennego Biura Odbudowy Stolicy, tak ją charakteryzował przed wojną: Pery-
feryjna ongiś ulica mieszkaniowa przekształcała się stopniowo w śródmiejską magistralę 
Warszawy. Biura, luksusowe sklepy, restauracje, kawiarnie i lokale rozrywkowe wszelkiego 
rodzaju wypierają coraz więcej mieszkań z wielopiętrowych czynszówek, które zajęły 

5 Sprawozdanie z VII Sesji Krajowej Rady Narodowej, [w:] Odbudowa Warszawy w latach 1944-1949. 
Wybór dokumentów i materiałów, t. 1, red. J. Górski, Warszawa 1977, s. 168.

6 M. Stopa, Przed wojną i pałacem, Warszawa 2015, s. 110-113.
7 Szkic planu Macieja Nowickiego przedstawia taki właśnie pomysł. Vide: J. Zieliński, Złota 44 i inne 

warszawskie niebotyki, Warszawa 2015, s. 50.
8 Opisywany projekt: ibidem.
9 Jarosław Zieliński pokazuje zarówno plan, jak i przekrój projektu. Vide: ibidem s. 51.
10 Rysunek oraz dokładny opis: ibidem.
11 Ibidem, s. 52.
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uprzednio miejsce dawnych dworków i pałacyków12. W odbudowywanym mieście 
wizja ulicy była już zupełnie inna: Marszałkowska ma być główną ulicą śródmiejską 
także i w stolicy Polski Socjalistycznej – ale jakże odmienne przewiduje funkcje! Ma 
ona stać się wielką areną życia społecznego, na której spotkaliby się mieszkańcy nie tylko 
Warszawy, ale całego kraju. Na znacznej długości zostanie ona czterokrotnie poszerzona, 
aby dać miejsce masowym zgromadzeniom i manifestacjom. Nie komfortowe mieszkania, 
nie zabytkowe sklepy i eleganckie restauracje wyznaczą jej charakter, ale gmachy, jakich 
celem jest krzewienie kultury, budynki służące organizacjom zawodowym i społecznym 
albo mieszczące centralne urzędy i instytucje państwowe13.

Jednym z problemów poruszanych w czasie zebrania Wydziału Urbanistyki 
Biura Odbudowy Stolicy w styczniu 1946 była sprawa tzw. parterowej Marszałkow-
skiej14. Już niespełna rok po rozpoczęciu odbudowy projektujący miasto musieli 
mierzyć się z zagadnieniem, które stało się drogowskazem do dalszych działań. 
Inżynier Jerzy Hryniewiecki podał arterię jako przykład złego wpływu prywatnej 
inicjatywy mieszkańców w odbudowę miasta. Działalność ta niejako wyłączona 
z planów i zamierzeń Wydziału Urbanistyki spowodowała, że: Przegraliśmy sprawę 
Marszałkowskiej15. Dlatego też proponował stworzenie odpowiednich przepisów, 
które zabronią parterowej zabudowy ulicy. Naczelnik Wydziału Wacław Ostrowski 
zwrócił uwagę na różnorodność zagadnienia: Inny problem przedstawia Marszałkowska 
od pl. Unii do Al. Jerozolimskich, inny od Alej do ogrodu i innym jeszcze problemem 
jest Nowy Świat. Odcinek Marszałkowskiej od Al. Jerozolimskich do ogrodu chcemy 
w tym roku realizować i walczyliśmy o to, żeby stracone na tym odcinku pozycje odwojować, 
bo Ministerstwo Odbudowy udzieliło zezwolenia na sklepy na tym terenie. Ministerstwo 
obiecało sprawę tak załatwić, żeby sklepy się nie odbudowywały mimo udzielonych 
zezwoleń16. Powyższy przykład pokazuje, że brak koordynacji dwóch instytucji (Biura 
Odbudowy Stolicy i Ministerstwa Odbudowy) wprowadzał chaos w i tak trudnej 
sytuacji w mieście.

Profesor Stanisław Herbst pisał o Marszałkowskiej, trafnie oddając wpływ epoki 
na historię arterii: Nigdy zresztą nie było na Marszałkowskiej miejsca na rozpamięty-
wanie przeszłości. Wielokrotnie ulica ta rosła i zmieniała się: racjonalizm i romantyzm, 
pozytywizm i secesja, arystokracja i burżuazja – kapitalizm i wreszcie socjalizm. Teraz, 
bez oglądania się na przeszłość przeżywała wraz z swym społeczeństwem wielką zmianę17. 

12 S. Herbst, Ulica Marszałkowska, Warszawa 1978, s. 14.
13 Ibidem. O przedwojennym charakterze ulicy pisze Jan Czempiński, Od frontu i od kuchni, „Stolica” 

2019, nr 8-9 (2327-8), s. 36-39.
14 Skalę zniszczeń i zachowaną zabudowę dobrze pokazuje zdjęcie zamieszczone w albumie Budujemy nowy 

dom. Fotografia pochodzi z lat 1945-1946 i widać tam wyraźnie: sporą liczbę ludzi, sklepy zainstalowane 
na prowizorycznych parterach budynków oraz zachowane budynki. Vide: J. S. Majewski, T. Markiewicz, 
Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952, Warszawa 2012, s. 108-109.

15 Protokół z zebrania Wydziału Urbanistyki Biura Odbudowy Stolicy, [w:] Odbudowa Warszawy w latach 
1944-1949…, op. cit., s. 457.

16 Ibidem, s. 461.
17 S. Herbst, Ulica…, op. cit., s. 151.
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Był jednym z uczestników tzw. akcji pruszkowskiej, z bliska obserwował zdewasto-
waną oraz odbudowującą się stolicę. Powyższy cytat można odnieść nie tylko do tej 
konkretnej ulicy, ale i do całego miasta.

Wacław Ostrowski stwierdził, że teraz oblicze ulicy Marszałkowskiej zmieni się 
zasadniczo. Do tej pory kształtowana była w sposób nieskoordynowany i pod wpływem 
indywidualnych właścicieli. Dominował chaos gospodarki kapitalistycznej. Dyrektor 
Planowania Przestrzennego BOS informował, że plany Nowej Marszałkowskiej powoli 
się urzeczywistniają i można zdać sobie sprawę z charakteru arterii. W życiu ulicy 
zaczął się nowy, świetnie zapowiadający się okres, związany z zachodzącymi w Polsce 
głębokimi zmianami. Konkluzją była wypowiedź: Właśnie w związku z całkowitą 
przebudową ulicy ukazanie się książki o dawnej Marszałkowskiej należy przywołać 
ze szczególnym zadowoleniem. Pozwoli ona nam i naszym następcom odtworzyć sobie 
należący do bezpowrotnej przeszłości obraz ulicy. […] Pozwoli także docenić doniosłość 
zmian, jakie obecnie w charakterze Marszałkowskiej i w jej obliczu zachodzą18. Powyższy 
cytat świadczy o tym, że w połowie 1949 roku los ulicy (i prawdopodobnie miasta, 
jakim pamiętali go warszawiacy) wydawał się przesądzony. Socrealizm wkraczający 
w architekturę i urbanistykę bezpowrotnie zmieni oblicze wielu części Warszawy.

Jeżeli przyjrzeć się powojennym inwestycjom w rejonie ulicy Marszałkowskiej19, 
to można wymienić trzy główne projekty, zmieniające jej kształt: wytyczenie placu 
Konstytucji i budowa Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (MDM), poszerzenie 
ulicy i budowa tzw. ściany wschodniej oraz budowa Pałacu Kultury i Nauki i wytyczenie 
placu Defilad20. Działania te miały wpływ na losy pozostających tam budynków, które 
odradzały się i funkcjonowały czasem przez dziesięciolecia.

Lata 1949-1956 to okres wdrażania koncepcji realizmu socjalistycznego. Założenia 
ideowe planu sześcioletniego zakładały przekształcenie miasta w duchu urbanistyki 
sowieckiej: przebudowanie centralnych dzielnic miasta poprzez zastosowanie podobnych 
projektów jak w Moskwie. Jednym z pomysłów był wieżowiec projektu Jana Knothe 
umiejscowiony przy skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich21 – Centralny 
Dom Kultury. Budowla dziwnie przypominała projekt Bohdana Pniewskiego na Świą-
tynię Opatrzności Bożej z 1932 roku22. Budynek, który najbardziej odcisnął piętno 

18 Wstęp do monografii Stanisława Herbsta Ulica Marszałkowska, wydanej w czerwcu 1949 roku, 
[w:] S. Herbst, Ulica…, op. cit., s. 15.

19 O historii poszczególnych budynków na ulicy Marszałkowskiej pisał Jarosław Zieliński. Vide: J. Zieliński, 
Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 10, Warszawa 2004, s. 127-256. Temat poszczególnych 
budynków na Marszałkowskiej podejmował również Ireneusz Zalewski. Vide: I. Zalewski, Echa dawnej 
Warszawy. 100 adresów, Warszawa 2016, s. 57-59, 117-130; idem, Echa dawnej Warszawy. Kolejne 100 
adresów, Warszawa 2016, s. 111-118; idem, Samotność na Marszałkowskiej, „Skarpa Warszawska” 2016, 
nr 11 (92), s. 66-67.

20 O koncepcjach zagospodarowania ulicy Marszałkowskiej w rejonie skrzyżowania z Alejami Jerozolimskimi 
pisał Jarosław Zieliński. Vide: J. Zieliński, Marszałkowska, róg Świętokrzyskiej i okolice, Warszawa 2014, 
s. 101-133.

21 W miejscu dzisiejszej stacji metra Centrum.
22 J. Zieliński, Złota 44…, op. cit., s. 53-54.
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na powojennym wyglądzie ulicy i całego miasta – Pałac Kultury i Nauki – nie 
był ujęty w planie sześcioletnim. Pałac, dar od Józefa Stalina, był wzorowany na 
założeniach architektonicznych Związku Sowieckiego, w którym wybudowano 
w tym czasie siedem tak monumentalnych budynków. Polskie władze nie miały nic 
do powiedzenia w kwestii przyjęcia kłopotliwego prezentu, jednak, jeżeli chodzi 
o lokalizację budynku, opowiedziały się za zbudowaniem go w centrum miasta. 
Uważano, że skupienie wysiłku na budowie ogromnego gmachu poza Śródmieściem 
uniemożliwi odbudowę centrum przez długie lata (rozpatrywano inne lokalizacje 
dla PKiN – okolice Portu Praskiego, plac Puławski, rondo Wiatraczna)23. Niestety 
budowa Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina nie tylko nie ułatwiła odbudowy 
Śródmieścia, ale wręcz zniszczyła wiele zachowanych domów i bezpowrotnie zmieniła 
urbanistykę dzielnicy. Kolejną sprawą, za którą muszą wziąć odpowiedzialność polscy 
architekci, jest skala Pałacu. Autor projektu Lew Rudniew proponował wysokość 
nieprzekraczającą 120 m. Wybudowany w latach 1952-1955 obiekt jest dwukrotnie 
wyższy. Podobnie rozwinięto otoczenie Pałacu – plac Defilad – tworząc gigantyczną 
pustynię, której do dziś nie udało się zabudować. Stosunek władzy do budynku bardzo 
dobrze oddaje decyzja, zakazująca budowy w otoczeniu Pałacu wysokościowców 
w jakikolwiek sposób równoważących jego skalę24.

Warto prześledzić historię poszczególnych budynków, zwłaszcza że wojenne losy 
kamienic na Marszałkowskiej były różne. Wielkomiejska zabudowa południowego 
Śródmieścia i ulicy Marszałkowskiej powstała w latach osiemdziesiątych XIX wieku. 
Było to jedno z najbardziej wyrazistych miejsc Warszawy, które zmieniało się wraz 
z miastem. Powstające kamienice miały indywidualne formy architektoniczne 
i wystroje wnętrz, a znajdujące się w nich restauracje, kawiarnie czy sklepy były 
chętnie odwiedzane przez warszawiaków. Jednym z przykładów była kamienica przy 
Marszałkowskiej 59. Zbudowana między 1888 a 1892 rokiem miała trzy piętra, 
liczne zdobienia i efektowną kopułę. Mieściła się w niej popularna przed wojną 
cukiernia Jana Gajewskiego. Sama kamienica została zniszczona w czasie Powstania 
Warszawskiego, mury zwaliły się do wysokości parteru. We wrześniu 1945 roku 
stosunkowo dobrze zachowany narożnik budynku firma Wacława Koeniga rozebrała 
do poziomu parteru, zostawiając go w takiej formie na kilka lat. Parter szybko został 
zaadaptowany na sklepy. Cały budynek rozebrano pod budowę MDM25. Cukiernia, 
mieszcząca się w kamienicy, również nie została odbudowana i zniknęła z mapy 
Warszawy, jak wiele charakterystycznych miejsc26.

Kolejny budynek, który ucierpiał podczas budowy MDM, mieścił się przy 
Marszałkowskiej 63. Zbudowana w 1896 roku czteropiętrowa kamienica, miała 

23 J. Zieliński, Złota 44…, op. cit., s. 54-55.
24 Ibidem, s. 55.
25 J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Metropolia belle époque, Warszawa 2003, s. 136-138.
26 Wojciech Herbaczyński podaje listę 92 cukierni zniszczonych i  nieodbudowanych po wojnie. Vide: 

W. Herbaczyński, W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich, Warszawa 1983, s. 271-274.
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niepowtarzalny charakter. O jej unikalności świadczyły bogate zdobienia, balustrady 
oraz wieńcząca narożnik kopuła. Budynek został spalony we wrześniu 1939 roku, 
zniszczeniu jednak nie uległy stropy. Po opuszczeniu przez Niemców miasta kamie-
nicę w sposób prowizoryczny wyremontowano. Już w marcu 1946 roku, na wniosek 
kierownika dzielnicy Mieczysława Zawadzkiego, BOS przeprowadziło rozbiórkę 
zniszczonych elementów budynku. Mimo to ocalałe partie były użytkowane przez 
warszawiaków – na dole działały sklepy, a na wyższych piętrach mieszkali ludzie. 
W takim stanie kamienica przetrwała do 1952 roku, wówczas zburzono ją w wyniku 
wytyczenia placu Konstytucji, bezpowrotnie zmieniając nie tylko architektoniczne 
oblicze ulicy, ale także układ urbanistyczny okolicy27.

W albumie Budujemy nowy dom można zobaczyć kamienice spod numerów: 
53, 76 (róg Wilczej) oraz ze skrzyżowania z ulicą Hożą. Wydaje się, że ich stan 
pozwalał na odbudowę28.

Kolejnymi ofiarami powojennych rozbiórek oraz budowy MDM stały się kamie-
nice spod numerów 69 i 71. Zbudowane przed I wojną światową miały eklektyczne fasady 
z elementami renesansowymi. Budynki spalili Niemcy po Powstaniu Warszawskim. 
Początkowo zabezpieczono je, zamurowując okna w fasadach. Na przełomie lipca i sierp-
nia 1946 roku gmachy rozebrano do wysokości parapetów drugiego piętra. Ostatecznie 
budynki zniknęły z tkanki miejskiej w trakcie budowy bloku MDM29.

Na początku lat pięćdziesiątych z warszawskiego krajobrazu zniknęła kamienica 
przy Marszałkowskiej 63 (róg Pięknej) – niezwykle bogato zdobiony dom narożny, który 
nazywano „Pod Syrenami”30. Był to kolejny budynek, który ucierpiał podczas budowy 
MDM. Odcinek ulicy na południe od Alej Jerozolimskich, po wschodniej stronie 
Marszałkowskiej, zdobiła grupa neogotyckich kamienic, z których tylko ta spod numeru 
72, „Kamienica Matiasa Taubenhausa”, przetrwała do naszych czasów31. Kamienica „Pod 
Husarzem” przy ulicy Marszałkowskiej 74 (róg z ulicą Hożą) została rozebrana 13 maja 
1946 roku na zlecenie kierownika dzielnicy Śródmieście Władysława Rudomina oraz 
kierownika Pogotowia Budowlanego BOS Romana Dowgirda. W prace rozbiórkowe 
były zaangażowane różne firmy, między innymi: Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane, 
Spółdzielnia Pracy Budowlanej „Wiek” czy firma rozbiórkowa Wacława Koeniga32. Po 
wschodniej stronie Marszałkowskiej, między Piękną a Koszykową, na odcinku, na 
którym obecnie znajduje się plac Konstytucji, przetrwały tylko budynki spod numerów 
60 i 62, obniżone do poziomu ulicy33. Powojenna fotografia ulicy na północ od Pięknej 
przedstawia dwupiętrowy budynek – pozostałość po rozebranej kamienicy, w której 
mieściła się cukiernia Władysława Fruzińskiego (zwanego królem czekolady). Obecnie 

27 J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Metropolia…, op. cit., s. 139-142.
28 J. S. Majewski, T. Markiewicz, Budujemy nowy dom, Warszawa 2012, s. 104-105.
29 J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Metropolia…, op. cit., s. 143-146.
30 J. Zieliński, Przedwojenne śródmieście Warszawy. Najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2012, s. 53.
31 Ibidem, s. 52.
32 J. S. Majewski, T. Markiewicz, Budujemy…, op. cit., s. 110-111.
33 J. Zieliński, Przedwojenne…, op. cit., s. 54-55.
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znajduje się tutaj poszerzona jezdnia, a na rogu Marszałkowskiej i Wilczej stanął blok 
MDM-u z charakterystycznym zegarem z kurantem34.

Budowa MDM i wytyczenie placu Konstytucji nieodwracalnie zmieniły charak-
ter Śródmieścia Południowego i miały destrukcyjny wpływ na zachowane w większym 
bądź mniejszym stopniu pozostałości przedwojennych budynków. Zmieniły również 
układ urbanistyczny i pozbawiły cały kwartał przedwojennej estetyki.

Kamienice wyburzane były nie tylko z powodu wytyczenia placu Konstytucji 
i budowy bloków MDM-u. Budynek spod numeru 81a, Kamienica „Pod Wesołym 
Satyrem”, zniknął z mapy miasta w wyniku poszerzania ulicy. Zbudowany w latach 
1904-1905 był uznawany za największy na Marszałkowskiej, miał pięć pięter i 42 lokale 
mieszkalne. Wczesnomodernistyczna, bogato zdobiona fasada, którą wieńczył 
sfalowany gzyms35, przetrwała wraz z murami budynku w dość dobrym stanie, 
mimo spłonięcia kamienicy oraz sąsiednich budynków w Powstaniu Warszawskim. 
Rozbiórkę zlecono w czerwcu 1946 roku, w dniach 12-24 czerwca przeprowadziła 
ją firma Wacława Koeniga. Resztki zabudowań zniknęły w 1954 roku36. Kamienice 
spod numerów 79, 81 i 81a były wypalone, jednak fotografie z tamtego okresu 
pokazują, że mimo zniszczeń budynki nadawały się do uratowania37.

Poszerzenia ulicy nie przetrwały zachowane mury neorenesansowej kamienicy 
spod numeru 97 i 97a, rozebrane w 1954 roku38. Rozbudowa nie oszczędziła rów-
nież powstałej w 1892 roku eklektycznej kamienicy z renesansowymi zdobieniami, 
usytuowanej pod numerem 99, u zbiegu z ulicą Nowogrodzką. Miała ona dwa 
trzypiętrowe budynki frontowe i czteropiętrowe oficyny oraz dwie elewacje – dłuższą 
od Marszałkowskiej i krótszą od Nowogrodzkiej. Spłonęła w 1944 roku, a 10 lat 
później zniknęła z panoramy miasta39. Kamienica na rogu ulicy Marszałkowskiej 
oraz Alej Jerozolimskich, tzw. willa Marconiego, przetrwała wojnę w dość dobrym 
stanie, jedynie górne piętra były wypalone. Budynek po wojnie był użytkowany, 
a w połowie lat pięćdziesiątych został wyburzony. Na jego miejscu znajduje się 
poszerzona ulica oraz gmach Cepelii40.

Podobny los spotkał budynek spod numeru 101. Dziewiętnastowieczna 
kamienica, znajdująca się nieopodal Dworca Warszawsko-Wiedeńskiego41, składała 
się z czterech połączonych ze sobą części. O jej wyjątkowości świadczyły m.in. płasko-
rzeźby na elewacji autorstwa Bertla Thorvaldsena. Prawdopodobnie bliskość dworca 
spowodowała, że kamienica uległa dość mocnym uszkodzeniom, które w niedługim 

34 J. S. Majewski, T. Markiewicz, Budujemy…, op. cit., s. 103.
35 Fotografia kamienicy: J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Metropolia…, op. cit., s. 138-142.
36 Ibidem, s. 147-151.
37 J. S. Majewski, T. Markiewicz, Budujemy…, op. cit., s. 110-111.
38 J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Metropolia…, op. cit., s. 152-155.
39 Ibidem, s. 159-162.
40 A. Bojarski, Rozebrać Warszawę, historie niektórych wyburzeń po 1945 roku, Warszawa 2015, s. 46-49.
41 Otoczenie dworca obrazuje fotografia w „Stolicy”, Vide: J. Zieliński, Wielkomiejska Marszałkowska, 

„Stolica” 2019, nr 8-9 (2327-8), s. 33, 35.
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czasie zostały naprawione. W 1944 roku została spalona, jednak zaraz po wojnie 
umiejscowiły się tam sklepy, a nawet cukiernia Lardellego, w której, jako jedynym 
miejscu w ówczesnej Warszawie, była wydzielona sala dla niepalących. Budynek 
zlikwidowano w ramach planu poszerzania ulicy42. Już w 1946 roku rozebrano mury 
trzypiętrowej kamienicy przy Marszałkowskiej 10943, zbudowanej w 1890 roku, 
posiadającej dekoracje, nawiązujące do form włoskiego renesansu i klasycyzmu. 
Spłonęła w czasie Powstania Warszawskiego, chociaż mury przetrwały. Dziś w tym 
miejscu znajduje się poszerzona ulica oraz wejście do stacji metra44.

Bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 roku oraz poszerzania ulicy nie 
przetrzymała kamienica spod numeru 153. Trzypiętrowy budynek zaprojektowany 
w duchu renesansu wyróżniał się wieloma elementami dekoracyjnymi. Oprócz 
charakterystycznego wyglądu kamienica była ważna ze względu na znajdujący 
się w jej wnętrzu sławny salon literacki prowadzony w XIX wieku przez Jadwigę 
Łuszczewską „Deotymę”45.

Budowa PKiN i wytyczenie pl. Defilad były przyczyną zniknięcia kolejnych 
budynków. Ze zniszczonej w czasie Powstania Warszawskiego kamienicy spod 
numeru 113 (róg Złotej 13) zachował się parter (na stropie leżał gruz), na którym 
zaraz po wojnie uruchomiono sklepy. Pod koniec 1946 roku otwarto sklep jubilerski. 
Wacław Auleytner wspomina, że wobec zakazu handlu złotem i brylantami zajęto 
się obrotem srebrem w formie wygrzebanych z gruzów sztućców (często popalo-
nych, pogniecionych, nadających się tylko do przetopienia). Budynek rozebrano 
w 1950 roku46. Skromna, ale elegancka kamienica spod numeru 115, zbudowana 
w 1862 roku, zniszczona w 1944 roku, zniknęła w latach pięćdziesiątych, mimo że na 
parterze znajdowało się wiele sklepów47. Wenta Przybyłowska, wnuczka przedwojennego 
cukiernika prowadzącego zakład w tym budynku, wspomina, że wojnę przetrwał tylko 
parter budynku, błyskawicznie zagospodarowany, jednak rozebrany ze względu na 
budowę PKiN48. Pod numerem 119 zachowała się, prawie nieuszkodzona, kamienica 
z początków XIX wieku, którą rozebrano w 1947 roku. Budynek po wojnie stał się 
symbolem. Mieczysław Fogg 4 marca 1945 roku otworzył tam Cafe Fogg – pierwszy 
po wojnie lokal w Warszawie. Mimo skromnego menu, codziennie odbywały się tam 
koncerty, a warszawiacy zostawiali wiadomości dla swoich poszukiwanych bliskich49.

Na odcinku między Złotą a Chmielną zachowały się trzy budynki, które 
zabezpieczono i przeznaczono do remontu. Najstarszy z nich, spod numeru 114, 

42 J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Metropolia…, op. cit., s. 163-166.
43 Wydaje się, że w 1945 roku mury budynku były dość dobrze zachowane i nadawały się do uprzątnięcia 

i zaadaptowania. Świadczy o tym fotografia z 1945 roku. Vide: M. Stopa, Przed wojną…, op. cit., s. 31.
44 Ibidem, s. 26.
45 J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Metropolia…, op. cit., s. 198-199.
46 M. Stopa, Przed wojną…, op. cit., s. 108-113.
47 J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Metropolia…, op. cit., s. 167-170.
48 M. Stopa, Przed wojną…, op. cit., s. 33-34.
49 Ibidem, s. 36-39.
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powstał w 1830 roku jako fabryka tapet, w dwudziestoleciu zaś funkcjonował w nim 
hotel Metropol, filia cukierni Ziemiańskiej oraz restauracja Pod Bukietem. W kamie-
nicy pod numerem 110 mieściła się apteka Borkowskich, a w budynku nr 112 kino 
Stylowy. Ostatecznie wszystkie wyburzono50.

Między Złotą a Ogrodem Saskim znajdował się Dom Towarzystwa Ubez-
pieczeniowego „Rosja”51 (Marszałkowska 124 – projektu Władysława Marconiego), 
najchętniej fotografowany przed wojną obiekt na Marszałkowskiej52. Obecnie szczątki 
budynku wpasowane są we współczesną architekturę53. W wyniku zniszczeń wojen-
nych pozostały tylko ściany dolnych kondygnacji. Podczas odbudowy gmachu 
Bohdan Lachert zaprojektował je na nowo. Okna dobudowanej części rozmijały 
się z zachowanymi i aby to zamaskować, wykonał ażurową osłonę z gruzobetonu. 
Złośliwi warszawiacy jej zabawny kształt nazwali „budynkiem pod sedesami”54.

Na Marszałkowskiej 127 mieścił się neogotycki dwór, zbudowany w latach 
sześćdziesiątych XVIII wieku. Monika Kusocińska, wnuczka mieszkańców kamienicy, 
wspomina, że jej dziadkowie po upadku Powstania zostawili budynek niezniszczony, 
jednak po powrocie do miasta okazał się on całkowicie wypalony55. W 1946 budynek 
rozebrano do parteru56, a pozostałości ruin usunięto w czasie budowy placu Defilad57. 
Podobny los spotkał kamienicę z klasycyzującą elewacją i żeliwnymi balkonami z lat 
sześćdziesiątych XIX wieku58.

Budynek spod numeru 129 niszczony był już w czasie bombardowań w 1939 roku. 
W czasie okupacji odbudowywany, ostatecznie zburzony podczas Powstania. Po 
wojnie z gruzów wydobyto ciało Eugeniusza Lokajskiego, ps. „Gryf”, fotografa 
dokumentującego miasto w czasie powstańczych walk59.

Pod koniec lat czterdziestych rozebrano czteropiętrową kamienicę Jackow-
skiego, zbudowaną w 1904 roku, charakteryzującą się dwiema bogato zdobionymi 
elewacjami (od ulicy Marszałkowskiej 130 i od ulicy Moniuszki). O jej okazałości 
świadczyły, oprócz licznych detali architektonicznych, dwie kondygnacje przezna-
czone na lokale usługowe i sklepy. Została niemal zupełnie zniszczona w czasie 
bombardowania gmachu PKO w Powstaniu Warszawskim. Od Marszałkowskiej 
zachował się narożnik, którego ruiny rozebrano przed końcem 1946 roku. Później 
na jej miejscu został zbudowany dom handlowy Sezam60.

50 J. Zieliński, Przedwojenne…, op. cit., s. 42.
51 Gmach „Rosji” widać wyraźnie na fotografii, zob. J. Zieliński, Wielkomiejska Marszałkowska, op. cit., s. 33.
52 W albumie Budujemy nowy dom widać stan zachowania gmachu po wojnie. Vide: J. S. Majewski, 

T. Markiewicz, Budujemy…, op. cit., s. 102-103.
53 J. Zieliński, Przedwojenne…, op. cit., s. 40.
54 J. S. Majewski, T. Markiewicz, Budujemy…, op. cit., s. 57.
55 M. Stopa, Przed wojną…, op. cit., s. 43-45.
56 Ibidem, s. 40.
57 J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Metropolia…, op. cit., s. 174-176.
58 Ibidem, s. 177-180.
59 M. Stopa, Przed wojną…, op. cit., s. 46-51.
60 J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Metropolia…, op. cit., s. 181-185.
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Budowy Domów Towarowych Centrum oraz ściany wschodniej nie przetrwały 
pozostałości zbudowanego w latach 1937-1938 gmachu PKO przy Marszałkow-
skiej 13461. We wrześniu 1939 roku mieścił się w nim sztab armii „Warszawa”, a w czasie 
Powstania dowództwo Armii Krajowej „Śródmieście”. Dziewięciopiętrowy budynek 
z żelbetonowym szkieletem został zniszczony w czasie walk powstańczych w 1944 roku. 
Po wojnie rozpisano konkurs na odbudowę i rozbudowę gmachu, jednak jego ruiny, 
które zdobił wielkoformatowy plakat antywojenny, zachowały się do połowy lat 
sześćdziesiątych, kiedy zostały usunięte w związku z budową Domów Centrum62.

Artur Bojarski uważa, że odcinek między Alejami Jerozolimskimi a Królew-
ską uległ największym zniszczeniom w czasie wojny. Mimo to istniała szansa na 
uratowanie śródmiejskiego charakteru okolicy. Jednak projekty architektów BOS, 
Macieja Nowickiego i Tadeusza Iskierki, zakładające w tej okolicy monumentalne 
gmachy użyteczności publicznej oraz bloki mieszkalne, spowodowały, że budynki 
nie były odbudowywane ani remontowane63.

Kamienice znajdujące się pod numerami 148 i 150 zostały zniszczone w 1939 roku. 
Ich ruiny rozebrano pod budowę jednego z bloków MDM. Budynek spod numeru 
150 był wypalony, ale jego mury zachowały się do wysokości drugiego piętra. 
Oba budynki miały swój indywidualny charakter. Pierwszy, wybudowany przed 
1894 rokiem, miał formę nawiązującą do wczesnego renesansu. Przed wojną mieściła 
się w nim redakcja „Kuriera Porannego”. Drugi, zbudowany w 1897 roku, z trzema 
elewacjami frontowymi – od Marszałkowskiej, Kredytowej i placu Zielonego 
(Dąbrowskiego), był utrzymany w duchu renesansu64.

Powyższe przykłady świadczą, że w imię planów urbanistycznych i projektów 
przebudowy ulicy oraz ścisłego centrum miasta zostały wyburzone odradzające się 
kamienice, które przed wojną wyróżniały się niepowtarzalną architekturą.

Inny los spotkał budynek pod numerem 9865. Usytuowany na rogu Alej 
Jerozolimskich i Marszałkowskiej, miał trzy piętra oraz dwie elewacje w stylu rene-
sansowym, bogate w detale architektoniczne. Zagładę przyniosła mu kampania 
wrześniowa – trafiony pociskiem gmach, mocno ucierpiał. Jesienią 1939 roku 
uszkodzone mury zabezpieczono, a witryny sklepowe zamurowano cegłą. Nie-
mniej jednak w 1940 roku do budynku przeniosła się znana warszawska cukiernia 
Szwajcarska66, prowadzona przez Karola Briesemeistera, a na parter powróciły 
sklepy, jubiler i apteka. Po wojnie wyremontowane pozostałości tworzyły parterową 
Marszałkowską, a po jej likwidacji stanął pawilon handlowy. Stan ten utrzymał się 

61 Fotografię wyglądu budynku zob. J. Zieliński, Wielkomiejska Marszałkowska, op. cit., s. 35.
62 J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Lata trzydzieste, Warszawa 2005, s. 103-106.
63 A. Bojarski, Rozebrać…, op. cit., s. 228-235.
64 J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Metropolia…, op. cit., s. 190-197.
65 Fotografia budynku zob. J. Zieliński, Wielkomiejska Marszałkowska, op. cit., s. 35.
66 Cukiernię wraz z całym wyposażeniem w 1951 roku przejęło państwo, a budynek w 1956 roku rozebrano 

i w jego miejsce postawiono przeszklony pawilon handlowy, który ustąpił miejsca hotelowi Forum. 
J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Lata dwudzieste, Warszawa 2004, s. 138-143.
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do lat 1972-1973, kiedy w tym miejscu wybudowano hotel Forum67. Zajął on również 
teren, na którym znajdowała się dziewiętnastowieczna kamienica w stylu eklektycznym ze 
zdobieniami renesansowymi. W latach dwudziestych przebudowała ją firma Siła i Światło. 
Koncern podwyższył budynek o dwie kondygnacje i utrzymał w duchu uproszczonego 
klasycyzmu – z jońskim pseudoportykiem, niską attyką oraz ozdobnymi wazami.

Reporter „Życia Warszawy” w lutym 1945 roku pisał, że na skrzyżowaniu Alej 
Jerozolimskich i Marszałkowskiej zachował się jedynie częściowo zwalony budynek, 
w którym mieściła się restauracja Wiktor68. Zdaniem dziennikarza pierwszymi 
niespalonymi budynkami od skrzyżowania z Alejami Jerozolimskimi były te spod 
numeru 95 oraz 85. Ten pierwszy w lutym 1945 roku był częściowo zamieszkały.

Kamienica spod numeru 81b, w której znajdował się teatr, zachowała się 
w niezłym stanie, a sala teatralna po remoncie nadawała się do wystawiania spek-
takli. Budynek spod numeru 72 pozwalał na zamieszkanie, co też uczynili jego 
przedwojenni mieszkańcy. Okoliczne domy spod numerów: 62, 60, 58 oraz 66 nie 
były spalone, jednak ten ostatni był częściowo zniszczony przez bombę. Budynek 
numer 56 z kinem Imperial także został nieznacznie zniszczony, a sala kinowa, aby 
mogła być użytkowana, wymagała remontu. O dobrym stanie budynku świadczy 
fakt, że siedzibę miała tam warszawska rozgłośnia radiowa. Na rogu Marszałkowskiej 
i Piusa częściowo ocalał dom, w którym znajdowała się cukiernia Pomianowskiego. 
Budynki spod numerów 41 i 43, choć niespalone, wymagały gruntownych remontów. 
W niezłym stanie zachował się gmach Zakładu Ginekologicznego (nr 45)69.

Przedwojenny charakter ulicy najbardziej przypomina odcinek między placem 
Unii Lubelskiej a placem Zbawiciela. W tym miejscu zachowała ona dawną szerokość 
(26 metrów) oraz kilka charakterystycznych elementów, m.in. kościół Najświętszego 
Zbawiciela, który był jednym z mniej zniszczonych obiektów sakralnych Warszawy. 
Brakowało jedynie dachu nad ołtarzem głównym, widoczne były również liczne ślady 
ostrzału artyleryjskiego. Gmach mógł być szybko odbudowany70. Na tym odcinku 
ulica nie została zmieniona w komunikacyjną arterię. Ten fragment Śródmieścia 
w czasie Powstania szybko opanowali Niemcy, dlatego zabudowania zachowały się we 
względnie dobrym stanie. Budynki spod numerów 2, 4 i 6 nie były spalone, wymagały 
jednak gruntownego remontu. Domy spod numeru 14 i 18 zachowały się w niezłym 
stanie71. Nieruchomości spod numerów 19 i 21 miały spalone dachy, jednak stropy 
pozostały całe. W 1948 roku Władysław Panczakiewicz z Wydziału Urbanistyki 
BOS wydał decyzję zezwalającą na odbudowę kamienicy nr 21 do wysokości piątego 
piętra. Jednak już w 1951 roku lokatorów budynku wykwaterowano, a zabudowania 
spod numerów 21 i 23 rozebrano pod budowę socrealistycznego bloku72.

67 J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Lata dwudzieste, op. cit., s. 156-158.
68 Wędrówka po Marszałkowskiej, „Życie Warszawy” 1945, nr 33 (102), s. 4.
69 Ibidem, s. 4.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
72 A. Bojarski, Rozebrać…, op. cit., s. 236.
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Do roku 1951 podobny los spotkał kamienice spod numerów: 25, 29, 31, 33, 
a budynek z posesji nr 19 najpierw obniżono, a później przebudowano73. Okolica 
placu Zbawiciela została dość dobrze zachowana, jednak po wojnie budynki przecho-
dziły remont, który polegał na skuwaniu elewacji i zdobień. Taki los spotkał secesyjną 
kamienicę z Mokotowskiej 12 (budynek znajdował się w pierzei placu Zbawiciela)74.

Wypalony w 1944 roku budynek przy Marszałkowskiej 35, mimo chęci 
odbudowy przez właścicieli, Roman Dowgird przeznaczył w kwietniu 1946 roku do 
rozbiórki. Planowano umieścić tam sklepy, jednak podczas nieudolnie prowadzonej 
rozbiórki, spadające cegły przebiły sklepienie, a to zwiększało koszty adaptacji 
pomieszczeń75.

W dobrym stanie zachował się gmach szpitala Dzieciątka Jezus mieszczący 
się przy skrzyżowaniu z Marszałkowską. Miał nawet szyby, co było ewenementem 
w ówczesnej Warszawie76.

Artur Bojarski uważa, że na odcinku między placem Zbawiciela a Alejami Jero-
zolimskimi zachowało się najwięcej domów nadających się do remontu lub odbudowy77.

Jan Górski twierdzi, że przebudowa Marszałkowskiej była głównym założeniem 
urbanistycznym, które rozwiązywało zagadnienia całego Śródmieścia. Inwestycja, 
tak istotna dla powojennego wyglądu miasta, nie odcisnęła się jednak w pamięci 
warszawiaków jak Trasa W-Z czy odbudowa mostu Poniatowskiego. Przebudowa 
ulicy przebiegała etapami, a plan zagospodarowania zmieniał się wraz z postępującymi 
pracami. Budowa MDM i osiedla Muranów, poszerzanie ulicy poprzez wyburzanie 
zachodniej strony arterii, wytyczenie placu Defilad, placu Konstytucji oraz zabudowa 
ulicy Waryńskiego były rozciągnięte w czasie (ostateczny kształt ulicy Waryńskiego 
to dopiero lata 1966-1967) i niejako „przykryte” innymi inwestycjami (m.in. PKiN). 
Koncepcje zmieniały się także w trakcie budowy. Inwestycje, szczególnie w oko-
licach placu Defilad, powstałe dopiero w połowie lat sześćdziesiątych, znacząco 
różniły się od tych projektowanych w latach czterdziestych. Z tego powodu przez 
blisko dwie powojenne dekady Warszawa miała prowizoryczne centrum, choć nie 
ulega wątpliwości, że skrzyżowanie Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich było 
centralnym punktem miasta78.

Ulica Marszałkowska pozostawała główną ulicą stolicy nawet wtedy, gdy jej 
zabudowa składała się z pospiesznie skleconych parterowych sklepów, za którymi 
piętrzyły się ruiny, a za elegancki niegdyś lokal musiał wystarczyć wypalony tramwaj79.

W październiku 1949 roku w pracowni BOS w Pałacu pod Blachą, po 
zakończeniu budowy Trasy W-Z, zastanawiano się nad dalszymi inwestycjami. 

73 A. Bojarski, Rozebrać…, op. cit., s. 236-239.
74 J. Zieliński, Przedwojenne…, op. cit., s. 59.
75 J. S. Majewski, T. Markiewicz, Budujemy…, op. cit., s. 106-107.
76 Wędrówka po Marszałkowskiej, „Życie Warszawy” 1945, nr 33 (102), s. 4.
77 A. Bojarski, Rozebrać…, op. cit., s. 245.
78 J. Górski, Warszawa w latach…, op. cit., s. 353-355.
79 M. Obarska, MDM między utopią a codziennością, Warszawa 2010, s. 55.
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Koncepcje były różne. Zygmunt Stępiński chciał kontynuować prace na Marienszta-
cie i Bednarskiej, Jan Knothe poszukiwał rozwiązań architektonicznych dla ratusza 
na placu Teatralnym oraz dla gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na placu 
Bankowym. Stanisław Jankowski i Józef Sigalin, związani z Biurem Urbanistycznym 
Warszawy, chcieli pracować nad ogólnym planem miasta, a w szczególności śród-
mieścia, i jakimś większym zespołem urbanistycznym, który by rósł w marzeniach 
i rósł w oczach80. Zdecydowano jednak, aby wobec decyzji o odbudowie Zamku 
Królewskiego szybko rozpocząć prace. Równolegle, kierując się sugestiami mini-
stra budownictwa, inżyniera Romana Piotrowskiego, i prezesa Zakładów Osiedli 
Robotniczych, inżyniera Aleksandra Wolskiego, architekci z BOS przymierzali się 
do budowy osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Marszałkowskiej, które byłoby 
głównym elementem urbanistycznym (choć nie jedynym). W połowie stycznia 
1950 roku BOS skłaniało się ku dwóm poglądom: koncepcjom konserwatorów na 
odbudowę Zamku Królewskiego oraz sugestiom Romana Piotrowskiego i Aleksandra 
Wolskiego w sprawie śródmieścia81. Od tego czasu zaczęło się zbieranie materiałów, 
analiza dotychczasowych opracowań, pomiary terenu oraz pierwsze szkice urbani-
styczne i architektoniczne. Na przełomie stycznia i lutego w mieszkaniu Aleksandra 
Wolskiego wymyślono nazwę nowego zespołu – MDM Marszałkowska Dzielnica 
Mieszkaniowa. Określenie to, podobnie jak termin Trasa W-Z (pierwsza wielka 
powojenna inwestycja), miała być nazwą-hasłem, adekwatną do treści i obszaru, 
często używaną jako symbol.

Pod koniec lutego 1950 roku Pracownia W-Z zmieniła miano i siedzibę. 
Z Pałacu pod Blachą przeniosła się do Pałacu Błękitnego na ulicy Senatorskiej 
(siedziby Zakładu Osiedli Robotniczych, Centralnego Zarządu Biur Projektowych 
– ZOR ). 1 marca 1950 roku ruszyły prace nad MDM82.

Ulica Marszałkowska zmieniała wygląd nie tylko z powodu inwestycji, ale 
również w wyniku likwidowania zdobień. Z wielu budynków, w imię ideologicznych 
uprzedzeń, skuwano dekoracje. Kamienica Rothberga z 1894 roku (róg Marszał-
kowskiej i Wilczej) utraciła efektowną dekorację w stylu gotyckim zaprojektowaną 
przez Stefana Szyllera. Z kamienicy przy placu Zbawiciela, którą uważano za 
wieżowiec i która przetrwała wojnę, administracja budynku w latach czterdziestych 
zbiła elementy dekoracyjne. Przykładem wyjątkowego wandalizmu było zniszczenie 
ceramicznej mozaiki autorstwa Stanisława Jagmina, przedstawiającej leżącego górala83.

Zaprezentowane przykłady działań podejmowanych w powojennej Warszawie 
diametralnie zmieniły obraz nie tylko ulicy Marszałkowskiej, ale i całego miasta. 
Wydaje się, że szczególnie szkodliwe dla mieszkańców oraz dla ekonomii powojen-
nego państwa było blokowanie zaangażowania warszawiaków w odbudowę swoich 

80 J. Sigalin, Warszawa 1944-1980, Z archiwum architekta, t. 2, Warszawa 1986, s. 235.
81 Ibidem, s. 235-236.
82 Ibidem, s. 236.
83 J. S. Majewski, T. Markiewicz, Budujemy…, op. cit., s. 101.
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domów i sklepów w obrębie Marszałkowskiej (odnosiło się to do całego miasta). Jeżeli 
dodać do tego wyburzenie ocalałych albo nadających się do odbudowy domów pod 
inwestycję (często też zupełnie niepotrzebnych, kosztownych i niszczących miasto), 
to pokazuje skalę marnotrawienia środków i zapału mieszkańców.

Odbudowa Warszawy po II wojnie światowej miała dużo aspektów. Wie-
lowątkowość zagadnienia, mnogość zadań i problemów z nich wynikających 
spowodowały, że Warszawa zmieniła swoje oblicze. Decyzje wówczas podejmowane 
miały nieodwracalne skutki. O tym, jak zostało ukształtowane miasto, świadczą słowa 
prof. Stanisława Lorentza. Zapytany o to, czy na odbudowanym Starym Mieście nie 
będzie się czuł jak na makiecie, stwierdził, że nocą przy blasku księżyca dla niego 
będzie to dawna Warszawa. Po latach na kartach wspomnień przyznał, że mylił się, 
ponieważ i w dzień w tym miejscu odczuwa urok dawnej Warszawy84.

Wydaje się, że ulica Marszałkowska nie ma takiej romantycznej historii. Ideo-
logiczne naciski na jej kształt oraz działania opisane w prezentowanym artykule 
pokazują, że prace można było przeprowadzić inaczej, z większym poszanowaniem 
tradycji i historii arterii. Nie zmieniłaby wtedy tak znacznie swojego oblicza.
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STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy zniszczeń Warszawy po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zniszczeń ulicy Marszałkowskiej. Omówiono powojenne inwestycje dotyczące zmieniające 
historyczne oblicze arterii. Przedstawiono losy poszczególnych budynków na tle przemian 
Warszawy w latach 40. i 50. XX wieku.

ABSTRACT

The article concerns the level of destruction of Warsaw just after World War II, with 
particular emphasis on the Marszałkowska Street. Post-war investments regarding 
the historical face of this principal street were discussed. The fate of each particular 
buildings was presented against the background of transformations of Warsaw in the 
1940s and 1950s.

SŁOWA KLUCZOWE:

Warszawa, ulica Marszałkowska, zniszczenia wojenne, Pałac Kultury i Nauki, 
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Poselstwo moskiewskie, wysłane do Chmielnickiego w wielkiej sprawie boskiej, carskiej 
i moskiewskiego narodu, przybyło do Pereasławia 10 stycznia 1654. Jechali Moskale 
swoim obyczajem, leżąc w saniach krytych, jak w łóżkach, pod futrzanymi kołdrami. Szły 
w zimowej zamieci sanie za saniami długim szeregiem, a w nich okolniczowie, strap-
czowie, dworzanie… kniaziowie Romodanowski, Zwenigrodzki, Neswicki, Gorczaków, 
Bołchowski i inni – głośne w Moskwie imiona – a wreszcie wielcy posłowie: bojarzyn 
Wasyl Buturlin, namiestnik twerski, okolniczy Olferiew namiestnik murowski i dumny 
diak Laryon Łopuchin. Za nimi diaki i popy z feretronami i chorągwiami – pisał 
w swojej pracy już z górą 100 lat temu Ludwik Kubala1. Zacnych gości przed 
murami miasta witał, w imieniu nieobecnego wówczas w Perejasławiu hetmana 
zaporoskiego, pułkownik perejasławski Paweł Tetera, na czele sześciu sotni Kozaków 
ze sztandarami, przy dźwiękach piszczałek i bębnów oraz sporego zapewne tłumku 
gapiów, nieprzypuszczających wtedy jeszcze, kogo przyjmują do swojego domu2. Sam 
Bohdan Chmielnicki, przebywający w tym czasie w Czehryniu3, przybył do Pereja-
sławia dopiero 16 stycznia wieczorem, następnego dnia zaś dotarł tam również pisarz 

1 Cyt. za: L. Kubala, Wojna moskiewska 1654-1655, Warszawa 1910, [reprint Poznań 2004], s.  47. 
Vide: J. Jerlicz, Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza, z  rękopismu wydał K.W. Wójcicki, t. 1, 
Warszawa 1853, s. 153-154; M. Грушевский, Історія України – Руси, t. 9, cz. I-II, Нью – Йорк 
1957, s. 728 i nast.

2 Wypada wspomnieć, że nieco późniejszą datę przybycia poselstwa moskiewskiego do Perejasławia 
(11 stycznia 1654 roku) podaje Janusz Kaczmarczyk. Vide: J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, Wrocław 

– Warszawa – Kraków et al. 1988, s. 212; A. Haratym, Paweł Tetera hetman na Prawobrzeżu (po 1620- 
-1671), [w:] Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej, red. P. Kroll, M. Nagielski, M. Wagner, 
Zabrze 2010, s.  304-305; L. Kubala, Wojna moskiewska…, op. cit., s.  48; B.  A. Голобуцкий, 
Освободительная война украинского народа под руководством Хмельницкого (1648-1654 г г), 
Москва 1954, s. 127-128.

3 M. Nagielski, Bohdan Chmielnicki hetman wojska zaporoskiego (1595-1657), [w:] Hetmani zaporoscy…, 
op. cit., s. 244-245.
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generalny Iwan Wyhowski4 i większość starszyzny kozackiej5. Tego też dnia (17 stycz-
nia 1654 roku) wieczorem doszło do pierwszego spotkania hetmana zaporoskiego 
z wysłannikiem carskim Wasylem Buturlinem6. Jednak do żadnych poważniejszych 
rozmów wówczas nie doszło, a sam Buturlin nie miał Chmielnickiemu w zasadzie nic 
do powiedzenia i ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że jutro wręczy mu carską 
gramotę, po czym wszyscy udadzą się do cerkwi, gdzie hetman z pułkownikami i całą 
starszyzną złożą przysięgę na wierność carowi Aleksemu Michajłowiczowi. Akt ten 
miał ostatecznie przypieczętować przejście wojska zaporoskiego i jego wodza pod 
panowanie rosyjskiego władcy7. I było to właściwie wszystko, co Chmielnicki usłyszał 
w ten szczególny styczniowy wieczór od swojego znamienitego gościa.

Jak upłynęła ta wyjątkowa noc hetmanowi kozackiemu? Janusz Kaczmarczyk 
pisze, że na naradzie ze starszyzną, przy czym obrady miały się przeciągnąć aż do 
godzin przedpołudniowych dnia następnego8. Inaczej nieco przedstawia to zdarzenie 
Ludwik Kubala, według którego narada odbyła się dopiero rano 18 stycznia i raczej 
tę wersję przyjęła większość historyków w swoich opracowaniach9. Może więc 
główną część obrad poprzedziła dyskusja w bardzo wąskim gronie, najbliższym 
hetmanowi? To oczywiście możliwe – sprawa była poważna i wymagała jeszcze raz 
gruntownego przemyślenia.

Zanim jednak doszło do opisywanych wydarzeń, Bohdan Chmielnicki uciekł 
na Sicz i zawarł tam sojusz wojskowy z Tatarami, który szybko okazał się dla koza-
ckiego wodza twardym dyktatem, rujnującym ponadto niemiłosiernie Ukrainę10. 
Niezaprzeczalnie więc Chmielnicki od samego początku swojej powstańczej drogi 
zwracał tęskne spojrzenia w kierunku Rosji11. Już wówczas, w pisanych do Aleksego 

4 Iwan (Jan) Wyhowski to niezwykle ciekawa postać w latach powstania 1648 r., człowiek, który z jeńca 
wziętego nad Żółtymi Wodami, awansował szybko do najwyższych godności w  szeregach Wojska 
Zaporoskiego. Vide: P. Kroll, Iwan (Jan) Wyhowski hetman zaporoski (ok. 1616-1664), [w:] Hetmani 
zaporoscy…, op. cit., s. 254-276.

5 W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław – Warszawa – Kraków 2001, s. 106.
6 Д. Дорошенко, Нарис історії України, t. 2, Мюнхен 1966, s. 34; B. A. Голобуцкий, Освободи- 

тельная война…, op. cit., s. 128.
7 J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 212.
8 Ibidem, s. 212. Vide: Д. Дорошенко, Нарис історії України, op. cit., s. 34.
9 L. Kubala, Wojna moskiewska…, op. cit., s.  49; W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., s.  106; 

M. Kosman, Na tropach bohaterów Trylogii, Warszawa 1973, s. 68; M. Franz, Idea państwa kozackiego na 
ziemiach ukrainnych w XVI-XVII wieku, Toruń 2007, s. 320-321; B. A. Голобуцкий, Освободительная 
война…, op. cit., s. 128; Д. Дорошенко, Нарис історії України, op. cit., s. 34.

10 W. Kucharski, Jeszcze raz o genezie powstania Bohdana Chmielnickiego. Zarys historii konfliktu, „Studia 
i  Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, [„SiM”], 2015, 
nr 2 (4), s. 159 i nast.; idem, Sojusz Bohdana Chmielnickiego z chanem Islamem Gerejem III (ok. 13 marca 
1648 r.), „SiM” 2014, nr 2, s. 27 i nast.

11  I. Огієнко, Бoгдaн Хмeльницький, Київ 2004, s. 100; I. П. Kрип’якевич, Бoгдaн Хмeльницький, 
Киiв 1954, s. 191; В. А. Смолій, В. С. Степанков, Богдан Хмельницький. Соціально – політічний 
портрет, Київ 1993, s.  160-172, 203, 234, 242; 1652 г. сентября 12. – Письмо смоленского 
хорунжего Храповицкого c сообщением o русско – польских отношениях u переговорах Богдана 
Хмельницкого c русским правительством o воссоединении Украины c Россией, [w:] Документы 
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Michajłowicza listach (a trochę się ich zachowało), Bohdan Chmielnicki w zamian za 
pomoc oferował poddaństwo Ukrainy (do czego nie miał żadnego prawa). Zwrot: pod 
carską rękę prawosławnego gosudara przewija się w tych pismach wyjątkowo często, co 
nadaje im wręcz błagalnego charakteru12. Jednakże Rosja, nieprzychylna początkowo 
powstaniu kozackiemu na Ukrainie, zachowywała wstrzemięźliwość, a car na prośby 
Chmielnickiego pozostawał głuchy13. Powodów było kilka. Po pierwsze, Rzeczpospolita 
jawiła się wówczas jako państwo stosunkowo silne i niewskazane raczej było zbyt 
pochopne mieszanie się w jej wewnętrzne sprawy14. Po drugie, Rosja sama przeżywała 
podobne problemy i obawiała się przerzucenia powstańczego ognia na własne teryto-
rium15. Zbigniew Wójcik dodaje jeszcze, że w latach 1648-1649 poważny wpływ na 
stanowisko Rosji miały plany dynastyczne Romanowów w Polsce16. I wreszcie nie 

об освободительной войне украинского народа 1648-1654 г. г., состав. А. З. Барабой, И. Ј. Бутич, 
А. Н. Катренко, Е. С. Компан, peд. П. П. Гудзенко, А. К. Касименко, С. Д. Пилькевнч, Kиeв 1965, 
s. 646-648; Punkta sekretnej relaciey tego, który z listem Chmielnickiego przyjechał, [w:] Ojczyste spominki 
w pismach do dziejów dawnej Polski. Diariusze, Relacje, Pamiętniki itp., służyć mogące do objaśnienia 
dziejów krajowych tudzież listy historyczne do panowania królów Jana Kazimierza i Michała Korybuta oraz 
listy Jana Sobieskiego Marszałka i Hetmana Wielkiego Koronnego, z rękopismów zebrane przez Ambrożego 
Grabowskiego, t. 2, Kraków 1845, s.  36-37; F. Rawita-Gawroński, Hetman kozacki B.  Chmielnicki. 
Szkic historyczny jego życia i walk, Lwów 1914, s. 33; J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 90 
i nast.; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986, s. 14-15.

12 1648 рік 8 червня. Лист Богдана Хмельницького до царя Олексія Михайловича, [w:] 
Історія України в документах і матеріалах. Визвольна боротьба українського народу 
проти гніту шляхетської Польщі і приєднання України до Росії (1569-1654 роки), склали: 
М.  Н.  Петровський, В. К. Путілов, t. III, Київ 1941, s.  129-130; 1649 рік. 8 лютого. Лист 
Богдана Хмельницького до російського царя Олексія Михайловича, [w:] ibidem, s.  158-159; 
1649 рік. 3 травня. Лист Богдана Хмельницького до царя Олексія Михайловича, надісланий 
з чигиринським полковником Федором Вешняком, [w:] ibidem, s.  175-176; 1649, лютого 
8 (18). Переяслав. – Лист до Олексія Михайловича з висловленням подяки за присилку гінця 
Василя Михайлова та з проханням подати допомогу в боротьбі проти польських військ, [w:] 
Документи Богдана Хмельницького, упорядники: І. Крип’якевич, І. Бутич, Київ 1961, s. 94-95; 
1649, квітня 22 (травня 2). Чигирин. – Лист до Олексія Михайловича з проханням подати 
допомогу проти польських військ та з подякою за дозвіл вілько торгувати в прикордонних 
російськиих землях, [w:] ibidem, s. 115-116; 1649, травня 3 (13). Чигирин. – Лист до Олексія 
Михайловича з повідомленням про посольство Федора Вешняка та побажанням, щоб цар 
став володарем України, [w:] ibidem, s.  117-118; 1649, листопада 26 (грудня 6). Чигирин. – 
Лист до царя Олексія Михайловича про вдержання татар вид походу на російські земяі та 
з подякою за посольство Григорія Неронова, [w:] ibidem, s.  150; 1651, березня 19 (29). Біла 
Церква. – Лист до Олексія Михайловича про бажання возз’єднати Україну з Росією, [w:] 
ibidem, s. 215-216; 1653, березня 23 (квітня 2). Чигирин. – Лист до Олексія Михайловича про 
наступ польських військ і мету посольства Кіндрата Бурлаяя та Силуяна Мужиловського 
в Москву, [w:] ibidem, s. 285-287.

13 I. Огієнко, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s. 100 i nast.; Д. Дорошенко, Нарис історії України, 
op.  cit., s.  33; I. П. Kрип’якевич, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s.  172; В.  А. Смолій, 
В. С. Степанков, Богдан Хмельницький…, op. cit., s. 172 i nast.; N. Jakowenko, Historia Ukrainy od 
czasów najdawniejszych do końca XVII wieku, Lublin 2000, s. 238.

14 W. Konopczyński, Dzieje…, op. cit., s. 14.
15 Z. Wójcik, Wojny kozackie w dawnej Polsce, Kraków 1989, s. 78; N. Jakowenko, Historia Ukrainy…, 

op. cit., s. 238-239; W. Kucharski, Sojusz Bohdana Chmielnickiego…, op. cit., s. 28.
16 Z. Wójcik, Wojny kozackie…, op. cit., s. 78.
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wierzono być może początkowo na Kremlu w jakikolwiek sukces Bohdana Zenobiusza 
i sądzono, że żywot i tego powstania kozackiego będzie podobny do poprzednich, 
czyli zakończy się jego upadkiem17. Przyjęto więc pozycję wyczekiwania i bacznego 
obserwowania, co dalej z tego wyniknie.

Chmielnicki zaczął jednak odnosić sukcesy, a to stawiało cały problem w zupeł-
nie innym świetle. Żółte Wody, Korsuń, Piławce i wreszcie wdarcie się Chmielnickiego 
na rdzenne ziemie Rzeczypospolitej dawały już dużo do myślenia18. Obnażały też 

17 M. Franz, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku. Geneza i charakter, Toruń 2002, s. 185 
i nast.; A. Sterniczuk, Pierwsze bunty kozackie w końcu XVI wieku, [w:] Od Żółkiewskiego i Kosińskiego 
do Piłsudskiego i Petlury. Z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVI do XX wieku, red. J. Wojtasik, 
Warszawa 2000, s. 18 i nast.; Z. Wójcik, Wojny kozackie…, op. cit., s. 14 i nast.

18 1648, травня 9. – Табір під Чигирином. – Лист невідомого польського шляхтича до невідомої 
високопоставленої особи Речі Посполитої, [w:] Джерела з історії Національно визвольної 
війни українського народу 1648-1658 рр., t. 1 (1648-1649 pp.), упорядник Ю. Mицик, ред. 
В. А.  Брехуненко, Д. В. Бурім, О. О. Маврін et al., Kиїв 2012, s.  14; 1648, після 13  травня. 

– Лист невідомого шляхтича до невідомого, [w:] ibidem, s.  16-17; 1648, травня 17. – Табір 
коронних військ під Черкасами. – Лист великого коронного гетьмана Миколи Потоцького 
до гнезненського архієпископа Мацея Лубенського, [w:] ibidem, s.  19-20; 1648, травня 20. 

– Черкаси. – Новина, [w:] ibidem, s.  21; 1648, травня 20. – З-під Черкас. – Лист поручника 
Клобуковського до брацлавського воєводи A. Киселя, [w:] ibidem, s. 22-23; 1648, травня 20 (?). – 
Табір коронних військ під Черкасами. – Лист шляхтича Бельхацького до невідомого, [w:] ibidem, 
s. 24-25; 1648, травня 21. – Підгірці. – Новина, [w:] ibidem, s. 27-28; 1648, травня 26. – Лист 
коронного підчашого M. Oстророга до коронного канцлера Є. Oссолінського, [w:] ibidem, s. 28; 
1648, травня 26. – Бар. – Лист невідомого до шляхтича Рузвицького (?), [w:] ibidem, s. 28-29; 
1648, після 26 травня. – Лист невідомого шляхтича з частини пана Сенявського невідомого, 
[w:] ibidem, s.  32; 1648, після 26 травня. – Лист Єнджея Конецпольського, писаря польного 
коронного, до невідомого, [w:] ibidem, s. 35; 1648, після 26 травня. – Реляція ігумена Яна Карла 
Чолганського до князя Домініка Заславського, [w:] ibidem, s. 37-38; 1648, червня 3. – Полонне 
(?). – Лист шляхтича Пеславського до невідомого, [w:] ibidem, s. 43; 1648, червня 4. – Львів. – 
Лист коронного підчашого Mиколая Oстророга до коронного канцлера Єжі Oссолінського, [w:] 
ibidem, s. 45-47; 1648, червень – Лист Aнджея Конецпольського, писаря польного коронного, до 
невідомого з повідомленням про розгром польських військ на Жовттих Водах і під Корсунем та 
поширення повстання, [w:] ibidem, s. 76; 1648, вересня 23. – Табір коронних військ. – Донесення 
ротмістра Заборовського невідомому, [w:] ibidem, s.  161-162; 1648, вересень. – щоденник 
Пилявецької битви, [w:] ibidem, s. 164-167; 1648, листопада 24. – Варшава. – Лист невідомого 
до невідомого, [w:] ibidem, s. 171; I. П. Kрип’якевич, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s. 125 i nast.; 
Д. Дорошенко, Нарис історії України, op. cit., s. 12 i nast.; Wiadomości z Ukrainy, niewiadomego 
źródła, [w:] J. Michałowski, Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego 
Księga Pamiętnicza z dawnego rękopisma będącego własnością Ludwika Hr. Morsztyna wydana staraniem 
i  nakładem C. K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Kraków 1864, s.  17; Krzysztof Rajecki 
(sługa) do Krzysztofa Lubomirskiego Starosty Sandeckiego, [w:] ibidem, s. 17-20; Relacya o pogromieniu 
Hetmanów pod Korsuniem, [w:] ibidem, s. 20-24; W. Łoś, Pamiętniki Łosia towarzysza chorągwi pancernej 
Władysława margrabi Myszkowskiego wojewody krakowskiego, obejmujące wydarzenia od r. 1646 do 1667 
z rękopismu współczesnego dochowanego w zamku podhoreckim wydane, Kraków 1858, s. 2-3; Z dziejów 
Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowicza, Paulina Święcickiego i Tadeusza Rylskiego, 
red. W. Lipiński, Kijów 1912, s. 368 i nast.; N. Jakowenko, Historia Ukrainy…, op. cit., s. 219 i nast.; 
M. Korduba, Chmielnicki Bohdan Zenobi, [w:] Polski słownik biograficzny, [dalej: PSB], t. 3, Kraków 
1937, s. 330; W. A., Serczyk, Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651, Warszawa 2007, 
s. 60 i nast.; M. Nagielski, Bohdan Chmielnicki hetman wojska zaporoskiego (1595-1657), [w:] Hetmani 
zaporoscy…, op. cit., s. 228 i nast.; A. B. Pernal, Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki 



87

Perejasław – styczeń 1654 roku...

słabość państwa polsko-litewskiego, które dotąd posiadało status mocarstwa19. 
Słusznie więc zauważają historycy, że Chmielnicki, wskakując na konia, po prostu 
go przeskoczył20. Krótko mówiąc, sam wódz kozacki musiał być nie mniej (a raczej 
nawet bardziej) zaskoczony pasmem swoich sukcesów niż postronni obserwatorzy 
tamtych zdarzeń. Nic zatem dziwnego, że wkrótce prośby (a może wypadałoby już 
powiedzieć propozycje) Chmielnickiego nabierały atrakcyjności i stawały się dla 
Moskwy coraz bardziej kuszące21.

Już w 1649 roku Aleksy Michajłowicz zezwolił ewentualnym uciekinierom 
kozackim osiedlać się na swojej ziemi, gdyby bieg wypadków na Ukrainie przybrał dla 
nich niekorzystny obrót22. W następnym roku (1650) do Polski przybyło poselstwo 
moskiewskie z Jurijem Puszkinem na czele23. Poseł carski otwarcie już w imieniu 
swojego mocodawcy domagał się od strony polskiej zwrotu Smoleńska24 oraz 
zapłacenia kontrybucji w wysokości pół miliona złotych na rzecz państwa carów25. 
Aleksy Michajłowicz, co nie ulega wątpliwości, wprost groził wojną26. Wypada też 
wspomnieć, że jeszcze w tym samym roku Bohdan Chmielnicki kilkakrotnie prosił 
cara o wzięcie pod swoją opiekę Kozaczyzny. Listy hetmańskie wozili do Moskwy, m.
in.: kupcy – Antonow i Samojłow, mnich Suchanow i poseł carski Unkowski27. 
Apetyty Moskwy poskromiło, choć tylko na krótki czas, Beresteczko (1651), gdzie 

dyplomatyczne w  latach 1648-1659, Kraków 2010, s. 45 i nast.; E. Razin, Historia sztuki wojennej, 
t. 3, Warszawa 1964, s. 286 i nast.; W. Kucharski, Rozbicie armii koronnej w działaniach wojennych 
1648 r., „Studia z Dziejów Wojskowości”, [dalej: „SzDW”], 2015, t. 4, s. 57 i nast.; M. Franz, 
Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej…, op. cit., s. 212 i nast.; W. Majewski, Powstanie Chmielnickiego 
(1648-1653), [w:] Od Żółkiewskiego i Kosińskiego…, op. cit., s. 56 i nast.; Z. Wójcik, Wojny kozackie…, 
op. cit., s. 61 i nast.

19 Dziejów Polski blaski i cienie, praca zbiorowa, Warszawa 1968, s. 264 i nast.; W. Konopczyński, Dzieje…, 
op. cit., s. 12 i nast.; M. Kosman, Na tropach bohaterów…, op. cit., s. 66; W. Kucharski, Jeszcze raz 
o genezie…, op. cit., s. 159. Vide: 1649, травня 24. – Табір біля Купілі. – Лист від шляхтича 
Жечицького до львівського підсудка Яна Виджги, [w:] Джерела…, op. cit., t. 1, s. 225-226; 1649, 
травня 24. – Переворськ. – Лист шляхтича Жечицького до львівського підсудка Яна Виджги, 
[w:] ibidem, s. 226; 1649, травня 27. – Табір коронних військ біля Купілі. – Новина, [w:] ibidem, 
s. 228-229; 1649 (?), червня 26. – Костянтинів. – Лист шляхтича Самуеля Свєжовського до 
коронного підчашого Миколая Остророга, [w:] ibidem, s. 260.

20 A. B. Pernal, Rzeczpospolita…, op. cit., s. 45.
21 B. A. Голобуцкий, Освободительная война…, op. cit., s. 83 i nast.; Д. Дорошенко, Нарис історії 

України, op. cit., s. 33 i nast.; Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza, Wrocław – Warszawa – Kraków 2004, s. 106.
22 M. Kosman, Na tropach bohaterów…, op. cit., s. 67-68.
23 B. A. Голобуцкий, Освободительная война…, op. cit., s. 92 i nast.; F. Rawita-Gawroński, Hetman 

kozacki…, op. cit., s. 58; W. Konopczyński, Dzieje…, op. cit., s. 14.
24 Smoleńsk przeszedł w  ręce polskie na mocy rozejmu dywilińskiego, podpisanego z  Rosją 11 XII 

1618 r., co potwierdzały również warunki pokoju polanowskiego, podpisanego 14 VI 1634 r. Vide: 
M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2002, s. 459, 479-480.

25 W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., s. 100. Vide: 1650 г. марта 20-28. – Реляция o переговорах 
русских послов c польскими сенаторами по вопросу привлечения к ответственности 
И.  Вишневецкого, H. Потоцкого и др. лиц, виновных в нарушении договора между Россией 
u Речью Посполитой, [w:] Документы об освободительной войне…, op. cit., s. 317-320.

26 W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., s. 100-101.
27 Ibidem, s. 101.
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wojska koronne rozgromiły armię kozacko-tatarską, ale już w następnym roku (1652), 
po klęsce wojsk polskich pod Batohem, sytuacja wróciła do poprzedniego stanu28. 
Hetman zaporoski kusił więc dalej swojego potencjalnego dobroczyńcę, aż ten w końcu 
podpisał stosowny dekret odnośnie do próśb Chmielnickiego (22 czerwca 1653 roku). 
Wkrótce też Sobór Ziemski (1 października 1653 roku) ogłosił przyjęcie Bohdana 
Chmielnickiego i całego wojska zaporoskiego wraz z miastami i ziemiami pod carskie 
berło29. Tak wyglądała droga Bohdana Zenobiusza (szkicując całą rzecz w możliwie 
największym uproszczeniu) pod opiekuńcze skrzydła prawosławnego gosudara.

* * *

Wracając do Perejasławia, gdzie pod przewodnictwem Chmielnickiego toczyła się 
narada starszyzny kozackiej. Od sześciu już lat żyjemy bez króla – tłumaczył hetman 
zaporoski zebranym na radzie 18 stycznia30. Było to oczywiście ewidentną nieprawdą, 
Jan Kazimierz bowiem został wybrany na króla Polski jeszcze w 1648 roku, przy 

28 W. Łoś, Pamiętniki…, op. cit., s. 4-6; J. Jerlicz, Latopisiec…, op. cit., s. 121 i nast.; Z obozu za Beresteczkiem. 
Dnia 11 Julij r. 1652., [w:] Ojczyste spominki…, op. cit., s. 78-82; List Mikołaja Gieczyńskiego towarzysza 
wojskowego do xsiędza Jędrzeja Leszczyńskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, o porażce wojska naszego. 
Bitwa pod Batohem, roku 1652, [w:] ibidem, s. 82-84; Z. Wójcik, Wojny kozackie…, op. cit., s. 78; 
F. Rawita-Gawroński, Hetman kozacki…, op. cit., s. 62 i nast.; W. Konopczyński, Dzieje…, op. cit., 
s. 14; M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, Kraków 1929, [reprint Poznań 2006], s. 100 i nast.; 
R. Romański, Beresteczko 1651, Warszawa 1994, s. 140 i nast.; W. J. Długołęcki, Batoh 1652, Warszawa 
1995, s. 127 i nast.; L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, Warszawa 1978, s. 172 i nast.; Z. Wójcik, Jan 
Kazimierz Waza, op. cit., s. 107; E. Razin, Historia sztuki wojennej, op. cit., s. 305 i nast.; N. Jakowenko, 
Historia Ukrainy…, op. cit., s. 226 i nast.; M. Грушевский, Історія України – Руси, op. cit., s. 257-
441; B. A. Голобуцкий, Освободительная война…, op. cit., s.  103-118; Д. Дорошенко, Нарис 
історії України, op. cit., s. 28 i nast.; I. П. Kрип’якевич, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s. 180-
190; В.  А. Смолій, В.  С. Степанков, Українська національна ревoлюція XVII ст. (1648-1676 
pp.), t.  7, Київ 1999, s.  132 i  nast.; idem, Богдан Хмельницький…, op. cit., s.  260 i  nast.; 1651, 
квітня 12 – серпня 30. – Щоденник Берестецької битви, [w:] Джерела з історії Національно 
визвольної війни українського народу 1648-1658 рр., t. 2 (1650-1651 pp.), упорядник Ю. Mицик, 
ред. В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім, О. О. Маврін et al., Kиїв 2012, s. 267-280; 1652 р., не раніше 
6 червня. – Конфесата полоненого повсанця A. Савраного, що містить свідчення про дії 
козацько – українських військ на Поділлі, [w:] Джерела з історії Національно визвольної 
війни українського народу 1648-1658 рр., t. 3 (1651-1654 pp.), упорядник Ю. Mицик, ред. 
В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім, О. О. Маврін et al., Kиїв 2014, s. 37-38; 1646-1655 гг. – Хроника 
событий 1646-1655 гг., составленнaя польским шляхтичем, [w:] ibidem, s. 10.

29 Encyklopedia Wojskowa, red. O. Laskowski, t. 6, Warszawa 1937, s.  292; J. Kaczmarczyk, Bohdan 
Chmielnicki, op. cit., s. 157; L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, op. cit., s. 179; M. Franz, Idea państwa 
kozackiego…, op. cit., s.  320; W. Konopczyński, Dzieje…, op. cit., s.  15; W. A. Serczyk, Historia 
Ukrainy, op. cit., s. 105; A. B. Pernal, Rzeczpospolita…, op. cit., s. 126; Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza, 
op. cit., s. 107; N. Jakowenko, Historia Ukrainy…, op. cit., s. 239; I. Огієнко, Бoгдaн Хмeльницький, 
op. cit., s. 103; Д. Дорошенко, Нарис історії України, op. cit., s. 34; M. Грушевский, Історія 
України – Руси, op. cit., s. 609 i nast.

30 M. Kosman, Na tropach bohaterów…, op. cit., s. 68; A. B. Pernal, Rzeczpospolita…, op. cit., s. 126; 
W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., s. 106.
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silnym nacisku, jak twierdzi wielu badaczy, samego hetmana kozackiego, gdy ten 
stał z wojskiem pod murami Zamościa31.

Przebieg samej rady perejasławskiej plastycznie nakreślił, wspomniany już, 
Ludwik Kubala. W przekazie historyka rozpoczął ją hetman zaporoski w podniosłym 
duchu następującymi słowami: Panowie pułkownicy, assawułowie, setnicy i wszystko 
wojsko zaporoskie i wszyscy prawosławni chrześcianie, wiadomo wam, jak nas Bóg 
wyswobodził z rąk wrogów, gnębiących cerkiew bożą, i że już sześć lat żyjemy bez pana 
w nieustannej wojnie z ciemięzcami naszymi, którzy chcą wykorzenić cerkiew bożą, aby 
imię ruskie nie istniało na ziemi naszej, co nam już dokuczyło i widzim, że nie możemy 
dłużej żyć bez cara. Dlategośmy was dziś zwołali na radę, jawną całemu narodowi, abyście 
z nami obrali hospodara z pomiędzy czterech panów, kogo zechcecie. Pierwszy jest sułtan 
turecki, który kilkakrotnie przez posłów swoich przyzywał nas do siebie; drugi han tatarski, 
trzeci król polski, który, gdy zechcemy i teraz nas do dawnej łaski przyjąć może; czwarty 
jest prawosławny car, którego my już sześć lat nieustannie do siebie wołamy. Z tych, kogo 
chcecie, wybierajcie. Sułtan turecki jest bisurmanin. Wszystkim wiadomo, jaką bracia 
nasi, prawosławni chrześcijanie, Grecy, cierpią niewolę i w jakim są od bezbożnych 
uciśnieniu. Krymski han także bisurmanin, z którymeśmy z musu przyjaźń zawarli. 
Wiecie, jaki nieznośny ciężar wzięliśmy na siebie. Jaka zaś niewola, jakie niemiłosierne 
krwi chrześciańskiej przelanie i od polskich panów uciśnienia, nie potrzeba przypominać, 
sami wiecie, że więcej żyda i psa, niż chreścianina brata naszego, cenili. A prawosławny 
car jednej z nami wiary, użaliwszy się naszej prawosławnej cerkwi, po sześcioletnich 
prośbach naszych skłonił ku nam teraz miłościwe serce i posłów swoich przysłać raczył, 
i my, krom jego carskiej ręki, lepszej przystani nie obierzem, a kto się z nami nie zgadza, 
temu, gdzie chce, wolna droga. A po tych słowach czerń zakrzyknęła, że woli pod ręką 
prawosławnego cara umierać, niż żyć pod władzą poganina. Potem pułkownik Tetera, 
obchodząc koło, pytał na wszystkie strony, czy się wszyscy na to zgadzają, a hetman 
usłyszawszy jednomyślną odpowiedź, zawołał: Tak się też stanie, niech nas Bóg wzmocni 
pod carską potężną ręką32. Rzecz się dokonała, decyzja zapadła33.

W wersji przedstawionej przez Ludwika Kubalę warto zwrócić uwagę na kilka 
podstawowych problemów. Już samo zaprezentowanie potencjalnych kandydatów na 
ewentualnych protektorów Kozaczyzny sugeruje z góry, kogo zebrani powinni wybrać34. 

31 M. Markiewicz, Historia Polski…, op. cit., s.  502 i  nast.; W. A., Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, 
op. cit., s.  166 i  nast.; M. Kosman, Na tropach bohaterów…, op. cit., s.  68, przyp. 1; M. Spórna, 
P. Wierzbicki, Słownik władców Polski i pretendentów do tronu polskiego, Kraków 2003, s. 198 i nast.; 
Z dziejów Ukrainy…, op. cit., s. 388; W. Kucharski, Rzeczpospolita w obliczu wojny domowej 1648-1649 r. 
Zabiegi dyplomatyczne, przygotowania wojskowe, „SzDW” 2014, t. 3, s. 72 i nast.; idem, Rozbicie armii 
koronnej…, op. cit., s. 89-91.

32 Cyt. za: L. Kubala, Wojna moskiewska…, op. cit., s. 50-51. Vide: J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, 
op. cit., s. 212 i nast.; W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., s. 106; A. B. Pernal, Rzeczpospolita…, 
op. cit., s. 126.

33 B. A. Голобуцкий, Освободительная война…, op. cit., s. 128-129; Д. Дорошенко, Нарис історії 
України, op. cit., s. 34; N. Jakowenko, Historia Ukrainy…, op. cit., s. 240-241.

34 Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza, op. cit., s. 107.
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Sułtan turecki i krymski chan to bisurmanie, gnębiciele narodów chrześcijańskich. 
Dodać należy, że wiara dla ludzi żyjących w XVII wieku miała ogromne znaczenie, 
dużo większe niż obecnie. Ponadto Turcja to od wielu lat zaprzysięgły wróg Kozaków, 
podobnie zresztą jak Tatarzy, których pomimo zawartego z nimi sojuszu, postrzegano 
nadal na Ukrainie jako bezlitosnych agresorów wybierających bez skrupułów jasyr 
z ziem ruskich35. Chmielnicki doskonale o tym wiedział. Wiedział też, że tryby tak 
potężnej machiny, którą sam wprawił w ruch, nie ruszyłyby z takim rozmachem 
dla prywatnej zemsty jednego człowieka, a taki był pierwotnie motyw działania 
Chmielnickiego36. Do tego potrzeba było czegoś znacznie większego, zrozumiałego 
dla pospolitego ludu. Potrzeba było idei i Chmielnicki taką stworzył37. Ideą tą 
była obrona prawosławnej wiary, co sam Chmielnicki mocno i przy każdej okazji 
podkreślał38. Alians z państwami muzułmańskimi Turcją i Chanatem Krymskim 
zupełnie nie pasował do tego schematu39. Przedstawieni przez Chmielnickiego 
w takim świetle – zarówno sułtan, jak i chan – musieli siłą rzeczy zostać przez 
zebranych na radzie w Perejasławiu od razu odrzuceni. Nie pasowali po prostu do 
roli obrońców prawosławnej Rusi.

Kolejny kandydat, polski król Jan Kazimierz, w dokonanej przez hetmana 
zaporoskiego prezentacji również nie wypadł najlepiej. Tocząca się od sześciu 
lat bezpardonowa wojna zdążyła już zebrać krwawe żniwo. Początkowa niechęć 
przerodziła się wkrótce w zajadłą nienawiść, a przepaść, jaka powstała pomiędzy 
skonfliktowanymi stronami, wydawała się przekreślać jakąkolwiek możliwość 
porozumienia. Chmielnicki pokoju z Rzeczpospolitą nie chciał40. Dusiła go chęć 
35 M. Franz, Idea państwa kozackiego…, op. cit., s. 309, 317; F. Rawita-Gawroński, Hetman kozacki…, 

op. cit., s.  36; Awizy z  19 Grudnia 1653, [w:] J. Michałowski, Jakuba Michałowskiego… Księga 
Pamiętnicza, s. 718; Z Sieniawy z pod Rymanowa, [w:] ibidem, s. 718; 1646-1655 гг. – Хроника…, [w:] 
Документы об освободительной войне…, op. cit., s. 10; 1649 г. августа 27. – Письмо шляхтича 
К. Росетневского из лагеря под Глинянами королевичу Каролю c сообщением o тяжелом 
положении польско – шляхетских войск, осаоїсденных украинским войском в Збараже, [w:] 
ibidem, s. 286-287; I. Огієнко, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s. 87 i nast.; B. A. Голобуцкий, 
Освободительная война…, op. cit., s. 126-127; I. П. Kрип’якевич, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., 
s. 193; В. А. Смолій, В. С. Степанков, Богдан Хмельницький…, op. cit., s. 202.

36 W. Kucharski, Jeszcze raz o genezie…, op. cit., s. 160 i nast.
37  Ibidem, s. 167.
38 1649, травня 1 (11). Чигирин. – Проїзний лист корінфському митрополитові Іоасафу на 

поїздку у Москву, [w:] Документи Богдана Хмельницького, op. cit., s.  116-117; 1654, січня 
7  (17).  Переяслав. – Універсал старшині Запорізького Війська про необхідність готувати 
зброю для відсічі ворогові, [w:] ibidem, s.  315; 1653, березня 23 (квітня 2). Чигирин. – Лист 
до Олексія Михайловича…, [w:] ibidem, s. 285-287; I. П. Kрип’якевич, Бoгдaн Хмeльницький, 
op.  cit., s.  174; F. Rawita-Gawroński, Hetman kozacki…, op. cit., s.  51; N. Jakowenko, Historia 
Ukrainy…, op. cit., s. 240-241.

39 W. Kucharski, Jeszcze raz o genezie…, op. cit., s. 152 i nast.; idem, Sojusz Bohdana Chmielnickiego…, 
op. cit., s. 28 i nast.

40 I. П. Kрип’якевич, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s. 172 i nast.; 1654, січня 7 (17). Переяслав. – 
Універсал старшині Запорізького Війська…, [w:] Документи Богдана Хмельницького, op. cit., 
s. 315; 1649, травня 24. – Табір біля Купілі…, [w:] Джерела…, op. cit., t. 1, s. 225-226; Ceduła 
listu JP. Kasztelana kamienieckiego do JK. Opata płockiego, [w:] Ojczyste spominki…, op. cit., s. 17; List 
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odwetu za doznaną krzywdę i wydaje się, że z upływem czasu poczucie to w hetmanie 
kozackim narastało41. Przeciągająca się wojna nie dawała mu ostatecznego i tak 
upragnionego zwycięstwa, a dotychczasowy tatarski sojusznik zawodził42. Ponadto 
śmierć syna Tymofieja podczas oblężenia Suczawy (1653), z którym stary hetman 
wiązał duże nadzieje i plany na przyszłość, pogłębiała jeszcze bardziej gorycz i niechęć 
do wrogów43. Powrotu pod panowanie znienawidzonych Lachów nie chciała też – 
z przyczyn oczywistych – ani czerń, ani zdecydowana większość kozackiej starszyzny44. 
Jakkolwiek jeszcze w początkowej fazie wojny pewna część pułkowników kozackich 
skłonna była dogadać się z Rzeczpospolitą, tak z upływem czasu i zmieniającą się 

JP. Kasztelana kamienieckiego do JP. Podsędka lwowskiego, [w:] ibidem, s. 18-19; List tegoż do pułkowników 
kozackich, [w:] ibidem, s. 26-29; Krzysztof Przyjemski do Wojewody kijowskiego, [w:] ibidem, s. 45-46.

41 Oniwersał Chmielnickiego do Kozaków i  pospólstwa, i  do Polaków Rusi przychylnych, [w:] Ojczyste 
spominki…, op. cit., s. 131-132; Z dziejów Ukrainy…, op. cit., s. 355 i nast.; F. Rawita-Gawroński, 
Hetman kozacki…, op. cit., s. 24 i nast.; M. Nagielski, Bohdan Chmielnicki…, [w:] Hetmani zaporoscy…, 
op. cit., s. 225 i nast.; I. П. Kрип’якевич, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s. 105-106; Д. Дорошенко, 
Нарис історії України, op. cit., t. 2, s. 11 i nast.; 1648, після 26 травня. – Нотатка з паперів 
королівського секретаря Єроніма Піночі, [w:] Джерела…, op. cit., t. 1, s. 34; 1649, травня 30. – 
Ясси. – Відомості з Молдавії, [w:] ibidem, s. 231-232.

42  Pod Zborowem i nieco później pod Żwańcem chan Islam Gerej III, by zapobiec ostatecznej katastrofie 
wojsk koronnych, przerywał walkę i zawierał porozumienie z królem polskim, co było zgodne z polityką 
Chanatu Krymskiego. Vide: W. Kucharski, Bitwa pod Zborowem 15-16 sierpnia 1649 r., „SzDW”, 2017, 
t. 6, s. 71 i nast.; T. Ciesielski, Od Batohu do Żwańca. Wojna na Ukrainie, Podolu i o Mołdawię 1652-1653, 
Zabrze 2007, s.  261 i  nast.; J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s.  145; M.  Franz, Idea 
państwa kozackiego…, op. cit., s. 319 i nast.; Z. Wójcik, Wojny kozackie…, op. cit., s. 75; F. Rawita-
Gawroński, Hetman kozacki…, op. cit., s.  57; W. Konopczyński, Dzieje…, op. cit., s.  11-12; 
M. Nagielski, Bohdan Chmielnicki…, [w:] Hetmani zaporoscy…, op. cit., s. 233-234; I. Kрипякевич, 
Б. Гнатевич, Історія українського війська, Львів 1936, s. 217; I. Огієнко, Бoгдaн Хмeльницький, 
op. cit., s. 88 i nast.; В. А. Смолій, В. С. Степанков, Богдан Хмельницький…, op. cit., s. 189 i nast.; 
1649, після 18 серпня. – Aнонімний (ймовірно, A. M’ясківського) опис Зборівської битви, [w:] 
Джерела…, op. cit., t. 1, s. 352-353; 1649, серпня 22. – Сокль. – Лист невідомого до невідомого, 
[w:] ibidem, s. 358; 1649. – Німецькомовний летючий листок з описом Зборівської битви, [w:] 
ibidem, s. 364-368; 1653, після 6 жоввтня. – Табір коронних військ під Жванцем. – Регест новин, 
[w:] Джерела…, op. cit., t. 3, s. 270-271; 1653, грудня 15. – Табір коронних військ під Жванцем. 

– Зашифрована інструкція королівському послу до кримського хана, [w:] ibidem, s. 272; 1646-
1655 гг. – Хроника…, [w:] Документы об освободительной войне…, op. cit., s. 10; 1649 г. июня 

– августа. – Дневник военных действий между королевским войском и украинской армией 
и ведения переговоров между польсим королем Яном Казимиром и Богданом Хмельницким 
под Зборовом, [w:] ibidem, s. 243-245; 1649 г. августа 8-20. – Дневник зборовской экспедиции 
польского короля Яна Казимира против украинского войска, [w:] ibidem, s.  270-273; 1649 г. 
августа 23. – Дневник военных действий между королевской армией u украинским войском 
под Зборовом, содержащий условияперемиря, [w:] ibidem, s. 282-284.

43 Tymofiej Chmielnicki zginął postrzelony z działa podczas oblężenia Suczawy w Mołdawii przez wojska 
polsko-siedmiogrodzko-wołoskie. Vide: D. Milewski, Wyprawa na Suczawę 1653, Zabrze 2007, 
s. 93 i nast.; L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, op. cit., s. 176; T. Ciesielski, Od Batohu do Żwańca…, 
op. cit., s. 177 i nast.; W. Konopczyński, Dzieje…, op. cit., s. 11. Vide: 1653 г. сентября 18. – Письмо 
молдавского господаря Стефана канцлеру Речи Посполитой C. Корыцинскому c сообщением 
o смерти Тимофея Хмельницкого u o несогласиях между Богданом Хмельницким u крымским 
ханом, [w:] Документы об освободительной войне…, op. cit., s. 712-713.

44 L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, op. cit., s. 172.
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sytuacją gotowość ta zapewne też uległa pewnym wahaniom45. Sam Chmielnicki 
zresztą potrafił bez skrupułów eliminować swoich przeciwników politycznych46.

Janusz Kaczmarczyk w biografii Bohdana Chmielnickiego napisał: nie można 
też bagatelizować jeszcze jednego argumentu, który dla obrosłej w pióra starszyzny 
kozackiej nabierał coraz większego znaczenia. Buturlin przywiózł do Perejasławia wręcz 
nieprawdopodobną liczbę 100 soroków soboli oszacowaną w Moskwie na kwotę 7430 
rubli. Przy czym wartość soboli przeznaczonych dla 20 pułkowników kozackich, bo tylu 
znalazło się na liście sporządzonej na Kremlu, sięgała kwoty 1400 rubli47. Dla zawsze 
żądnych korzyści pułkowników kozackich był to zapewne dodatkowy i miły dla ucha 
argument podczas głosowania, ale czy jedyny? Zapewne nie. Wydaje się, że nie tylko 
o te sobolowe skórki chodziło, problem bowiem sięgał już znacznie głębiej. Warto 
wziąć pod uwagę fakt, że majątki po szlachcie polskiej, która została wymordowana, 
lub tej, której udało się w porę uciec, zostały już rozdysponowane. Nowymi właś-
cicielami tychże włości byli teraz przedstawiciele starszyzny kozackiej i oni tu teraz 
czuli się panami. Próba przywrócenia poprzednich stosunków własnościowych (a tak 
musiałoby się stać w przypadku powrotu do dawnych porządków) groziła wręcz 
otwartym buntem i być może nawet obaleniem Chmielnickiego, gdyby ten próbował 
porozumieć się z Rzeczpospolitą. Trudno nawet oczekiwać, by nowi posiadacze łatwo 
chcieli zrezygnować z tego, co udało im się dla siebie zagarnąć. Zwracać niczego 
dobrowolnie nie zamierzali i z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, 
że w takich okolicznościach dla niektórych (czego też chyba wykluczyć zupełnie 
nie można) najpewniejszym gwarantem zachowania ich stanu posiadania jawił się 
właśnie moskiewski car. Oczywiście zapłatą, której żądał za to Aleksy Michajłowicz, 
były: lojalność, uległość i posłuszeństwo wobec nowego pana. Tylko tyle i aż tyle.

Kolejny i nie mniej istotny element całej układanki to ukraińscy chłopi. Ci, 
czując za sobą siłę kozackich szabel, ani nawet myśleli wracać na pańskie pola. Nic 
więc dziwnego, że i w tym przypadku Chmielnicki nie musiał się specjalnie wysilać, 
by przekonać zebranych do odrzucenia kandydatury króla polskiego. Wystarczyło 
tylko przedstawić sprawę w odpowiednim kontekście i wynik głosowania był już 
łatwy do przewidzenia, szczególnie w kręgach kozackiej czerni, nie bardzo pewnie 
orientującej się w niuansach polityki zagranicznej swojego wodza. Jedynym więc kan-
dydatem, którego można było brać poważnie pod uwagę, był rosyjski gosudar, bliski 
zgromadzonym w Perejasławiu zarówno wiarą, jak i językiem. Decyzja zapadła szybko. 
Zdecydowana większość poszła za tokiem myślenia swojego hetmana i wybrała na 
pana moskiewskiego cara. Choć entuzjazm był powszechny, to jednak (o czym też 
należy pamiętać) całkowitej jednomyślności nie było. Nie wszyscy bowiem przyjęli 

45 1649 г. сентября. – Письмо сорокского борколаба подольскому судье o недовольстве народных 
масс Украины Зборовским договором, [w:] Документы об освободительной войне…, op. cit., s. 310.

46 M. Kosman, Na tropach bohaterów…, op. cit., s. 70; J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 175; 
M. Грушевский, Історія України – Руси, op. cit., s. 419 i nast.; В. А. Смолій, В. С. Степанков, 
Українська національна ревoлюція…, op. cit., s. 144.

47 Cyt. za: J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 213.
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z radością werdykt rady perejasławskiej. Wiadomo na pewno, że przynajmniej kilka 
osób nie miało tego dnia szczególnych powodów do świętowania. Pierwszą z nich był 
pułkownik Iwan Bohun48. Inni to: Iwan Sirko, Hrehory Hulanicki oraz metropolita 
kijowski Sylwester Kossow49, choć pewnie byli też inni, którzy nie ośmielili się 
wówczas ujawnić50. Jak pisał Ludwik Kubala: starszyzna pułku kropiweńskiego 
i połtawskiego (gdzie wysłanników moskiewskich obito kijami) kazała odpowiedzieć 
Chmielnickiemu, że za kotki (sobole) dusz sprzedawać nie będą51. Kossow natomiast 
od samego początku obawiał się wchłonięcia cerkwi ukraińskiej przez patriarchat 
moskiewski, co zresztą nastąpiło w nieodległej przyszłości52. Metropolita kijowski 
próbował oponować i odmawiał złożenia przysięgi carowi aż do 29 stycznia. Jednakże 
pod wpływem gróźb i nacisków ze strony Buturlina i on ugiął się w końcu, widząc 
bezcelowość dalszego oporu53.

* * *

Po zakończonej naradzie (18 stycznia 1654) hetman zaporoski w otoczeniu starszy-
zny udał się do Buturlina, który wręczył mu gramotę carską, zgodnie z umówioną 
wcześniej (17 stycznia) procedurą. Jak dotąd wszystko przebiegało pomyślnie i nic 
nie wskazywało na to, że mogą pojawić się komplikacje. Buturlin – twierdził Ludwik 
Kubala – po dłuższej mowie jeszcze raz przypomniał Chmielnickiemu, jak ten skarżył 
się na ucisk wiary prawosławnej, którego Polacy, wbrew zawartym pod Zborowem 
i Białą Cerkwią traktatom, nie zaprzestali. Jak błagał, by car się zmiłował i nie pozwolił 
niszczyć cerkwi bożych, i jak to gosudar wspaniałomyślnie w swojej nieskończonej 
dobroci, ulitował się nad nim i całym wojskiem zaporoskim. Podsumowując, poseł 
moskiewski dawał Chmielnickiemu jasno do zrozumienia, jak wielka spotkała go łaska, 
i jak nieskończenie wdzięczny za nią powinien być hetman swojemu nowemu panu. 
Wskazywał też jednoznacznie, kto w tej grze naprawdę rozdaje karty. Teraz dopiero 
wręczoną hetmanowi gramotę odczytał głośno wszystkim zebranym Iwan Wyhowski, 
po czym, w odpowiedzi, Chmielnicki wygłosił krótką mowę:Wielkiemu gosudarowi 
carowi i wielkiemu kniaziowi Aleksemu Michajłowiczowi całej Rusi samodzierżscu 
[samodzierżcy – W.K.] on, hetman Bohdan Chmielnicki, z całym Wojskiem Zaporoskim 
służyć chcą z całej duszy i za gosudara wieloletnie zdrowie głowy oddadzą z ochotą 

48 E. Latacz, Bohun Iwan Teodorowicz, [w:] PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 227-229. Vide: L. Podhorodecki, 
Sicz Zaporoska, op. cit., s. 178; Д. Дорошенко, Нарис історії України, op. cit., s. 34.

49 L. Kubala, Wojna moskiewska…, op. cit., s. 57; M. Kosman, Na tropach bohaterów…, op. cit., s. 108; 
J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 218 i nast.; L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, op. cit., 
s. 178; M. Franz, Idea państwa kozackiego…, op. cit., s. 322-323; W. Majewski, Sirko (Sierko, Sierik) 
Iwan Dymitrowicz, [w:] PSB, t. 37, z. 4, Warszawa – Kraków 1997, s. 566-574; I. Огієнко, Бoгдaн 
Хмeльницький, op. cit., s. 107 i nast.

50 W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., s. 106.
51 L. Kubala, Wojna moskiewska…, op. cit., s. 57.
52 M. Franz, Idea państwa kozackiego…, op. cit., s. 322-323; L. Kubala, Wojna moskiewska…, op. cit., s. 77.
53 J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 219-220; W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., s. 107-108.
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i przysięgę złożą, aby wszystko było zgodnie z wolą gosudara54. Wymieniono następnie 
zwyczajowe grzeczności, zgodne z ówczesnym protokołem dyplomatycznym, i razem 
w jednym powozie wyruszono do cerkwi Uśpienia Bogarodzicy (ponoć przy huku 
dział), gdzie czekali już przybyli na Ukrainę wraz z posłem carskim archimandryta 
kazański Prochor i protopop rożestwieński Andriej. Towarzyszył im, jako jedyny 
przedstawiciel cerkwi ukraińskiej, protopop perejasławski Grigorij. Zapewne nie 
byli to wszyscy, na tak doniosłą uroczystość bowiem przybyło bez wątpienia jeszcze 
wielu innych gości, których nazwiska nie są znane55.

Zanim jednak doszło do złożenia uroczystej przysięgi, Chmielnicki zażądał, 
by to poseł carski poprzysiągł pierwszy w imieniu cara, że ten wojska zaporoskiego 
i jego hetmana nie wyda królowi polskiemu, że bronić ich będzie i wolności nie 
naruszy oraz, że wszyscy: szlachta, Kozacy i mieszczanie pozostaną przy urzędach 
i swoich majątkach, na co otrzymają carskie przywileje56. I wtedy właśnie nastąpiły 
komplikacje – poseł carski Wasyl Buturlin odmówił. Argumentował swoją decyzję 
tym, że: w imieniu wielkiego gosudara przysięgać, nigdy nie było i w przyszłości nie 
będzie; a jemu hetmanowi, i mówić o tym nie wypadało, dlatego że wszyscy poddani 
powinni składać przysięgę swojemu gosudarowi57. Przekaz był jasny i czytelny: car 
swoim poddanym nie przysięga.

Kto był bardziej zaskoczony tak niespodziewanym obrotem sprawy: Buturlin 
czy Chmielnicki? – trudno dziś jednoznacznie stwierdzić. Wydaje się jednak, że 
Buturlin był chyba bardziej przygotowany na tego rodzaju scenariusz, ponieważ 
jak każdy poseł posiadał również słowne instrukcje (zazwyczaj niejawne) określające 
ściśle, jak daleko może posunąć się w obietnicach względem Chmielnickiego. Nie-
wykluczone więc, że zakaz składania jakichkolwiek przysiąg w imieniu cara, był tu 
z góry narzucony zarówno ustaloną już tradycją, jak i wolą Aleksego Michajłowicza 
(choć to tylko przypuszczenie). W każdym razie ugoda w tym momencie zawisła 
na przysłowiowym włosku. Hetman zaporoski stwierdził, że w tej sytuacji musi 
jeszcze raz naradzić się ze starszyzną, i opuścił cerkiew. Sytuacja stała się nerwowa. 
Chmielnicki udał się do siedziby pułkownika perejasławskiego i tam zaczęto radzić, 
jak przełamać powstały impas. Żadnego skutecznego rozwiązania nie znaleziono, 
skoro po pewnym czasie do cerkwi powrócili Tetera i Sachanowicz, by jedynie 
zakomunikować Buturlinowi, że Chmielnicki nadal domaga się złożenia przysięgi. 
Poseł carski pozostał jednak niewzruszony. Wtedy Tetera zaczął z innej strony, 
a mianowicie oznajmił, że polski król swoim poddanym zawsze przysięga. Ale i ten 

54 Cyt. za: J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 216.
55 L. Kubala, Wojna moskiewska…, op. cit., s. 51-52; J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 216; 

B. A. Голобуцкий, Освободительная война…, op. cit., s. 129.
56 W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., s. 106-107; A. B. Pernal, Rzeczpospolita…, op. cit., s. 126-127; 

Д. Дорошенко, Нарис історії України, op. cit., s. 34.
57 Cyt. za: J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s.  216. Vide: A. B. Pernal, Rzeczpospolita…, 

op. cit., s. 127; L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, op. cit., s. 179-180; N. Jakowenko, Historia Ukrainy…, 
op. cit., s. 241; Д. Дорошенко, Нарис історії України, op. cit., s. 34.
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argument Buturlin zbił stwierdzeniem, że tym razem nie z Rzeczpospolitą mają do 
czynienia ani z jej elekcyjnym królem, więc o żadnych pactach conventach mowy tu 
nie będzie. Kolejny argument pułkowników – że hetman i starszyzna wierzą słowom 
gosudara, ale przysięgi domaga się czerń – poseł carski zbył już lekceważeniem, dając 
do zrozumienia, że to już nie jego problem. Tetera i Sachanowicz odjechali więc 
z niczym. Buturlin ani na krok nie odstąpił od swojego stanowiska. Chmielnicki 
musiał się już w tym momencie ugiąć.

Co czuł wówczas stary hetman? – tego z całą pewnością stwierdzić nie można, 
Bohdan Zenobiusz bowiem nawet w swoim najbliższym otoczeniu nie zdradzał na 
ogół swoich emocji. Z dużą jednak dozą prawdopodobieństwa można podejrzewać, 
że była to dla Chmielnickiego gorzka pigułka, którą musiał wtedy przełknąć, i co 
zapewne uznał za swoją osobistą porażkę58. Przyzwyczajony do składania przysiąg 
(często bez pokrycia), ale też do ich odbierania, nie sądził zapewne, że taki drobiazg 
będzie stanowił w rozmowach z carskim posłem jakikolwiek problem, i tu się pomylił. 
Jak hetman zaporoski wyobrażał sobie ową opiekę cara, to sprawa do dzisiejszego 
dnia dość zagmatwana i niejasna.

Ludwik Kubala pisał, że jeszcze tego samego dnia Chmielnicki i Wyhowski 
w otoczeniu pułkowników, asawułów, sędziów, oboźnych złożyli stosowną przysięgę 
na wierność Aleksemu Michajłowiczowi59. Słowo się rzekło, cyrograf został podpisany. 
Odtąd, jak twierdzi wielu badaczy, Rosja ustanowiła swoje panowanie na Ukrainie60.

Z badań Janusza Kaczmarczyka wynika, że w styczniu i w lutym 1654 roku 
przysięgę na wierność carowi złożyło: trzech pułkowników, ośmiu pułkowników 
nakaźnych, 115 szlachciców, pięciu oboźnych, sześciu sędziów wojskowych, 1475 sot-
ników, asawułów, chorążych i pisarzy, 60 373 Kozaków, 25 wójtów, burmistrzów 
i atamanów grodowych, 59 895 mieszczan, 37 poddanych monasterskich. W sumie 
przysięgały łącznie 122 542 osoby61.

58 M. Franz, Idea państwa kozackiego…, op. cit., s.  323; A. Haratym, Paweł Tetera…, [w:] Hetmani 
zaporoscy…, op. cit., s. 305.

59 B. Kalicki, Zarysy historyczne, Lwów 1869, s. 192; A. Sokołowski, Dzieje Polski Ilustrowane, t. 3, Wiedeń 
1904, [reprint Poznań 2001], s. 271; L. Kubala, Wojna moskiewska…, op. cit., s. 52-53; W. Konopczyński, 
Dzieje…, op. cit., s. 15; L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, op. cit., s.  180; J. Kaczmarczyk, Bohdan 
Chmielnicki, op. cit., s.  216-217; W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., s.  107; M. Franz, Idea 
państwa kozackiego…, op. cit., s. 320-321; M. Korduba, Chmielnicki Bohdan Zenobi, op. cit., s. 332; 
A. B. Pernal, Rzeczpospolita…, op. cit., s. 127; Encyklopedia Wojskowa, op. cit., s. 292; Д. Лапичак, 
Історія України в датах, Львів 1995, s. 83; I. Kрипякевич, Б. Гнатевич, Історія українського 
війська, op. cit., s. 217; I. Огієнко, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s. 103 i nast.; Д. Дорошенко, 
Нарис історії України, op. cit., s. 34; 1654, лютого 14. – Лист молдавського господаря Георгія 
Стефаана до Яна Казимира, [w:] Джерела…, op. cit., t. 3, s. 273; 1654, березня 6 (?). – Лист 
молдавського господаря до Криштофа Тишкевича, чернігівського воєводи, [w:] ibidem, s. 274; 
1654, квітня 22. – Гослин. – Лист познанського пробоща до ленчицькогo воєводи, [w:] ibidem, 
s. 275-276.

60 Z. Wójcik, Wojny kozackie…, op. cit., s. 78.
61 J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 218; L. Kubala, Wojna moskiewska…, op. cit., s. 58.
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Tymczasem kancelaria hetmana zaporoskiego skupiała uwagę nad opracowaniem 
tzw. Artykułów Bohdana Chmielnickiego, które miały zostać przedstawione Aleksemu 
Michajłowiczowi do akceptacji. Ich ostateczny kształt zamykał się aż w 23 punktach, 
które ogólnie nawiązywały m.in. do spraw takich jak prawa i wolności wojska zapo-
roskiego. Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie niezależnego sądownictwa, 
zgodnego ze starymi obyczajami kozackimi. Domagano się 60 tysięcy rejestru. Proszono 
też o zatwierdzenie przynależności starostwa czehryńskiego do buławy zaporoskiej. 
W przypadku śmierci hetmana Kozacy mieli mieć zagwarantowane prawo wyboru 
następnego, zgodnie z własnym obyczajem. Własność Kozaka po jego śmierci miała 
przechodzić na żonę i dzieci. W opracowaniu znalazło się wiele innych postulatów, 
których nie sposób w tym miejscu wyszczególnić. Artykuły Chmielnickiego nie omijały 
też kwestii finansowych: pisarz wojskowy powinien otrzymać 1000 zł, sędzia wojskowy 
300 zł, oboźny 400 zł, asawułowie pułkowi po 200 zł, szeregowi Kozacy po 30 zł. 
Kwoty wynagrodzenia zostały określone w walucie polskiej, Kozacy bowiem niewiele 
dotąd mieli wspólnego z walutą rosyjską. Niejasno przy tym określono wynagrodzenie 
pułkowników kozackich, opiewające na 100 jefimków62.

Wyżej wymienione żądania mieli przedstawić w Moskwie posłowie kozaccy: 
Paweł Tetera, Samoił Zarudny, Grigorij Kiryłowicz, Herman Haponowicz, Ilia 
Charytonowicz. Funkcję pisarza i tłumacza pełnić miał Jakow Iwanowicz. W bliżej 
nieokreślonych celach z poselstwem wyruszyć miał również specjalny wysłannik 
Chmielnickiego Konrad Jakimowicz63. 30 stycznia Buturlin z poczuciem dobrze 
spełnionego obowiązku ruszył w drogę powrotną, by już 15 lutego znaleźć się 
w Moskwie i zdać relację swojemu mocodawcy z wyników przeprowadzonej misji64. 
Kilka dni później (22 lutego 1654 roku) dotarło tam również poselstwo kozackie65. 
17 marca 1654 roku car Aleksy Michajłowicz wyraził zgodę na zatwierdzenie postulatów 
kozackich (Artykułów Chmielnickiego). Po upływie kolejnych dziesięciu dni (27 marca 
1654 roku) przywilej od cara otrzymało również wojsko zaporoskie. Car akceptował 
zarówno 60-tysięczny rejestr kozacki proponowany przez Chmielnickiego, jak również 
swobodny wybór nowego hetmana po jego śmierci66. Ponadto Aleksy Michajłowicz 
potwierdził wszystkie przywileje nadane Kozakom przez królów polskich, przy czym 
sam hetman miał otrzymać jako uposażenie – w jednej wersji starostwo czehryńskie67, 
w innej Hadziacz wraz z przyległymi doń włościami i majątkami68. Co do pozostałych 
62 J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s.  221-222. Jefimok to ok. poł. XVII w. popularne 

rosyjskie określenie praktycznie wszystkich monet o wadze jednego talara (28–32 gramy srebra), por. 
<http://omonetach.pl/aktualnosci/6/7254/mennictwo-aleksego-michajlowicza> (dostęp 10.07.2019).

63 J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 223. Vide: A. Haratym, Paweł Tetera…, [w:] Hetmani 
zaporoscy…, op. cit., s. 305.

64 W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., s. 107; J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 220; 
A. B. Pernal, Rzeczpospolita…, op. cit., s. 127.

65 J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 223.
66 Encyklopedia Wojskowa, op. cit., s. 292.
67 M. Nagielski, Bohdan Chmielnicki…, [w:] Hetmani zaporoscy…, op. cit., s. 245-246; J. Kaczmarczyk, 

Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 226.
68 W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., s. 108; M. Franz, Idea państwa kozackiego…, op. cit., s. 326.
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kwestii rosyjski monarcha godził się, by urzędnicy miejscy powoływani byli spośród 
ludności rodzimej (tzn. ukraińskiej) oraz dodatkowo zabronił wojewodom rosyjskim 
nadużywania swojej władzy, z tym jednak zastrzeżeniem, że funkcje kontrolne nad 
ich działalnością podlegać będą wyłącznie zwierzchnikom wyznaczonym przez 
cara [czyli tyle co i nic – W.K.]. Kozakom zabroniono utrzymywania jakichkolwiek 
kontaktów z Rzeczpospolitą i Turcją, nie wolno im było też prowadzić samodzielnej 
polityki zagranicznej. Wyjątkiem było tylko przyjmowanie przez Kozaków zagranicz-
nych poselstw w tzw. dobrej sprawie, a więc przyjaznych Rosji, ale uzyskane od nich 
wiadomości miały być natychmiast przekazywane do Moskwy. Wszystkich innych, 
czyli takich, którzy nie spełniali powyższych warunków, należało zatrzymać aż do 
chwili otrzymania dalszych dyspozycji w tej sprawie69. Jak widać z pobieżnego tylko 
przeglądu postanowień carskich, nowy pan był raczej dość ostrożny w obsypywaniu 
łaskami swoich poddanych. Dla przyzwyczajonych do nadmiernej swobody kozackiej 
(szczególnie w ostatnich latach) mołojców było tu wiele nakazów bezwzględnej 
uległości i dyscypliny, co już samo w sobie nie bardzo pewnie podobało się Kozakom. 
Niestety, w od zawsze despotycznie rządzonej Rosji było to normą. To już nie była 
ciesząca się dużymi wolnościami Rzeczpospolita, w której można było wiele, tylko 
rządzone bezwzględną ręką państwo carów70. Odtąd miało zmienić się wszystko.

* * *

Poddanie przez Bohdana Chmielnickiego Ukrainy pod berło moskiewskiego cara było 
niewątpliwie wydarzeniem przełomowym w dziejach Kozaczyzny Zaporoskiej. Odtąd 
to nie polski król, ale rosyjski car miał decydować o dalszych losach nie tylko wojska 
zaporoskiego, ale też całego narodu zamieszkującego od wieków ten właśnie obszar 
Europy. Od tego momentu sam hetman kozacki zaprzestał używania stosowanej 
wcześniej tytulatury – „Bohdan Chmielnicki hetman Wojska j. k. mci. Zaporoskiego” 
i przeszedł na inną: „Bohdan Chmielnicki hetman Wojska j. c. m. Zaporoskiego”71. 
Chmielnicki nie był już hetmanem Wojska JKM Zaporoskiego, tylko hetmanem 
Wojska JCM Zaporoskiego. Różnica w pisowni może niewielka, konsekwencje 
jednak ogromne.

69 A. B. Pernal, Rzeczpospolita…, op. cit., s. 127-128; W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., s. 107-108; 
M. Franz, Idea państwa kozackiego…, op. cit., s. 323.

70 Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza, op. cit., s. 108; L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, op. cit., s. 179-180.
71 1649, лютого (14) 24. Переяслав. – Угода з польськими комісарами, [w:] Документи Богдана 

Хмельницького, s. 103-104; 1649, лютого (14) 24. Переяслав. – Прохання Запорізького Війська 
до Яна Казимира і польського уряду про умови замирення, [w:] ibidem, s. 105-106; 1651, серпня 
(12) 22. Табір на р. Узинь. – Лист до коронного великого гетьмана Миколи Потоцького 
відносно укладення перемир’я, [w:] ibidem, s. 222; 1654, січня 26 (лютого 5). Чигирин. – Лист 
до російських послів Василя Бутурліна, Івана Олфер’єва та Ларіона Лопухіна про переговори 
з кримським ханом, [w:] ibidem, s. 319-320; 1655, січня 13 (23). Біла Церква. – Лист до Олексія 
Михайловича про початок спільного походу з російськими військами під командурованням 
Василя Шереметєва, [w:] ibidem, s. 409-410; 1655, (вересня 29) жовтня 9. Табір під Львовом. – 
Лист магістратові Львова з запевненням, що угоду буде виконано, [w:] ibidem, s. 449.
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Historycy (nie tylko polscy) do chwili obecnej próbują dociec, czym tak 
naprawdę kierował się w swojej polityce Bohdan Zenobi – jakie miał zamiary, jakie 
wizje, co chciał osiągnąć i wreszcie, jak widział dalszą przyszłość Ukrainy. Mnożą się 
pytania i hipotezy, polemika trwa. Wiele pytań jednak pozostaje nadal bez odpowiedzi.

Literatura przedmiotu nagromadzona w ciągu wielu dziesięcioleci wciąż 
twórczo zmaga się z tym problemem, a wnioski wyciągnięte na podstawie dogłębnych 
analiz badaczy (w różnym czasie i miejscu) potrafią swoją odmiennością i dziś 
jeszcze zaskoczyć. Dość powiedzieć, że jedni widzieli w hetmanie zaporoskim 
wielkiego dyplomatę, męża stanu, by nie rzec nawet wizjonera, wybiegającego 
myślą i własnym geniuszem daleko w przyszłość. Inni wprost przeciwnie, widzieli 
w nim buntownika – fantastę, który w swych nienasyconych ambicjach zagalopował 
się zbyt daleko, i ostatecznie poniósł klęskę, choć sam w pełni nie mógł już tego 
ocenić72. Stuprocentowa prawda o hetmanie zaporoskim będzie trudna do poznania, 
jednakże z całą pewnością można powiedzieć, że ta niezwykle barwna w dziejach 
Kozaczyzny postać, niejednokrotnie jeszcze pojawi się na kartach opracowań wielu 
przyszłych historyków.

Wracając do tematu, wypada przede wszystkim zauważyć, że Chmielnicki, 
który dotąd w sposób nieskrępowany mógł podejmować decyzje według własnego 
uznania, stawał się teraz praktycznie sługą i bezwolnym wykonawcą rozkazów nowego 
protektora, i to w dodatku nienawykłego do tolerowania jakiejkolwiek samowoli, 
a nawet niezależnej myśli w granicach własnego państwa. Dlaczego więc Chmiel-
nicki poszedł właśnie w tym kierunku? Historycy próbują interpretować ten ruch 
hetmana zaporoskiego w rozmaity sposób. Maciej Franz pisze: Ugoda perejasławska 
była konsekwencją pewnej polityki Chmielnickiego, zainicjowanej już w momencie 
wybuchu buntu przeciw Rzeczypospolitej. Od tamtego już momentu Chmielnicki chciał 
wciągnąć carat do konfliktu na ziemiach polskich. Decyzja zapadła w Perejasławiu, 
nie była więc tylko efektem ponoszonych klęsk czy też kolejnych przypadków zdrady 
ze strony Tatarów. Chmielnicki w związku z Rosją nie widział niczego zdrożnego. 
Pragnął opieki cara tak, jak Mołdawia, Wołoszczyzna czy Siedmiogród zależały od Turcji. 
Nie dostrzegał jednak, że takie rozwiązanie nie było możliwe, a wobec pogarszania 
się sytuacji na ziemiach ukrainnych, Chmielnicki w styczniu 1654 r., zdecydował się 
na akt rozpaczy i całkowite oraz bezwarunkowe oddanie Ukrainy Rosji73. Istotnie 
hetman zaporoski od początku próbował wciągnąć cara w wewnętrzny konflikt 
Rzeczypospolitej i z tym stwierdzeniem, bez podejmowania nawet głębszej dyskusji, 
można się w pełni zgodzić74. Również i to, że szukał opieki Aleksego Michajłowicza, 
nie ulega wątpliwości. Jednakże, skoro widział taką opiekę poprzez pryzmat Turcji, 

72 Bohdan Chmielnicki zmarł 6 sierpnia 1657 roku w Czehryniu o piątej nad ranem. Vide: W. Konopczyński, 
Dzieje…, op. cit., s. 25; J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 242; M. Korduba, Chmielnicki 
Bohdan Zenobi, op. cit., s. 333.

73 Cyt. za: M. Franz, Idea państwa kozackiego…, op. cit., s. 322.
74 1649, після 30 травня. – Лист невідомого до невідомого, [w:] Джерела…, op. cit., t. 1, s. 233.
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Wołoszczyzny czy Mołdawii (o czym wspomina wyżej cytowany historyk)75, to 
może już świadczyć tylko o tym, że ów geniusz polityczny hetmana zaporoskiego, 
tak zresztą często eksponowany przez historiografię ukraińską76, nie był chyba aż 
tak wielki, skoro hetman (ponoć wybitny polityk) nie potrafił dostrzec tego, co 
znajdowało się w zasięgu jego wzroku, i co nawet (przynajmniej w jakiejś części) 
dostrzegały zdecydowanie mniej wybitne niż on jednostki77. Coraz częściej zwraca 
się też uwagę na fakt, że hetman zaporoski kierował swoje oblicze w stronę Rosji, gdy 
czuł się szczególnie zagrożony. Tak było – jak pisze Janusz Kaczmarczyk – w okresie 
działań pod Zborowem, gdy zdradził go chan, tak też było po Beresteczku, kiedy 
armia kozacka została pobita przez Jana Kazimierza. Jednakże, gdy niebezpieczeństwo 
mijało, Chmielnicki wracał do wypraktykowanej już polityki lawirowania pomiędzy 
mocarstwami, w której Rosja miała stanowić najistotniejszy atut (a może element) 
w grze dyplomatycznej hetmana zaporoskiego. Jednak jesienią 1653 roku wódz 
kozacki się przeliczył w swoich kalkulacjach. Śmierć Tymofieja i upadek Suczawy były 
praktycznie końcem marzeń o podporządkowaniu sobie Mołdawii, ugoda żwaniecka 
zaś, przywracająca postanowienia zborowskie, cofała koło historii. Jednocześnie 
państwo moskiewskie czuło już w tym czasie własną siłę oraz gotowość stawienia 
czoła Rzeczypospolitej i zadośćuczynienia prośbom Chmielnickiego. Jemu samemu 
pozostało już tylko przyjąć wyrok historii i podporządkować się woli większości 
swoich pułkowników78.

Ale czy sytuacja na początku 1654 roku była faktycznie aż do tego stopnia 
dla Chmielnickiego dramatyczna, że ten zdecydował się ostatecznie na niemalże 
desperacki ruch? – jak pisze Maciej Franz79. Pewien wybór Chmielnicki wtedy jeszcze 
miał i niekoniecznie musiała być to od razu Rosja. A może jednak lepiej było przyjąć 
postanowienia zborowskie, pogodzić się, nawet pozornie, z królem (jak czyniło to 
wielu przed nim i po nim) i próbować coś jeszcze wytargować od polskiego monarchy? 
Teoretycznie było to przecież możliwe, trudne zapewne, ale możliwe. Mirosław 
Nagielski pisze: Faktycznie pod Żwańcem Chmielnicki uzyskał to, o co zabiegał począw-
szy od Beresteczka – powrót do przywilejów i wolności wojska zaporoskiego uzyskanych 
w ugodzie zborowskiej. Jednak bezpośrednio po powrocie z kampanii żwanieckiej stanął 
przed dylematem, którego ani on, ani jego następcy nie zdołali rozwiązać. Zastał bowiem 
w Czehryniu poselstwo rosyjskie, które zgodnie z suplikami hetmana przedstawianymi od 
wielu lat Aleksemu Michajłowiczowi, przyjmowało go wraz z całą Kozaczyzną w opiekę 
cara moskiewskiego. Wojna z Rzeczpospolitą była już postanowiona. Sam hetman stanął 
przed najtrudniejszą decyzją swego życia. Do Czehrynia i Subotowa przybywali bowiem 
wysłannicy tureccy, rosyjscy i polscy, a od lipca 1653 roku rozmowy z dyplomatami carskimi 

75 M. Franz, Idea państwa kozackiego…, op. cit., s. 322, przyp. 223.
76 N. Jakowenko, Historia Ukrainy…, op. cit., s. 240.
77 M. Franz, Idea państwa kozackiego…, op. cit., s. 322-323.
78 J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 213.
79 M. Franz, Idea państwa kozackiego…, op. cit., s. 322.
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na czele z Fiodorem Łodyżeńskim oraz Iwanem Fominem weszły w fazę decydującą […]. 
Ugoda żwaniecka dawała Kozakom szeroką autonomię w ramach państwa polskiego, 
dlatego strona rosyjska starała się, zgodnie z wcześniejszymi oświadczeniami hetmana, 
doprowadzić do szybkiego porozumienia z wodzem kozackim80. Z cytatu wnosić można, 
że Chmielnicki został na początku 1654 roku po prostu przyparty do muru. Zjechały 
się poselstwa wszystkich zainteresowanych stron, dyplomatyczna ekwilibrystyka 
hetmana zaporoskiego nie przyniosła  spodziewanych efektów, trzeba było decydować. 
Chmielnicki osiągnął wiele, nawet bardzo wiele, pytanie tylko czy chciał zadowolić się 
tym, co już wywalczył. Zaakceptowanie postanowień zborowskich miało oczywiście 
też swoją polityczną cenę – stawiało Chmielnickiego po stronie polskiego króla, 
w opozycji do moskiewskiego cara, choćby tylko na razie. Hetman kozacki, co również 
istotne, musiał brać poważnie pod uwagę nastroje panujące w tym czasie na Ukrainie. 
Tocząca się wojna sprawiła, że nienawiść do Lachów, zwłaszcza wśród czerni, była 
zjawiskiem niemal powszechnym81. Z drugiej strony jednak, nie wszyscy też chcieli 
witać tu Rosjan z otwartymi ramionami. Sprawa była więc delikatna i należało działać 
z rozwagą, by nie narazić się którejś ze stron na zarzut zdrady. Ponadto Chmielnicki 
wiedział, że poddanie Ukrainy Rosji to już otwarta droga do wojny – wojny, której 
teatrem działań będzie właśnie Ukraina. Mimo to ściągał na państwo polskie kolejne 
zagrożenie i to o wiele bardziej niebezpieczne niż Tatarzy, którzy zadowalali się tylko 
jasyrem i rabunkiem. Rosja mierzyła znacznie wyżej, anektowała ziemie, by rozszerzyć 
swój stan posiadania. Ale to w Rzeczypospolitej a nie w Rosji „genialny strateg” 
widział śmiertelnego wroga. Wybrał więc poddaństwo pod rosyjskim berłem, choć 
to właśnie Rzeczpospolita (bo i takie głosy się odzywają) oferowała w tamtym czasie 
Kozaczyźnie i hetmanowi zaporoskiemu warunki najlepsze82. Pytaniem otwartym 
pozostaje – jak hetman zaporoski widział koegzystencję Ukrainy z Rosją, i na jakich 
zasadach miała się ona opierać? Trudno sobie nawet wyobrazić, aby Chmielnicki 
był zupełnie nieświadomy, w jaki sposób rządzona jest nieodległa Rosja. Dostrzegał 
pewnie, ale tylko różnice, nie zaś skutki, które mogą z tego wyniknąć. Może nawet 
je wówczas bagatelizował.

Niektórzy badacze twierdzą wprost, że wychowany w zupełnie innym duchu 
(tzn. na podstawach ustrojowych Rzeczypospolitej) hetman wyobrażał sobie Ukrainę 
pod władzą cara podobnie jak pod władzą króla polskiego. W takich kategoriach 

80 Cyt. za: M. Nagielski, Bohdan Chmielnicki…, [w:] Hetmani zaporoscy…, op. cit., s. 244-245.
81 1649 г. сентября. – Письмо сорокского борколаба…, [w:] Документы об освободительной 

войне…, op. cit., s.  310; 1649 г. ноября. – Письмо польского короля Яна Казимира Богдану 
Хмельницкому c требованием противодействовать крестьянским выступлениям в вотчинах 
шляхтича C. Корецкого, [w:] ibidem, s. 313; I. П. Kрип’якевич, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., 
s. 172; F. Rawita-Gawroński, Hetman kozacki…, op. cit., s. 36 i nast. ; L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, 
op. cit., s. 172.

82 W. Kucharski, Hadziacz – ugoda ostatniej szansy, [w:] Od Zborowa do NATO (1649-2009). Studia 
z  dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku. Monografia naukowa, red. M. Franz, 
K. Pietkiewicz, Toruń 2009, s. 207.
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postrzegali to pewnie i sami Kozacy83. Niestety wszystko w żaden sposób się miało 
do systemu sprawowania rządów w carskiej Rosji. Można się chyba zgodzić z twier-
dzeniem Macieja Franza, że Chmielnicki Rosji po prostu nie rozumiał84. Przyjmując 
taki właśnie punkt widzenia, należy stwierdzić, że była to jedna z największych 
i najtragiczniejszych pomyłek Bohdana Chmielnickiego w prowadzonej przez 
niego polityce. Zjednoczenie (wossojedinienije) obu narodów nie było żadnym 
sojuszem opartym na równoprawnych relacjach między partnerami, tylko wcieleniem 
jednego do drugiego85. Tak przynajmniej widziała to Rosja. Niemniej jednak wciąż 
istnieje wiele hipotez i pytań, które nadal pozostają bez odpowiedzi. Warto więc 
może zadać inne – czy tworzenie nowych hipotez nie zaciemnia faktów? Należy 
spróbować spojrzeć na ten problem z takiej właśnie perspektywy. Chmielnicki 
żadnym wielkim wizjonerem nie był. Otworzył jedynie przysłowiową puszkę Pandory, 
czego skutki nawet samego Bohdana Zenobiusza zaskoczyły. Pierwsze sukcesy wbiły 
zapewne hetmana w dumę i poczucie własnej wielkości. Te wiwaty podczas wjazdu 
Bohdana Chmielnickiego przez Złote Wrota do Kijowa w 1648 roku, to bicie 
cerkiewnych dzwonów i huk dział, te dziękczynne mowy, w których przyrównywano 
Chmielnickiego do drugiego Mojżesza i danego od Boga – wyzwoliciela z lackiej 
niewoli. I wreszcie to nabożne powitanie najwyższych przedstawicieli prawosławnej 
cerkwi – patriarchy jerozolimskiego Pajisjiusza (Paisiusza) i metropolity kijowskiego 
Kossowa (ten ponoć nawet pozwolił usiąść Chmielnickiemu obok siebie) musiały 
wprawić Bohdana Zenobiusza w niemałe oszołomienie, co zresztą nie byłoby niczym 
dziwnym86. Kilka dni później odpuszczono Chmielnickiemu w soborze św. Sofii 
wszystkie obecne, a nawet przyszłe grzechy, które ten ewentualnie dopiero miałby 
popełnić i udzielono mu ślubu per procura [tzn. bez udziału panny młodej – W.K.] 
z Heleną Czaplińską, notabene zamężną już z Danielem Czaplińskim87.

Niewątpliwie Chmielnicki był niezłym wodzem, potrafiącym wygrywać bitwy, 
nawet w sposób spektakularny. Był też dobrym organizatorem, niepozbawionym 
sprytu i zmysłu politycznego. Potrafił wyciągać trafne wnioski z przeszłości (przyczyn 
i skutków wcześniejszych powstań kozackich). Tego akurat hetmanowi zaporoskiemu 

83 M. Franz, Idea państwa kozackiego…, op. cit., s. 323; M. Nagielski, Bohdan Chmielnicki…, [w:] Hetmani 
zaporoscy…, op. cit., s. 245; Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza, op. cit., s. 108.

84 M. Franz, Idea państwa kozackiego…, op. cit., s. 324.
85 Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza, op. cit., s. 108.
86 N. Jakowenko, Historia Ukrainy…, op. cit., s. 223; J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 78; 

F. Rawita-Gawroński, Hetman kozacki…, op. cit., s. 40; В. А. Смолій, В. С. Степанков, Українська 
національна ревoлюція…, op. cit., s. 124. Vide: 1648, травня 31. – Додаток до листу брацлавського 
воєводи A. Киселя до гнєзненського архієпискоа M. Лубенського, [w:] Джерела…, op. cit., t. 1, s. 36; 
1648, червня 3. – Полонне (?). – Лист шляхтича Пеславського…, [w:] ibidem, s. 43.

87 N. Jakowenko, Historia Ukrainy…, op. cit., s. 223-224; J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., 
s. 78-79; M. Nagielski, Bohdan Chmielnicki…, [w:] Hetmani zaporoscy…, op. cit., s. 232; W. Kucharski, 
Jeszcze raz o genezie…, op. cit., s. 162-163. Vide: Dyaryusz podróży do Pereasławia i traktowania tamtejszego 
z Chmielnickim Panów Komissarzów Polskich, przez Wojciecha Miaskowskiego Podkomorzego Lwowskiego, 
spisany, [w:] J. Michałowski, Jakuba Michałowskiego… Księga Pamiętnicza, op. cit., s. 376-378.
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trudno odmówić. Jednakże do geniuszu, jaki niekiedy mu się przypisuje, trochę 
jeszcze brakowało. Początkowe lawirowanie między otaczającymi go potęgami 
przynosiło pewne korzyści, ale krótkotrwałe, wszystkie działania bowiem, jakie 
hetman zaporoski podjął przeciwko Rzeczypospolitej, zakończyły się ostatecznie jego 
klęską88. Naruszając pewien porządek panujący dotąd w regionie, sam stał się wkrótce 
zakładnikiem prowadzonej przez siebie polityki. Rozbudzenie sił, nad którymi 
Chmielnicki nie był już w stanie zapanować, doprowadziło go wkrótce w ślepy 
zaułek, z którego jedynym wyjściem było już tylko opowiedzenie się jednoznacznie 
po którejś z rywalizujących wówczas stron. Nadszedł czas wyboru i Chmielnicki go 
dokonał. Dlaczego właśnie w taki sposób? Należy spojrzeć na ten problem oczami 
samego Chmielnickiego. Pierwszy sojusznik – Tatarzy, z którymi zbratał się hetman 
zaporoski (bo innego po prostu nie miał), zawiódł jego oczekiwania89. Wkrótce 
też sam wódz kozacki zorientował się, że z takim koalicjantem nie osiągnie swoich 
planów pobicia Rzeczypospolitej, a do tego właśnie Chmielnicki od początku dążył90. 
Jednak Chanat Krymski prowadził wówczas zupełnie inną politykę. Nie o pobicie 
którejkolwiek ze stron chanowi chodziło, tylko właśnie o przeciąganie na Ukrainie 
stanu permanentnej wojny, na której Tatarzy najwięcej korzystali91. Ewentualne 
zwycięstwo Chmielnickiego stawiało Tatarów w kłopotliwej sytuacji niepożądanych 
już „gości”, których hetman zaporoski chciałby się na pewno szybko pozbyć. Stąd też 
Islam Gerej III ani nawet myślał, by realizować scenariusz zgodny z oczekiwaniami 
hetmana zaporoskiego92. Kolejny wielki gracz, Turcja, z którą Chmielnicki również 
próbował prowadzić grę dyplomatyczną, przeżywała własne problemy wewnętrzne. 
Ponadto ciężkie boje toczone z Wenecją powodowały, że Turcja na początku drugiej 
połowy XVII wieku nie bardzo mogła sobie pozwolić na zaangażowanie się w dodat-
kowy, nowy konflikt w Europie Środkowo-Wschodniej93. Zrobi to co prawda, ale 

88 Sojusz z  Tatarami, wymuszony początkowo sytuacją, zawiódł Chmielnickiego zupełnie. Podobnie 
dalsze działania podjęte przez hetmana zaporoskiego, choćby na terenie Mołdawii w oparciu o Turcję, 
również nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i  zakończyły się całkowitym fiaskiem. Nietrafiony 
okazał się też sojusz hetmana zaporoskiego ze Szwecją (układ rozbiorowy podpisany w Radnot 6 XII 
1656 roku). Natomiast postawienie na Rosję przyniosło ostatecznie Ukrainie katastrofalne skutki. Vide: 
M. Markiewicz, Historia Polski…, op. cit., s. 514-515, 534; W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., 
s. 104, 109 i nast.

89 L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, op. cit., s. 177; M. Грушевский, Історія України – Руси, op. cit., 
s. 284 i nast.; 1649 г. августа 27. – Письмо шляхтича К. Росетневского…, [w:] Документы об 
освободительной войне…, op. cit., s. 286-287.

90 I. П. Kрип’якевич, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s. 172; В. А. Смолій, В. С. Степанков, Богдан 
Хмельницький…, op. cit., s. 198.

91 W. Kucharski, Bitwa pod Zborowem…, op. cit., s. 112; Z. Wójcik, Wojny kozackie…, op. cit., s. 68; 
B. A. Голобуцкий, Освободительная война…, op. cit., s. 126; В. А. Смолій, В. С. Степанков, 
Богдан Хмельницький…, op. cit., s. 198.

92 W. Kucharski, Sojusz Bohdana Chmielnickiego…, op. cit., „SiM” 2014, nr 2, s. 36-37.
93 I. Огієнко, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s. 90 i nast.; Wielka Historia Świata. Świat w XVII wieku, red. 

A. Podraza, t. 7, Kraków – Warszawa 2005, s. 608 i nast.; Z. Wójcik, Historia Powszechna XVI–XVII wieku, 
Warszawa 2002, s. 261.
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trochę później. Zresztą zarówno sułtan, jak i chan krymski to bisurmanie, wyznawcy 
Mahometa, niepasujący zupełnie do roli obrońców prawosławnej wiary, o bożych 
cerkwiach już nie wspominając94 – co dość obrazowo nakreślił na radzie pereja-
sławskiej sam Chmielnicki. Tatarzy, postrzegani byli na Ukrainie jako bezwzględni 
rabusie, i to w dodatku jeszcze wiarołomni95. Ten dylemat Chmielnicki rozstrzygnął 
dość szybko – przedstawiając sprawę w odpowiednim świetle, zgodnie z prawdą. 
Pozostała więc tylko Polska i Rosja.

Rzeczypospolitej opierającej się na łacińskich fundamentach hetman kozacki 
szczerze nienawidził i o żadnym pokoju z nią nie myślał96 – przynajmniej jeszcze 
nie wtedy97. Szokuje wręcz, z jaką łatwością dawano się nabierać na pokorne listy 
Chmielnickiego o lojalności wobec króla i woli zaprzestania przelewu krwi chrześ-
cijańskiej98. Trwająca od sześciu lat wojna nakręcała spiralę wrogości, żłobiła coraz 
głębszą przepaść między walczącymi stronami, wydłużała listę wzajemnych krzywd 
i pretensji. W końcu, jak pisał Henryk Sienkiewicz w epilogu II tomu Ogniem 
i mieczem: nienawiść wrosła w serca i zatruła krew pobratymczą99, a wiadomo, że 
tam gdzie nienawiść, tam już o porozumienie bardzo trudno. Widząc rzecz w takim 
kontekście, hetman zaporoski mógł dokonać tylko jednego wyboru – wybrał Rosję, 
państwo bliskie mu zarówno wiarą, jak i językiem100. Czy był to z jego strony – jak 

94 I. Огієнко, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s. 92-93.
95 1648, травня 17. – Табір коронних військ під Черкасами…, [w:] Джерела…, op. cit., t. 1, s. 19-20; 

1648, травня 20. – Черкаси…, [w:] ibidem, s. 21; 1648, травня 21. – Підгірці…, [w:] ibidem, s. 27- 
-28; 1648, травня 26. – Бар…, [w:] ibidem, s. 28-29; 1648, після 26 травня. – Під Корсунем. – 
Промова Максима Кривоноса із закликом розірвати союз з Кримським ханством, [w:] ibidem, 
s. 31; 1648, після 30 травня. – Новини, [w:] ibidem, s. 40; 1648, червня 25. – Варшав. – Новина, 
[w:] ibidem, s.  68; 1648, не раніше 27 червня. – Гусятин. – Лист Самуїла Калиновського до 
князя Четвертинського, [w:] ibidem, s. 70-71; 1649, після 18 серпня. – Aнонімний (ймовірно, 
A.  M’ясківського) опис Зборівської битви, [w:] ibidem, s.  355; 1649 г. августа 15. – Письмо 
польского короля Яна Казимира крымскому хану Ислам Гирею c предложением дружбы, [w:] 
Документы об освободительной войне…, op. cit., s.  277-278; 1649 г. августа 16. – Письмо 
крымского хана Ислам Гирея польскому королю Яну Казимиру o заключении мира между 
Крымской Oрдой u Речью Посполитой, [w:] ibidem, s.  279; 1649 г. августа 16. – Письмо 
польского короля Яна Казимира крымскому хану Ислам Гирею c предложением немедленно 
прекратить военные действия u приступить к переговорам, [w:] ibidem, s. 280; 1649 г. августа 
23. – Дневник военных действий…, [w:] ibidem, s. 282-284; B. A. Голобуцкий, Освободительная 
война…, op. cit., s. 126-127; I. П. Kрип’якевич, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s. 172, 181-182; 
L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, op. cit., s. 177.

96 W. Konopczyński, Dzieje…, op. cit., s. 25.
97 Wielu historyków podkreśla, że Bohdan Chmielnicki dopiero pod koniec życia, widząc fiasko prowadzonej 

przez siebie polityki, a przy tym zniechęcony, czy wręcz rozczarowany swoim rosyjskim protektorem, 
próbował porozumieć się z  Rzeczpospolitą. Nie zdążył jednak zrealizować swoich planów, które 
przerwała śmierć hetmana zaporoskiego w 1657 r. Vide: J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., 
s. 241-247; W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, op. cit., s. 118; A. Sokołowski, Dzieje…, op. cit., s. 286; 
L. Kubala, Wojny duńskie i pokój oliwski 1657-1660, Lwów 1922, [reprint Poznań 2005], s. 84-85.

98 F. Rawita-Gawroński, Hetman kozacki…, op. cit., s. 48.
99 H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Warszawa 2018, t. 2, s. 941.
100 I. Огієнко, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s. 94; L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, op. cit., s. 177.
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napisał Maciej Franz – akt rozpaczy? Chyba niekoniecznie. Chmielnicki widział raczej 
w państwie carów silnego sprzymierzeńca, na tyle już mocnego, że będzie on mógł 
podjąć równorzędną i twardą walkę przeciw państwu polsko-litewskiemu. Walkę 
nie o jakieś tam upominki, jak było w przypadku Tatarów, ale wojnę bezwzględną, 
do ostatecznego złamania przeciwnika. Tym pokonanym miała być oczywiście 
Rzeczpospolita. Zagrożenia ze strony Rosji zapewne jeszcze nie widział, bo gdyby tak 
było, nie pchałby się sam w przysłowiową paszczę lwa. Na Rosję patrzył raczej przez 
pryzmat Rzeczypospolitej, należy bowiem pamiętać, że Rosja nie była wtedy jeszcze 
tym państwem, które widzimy 100 czy 150 lat później101. Budowała dopiero swoją 
potęgę. Zbigniew Wójcik napisał: Istota ugody perejasławskiej – stanowiąca po dziś 
dzień przedmiot zaciekłych sporów, na poły naukowych, na poły politycznych – polega 
chyba przede wszystkim na tym, że dzięki wkroczeniu na Ukrainę, Rosja uczyniła 
pierwszy krok na drodze do europejskiej i światowej potęgi. Bez posiadania Ukrainy, 
Rosja nigdy taką potęgą nie stałaby się102.

Marzeniem Chmielnickiego było niepodległe państwo ukraińskie. Czy jednak 
naprawdę wierzył, że uda mu się takie zbudować? W grę wchodzić mogła raczej 
jedynie forma autonomii, a tego potężniejąca stopniowo Rosja nie mogła i nie 
chciała hetmanowi kozackiemu zaoferować. O ile tak właśnie było, to w Perejasławiu 
hetman kozacki pogrzebał ostatecznie i swoją ideę, i swoje marzenia. Ironizując nieco, 
można powiedzieć, że z trzech kandydatów (lub czterech, jeżeli Chanat Krymski 
potraktowany zostanie osobno), zaprezentowanych na radzie perejasławskiej, hetman 
zaporoski wybrał najgorszego. I tym razem zawiódł Bohdana „geniusz polityczny”, 
o którym z takim entuzjazmem pisze Iwan Ogienko, próbując tłumaczyć poddanie 
przez Chmielnickiego Ukrainy pod protektorat Rosji za sojusz jedynie wojskowy 
i oczywiście tylko tymczasowy103. Inaczej zupełnie widzieli ten akt (a może po prostu 
widzieć musieli) piszący w XX wieku Wiktor Gołobucki i Iwan Krypiakiewicz, dla 
których połączenie Ukrainy z Rosją było dziełem wielkim i wcale nie tymczasowym104.

Patrząc na problem z obecnego punktu widzenia, można w zasadzie wszystkie 
decyzje hetmana zaporoskiego interpretować w różnoraki i najbardziej wygodny dla 
piszącego sposób. Jednakże sześć lat starań, bicia czołem przed carskim majestatem, 
poselstw słanych do Moskwy i błagalnych listów o pomoc, a wszystko tylko po 
to, by później potraktować te kilkuletnie wysiłki w kategoriach tymczasowości105? 

101  Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza, op. cit., s. 108.
102  Cyt. za: ibidem, s. 78.
103 I. Огієнко, Бoгдaн Хмeльницький, op. cit., s. 109; N. Jakowenko, Historia Ukrainy…, op. cit., s. 240.
104  B. A. Голобуцкий, Освободительная война…, op. cit., s. 129 i nast.; I. П. Kрип’якевич, Бoгдaн 

Хмeльницький, op. cit., s. 193.
105 Tymczasowość poddania przez Bohdana Chmielnickiego Ukrainy pod władzę Rosji, co podkreślają 

szczególnie historycy ukraińscy, może budzić pewne wątpliwości i wydaje się tezą nadinterpretowaną. 
Trudno więc sądzić, by do roku 1654, czyli do czasu ugody perejasławskiej, Chmielnicki traktował 
zbliżenie z Rosją jako układ jedynie tymczasowy. Vide: M. Markiewicz, Historia Polski…, op. cit., s. 533; 
A. Sokołowski, Dzieje…, op. cit., s. 283-284; L. Kubala, Wojna brandenburska i najazd Rakoczego 1656- 

-1657, Lwów – Warszawa 1917, [reprint Poznań 2005], s. 185 i nast.
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To twierdzenie chyba trochę nazbyt ryzykowne, ale to już na marginesie. Jakakolwiek 
autonomia w granicach rządzonego zawsze w sposób despotyczny państwa rosyjskiego 
(na warunkach ogólnie rozumianych) nie wchodziła w ogóle w rachubę. Car wymagał 
bezwzględnego poddaństwa, ale o tym hetman kozacki miał się dopiero przekonać.

* * *

Skutki decyzji podjętej przez Bohdana Chmielnickiego w 1654 roku są w zasadzie 
widoczne do chwili obecnej. Berło, pod które chciał się schronić hetman zaporoski, 
okazało się znacznie cięższe od berła króla polskiego, a konsekwencje tego kroku 
dla samej Kozaczyzny po prostu katastrofalne106. Niestety, wraz z wkroczeniem na 
Ukrainę gosudarskiej władzy, nie wlały się tam wraz z nią szerokim strumieniem 
powszechna szczęśliwość, dostatek i tak upragniona przez lud stabilizacja107. Wprost 
przeciwnie – Ukraina zaczęła się szybko zapełniać rosyjskim wojskiem i urzędnikami 
carskimi wszelkiej rangi, nie mniej (a kto wie czy nie bardziej jeszcze) łapczywych od 
ich poprzedników108. Chmielnicki na układzie z Rosją nic nie zyskał. Car, co prawda 
zaaprobował postulaty kozackie, ale z pewnymi korektami, oczywiście na korzyść 
Rosji. Rzecz jasna, Aleksy Michajłowicz akceptował jak najbardziej 60-tysięczny 
rejestr kozacki, co w obliczu wojny z Polską było dla niego niezwykle korzystne. 
Potwierdzał też przywileje kozackie, by nie zniechęcać Kozaków do wierności wobec 
nowego pana, przynajmniej na razie. Na marginesie – obydwie te kwestie były ze sobą 
ściśle związane. Ale w sprawach pozostałych car nie był już tak łaskawy i wymagał 
bezwzględnego podporządkowania się jego woli109. Dokument wystawiony przez 
carską kancelarię odbiegał w kwestiach zasadniczych od tego, który Chmielnicki 
wysłał z kozackim poselstwem do Moskwy110.

Hetman zaporoski sam zapewne szybko rozczarował się co do carskiej opieki111. 
Stał się bowiem pionkiem na szachownicy rozgrywanym obcą ręką. Z dnia na dzień 
nabrzmiewał konflikt między Rzeczpospolitą i Rosją, wojna była już przesądzona112. 
Ale to nie wszystko. Turcja również widziała w działaniach Chmielnickiego nowe 

106 W 1775 r., z rozkazu Katarzyny II, żołnierze rosyjscy, dowodzeni przez gen. Tekeliego (Węgra w służbie 
rosyjskiej), krwawo i  tym razem już definitywnie rozprawili się z  resztkami Kozaczyzny Zaporoskiej. 
Vide: W. A. Serczyk, Katarzyna II, Wrocław – Warszawa – Kraków 2004, s. 224-226; W. Konopczyński, 
Dzieje…, op. cit., s. 15 i nast.; L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, op. cit., s. 198 i nast.; B. Kalicki, Zarysy 
historyczne, op. cit., s. 192.

107  J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 215 i nast.
108 A. Sokołowski, Dzieje…, op. cit., s. 271-272; J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 225 

i nast.; M. Franz, Idea państwa kozackiego…, op. cit., s. 324; M. Kosman, Na tropach bohaterów…, 
op.  cit., s.  101; B. A. Голобуцкий, Освободительная война…, op. cit., s.  131; Д. Дорошенко, 
Нарис історії України, op. cit., s. 34; I. Kрипякевич, Б. Гнатевич, Історія українського війська, 
op. cit., s. 217.

109  Encyklopedia Wojskowa, op. cit., s. 292-293.
110  A. B. Pernal, Rzeczpospolita…, op. cit., s. 127-128.
111  Д. Дорошенко, Нарис історії України, op. cit., s. 34 i nast.
112  1654, вересня 26 (16). – Указ царя Олексія I, [w:] Джерела…, op. cit., t. 3, s. 279.
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zagrożenia. Sułtan dostrzegał w nich zburzenie zbudowanego wcześniej systemu, 
szczególnie w państewkach naddunajskich113. Niegotowa do nowej wojny Porta nie 
zamierzała dać się wciągnąć w kolejny konflikt, ale nie zamierzała też bagatelizować 
zagrożenia. Tatarzy otrzymali od sułtana bezwzględny zakaz dalszego wspierania 
Kozaków, choć nowy chan Mehmed Gerej IV i bez niego prawdopodobnie odstąpiłby 
swojego niedawnego jeszcze sojusznika114. Chan nie myślał nawet o tym, by przy-
glądać się bezczynnie biegowi wydarzeń na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. 
Swoim zwyczajem Tatarzy natychmiast zmienili front i stanęli po stronie króla 
polskiego115. Wojska koronne przystąpiły do działań już wiosną 1654 roku, wspierane 
teraz dodatkowo przez Tatarów. Na polecenie Aleksego Michajłowicza Chmielnicki, 
pod wodzą pułkownika Iwana Zołotarenki i Pawła Tetery, wyekspediował pod 
Smoleńsk 18 000 Kozaków, którzy znacząco wsparli działania wojsk rosyjskich116. 
Wątpliwości nie było już żadnych, o dalszych losach Ukrainy zadecydować miał oręż117.

113  N. Jakowenko, Historia Ukrainy…, op. cit., s. 236.
114 1654 г. не ранее сентября. – Письмо крымского хана Махмет Гирея польскому королю 

Яну Казимиру c предложением заключить военныий союз против России u Украины, 
[w:] Документы об освободительной войне…, op. cit., s.  768-770; M. Franz, Idea państwa 
kozackiego…, op. cit., s. 327 i nast.

115 1654, жовтня 26. – Лист невідомого до короля Яна Казимира, [w:] Джерела…, op. cit., t. 3, 
s. 281; 1654 г. марта. – Письмо крымского хана Ислам Гирея польскому королю Яну Казимиру 
c предложением заключить союз борьбы против России u Украины, [w:] Документы об 
освободительной войне…, op. cit., s.  757-758; 1654 г. не ранее марта. – Договор между 
Речью Посполитой u Крымским ханством o союзе против России u Украины, [w:] ibidem, 
s. 759–761; 1654 г. не ранее марта. – Присяга польского короля Яна Казимира на верность 
союза c  татарами, [w:] ibidem, s.  764; N. Jakowenko, Historia Ukrainy…, op. cit., s.  234; 
L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, op. cit., s. 180.

116 Mirosław Nagielski nie wspomina o Pawle Teterze jako jednym z  wodzów tej wyprawy. Vide: 
M. Nagielski, Bohdan Chmielnicki…, [w:] Hetmani zaporoscy…, op. cit., s. 246; M. Franz, Idea państwa 
kozackiego…, op. cit., s. 326; J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, op. cit., s. 233.

117 L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, op. cit., s. 180 i nast.; M. Nagielski, Bohdan Chmielnicki…, [w:] Hetmani 
zaporoscy…, op. cit., s.  246; 1646-1655 гг. – Хроника…, [w:] Документы об освободительной 
войне…, op. cit., s. 11; 1654 г. фебраля 25. – Письмо молдавского господаря Георгия Стефана 
из Ясс польному гетману C. Потоцкому c предложением заключить союз c татарами для 
совместной войны против России u Украины, [w:] ibidem, s. 743-745; 1654 г. ноября 5. – Письмо 
шляхтича Раховского коронному хорунжему A. Конецпольскому c сообщением o наступлении 
русских, украинских u белорусских войск, которые овладели городами Смоленском, Шкловом 
u др., u o сношениях Речи Посполитой c крымским ханом, Швецией u Англией c целью создания 
коалиции против России u Украины, [w:] ibidem, s. 773-775.
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STRESZCZENIE

18 stycznia 1654 roku w nadgranicznym wówczas Perejasławiu, w obecności carskiego 
posła Wasyla Buturlina, nastąpił akt złożenia przysięgi przez hetmana zaporoskiego 
Bohdana Chmielnickiego na wierność rosyjskiemu carowi Aleksemu Michajłowiczowi. 
Dało to Rosji ostateczny argument, by wprowadzić na Ukrainę swoje wojska i rozpocząć 
działania mające na celu oderwanie od Rzeczypospolitej części jej terytorium, co w kon-
sekwencji doprowadziło do wojny polsko-rosyjskiej. Poddanie Ukrainy pod protektorat 
Rosji miało też zdaniem wielu badaczy zajmujących się powstaniem kozackim 1648 roku 
skutki o wiele bardziej dalekosiężne i w dużej mierze przyczyniło się do ostatecznego 
upadku Kozaczyzny Zaporoskiej. Od tego też momentu Rosja ustanowiła swoje panowanie 
na Ukrainie, by nigdy już nie wyrzec się do niej swoich pretensji.

ABSTRACT

Ceremonial pledge of allegiance by Cossacks to the Tsar of Russia Aleksey Mikhailovich 
was sworn by Hetman of the Zaporozhian Host Bohdan Khmelnytsky in 18 January 
1654. The ceremony took place at then frontier town of Pereyaslav in the presence of Vasili 
Buturlin, the envoy of Tsar. It was a great excuse for Russia to bring their troops to the 
Ukrainian territory just to exlude this land from the Polish-Lithuanian Commonwealth 
and start the process that finally led to the Polish-Russian war. According to many 
scientists who study the topic of Khmelnytsky Uprising against Poles in 1648 the Treaty 
of Pereyaslav ultimatelly led the whole Zaporozhian Host to fallen. What is more, from 
that time Ukraine is considered by Russia as their sphere of influence.

SŁOWA KLUCZOWE:

Rada perejasławska, starszyzna kozacka, czerń, Aleksy Michajłowicz, Sobór Ziemski, 
Moskwa, Rosja, Bohdan Chmielnicki, wojna polsko-rosyjska.

KEYWORDS:

Pereyaslav Council, Cossack starshyna, peasantry, Aleksey Mikhailovich, Moscow, 
Russia, Bohdan Khmelnytsky, Polish-Russian War 1654–1667.
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Il. 1. Bohdan Chmielnicki, portret nieznanego malarza
Źródło: Wikipedia; T. Krząstek, W. Majewski, M. Nagielski, 

I. Storożenko, Żółte Wody – 1648, Warszawa 1999, bns.
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Il. 2. Bohdan Chmielnicki, malarz Artur Orłonow
Źródło: Wikipedia
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Il. 3. Pokłon Bogurodzicy z postacią Bohdana Chmielnickiego w tle
Źródło: Z. Wójcik, Wojny kozackie w dawnej Polsce. Dzieje Narodu 

i Państwa Polskiego, Kraków 1989, bns.
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Il. 4. Uroczysty wjazd Bohdana Chmielnickiego do Kijowa w 1648 roku, 
malarz Mykoła Iwasiuk 

Źródło: Wikipedia

Il. 5. Bohdan Chmielnicki poddaje Ukrainę Rosji w Perejasławiu w 1654 roku
Źródło: „Rzeczpospolita” 2-3 czerwca 2010 roku, nr 127 (8638), dodatek – Księga Kresów 

Wschodnich, nr 18, s. 8; „Mówią Wieki”, styczeń 2011, nr 01/11 (612), s. 39
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Il. 6. Pułkownik kozacki i buńczuczny
Źródło: „Rocznik Przemyski – Historia Wojskowości”, 

t. 50, z. 1, Przemyśl 2014, s. 28
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Il. 7. Kozak zaporoski, rysunek współczesny
Źródło: „Rzeczpospolita” 20 maja 2010 roku, nr 116 (8627), 

dodatek – Księga Kresów Wschodnich, nr 16
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Il. 8. Rada perejasławska 18 stycznia 1654 roku, malarz Jan Rosen
Źródło: M. Kosman, Na tropach bohaterów Trylogii, Warszawa 1973, s. 71; 

L. Podhorodecki, Sicz Zaporoska, Warszawa 1978, bns.

Il. 9. Rada perejasławska 18 stycznia 1654 roku, malarz Jan Rosen
Źródło: L. Podhorodecki, Zarys dziejów Ukrainy, t. 1, Warszawa 1976, s. 278
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Il. 10. Iwan Bohun
Źródło: Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej, 
red. P. Kroll, M. Nagielski, M. Wagner, Zabrze 2010, s. 313
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Il. 11. Car Aleksy Michajłowicz Romanow
Źródło: F. Rawita-Gawroński, Hetman kozacki B. Chmielnicki. 

Szkic historyczny jego życia i walk, Lwów 1914, bns.
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Mniejszości i okupacje

Program Rosji: mieszać i krzyżować. Niemców – skupiać podobnych sobie barwą skóry, 
kształtem nosa, wymiarami czaszki bądź miednicy – luźna uwaga, zapisana przez 
janusza korczaka na kartkach dziennika, który prowadził w ostatnich miesiącach 
życia w warszawskim getcie, jest dobrym wprowadzeniem do zagadnienia1.

zajęte przez związek Radziecki w 1939 roku ziemie wschodnie Rzeczypospo-
litej, od XiV wieku związane z polskością („kresy wschodnie”, „ziemie zabrane”), 
stanowiły mozaikę ludności, z licznymi – w skali państwa – mniejszościami naro-
dowymi i wyznaniowymi2. Miasta zamieszkiwali w dużym odsetku żydzi, stanowiąc 
nieraz ogół ludności małych ośrodków – pozostaję przy pisowni tego rzeczownika 
z małej litery bez względu na kontekst wypowiedzi (narodowość – wyznanie), bowiem 
żydostwo3, inaczej niż polskość lub każde niemal poczucie przynależności do danego 
narodu, definiuje się w sposób swoisty, to jest nie poprzez obecność świadomości 
narodowej, a poprzez objaw przynależności religijnej. zarówno zasady religijne 
żydowskie (prawo rabiniczne), współczesne izraelskie prawo państwowe (państwo 
wyznaniowe), jak i wspólny dla całej diaspory światopogląd (którego mianownikiem 
jest uwielbienie izraela), definiują żydostwo nie poprzez indywidualną, subiektywną 

* opracowanie kartograficzne danych statystycznych.
1 Pamiętnik maj – 4 sierpnia 1942, [w:] j. korczak, Pamiętnik i inne pisma z getta, oprac. M. ciesielska, 

Warszawa 2012, s. 120.
2 W artykule wykorzystano fragmenty tekstów autora: Wspomnienia Leona Kowalskiego i nieszczęsny los 

Żydostwa polskiego w Związku Sowieckim (1939-1944), „Glaukopis” 2008, nr 11-12; Na górze Nebo 
(Żydzi polscy w niewoli sowieckiej – przyczynek), „zeszyty Historyczne Win-u” 2010, nr 32-33.

3 Rzadziej dziś używany termin „żydostwo” (preferuje się, sztucznie jednak brzmiącą, „żydowskość”) jest 
od dawna zadomowiony w  języku polskim w  obu znaczeniach: jako cecha społeczności lub osoby, 
podobnie jak polskość, jak i sama społeczność, analogicznie jak polonia. W latach 1940-1945 istniała 
w palestynie świecka polityczna Reprezentacja Żydostwa polskiego, której przedstawicielem w Londynie 
był ignacy schwartzbart, członek Rady narodowej przy prezydencie Rp Władysławie Raczkiewiczu.

Kwestia żydowska w Armii Polskiej w ZSRR 
i biskup polowy Józef Gawlina

dr Jacek Żurek, 
mgr Tomasz Ryger

Wojskowy instytut Wydawniczy w Warszawie 
instytut Geografii i przestrzennego zagospodarowania 
im. stanisława Leszczyckiego polskiej akademii nauk

*



122

dr Jacek Żurek, mgr Tomasz Ryger

deklarację świadomości narodowej, a nawet wyznania, a przez fakt obrzezania 
u mężczyzn, a więc kryterium obiektywne i czysto religijne: żyd-ateista, komunista, 
meches (wychrzta), żyd polski czy niemiecki, to pojęcia powszechnie zrozumiałe 
i akceptowane, lecz żyd nieobrzezany jest oksymoronem4.

W poszczególnych województwach od jednej piątej do połowy ludności miast 
podawało jako język ojczysty żargon (jidysz) lub hebrajski. Właśnie deklaracja języka 
lub – szerzej – wyznania była miarodajna dla określenia pochodzenia mieszkańców. 
Rubrykę „narodowość” w spisach statystycznych wypełniano o wiele rzadziej, żydzi 
zaś z różnych względów deklarowali narodowość polską (asymilacja, konformizm, 
a przede wszystkim zaznaczona wcześniej daleko posunięta obojętność wobec faktu 
poczucia narodowego). Tereny wiejskie zdominowane były na południu przez Rusinów 
i Ukraińców, a na północy przez Białorusinów i „tutejszych” Poleszuków, co oznaczało 
na ogół prawosławnych.

Niemcy zwali ogół ludności ruskiej „Ruthenen”, rezerwując jednak dla uświa-
domionych narodowo ruskojęzycznych mieszkańców Galicji określenie „ukrainische 
Volk”. Węgrzy mianem „ruthenek” określali ruskojęzycznych grekokatolickich 
mieszkańców Górnych Węgier, czyli Zakarpacia i Słowacji, natomiast węgierskie 
miano „ukrainek” nosili wszyscy Rusini zamieszkujący kraje poza granicami Korony 
Świętego Stefana. Ślad tego podziału pozostał w polskich spisach statystycznych 
z okresu międzywojennego. Część mieszkańców będzie określać się mianem Rusinów, 
część – Ukraińców5.

Ludność ta stanowiła do czterech piątych mieszkańców obszarów wiejskich 
w województwach wschodnich. Obalenie polskiego panowania wzbudziło krótko-
trwały entuzjazm wśród części z nich, zwłaszcza komunizującej młodzieży żydowskiej 
i uświadomionych narodowo Ukraińców, ale szybko nastąpiło rozczarowanie wobec 
nowego ustroju: Nowa władza musiała szukać choćby chwilowych sprzymierzeńców wśród 
ludności, aby podszczuć jedną jej część przeciwko drugiej. Znalazła ich wśród komunizu-
jących grup polskich, żydowskich i ukraińskich, pociągając za sobą początkowo znaczny 
odłam nacjonalistów ukraińskich. W grupie ideowych współpracowników okupantów 
znalazła się niewielka liczba Polaków, bardzo natomiast znaczna liczba komunizującej 
młodzieży żydowskiej i inteligencji. Zapełnili oni szeregi Milicji Robotniczej (szczególnie po 
rozwiązaniu Gwardii Robotniczej, w której świadomie wzięli udział Polacy), komitetów 
miejskich i wiejskich. Komitety te sporządzały listy aresztowanych, [następnie] wskazywały 
przywódców politycznych, kierowników organizacyj społecznych, burżujów itp., zarówno 
Polaków, jak i żydów, załatwiając przy tym niejednokrotnie porachunki osobiste.

Ukraińcy szybko rozczarowali się w stosunku do nowej władzy, od której oczeki-
wano utworzenia wolnej Ukrainy. Gdy polecono zdjąć chorągwie o barwach ukraińskich, 
zamknięto tu i ówdzie cerkiew, aresztowano przywódców wszystkich obozów politycznych, 

4 J. Żurek, Arcybiskup Szeptycki wobec wybuchu wojny światowej (1914), [w:] Rola emigracji polskiej 
w odzyskaniu niepodległości 1918 roku, red. W. Gliński, Warszawa 2018, s. 253.

5 Ibidem, s. 251 (również kwestia niejednoznacznego przymiotnika „ruski”).
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masy ukraińskie zajęły wrogą postawę wobec okupantów i powróciły do swoich marzeń 
o Hitlerze jako zbawcy (w wielu obwodach, czysto ukraińskich, na kartkach wyborczych 
do Zgromadzenia Narodowego Zachodniej Ukrainy wypisywano masowo „Adolf Hitler”). 
Młodzież żydowska, rekrutująca się przeważnie ze sfery drobnych rzemieślników i drob-
nych kupców oraz grupki radykalnej inteligencji wytrwały najdłużej przy okupantach 
i patrzyły spokojnie na niszczenie całej inteligencji żydowskiej i sfer posiadających. 
Wkrótce, gdy spełnili swoje zadanie, podzielili ich losy. […]

Tylko nieliczny procent ludności żydowskiej znajdujący się na terytorium ZSRR 
znalazł się na nim z własnej woli, czy to na skutek przyjęcia obywatelstwa sowieckiego, 
czy też w poszukiwaniu pracy lub by przekonać się, jak wygląda „Raj”, do którego 
niejedni tak bardzo tęsknili. Pozostała większość pochodzi niewątpliwie z przymusowych 
deportacji i z okresu uchodźctwa przed hitlerowskimi zbrodniarzami6.

Pod okupacją radziecką, za kratkami bądź na zesłaniu, znaleźli się człon-
kowie przedwojennego Bundu (socjaliści), syjoniści (czyli zwolennicy emigracji 
do Palestyny) oraz trockiści (prawdziwi i domniemani stronnicy Lwa Trockiego, 
których nie brakowało wśród komunistów poza ZSRR). Nowych obywateli Związku 
Radzieckiego nawet przedwojenna działalność komunistyczna nie chroniła przed 
aresztowaniem. Przywódca Kominternu, Georgi Dymitrow, przekazał NKWD na 
początku października 1939 roku listę pięciuset prowokatorów z (byłych) Komu-
nistycznych Partii Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy. Jedna z ofiar pisała: 
Przynależność do jakiejkolwiek partii, nawet skrajnie lewicowej, uważana była przez 
bolszewików za działalność kontrrewolucyjną, albowiem uznają oni tylko jedną partię, 
a mianowicie komunistyczną7.

Los taki czekał również bieżeńców – bez względu na ich narodowość – to 
jest uciekinierów z Polski centralnej i zachodniej w czasie kampanii wrześniowej, 
żydów wypędzonych przez Niemców od października do grudnia 1939 roku oraz tych 
wszystkich, którzy przez zieloną granicę przeszli z Generalnego Gubernatorstwa na 
tereny Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy. Łącznie pod okupacją radziecką 
znalazło się około 200 tysięcy żydowskich bieżeńców, stanowiących dwie trzecie 
ogółu uchodźców na terenie polskich województw wschodnich. Status bieżeńców 
był nieuregulowany – dawni obywatele polscy, ani obywatele Rzeszy, ani Związku 
Radzieckiego. Dla nielicznych osób szansę stanowiło przyznanie się do narodowości 
niemieckiej, a zarówno Polacy, jak i żydzi mieli początkowo możliwość, ze względu na 
miejsce urodzenia, choć jako obywatele drugiej kategorii, powrócić na ziemie jeśli nie 
zachodniej, to w każdym razie centralnej Polski, czyli do Generalnego Gubernatorstwa.

W większości relacji tych, którzy przeżyli okres współpracy niemiecko-rosyjskiej, 
regularnie powtarza się podobny schemat: dokonywane przez Niemców barbarzyń-
skie prześladowania wkrótce po wkroczeniu Wehrmachtu, przy bezradnej postawie 

6 IPMS, sygn. A.7.307/40, s. 1-2. Wyjaśnienie archiwalnych skrótów w aneksie do artykułu.
7 Relacja kpt. inż. Mariana Hełm-Pirgo ze Lwowa, [w:] „W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali…”. 

Polska a Rosja 1939-1942, oprac. I. Grudzińska-Gross, J. T. Gross, Warszawa 1990, nr 151, s. 377.
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ludności polskiej, częstokroć zmuszanej, podobnie jak sami żydzi, do upodlających 
aktów wzajemnego poniżenia; ucieczka pod okupację rosyjską, która dla wielu 
kończyła się śmiercią na granicy z rąk Niemców bądź Rosjan; niemożliwe do zniesienia 
warunki bytowania w Związku Radzieckim; tak zwana rejestracja na powrót pod 
okupację niemiecką, dokonywana przez mieszane rosyjsko-niemieckie komisje; 
aresztowanie przez NKWD żydów, którzy chcieli wrócić do domu.

We wrześniu 1939 roku udałem się w kierunku Rawy Mazowieckiej. W pobliżu 
miasta zatrzymali mnie żołnierze niemieccy i odprowadzili do miejsca, gdzie znajdowało 
się już kilka tysięcy ludzi, Żydów i Polaków. […] Kiedy noc zapadła, pognano nas przed 
siebie. Naraz rozległa się strzelanina. Zaraz potem z naszej gromadki padali postrzeleni, 
jeden za drugim. […] Biegłem także po ciemku, depcząc po ciałach. W ten sposób zagnano 
nas na rynek w Rawie Mazowieckiej. Na rynku rozpoczęto znów strzelaninę, każdy 
uciekał, jak mógł. Ukryłem się w kościele, znajdującym się na rynku, już pełnym ludzi. 
Niemcy zaczęli strzelać do kościoła. Trwało to całą noc, a nad ranem Niemcy mówili, 
że do nas strzelali Polacy, i kazano nam wyjść z kościoła. Ustawiono na rynku i zaczęto 
sortować. Volksdeutschów puszczano wolno. Polacy widząc to, zaczęli krzyczeć, że nie 
chcą stać z Żydami razem. […] [W 1940 roku] na granicy schwytali mnie Rosjanie 
i osadzili w więzieniu. Pierwszej nocy uciekłem z więzienia i pojechałem do Brześcia. 
[…] W czasie rejestracji, stojąc po kilka godzin w ogonku, dostałem wreszcie kartę na 
wyjazd, co uważane było wówczas za szczęście. Pewien oficer niemiecki zwrócił się do 
tłumu Żydów i zapytał: „Żydzi, dokąd jedziecie, przecież my was zabijemy”. Wieczorem 
pociągi były pełne wracających do domów. Byłem na dworcu, stałem na stopniu wagonu, 
który wracał do Łodzi, lecz rozmyśliłem się i zostałem. Potem nastąpiła druga rejestracja, 
tych, którzy chcieli wrócić i pozostali w Brześciu. Myśleliśmy, że dostaniemy paszporty. 
Okazało się, że zsyłają nas na Sybir8.

Pierwsza, najgorsza za względu na porę roku deportacja, przeprowadzona 
w lutym 1940 roku, objęła także warstwy posiadające, a więc i bogatszych żydów: 
Niemal decydujący głos miały w sprawie kogo wywieźć lub nie owe wyżej wymienione 
Komitety Obywatelskie, rekrutujące się z elementów z zawiścią patrzących na lepszą 
sytuację materialną tych warstw. Teraz oni mogą posiąść ich miejsca, ich gospodarstwa. 
Ubogi Żyd z zaułka mógł teraz stać się kierownikiem znienawidzonego dobrego warsztatu 
pracy „burżuja” żydowskiego z neonowej ulicy9.

8 Relacja Chaima Hadesa z Łodzi, [w:] Widziałem Anioła Śmierci. Losy deportowanych Żydów polskich 
w ZSRR w latach II wojny światowej. Świadectwa zebrane przez Ministerstwo Informacji i Dokumentacji 
Rządu Polskiego na Uchodźstwie w latach 1942-1943, oprac. M. Siekierski, F. Tych, Warszawa 2006, 
s. 319-322. Zob. także M. J. Chodakiewicz, Żydzi na Syberię! Sowiecka polityka wobec żydowskich 
„wrogów ludu” na okupowanych Kresach Wschodnich II RP w latach 1939-1943 – zapiski na marginesie 
„Widziałem Anioła Śmierci. Losy deportowanych Żydów polskich w ZSRR w latach II wojny światowej. 
Świadectwa zebrane przez Ministerstwo Informacji i  Dokumentacji Rządu Polskiego na Uchodźstwie 
w latach 1942-1943, „Glaukopis” 2008, nr 11-12, s. 425-472.

9 IPMS, sygn. A.7.307/40, s. 3.
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Druga, kwietniowa deportacja objęła w dużej mierze inteligencję. Między 
zatrzymanymi znalazły się duże grupy inteligencji żydowskiej. Pretekstem do wywiezienia 
Żydów w tym okresie był znaczniejszy majątek lub niezbyt dobre stosunki z miejscowymi, 
drobnymi handlarzami żydowskimi10.

Część spośród, nie tylko żydowskich, bieżeńców padła ofiarą aresztowań 
jako przestępcy – w myśl radzieckiego prawa – którzy porzucili pracę. Około 
50-80 tysięcy takich dobrowolnych robotników wyjechało z terenu polskich woje-
wództw wschodnich do Donbasu, na Ural i na Kaukaz. Wielu z nich, zaskoczonych 
żałosnymi warunkami bytowymi, zdecydowało się na ucieczkę z powrotem, pod 
okupację radziecką. W trzeciej deportacji, z czerwca 1940 roku, wywieziono około 
77 tysięcy bieżeńców, którzy chcieli powrócić do Generalnego Gubernatorstwa, 
jednak władze niemieckie nie wyraziły na to zgody – 85% z nich stanowili żydzi. 
Ludzie doświadczani tak okrutnie rejestrowali się na powrót pod okupację niemiecką. 
Rejestrowano się do pracy, bo rozeszła się pogłoska, że każdy bezrobotny będzie przymu-
sowo osadzony na pracy w ZSRR. Ludzie chwytali się byle jakiej pracy, nie dla chleba, 
lecz by uniknąć wywózki. Ale wszystko okazało się złudą. Z wprawioną już praktyką 
urządzano obławy na wszystkich rejestrowanych z różnych przyczyn. Zagarnięto masy 
Żydów, którzy znaleźli się na tych terenach z zachodnich województw, w ucieczce przed 
Niemcami. I rzeczywiście deportacja ta była w większości deportacją ludności z zachodu, 
wyniszczonej wojną, tułaczką11.

Część żydów-bieżeńców na wpół dobrowolnie decydowała się na wyjazd na 
wschód, zwłaszcza pod koniec okupacji radzieckiej, gdy szanse na powrót do domu 
zmalały do zera: Jako „bieżeńcy” należeliśmy do grupy objętej wywózką, ale była to 
grupa najmniej niebezpieczna, dlatego też wzięto się do niej w ostatniej kolejności, ale 
w końcu i nas to spotkało. A wtedy to niebezpieczeństwo konfliktu sowiecko-niemieckiego 
było już realne, dlatego też Żydzi, którzy wiedzieli co dzieje się w GG, jak mówiono, 
zgłaszali się dobrowolnie do transportów. W każdym razie w wagonie, do którego nas 
wpakowano (a była to moja mama, babcia i nas dwoje), byli sami Żydzi i do dziś 
pamiętam tę straszną noc, wokół nas rozlegały się modły żydowskie, zapewne po hebrajsku, 
z charakterystycznym zaśpiewem12.

10 PMS, sygn. A.7.307/40, s. 3-4.
11 Ibidem, s. 4.
12 Z listu Zofii Hilczer-Kurnatowskiej, Poznań, 9 II 2011, mps, zbiory autora. Hilczerówna, Polka, liczyła 

wtedy dziewięć lat. W relacji nie podała daty wydarzenia, które miało niespodziewane zakończenie: 
A nad ranem, gdy już plombowali wagony, przed odjazdem, przyszedł kierownik pociągu i  kazał nam 
wysiadać. Moja mama [Janina Hilczer z Chomickich] nie chciała się ruszyć, bo już jakoś w tym wagonie 
zdołała ulokować rodzinę, ale ten kierownik zaczął wyrzucać nasze rzeczy i wysadził nas dzieci, więc nie było 
rady. A na peronie zobaczyliśmy naszą ciotkę, której to ocalenie zawdzięczamy, po prostu wykupiła nas od 
tego kierownika za złotą papierośnicę. Był to schyłek okupacji sowieckiej i funkcjonariusze już się tak nie bali, 
bo wcześniej byłoby to niemożliwe. Ale i tak nie słyszeliśmy o drugim takim przypadku. I dalej: Mianowicie 
istotnie wykupiła nas nasza energiczna ciotka Rysia, ale okazuje się, że w sposób daleko bardziej złożony. 
U nich w tym domu, gdzie mieszkali (mój wuj Adaś i ciotka Rysia) zamieszkał jakiś enkawudzista i kiedyś 
pijany pomylił mieszkania i  dobijał się do nich. Ciotka jakoś go przyjęła i  jako pielęgniarka wiedziała, 
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Wśród ofiar czwartej deportacji, przerwanej atakiem niemieckim w czerwcu 
1941 roku, znalazł się cały amalgamat narodowości, wyznań i grup społecznych. 
Żyd-obywatel radziecki miał pochodzenie kapitalistyczne, na tej samej zasadzie 
jak bezrolny parobek wiejski, który zostawał podkułacznikiem, a żyjący w nędzy 
bezrobotny inteligent elementem obokkadeckim (konstytucyjni demokraci – rosyjska 
partia liberalna okresu parlamentarnego). Sytuacja materialna, status społeczny, 
poglądy polityczne nie grały żadnej, a w każdym razie istotnej, roli, analogicznie 
jak w narodowosocjalistycznych Niemczech i w ogóle w systemach społecznych 
okresu kolonialnego, w których pojęcie rasy odgrywało rolę niemalże religijnego 
fetyszu (jak w południowych stanach USA do drugiej połowy lat sześćdziesiątych 
XX wieku), czy współcześnie w byłych koloniach państw europejskich, stosujących 
à rebours segregację rasową stosowaną dawniej przez białego człowieka (Namibia, 
Republika Południowej Afryki itd.). Żydzi w ZSRR padali więc ofiarą aresztowań 
jako spekulanci, gdyż czarnorynkowym handlem zajmowała się znaczna część spośród 
żydowskich uciekinierów: Być tylko biedakiem nie wystarczyło – nie wolno było być 
uczonym, uczciwym czy patriotycznym Polakiem. Żydzi jako zajmujący się handlem byli 
podejrzani o spekulację. Żydzi byli „burżujami”, „kapitalistami”, „trockistami”. Żydzi byli 
fanatykami religijnymi, więc utrudniali propagandę bezbożniczą. Żydzi byli najbliższymi 
świadkami machinacji wywózkowych i ich sprawcami – więc to wszystko wrogowie ludu, 
wrogowie komunizmu. I ci wszyscy, nieszczęśni, ulegli tejże deportacji. Zabierano po prostu 
resztki ludności, byle zapełnić transport. […] W tej deportacji znaleźli się w jednym, 
okropnym wagonie i wrogowie i sympatycy komunizmu. I Polacy, Ukraińcy, Białorusini 
i Żydzi. Znaleźli się uczciwi i szpicle, dotychczas biorący współudział w układaniu 
list wywózkowych w poprzednich deportacjach. Te dwie ostatnie deportacje zawierały 
największy procent Żydów13.

W Komi na północy Rosji europejskiej, chyba najbardziej nasyconej obozami 
spośród radzieckich republik, zidentyfikowano prawie połowę łagrów, w których 

jak z takim postępować, coś mu dała i się uspokoił. Ale potem wpadał do nich i raz zobaczył, że wuj Adaś 
(który przed wojną prowadził warsztat rzemieślniczy i w domu miał rozmaite narzędzia) używał do czegoś 
taką rozciąganą (i chowającą się) miarkę. Ogromnie mu się to spodobało. I okazuje się, że ta miarka była 
tą „walutą”, za którą nas wykupiono. W czasie wojny bowiem nasz wuj Adaś razem ze stryjem, u którego 
mieszkaliśmy w  innej dzielnicy Lwowa, pracowali razem w  szpitalu jako tzw. „hajcerzy”, czyli palacze 
w kotłowni szpitalnej, dobra i ciepła praca, którą oczywiście załatwiła ciotka Rysia. Więc, gdy nas zabrano, 
stryj pobiegł do wuja i ciotka sobie przypomniała o tym enkawudziście i jego fascynacji miarką – dała mu 
ją i na dodatek papierośnicę (ponoć srebrną złoconą) i  to ten enkawudzista kazał kierownikowi pociągu 
wyrzucić nas z transportu! (ibidem, list z 24 II 2011). Autorka listów była lwowianką i poznanianką, po 
drugiej wojnie światowej uczennicą mojego dziadka, zarazem sąsiadką i przyjaciółką rodziny (matka jej 
i moja babcia chodziły do jednej szkoły we Lwowie), a także matką chrzestną mojego kuzyna; archeolog 
pradziejowy wraz z mężem Stanisławem Kurnatowskim, zmarła w 2013 roku. Por. J. Hilczer-Kurnatowska, 
Ulica Góralska 3, „Kronika Miasta Poznania” 1999, nr 3, s. 267-275; P. Korduba, Sołacz. Domy i ludzie, 
Poznań 2012, s.  70-75; Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia 
Andrzej M. Kobos, t. 4, Kraków 2009, s. 255-284. Za udzielone wiadomości z archiwum rodzinnego 
dziękuję mojej cioci, Wandzie Wojciechowskiej-Ratajczak (Warszawa).

13 IPMS, sygn. A.7.307/40, s. 4-5.
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przebywali polscy obywatele14. Wyjątkowo źle w pamięci żydów i Polaków zapisała 
się Uchta: Ustawiliśmy sobie sami szałasy, dach nakryliśmy mchem, lecz deszcz był 
tak silny, że wstawaliśmy rano przemoczeni do nitki. Pewnego dnia jeden z szałasów 
obsunął się i pogrzebał pod sobą 30 ludzi. Pracowaliśmy w lesie przy budowie kolei. Za 
wykonanie normy dostawaliśmy 900 gram chleba dziennie i trzy razy zupę z kaszą. Nikt 
normy nie wykonywał. Wybuchła nowa epidemia dyzenterii. Kilkadziesiąt osób umarło 
i gdyby nie pomoc dr. Węgrzynowskiego, który nas leczył ziołami, bylibyśmy wszyscy 
postradali życie. Pracowaliśmy na dwóch szychtach – jedna w dzień, druga w nocy. 
Wkrótce straciłem zdolność do pracy i dostawałem tylko 300 gram chleba dziennie 
i wodę. Błagałem brygadierów, Pawłowa i Zdołbunowa, by mi dali trochę więcej 
chleba. „Ty tu zdechniesz, brudny Żydzie” – odparł mi jeden, za co rzuciłem w niego 
siekierą. Dostałem 30 dni karceru. Karcer znajdował się w ziemi. Rozebrano mnie do 
bielizny i wpakowano jak gdyby do grobu. Tylko dzięki pomocy towarzysza polskiego, 
marynarza Służewskiego z Rzeszowa, który wyrwał deskę i codziennie wrzucał coś do 
jedzenia, wytrzymałem te karę15.

Los żydów, nawet mylonych bądź utożsamianych z Polakami, bywał w łagrach 
i na zesłaniu nieznośnie ciężki. Dopiero tam bowiem poznali rosyjski antysemityzm: 
W obozie znajdowało się wielu Rosjan. Rosyjscy katorżnicy odnosili się wrogo do Polaków. Bili 
nas, okradali, i wyzywali od „polskich panów”. Biada temu, o kim wiedzieli, że jest Żydem. 
Antysemityzm ich przechodził wszystko, co o antysemityzmie wiedziałem. […] Naczelnik, 
sam antysemita, zawsze stawał po stronie Rosjan16.

Rozczarowaniem i zdziwieniem było dla nas skonstatowanie antysemityzmu w Rosji. 
Ponieważ nie miałam wyglądu żydowskiego, niejednokrotnie słyszałam z ust miejscowych, że 
przyczyną wojny są Żydzi, i że Żydzi zajmują wszystkie wysokie stanowiska. Bardzo często 
spotykałam się z faktem, że chłopi nie chcieli sprzedawać Żydom, ani kupować u Żydów17.

Wyrobione zdanie o nowych żydowskich kołchoźnikach mieli radzieccy nad-
zorcy. Po sierpniowej amnestii z 1941 roku do chóru potępienia przyłączyli się polscy 
inteligenci, pełniący kierownicze role w sieci delegatur ambasady polskiej: „miastowi”, 
nie rozumieli zależności oczywistych dla każdego wieśniaka. Ten przynajmniej – choć 
z mlekiem matki wysysał niechęć do handełesów, pachciarzy i arendarzy – posiadał 
wielowiekową, chłopską mądrość, że żyd w ziemi nie robi (słowa urodzonej w roku 
1912 mojej babci, pochodzącej z wielkopolskiego Czerlejna).

Ludność żydowska, niezależnie od środowiska i wykształcenia, uległa kompletnej 
demoralizacji, jedynie nieliczne jednostki potrafiły dotychczas uchronić się od tego 
ogólnego upadku. Drugą wspólną cechą, która potęguje tę demoralizację, jest wstręt do 
pracy i żadne nawoływania nie są w stanie przełamać tego szkodliwego nastawienia […]. 

14 Por. S. Kalbarczyk, Wykaz łagrów sowieckich – miejsc przymusowej pracy obywateli polskich w latach 
1939-1943, cz. 1-2, Warszawa 1993-1997 (mapy).

15 Relacja Arona Glikmana z Warszawy o obozie w Uchcie, [w:] Widziałem…, op. cit., s. 425.
16 Relacja Edmunda Finklera ze Lwowa o obozie w Buchcie w obłasti Czita, [w:] ibidem, s. 101.
17 Relacja Emmy Lewinówny z Radomia o posiołku Asino w obłasti nowosybirskiej, [w:] ibidem, s. 161.
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W większych skupiskach żydowskich kwitnie nielegalny handel, począwszy od artykułów 
spożywczych, kończąc na walucie, złocie i brylantach. Władze sowieckie, które na te rzeczy 
patrzyły początkowo dość pobłażliwie, obecnie poczynają stosować coraz mocniejsze rygory 
i ilość obywateli polskich, przebywających w więzieniach stale wzrasta […]. Ponadto 
duży stosunkowo odsetek wstąpił na drogę kryminalną, dopuszczając się kradzieży 
i rabunków, a także morderstw w celach zysku […]. Przebywający w kołchozie Żydzi 
cieszą się fatalną opinią nie tylko wśród ludności, ale i administracji – stale spotykam 
się ze skargami, że nasi obywatele Żydzi demoralizują miejscową ludność przez swój 
stosunek do pracy, tj. albo wcale nie wychodzą do pracy, albo gdy nawet wyjdą, to po 
2-3 godzinach już wracają do domu18.

Przedwojenny antysemityzm w Polsce, mający charakter religijny, gospo-
darczy, polityczny, lecz nie rasowy, był sielanką wobec nadciągającej burzy. Gdy ta 
nadeszła, rozrzewnienie budziło wspomnienie różnych grup młodzieży narodowej, 
które w latach trzydziestych forsowały quasi-rasową segregację, dokonując również 
ekscesów na uczelniach (numerus clausus, numerus nullus, żyletkarze, pałkarze itd.). 
Zeew Żabotyński, przywódca faszystów żydowskich (Betar), komentował numerus 
clausus następująco: goj ze swego punktu widzenia ma słuszność. On mógłby zrozumieć 
podwójną, potrójną proporcję żydów na uniwersytetach, w bankach, wśród doktorów 
i adwokatów lub w prasie: jeżeli w kraju żydzi stanowią 1%, to niechby w tych wszystkich 
zawodach wynieśli 3, 4, 5%, my jednak stanowimy w nich, mówiąc między nami, cały 
potop. Drogi przyjacielu, jest nieprzyjemnie to stwierdzić i wobec żadnych obcych ludzi 
tego bym nie powiedział, lecz goj ma słuszność19.

Żyletki były istotnie narzędziem porachunków, ale sprawa ich miała – można 
powiedzieć dosłownie – podwójne dno, wiążąc się z tzw. mieczykami Chrobrego, 
czyli podwójnym wawelskim Szczerbcem, który obrał sobie za symbol założony przez 
Romana Dmowskiego Ruch Młodych Obozu Wielkiej Polski (1927). Jego przeciwnicy 
wyrywali ten nobliwy znak z klap marynarek razem z materiałem, więc niektórzy zmyślni 
właściciele zaczęli przyczepiać pod mieczykami postawione na sztorc żyletki – stąd 
zasłużony, choć na ogół opatrznie rozumiany, epitet. Znamienna anegdota z okresu 
okupacji niemieckiej znalazła się we wspomnieniach Władysława Siły-Nowickiego: 
jeden Żyd mówi do drugiego, że miał bardzo piękny sen. A jaki? mnie się śniło, co nas 
polskie studenty biły…20.

18 Zagadnienie żydowskie, 15 VI 1942, notatka dla ambasady RP w Kujbyszewie, opracowana w południowym 
Kazachstanie przez delegata Jana Bociańskiego. Cyt. za: T. Gąsowski, Pod sztandarami Orła Białego. Kwestia 
żydowska w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej, Kraków 2007, s. 94.

19 S. Trzeciak, Mesjanizm a kwestja żydowska, Warszawa 1934, s. 116 (cytat z artykułu Staruszek liberalizmu, 
„Hajnt”, 14 X 1932).

20 Wspomnienia i  dokumenty, oprac. M. Nowicka-Marusczyk, t.  1, Wrocław 2002, s.  69. Podobne 
wspomnienie: Pamiętam typowy żart z  getta ilustrujący to zagadnienie: Dwaj starsi Żydzi spotykają się 
wcześnie rano w getcie. Pierwszy mówi: „Miałem cudowny sen, szedłem ulicą Warszawy i zobaczyłem znak: 
Bojkotuj żydowskie sklepy! Wysłać ich do Palestyny! etc.” „To co było takiego wspaniałego w  tym śnie?” – 
pyta drugi: „Nasi ludzie wrócili!”, P. F. Dembowski, Chrześcijanie w getcie warszawskim. Epitafium dla 
zapomnianych, Włocławek 2008, s. 142.
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Dyskusje, a nawet walki, bliższe były dawnym polemikom religijno-moralnym 
i tradycjom autonomii Rzeczypospolitej (waady koronny i litewski, określane na 
wyrost żydowskimi sejmami), niż zjawisku antysemityzmu znanemu z carskiej Rosji 
(strefa osiedlenia, pogromy, ustawodawstwo ograniczające prawa publiczne części 
innowierców, a więc mające charakter wyznaniowy) oraz współczesnych Niemiec 
(ustawodawstwo świeckie, rasistowskie)21. Generał Józef Dowbor-Muśnicki opisy-
wał we wspomnieniach, jak dostał się do carskiej Akademii Sztabu Generalnego, 
niedostępnej dla katolików. Zaczął od tego, że złożył meldunek dowódcy, iż zmienił 
wyznanie z rzymskokatolickiego na kalwińskie, co spowodowało panikę szefa pułku, 
protestanta, który przestraszył się, że zostanie oskarżony o prozelityzm. Wystarczył 
więc sam fakt zmiany wyznania na panujące lub choćby taka deklaracja. Problemu 
tego nie miał w roku 1916 sztabsrotmistrz Władysław Anders, który był luteraninem. 
Ustawy norymberskie, choć determinowały status niemieckich obywateli według ich 
pochodzenia, miały za podłoże jednak fakt religijny. O tym, że ktoś był w świetle 
prawa niemieckiego żydowskim mieszańcem, decydowała przynależność jednego 
z dziadków do żydowskiej gminy wyznaniowej (traktowano te prawa rozszerzająco 
na ziemiach okupowanych, zwłaszcza na wschodzie, gdzie nikt nie przejmował się 
tym, co widnieje w metrykach urodzenia osób uznanych za żydów, a sankcjonująca 
ich ludobójstwo konferencja w Wannsee przekreśliła obowiązujące dotąd zasady).

W Polsce, poza ziemiami byłego zaboru pruskiego, do roku 1946 metryki 
urodzenia (małżeństwa, zgonu) wystawiały gminy wyznaniowe, a więc w przypadku 
katolików i w ogóle chrześcijan podstawą ich były akty chrztu w danym kościele 
(zborze, cerkwi). Charakterystyczne wyznanie znajduje się we wspomnieniach 
Władysława Gomułki. Z urodzenia rzymski katolik, żonaty (1950) z żydówką 
(Liwa Szoken), z przyczyn zasadniczych (światopogląd materialistyczny) nie chciał 
przed wojną wziąć ślubu w kościele oraz nie ochrzcił syna (urodzony w 1930 roku 
Ryszard, który w świetle ustaw norymberskich był żydem). Ślub pod baldachimem 
(w synagodze) i obrzezanie syna tym bardziej nie wchodziły w rachubę. Gomułka 
junior w rezultacie nie mógł pójść do szkoły, nie posiadał bowiem metryki urodzenia. 
O jego losie przesądzili chrześcijańscy dziadkowie i ciotka: ponieważ oboje rodzice 
Ryszarda jako działacze komunistyczni przebywali w tym czasie w więzieniu, został 
bez ich oficjalnej zgody ochrzczony, aby mógł rozpocząć edukację22.

21 Ważniejsza literatura (pierwodruki): S. Staszic, O przyczynach szkodliwości żydów i o środkach usposobienia 
ich, aby się społeczeństwu użytecznymi stali, „Pamiętnik Warszawski” 1816, t. 4, s. 390-429; T. Jeske- 
-Choiński, Historja Żydów w Polsce, Warszawa 1919; A. Niemojewski, Dusza żydowska w zwierciadle 
Talmudu, Warszawa 1920; J. Kruszyński, Rola światowa żydostwa, Włocławek 1923; H. Rolicki 
(T. Gluziński), Zmierzch Izraela, Warszawa 1932; J. B. Pranajtis, Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim, 
Warszawa 1937, s.  59-168 (tłumaczenie polskie); S. Trzeciak, Talmud o gojach a kwestja żydowska 
w Polsce, Warszawa 1939. Wybrana bibliografia: A. Łysiak, Rabinic Judaism in the Writings of Polish 
Catholic Theologians, 1918-1939, [w:] Antisemitism, christian ambivalence, and the Holocaust, 
ed. by K. P. Spicer, Washington 2007, s. 43-49.

22 Pamiętniki, oprac. A. Werblan, t. 1, Warszawa 1994, s. 250. Dziadek mój, rocznik 1900, narodowiec, 
miał po matce babcię z Goldfingerów, podobno adoptowaną sierotę wraz z bratem przez Polaka, który 
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W prawodawstwie radzieckim antysemityzm został nie tylko skasowany, ale 
i napiętnowany jako przestępstwo, był to bowiem „relikt kanibalizmu” – według 
publicznego oświadczenia Stalina. Żydami mogli być enkawudziści i ministrowie, 
jak komisarz spraw zagranicznych Maksim Litwinow czy zastępca Mołotowa – 
Sołomon Łozowski, członek Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, nie miało 
to jednak wpływu na mentalność ludności rosyjskiej i małoruskiej (ukraińskiej). Dla 
ogółu Rosjan i Ukraińców powracająca kwestia ludności żydowskiej, gdy zniesiono 
w 1917 roku krępujące ich przepisy, była czymś niespodziewanym. Gdy na dodatek 
okazało się, że znaczna część działaczy komunistycznych i nowych przywódców 
państwa jest pochodzenia żydowskiego, wszystko stało się jasne: Świadek ówczes-
nych wydarzeń, Żyd, tak o tym pisze: „Rosjanie nigdy przedtem nie widzieli, by Żyd 
piastował jakiekolwiek stanowisko – nigdy nie był gubernatorem, policjantem, ani 
nawet urzędnikiem pocztowym. Bywały oczywiście lepsze i gorsze czasy, ale Rosjanie żyli, 
pracowali i spożywali owoce swojej pracy, naród rosyjski rósł i bogacił się, a imię Rosji 
było wielkie i wzbudzało respekt. Teraz Żyd jest wszędzie i na każdym szczeblu władzy. 
Rosjanin widzi, że rządzi on staroruską stolicą Moskwą i obecną stolicą nad Newą i jest 
dowódcą Armii Czerwonej, tego doskonałego aparatu samozagłady. Widzi, że Prospekt 
św. Włodzimierza nosi chwalebne imię Nachimsona, historyczny Prospekt Litiejny prze-
mianowano na Prospekt Wołodarskiego, a Pawłowsk na Słuck. Rosjanin widzi teraz, że 
Żyd jest sędzią i katem. Spotyka Żydów na każdym kroku – nie komunistów, ale ludzi 
równie nieszczęsnych jak on sam, a mimo to wydających rozkazy, pracujących dla reżimu 
sowieckiego, który jest wszędzie i przed którym nie można uciec. I gdyby ten reżim wyłonił 
się z najgłębszych otchłani piekła, nie mógłby być bardziej złowrogi ani bezwstydny. Czy 
można się więc dziwić, że Rosjanin, porównując przeszłość z teraźniejszością, dochodzi 
do wniosku, że obecna władza to władza żydowska, a przeto diabelska?”23.

Léon Poliakov cytuje analogiczne wspomnienia na temat antysemityzmu rosyj-
skiego i radzieckiego, zarazem poszukując bezskutecznie w dokumentach źródłowych, 
co sam przyznaje, śladu rosyjskich (wielko- czy małoruskich) „protofaszystów”24. 
Pierwszego dwudziestowiecznego ludobójstwa żydów dokonano na Ukrainie bynaj-
mniej nie w czasie drugiej wojny światowej, lecz podczas rosyjskiej wojny domowej, 
gdy żołnierze wszystkich walczących stron – zarówno biali (Kozacy i Rosjanie), 

ochrzcił oboje, a następnie ożenił się z przybraną córką. Zgodnie z przedwojennym prawem niemieckim 
był więc żydem, zgodnie zaś z prawem rabinicznym miał pochodzenie żydowskie (mater semper certa). 
Od żydostwa dzielił go jednak brak obrzezania, choć z żydami obcował od dziecka, co uwieczniono 
nawet w literaturze przedmiotu (Wspomniany już [roczny] Zygmuś W. zobaczył dwóch żydów handełesów 
z brodami. Zaimponowały mu ich brody, ponieważ w otoczeniu swojem nie widział mężczyzn z brodami. 
Zapamiętał sobie nazwę handełesów i przekręcił na „andle”. Kiedy w kilka dni później odwiedziło ojca 
dwóch znajomych z brodami, przypatrywał im się pilnie i powtarzał „andle”, A. Danysz, O wychowaniu, 
Lwów – Warszawa 1925, wyd. 2, s. 30). Wobec groźby wybuchu wojny, znając ustawodawstwo norymberskie, 
miał skutecznie zatrzeć w kościelnych metrykach ślady tego pochodzenia.

23 R. Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2013, wyd. 3, s. 101 (cytat z tekstu I. M. Bikermana, Rossija 
i russkoje jewriejstwo, [w:] Rossija i Jewriei, Sbornik I, Berlin 1924, s. 22-23).

24 L. Poliakov, Historia antysemityzmu, t. 2, Epoka nauki, Kraków 2008, s. 411.
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zieloni (partyzanci chłopscy), czarni (anarchiści) i czerwoni, wymordowali od 50 do 
200 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Nienawiść i chęć grabieży splotły się 
tu w jeden nierozerwalny węzeł. Zresztą ryba psuła się od głowy, bo największym 
wrogiem inorodców (obcoplemieńców) i antysemitą był sam Stalin jako wielkoruski 
neofita (Lenin, którego matka była po ojcu rosyjską żydówką, a po własnej matce 
niemiecko-szwedzką luteranką, pod koniec życia określił Stalina mianem brutalnego 
wielkoruskiego dzierżymordy oraz prawdziwego i autentycznego „socjalnacjonała”).

Prześladowania o podłożu narodowym, a nawet eksterminacja całych naro-
dowości na obszarze państwa stanowiły nieodłączną cechę władzy radzieckiej, czego 
dobitnym przykładem był los Kozaków na Kubaniu, Ukraińców w czasie Wielkiego 
Głodu, Polaków w latach Wielkiego Terroru czy Niemców nadwołżańskich i w ogóle 
osób pochodzenia niemieckiego lub o niemiecko brzmiących nazwiskach w czasie 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Podłoże tego ciągu ludobójstw nosiło jednak charakter 
nie tyle narodowy (nacjonalizm, szowinizm, rasizm), co społeczny (klasowy) oraz 
ideologiczny. Obywatele radzieccy z Mińszczyzny czy Podola ginęli nie dlatego, że 
byli Polakami, mieli polskie korzenie lub polsko brzmiące nazwiska, ale dlatego, 
że stanowili element niepewny na kresach państwa. Jest to co prawda rozróżnienie 
talmudyczne, niezmieniające stanu rzeczy, dla ofiar zaś nie miało ono oczywiście 
żadnego znaczenia. Radziecka segregacja klasowa stanowiła zapowiedź i odpowiednik 
niemieckiej segregacji rasowej – obie miały charakter deterministyczny25. Zwykły 
obywatel nie miał żadnego wpływu na to, że urodził się na przykład Polakiem, 
chłopem i katolikiem w jednej z zachodnich guberni rosyjskiego cesarstwa, i że 
subiektywnie, czyli we własnym przekonaniu, a może i w rzeczywistości (interpretacja 
liberalna), był niewinny, lecz obiektywnie rzecz biorąc nie mógł zrzucić z siebie piętna 
fatalnego pochodzenia. W ZSRR jedynym wyjściem pozostało nawet nie maskowanie, 
możliwe w wielu wypadkach pod reżimem hitlerowskim (folksdojcze), a zawczasu 
śmiała zmiana tożsamości, która miała szanse powodzenia na tak dużym terenie 
(sfałszowanie dokumentów, wyjazd)26. Wyjątkiem od tej reguły byli Niemcy, którzy 
posiadali od czasów Piotra I specjalny status w Rosji. W latach sojuszu niemiecko-
-rosyjskiego (1939-1941) obywatele niemieccy i w jakiejś mierze osoby aspirujące 
do tej godności posiadały status przypominający ich pozycję w Rosji w roku 1918, 
gdy po pokoju brzeskim stali się tu na krótko kimś w rodzaju europejskich właścicieli 
ziemskich w krajach kolonialnych27. Jednak pochodzenie żydowskie w wyniku ustaw 
norymberskich wykluczało możliwość uzyskania niemieckiego obywatelstwa przez 

25 Por. R. Pipes, Rosja…, op. cit., s. 243-284. O intelektualnej genezie totalitarnego determinizmu 
idem, Rewolucja rosyjska, Warszawa 2014, s. 127-160. O dziewiętnastowiecznym rosyjskim systemie 
policyjnym jako prototypie systemu radzieckiego idem, Rosja carów, Warszawa 2012, s. 324-326, 
350-352.

26 Por. dokument nr 1 w aneksie do artykułu.
27 Por. W. Wasilewski, P. Kosiński et al., Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń, Warszawa 2006, s. 28-29, 

za: W. Wasilewski, Współpraca sowiecko-niemiecka a zbrodnia katyńska, [w:] idem, Ludobójstwo. Kłamstwo 
i walka o prawdę. Sprawa Katynia 1940-2014, Łomianki 2014, s. 52.



132

dr Jacek Żurek, mgr Tomasz Ryger

cudzoziemców, w odróżnieniu od polskości, niestanowiącej dziedzicznego obciążenia 
dla osób, które chciały i mogły, analogicznie do przedstawicieli innych narodowości, 
odnaleźć w swych żyłach stosowną dawkę krwi niemieckiej, będącej od roku 1935 
instytucją prawem chronioną w Rzeszy.

POLSKIE WOJSKO

Łączna liczba obywateli polskich aresztowanych za przestępstwa „kontrrewolucyjne” 
pod okupacją radziecką wyniosła 109,2 tysiąca osób (w tym około 1,2 tysiąca osób 
aresztowanych na zachodniej Wileńszczyźnie), dwie piąte z nich stanowili Polacy. 
Wywieziono do łagrów prawdopodobnie 40 tysięcy skazanych. Według jednej ze 
statystyk NKWD 18% przebywających w łagrach obywateli polskich stanowili 
żydzi. Na mocy decyzji „katyńskiej” Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 
1940 roku rozstrzelano siedem tysięcy więźniów, a z 40 tysięcy osób pozostających 
w więzieniach Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy w czerwcu 1941 roku 
zamordowano 11 tysięcy. Spośród zagarniętych w czasie wojny polsko-radzieckiej 
125 tysięcy jeńców wojennych, po selekcji zatrzymano w obozach 40 tysięcy oficerów 
i żołnierzy (w tym 600 oficerów i podoficerów pochodzenia żydowskiego, z których 
większość zginęła) oraz przeszło pięć tysięcy internowanych na Litwie i Łotwie. 
Zabito zapewne około 17 tysięcy uwięzionych jeńców (w tym 14,6 tysiąca osób 
na podstawie decyzji „katyńskiej”). Ponadto w czterech masowych wywózkach 
deportowano na wschód zapewne 315-330 tysięcy osób. Dane te, jak i przytaczane 
różne statystyki cząstkowe, pochodzą ze źródeł NKWD, publikowanych od lat 
dziewięćdziesiątych, i mocno odbiegają od szacunków polskich władz z lat wojny 
oraz opartych na nich opracowaniach wielu historyków. Doliczyć należy te osoby, 
które dobrowolnie udały się na wschód w poszukiwaniu pracy, właśnie bieżeńców, 
młodych mężczyzn wcielonych do Armii Czerwonej lub do tak zwanych batalionów 
pracy (strojbaty), w końcu tych wszystkich, którzy mogli wypaść ze statystyk, jak 
część zmarłych w drodze na skutek strasznych warunków deportacji, zabitych lub 
zmarłych po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej.

Różne szacunki mówią o około 480-780 tysiącach obywateli polskich, którzy 
znajdowali się latem 1941 roku w ZSRR poza swymi miejscami zamieszkania. 
Czwartą-piątą ich część stanowić mieli polscy żydzi. Według notatki Berii dla Stalina 
z 15 stycznia 1943 roku w całym ZSRR zwolniono z miejsc zesłania, łagrów i więzień 
przeszło 389 tysięcy polskich obywateli, w tym ponad 200 tysięcy Polaków i ponad 
90 tysięcy żydów. Wyraźnie te same dane, w rozbiciu na kategorie administracyjne, 
podał ambasadorowi Kotowi już w październiku 1941 roku zastępca ludowego 
komisarza spraw zagranicznych Andriej Wyszynskij (około 388 tysięcy osób pozba-
wionych wolności, z których 345 tysięcy zwolniono)28. 1 stycznia 1943 roku, a więc 

28 W tym skazanych lub przebywających w  śledztwie 71 tysięcy, deportowanych 291 tysięcy i  jeńców 
25 tysięcy, S. Kot, Rozmowy z Kremlem, Londyn 1959, s. 85 (nr 8, rozmowa z 14 października).
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już po exodusie do Iranu części ludności cywilnej wraz z Armią Polską w ZSRR, 
w ewidencji ambasady polskiej w Kujbyszewie znajdowało się niecałe 107 tysięcy 
żydów, czyli prawie dwie piąte ogółu zarejestrowanych obywateli polskich (niecałe 
272 tysiące osób). Większość żydów przebywała ówcześnie w południowych repub-
likach ZSRR, gdzie miała miejsce koncentracja armii w 1942 roku. Polacy zostali 
na północy, rozsiani w pasie równoleżnikowym od Jarosławia nad Wołgą po Abakan 
nad Jenisejem29. Należy podkreślić niejednoznaczność tych danych ze względu na 
różnice pomiędzy deklarowanym wyznaniem a narodowością. Znaczna część żydów, 
nieproporcjonalnie duża w stosunku do okresu przedwojennego, deklarowała bowiem 
narodowość polską, co pokazują dane porównawcze z rejonu czajanowskiego w obłasti 
południowokazachstańskiej (obecnie rejon Bajdibeka w obłasti turkiestańskiej)30. 
Współczesne opracowania wyraźnie pomijają ten fakt31.

Sprawa żydowska nabrała istotnego znaczenia wraz z rozpoczęciem formowania 
Armii Polskiej w ZSRR w sierpniu 1941 roku, po układzie Sikorski–Majski z 30 lipca 
tego roku32. Kwestia mniejszości narodowych była rodzajem sondy, zastosowanej 
przez władze radzieckie, w celu wybadania, jak bardzo rząd polski obstawać będzie 
przy integralności terytorialnej Rzeczypospolitej, czyli – na ile zgodzi się na rewizję 
wschodnich granic Polski. Niejasny zapis tajnego protokołu o amnestii polskich 
obywateli oraz traktowanie od początku przez Rosjan innych narodowości niż 
polska jako obywateli drugiej kategorii skutkowały nieustannymi zadrażnieniami 
i stopniowym ograniczaniem pojęcia obywatelstwa polskiego, aż do ponownej 
radzieckiej „paszportyzacji” na początku 1943 roku. Sam układ spowodował zresztą 
przesilenie rządowe w Londynie: do dymisji podali się ministrowie i politycy tak 
różnej proweniencji jak Kazimierz Sosnkowski (przyszły naczelny wódz), August 
Zaleski (późniejszy prezydent) i Marian Seyda, natomiast prezydent RP Władysław 
Raczkiewicz nie wyraził zgody na jego ratyfikację.

Dowódcy powstającej Armii Polskiej w ZSRR spodziewali się napływu 
olbrzymiej liczby Polaków zdatnych do służby wojskowej. Propaganda radziecka 
twierdziła, że w wyniku wojny z Polską do niewoli poszło 300 tysięcy żołnierzy 
Wojska Polskiego. Tymczasem znaczną część ochotników stanowili cywile-żydzi. 
Przykry dla nich, ale i dla innych ochotników, incydent zdarzył się na przełomie 
września i października 1941 roku w Ośrodku Zapasowym Armii w Tockoje, gdzie 

29 Zob. dokument nr 5 w aneksie do artykułu i sporządzone przez T. Rygera na podstawie tych danych 
liczbowych mapy.

30 Deklaracje obywateli polskich według narodowości: Polacy 73%, żydzi 22%, Ukraińcy 3%, Białorusini 
2%; według wyznania: rzymscy katolicy 49%, wierni religii mojżeszowej 44%, prawosławni 4%, 
grekokatolicy 3%, IPMS, sygn. A.7.307/40, s. 41.

31 Por. Wysiedlenia wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, 
oprac. W. Sienkiewicz, G. Hryciuk et al., Warszawa 2008, s. 107-109; Atlas historii Żydów polskich, 
oprac. W. Sienkiewicz et al., Warszawa 2010, s. 327-330 (powtórzony artykuł).

32 Dla porządku zaznaczam artykuł: R. Terlecki, The Jewish Issue in the Polish Army in the USSR and 
the Near East, 1941-1944, [w:] Jews in Eastern Poland and the USSR, 1939-46, ed. by N. Davies, 
A. Polonsky, New York 1991, s. 161-171.
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dokonano selekcji przeszło czterech tysięcy kandydatów, spośród których wydzielono 
tylko tysiąc żołnierzy narodowości polskiej poniżej 35 roku życia, odsyłając ich 
do powstającej 6 Dywizji Piechoty. Nieudane okazały się także zabiegi syjonistów 
i żabotyńczyków33, by stworzyć osobne oddziały żydowskie w ramach Armii Polskiej. 
Siedmiuset żydowskich żołnierzy na początku listopada odesłano z Tockoje do 
Kołtubanki, tworząc z nich wydzielony batalion żydowski. Co prawda, w armiach 
państw kolonialnych występowały oddziały narodowe (nepalscy Gurkowie, tanzańscy 
Askarysi itd.), a na tych samych zasadach – pochodzenia rekruta – formował pułki 
w czasie poprzedniej wojny kajzer. Jednak wspólnoty narodowe, etniczne czy religijne 
żołnierzy miały charakter wtórny, były pochodną wspólnego miejsca zamieszkania, 
gwarantującego zwiększoną dawkę patriotyzmu.

Podobne dążenia, już bardziej uzasadnione, wykazywali polscy Ukraińcy. 
Ale gdy do biskupa polowego Józefa Gawliny zwrócił się we wrześniu 1945 roku 
sufragan lwowski Iwan Buczko, by utworzyć dla grekokatolików osobne pułki, 
ten mu odrzekł, że wojsko uznaje pułki piechoty, artylerii, czołgów itp., a nie pułki 
łacińskie, greckokatolickie i żydowskie34. Kryterium wyznaniowe, gdy idzie o mniej-
szości wśród żołnierzy, nie pokrywało się z narodowym, podobnie jak w przypadku 
cywilów. Na przełomie 1942/1943 roku wśród 2,9 tysiąca prawosławnych w Armii 
Polskiej na Wschodzie (3,5% żołnierzy armii) ponad połowa przyznawała się do 
narodowości polskiej. Grekokatolicy, a więc w teorii Ukraińcy, stanowili raptem 1% 
stanu armii35. Czy nie byli to jednak Rusini lub Polacy wyznania grekokatolickiego, 
którzy występowali na ziemiach polskich, analogicznie jak Rusini rzymscy katolicy 
oraz po części prawosławni Łemkowie, Bojkowie, Huculi (tak zwani Karpatorusini)36? 
W ogóle więc proporcje wyznaniowe i narodowe w armii nie odpowiadały ani 
stosunkom przedwojennym w Polsce, ani tym wśród obywateli polskich w ZSRR. 
Na Syberii na przykład, według danych na dzień 1 stycznia 1943 roku, znajdowało 
się obywateli polskich według narodowości: Polaków 68%, żydów i „Rusinów” po 
16% (zwrócić należy uwagę na sygnalizowaną wyżej niejednoznaczność terminologii 
w dokumentach: raz Ukraińcy, raz Rusini)37. O składzie narodowościowym i w kon-
sekwencji wyznaniowym Armii Polskiej zadecydowały bowiem względy polityczne.

33 Żabotyńczykami nazywano syjonistów-rewizjonistów, zwolenników zmarłego w  1940 roku w  USA 
Zeewa Żabotyńskiego – byli to syjoniści i sympatycy faszyzmu; na gruncie polskim odpowiednikiem 
ich przed wojną był Ruch Narodowo-Radykalny.

34 J. Gawlina, Wspomnienia, oprac. J. Myszor, Katowice 2018, wyd. 3, s. 362.
35 Działania 2 Korpusu we Włoszech, red. S. Biegański et al., Londyn 1963, s. 20, 131.
36 Inna gałąź polskiej rodziny mojego dziadka, urodzonego w Stryju, była ruska i grekokatolicka (krewni 

jego babci ze strony ojca, zresztą o polskim nazwisku Smółka), dziadkowi zaś ocalił życie podczas walk 
we Lwowie w listopadzie 1918 roku jego cioteczny brat, będący oficerem ukraińskim. Sam spotkałem 
w  roku 2012 w pomorskim Smołdzinie – na dawnym obszarze zamieszkania Słowińców, którzy do 
roku 1945 byli w  istocie słowiańskojęzycznymi Niemcami – Polkę z  Lubelszczyzny, wywiezioną tu 
z rodziną po II wojnie światowej w ramach akcji „Wisła”, ponieważ była grekokatoliczką. Krępowała się 
to wyznać, podkreślając swą niewątpliwą polskość, J. Żurek, Arcybiskup…, op. cit., s. 259, 262.

37 IPMS, sygn. A.7.307/40, s. 45.
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Początkowo zdania co do obecności żydów w wojsku były podzielone. Według 
wspomnień rabina wojskowego Pinkasa Rosengartena wśród władz polskich ścierały 
się wówczas trzy grupy nacisku: Na czele jednego obozu stał prof. Stanisław Kot, 
ambasador polski w Rosji, którego popierał „Bund” pod kierownictwem Altera i Erlicha. 
Przeciwstawiali się oni tworzeniu oddzielnych jednostek żydowskich i opowiadali się za 
włączeniem Żydów do Armii Polskiej. Drugi obóz stanowili rewizjoniści [„żabotyń-
czycy”] pod przywództwem [Mirona] Szeskina i jego sympatyków oraz przy poparciu 
rabina Szczekacz-Rozena z Rabinatu Wojskowego38. Ludzie ci przy warunkowym 
poparciu grupy pułkowników, w tym [pułkownika Leopolda] Okulickiego, [pod-
pułkownika Stanisława] Pstrokońskiego, [pułkownika Janusza] Gaładyka, chcieli 
utworzyć oddzielną brygadę żydowską w Armii Polskiej. Trzeci obóz złożony był ze 
skrajnie nacjonalistycznych oficerów-antysemitów, opowiadających się za oczyszczeniem 
Armii z elementów żydowskich39.

Po pierwszych wahaniach pomysł wyodrębnienia oddziałów narodowości 
żydowskiej władze wojskowe odrzuciły, uważając go za niebezpieczny precedens, 
zgodny z oczekiwaniami władz radzieckich, które chciały zmajoryzować żołnierzy-
-Polaków przez mniejszości narodowe, zwłaszcza żydowską. Niechęć polskich władz do 
przyjmowania w szeregi żydów – numerus clausus określono na 10%, czyli z grubsza 
przedwojenny odsetek ludności żydowskiej w Polsce – była o tyle zrozumiała, że 
już w listopadzie 1941 roku Rosjanie ograniczyli pobór do 30 tysięcy żołnierzy, 
odmawiając jednocześnie żywności pozostającej przy tym wojsku ludności cywilnej. 
Tymczasem we wrześniu w rejonach koncentracji znalazło się około 40 tysięcy 
ochotników, co najmniej trzecią ich część stanowili polscy żydzi. Naciski i zakazy 
radzieckie dotyczące składu narodowościowego wojska oraz zgodne z nimi stanowisko 
brytyjskie stanowiły jednocześnie wygodny parawan dla części dowódców, którzy 
nie chcieli obecności większej liczby żydów w Armii Polskiej. Jednak w 5. Dywizji 
Piechoty w Tatiszczewie jeszcze na początku 1942 roku, mimo wcześniejszych 
zwolnień z szeregów, liczba żydów miała być znaczna, sięgając jednej trzeciej stanu 
niektórych jednostek, tak w każdym razie Sikorski informował Churchilla w swym 
memoriale do brytyjskiego premiera.

Rozmowa Kota ze Stalinem w listopadzie 1941 roku doprowadziła do 
kompromisu – Rosjanie zgodzili się na „nadwyżki”, jednak o ile władze polskie 
zapewnią ekwipunek i żywność z zagranicy. Jednocześnie od października 1941 roku 
miejscowe władze rosyjskie, gdzie formowała się Armia Polska, i kolejno władze 
innych republik radzieckich, zaczęły odmawiać zgody na uznanie za obywateli 
polskich Białorusinów, Ukraińców i żydów. Następnie rozpoczęto ich pobór do 
Armii Czerwonej lub strojbatów. Po formalnym proteście ambasady Narkomindieł 
(Ludowy Komisariat Spraw Zagranicznych) odpowiedział 1 grudnia – nieprzypadkowo 

38 Wersja wydarzeń w oświetleniu tegoż: L. Szczekacz (Rozen), Legion żydowski w Armii Andersa: marzenia 
i rzeczywistość, Warszawa 2007.

39 P. Rosengarten, Zapiski rabina Wojska Polskiego, Warszawa 2001, s. 72-73.
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w wigilię przylotu premiera Sikorskiego do Moskwy – że uznanie obywatelstwa 
Polaków jest objawem „dobrej woli i ustępliwości” radzieckich władz i nie przesądza 
o przyszłym przebiegu wschodniej granicy Polski. Reszta narodowości miała nadal 
pozostać przy nadanym oficjalnie w listopadzie 1939 roku obywatelstwie radzieckim. 
Na interwencję Sikorskiego podczas rozmowy w grudniu 1941 roku ze Stalinem, 
ten jedynie miał do powiedzenia, że żydzi to „marni wojacy”, wykorzystując w ten 
sposób niefortunne uwagi naczelnego wodza i generała Andersa na temat słabych 
walorów bojowych polskich żydów. Sikorski uzyskał jednak od Stalina obietnicę 
wyekwipowania 96 tysięcy żołnierzy polskich i ewakuację dalszych 27 tysięcy do 
Iranu oraz, w przyszłości, zwiększenie wojska do 8 dywizji, czyli do około 150 tysięcy 
ludzi, co wiązać trzeba z dramatyczną dla Rosjan sytuacją na froncie.

Tymczasem właśnie wtedy, gdy wojska niemieckie zbliżyły się do obrzeży 
Moskwy (operacja „Tajfun”), Rosjanie rozpoczęli akcję segregacji narodowej i rasowej 
polskich obywateli. Sygnałem tego była sprawa Henryka Erlicha i Wiktora Altera, 
przywódców socjalistycznego Bundu. Obaj dostali się do więzienia w czasie radzieckiej 
okupacji polskich ziem wschodnich: Cela nr 21 była maleńka. Znajdowało się tam 
30 osób. Między innymi znajdował się naczelny rabin Warszawy, znany uczony, profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego dr Mojżesz Schorr, działacz bundowski Wiktor Alter, 
senator prof. Stanisław Głąbiński, przywódca Endecji, i inne osobistości stanowiące elitę 
umysłową Polski. […] Mimo jego [Schorra] sędziwego wieku stale prowadzono go na 
męczące badania i bito. […] Przypadek sprawił, że w tej samej celi siedział przywódca 
Endecji. Przedstawiciel ludności żydowskiej i były antysemita tak się zaprzyjaźnili ze 
sobą, że spali razem na jednej pryczy. […] Przywódca „Bundu” siedział w naszej celi 
wszystkiego kilka dni. Sprowadzono go tylko na konfrontację z kilku działaczami lwow-
skiego „Bundu”, którzy wypierali się swej przynależności partyjnej. Po każdej konfrontacji 
Alter wracał niezwykle zdenerwowany, zgrzytał zębami i zaciskał pięści. Opowiadał 
o nieludzkim traktowaniu więźniów, o biciu i obelgach, które otrzymywali więźniowie 
w czasie konfrontacji i badania. Na jednym z badań pytano go o zdanie co do paktu 
rosyjsko-niemieckiego. Alter odparł, że uważa ten pakt za zdradę interesów robotniczych, 
że Hitler jest wrogiem proletariatu nr 1. Przewodniczący zwymyślał go ordynarnymi 
słowami, że śmie się tak odzywać o sprzymierzeńcu Rosji. Pobito go przy tym tak silnie, 
że padł zemdlony i po kilku godzinach dopiero odzyskał przytomność40.

Stanisław Głąbiński, 79-letni starzec z ośmioletnim wyrokiem, zmarł w sierpniu 
1941 roku w więzieniu etapowym w Charkowie. Mojżesz Schorr w wieku 67 lat 
zmarł w lipcu tego roku w obozie Posty w Uzbekistanie. Jeszcze dwa miesiące 
później usilnie poszukiwał go Władysław Anders, chcąc mianować rabinem Armii 
Polskiej w ZSRR41. Naczelny rabin Wojska Polskiego Baruch Steinberg, wywieziony 

40 Relacja Edmunda Finklera o lwowskim więzieniu w 1940 r., [w:] Widziałem…, op. cit., s. 99-100.
41 Niepełne biogramy kilku rabinów znaleźć można w słowniku: R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa 

polskiego represjonowanego w  ZSRS 1939-1988, Lublin 2003, s.  317 (Julian Kessler), 517 (Pinkas 
Rosengarten), 525-526 (Natan Rübner), 534 (Mojżesz Schorr), 550-551 (Baruch Steinberg), 557 (Leon 
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z innymi duchownymi z obozu NKWD w Starobielsku w noc wigilijną 1939 roku, 
nie odnalazł się (brat Steinberga Meir/Mejer był duszpasterzem religii mojżeszowej 
w Armii Polskiej na Wschodzie i szefem tego duszpasterstwa w 2 Korpusie, stąd może 
plotka, że Steinberg jednak ocalał i przebywa w Palestynie): Jak wielką i potężną była 
potrzeba wspólnej modlitwy dowodzi, iż jeńcy wyznania mojżeszowego, protestanckiego, 
prawosławnego – masowo uczestniczyli w nabożeństwach katolickich. […] Innym razem 
szliśmy w piątkowe wieczory pod przyzbę mizernej szopy, oznaczonej numerem 17, 
gdzie setki Żydów wznosiło gorące modły po hebrajsku pod przewodnictwem kapelana 
dra Steinberga, naczelnego rabina Armii Polskiej42.

Po zwolnieniu z łagru pracownicy ambasady RP w Kujbyszewie Henryk Erlich 
i Wiktor Alter zostali uprowadzeni przez NKWD w trakcie wizyty generała Sikor-
skiego w ZSRR. Narkomindieł poinformował ambasadę 27 stycznia 1942 roku, 
że polskie paszporty obydwu zostały unieważnione, byli bowiem obywatelami 
radzieckimi. Niedługo potem stracono ich pod zarzutem współpracy z Niemcami 
(Erlich popełnić miał w więzieniu samobójstwo). O odebraniu paszportu polskiego 
decydować odtąd miało samo brzmienie nazwiska bądź imienia jego posiadacza, czyli 
motywy pseudorasowe i pseudoetnograficzne43. Godziło to nie tylko w żydów zasy-
milowanych i chrześcijan, na równi z Ukraińcami lub Białorusinami, ale i w Polaków, 
analogicznie jak pod okupacją niemiecką.

Opisał to zagadnienie w odniesieniu do ludności getta warszawskiego Peter 
F. Dembowski44, który przytacza przykłady postaw także żydów „odżydzonych”, a więc 
takich, którzy zerwali więzy nie tylko religijne lub kulturalne, ale i więzy cywiliza-
cyjne z żydostwem (aprioryzm, sakralność religii, uwielbienie Izraela itd.), bądź nie 
odziedziczyli ich przez wychowanie, jak można sądzić z cytowanych wspomnień – we 
współczesnych tłumaczeniach polskich z języków zachodnich używa się nietrafnego 
terminu „odjudaizowany”, tymczasem pojęcie judaizmu do powszechnego obiegu 
wprowadzili dziewiętnastowieczni asymilatorzy, określając tak religię mojżeszową, 
by zrównać ją w opinii publicznej z wyznaniami chrześcijańskimi. Termin ten więc 
sugeruje wyłącznie sekularyzację postępowych żydów, co nie oznacza oczywiście 
zerwania więzów z żydostwem45. W getcie tacy nominalni żydzi czuli się podwójnie 

Szczekacz). O rabinacie wojskowym Armii Polskiej w ZSRR trochę informacji u Z. Werry, Działalność 
duszpasterska w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Władysława Andersa 1941-1947, Warszawa 
2009, s. 66, 111-114, 219-227. O rabinacie przedwojennym w monografii Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo 
w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Toruń 2000, s. 136-142, 193-198 oraz u W. Rezmera, 
Służba wojskowa Żydów w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe 
w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, red. Z. Karpus et al., Toruń 2001, s. 97-110.

42 B. Młynarski, W niewoli sowieckiej, Londyn 1974, s. 155 (wznowienie: Łomianki 2010).
43 Por. dokument nr 1 w aneksie do artykułu.
44 Peter F. Dembowski – (ur. 1925), Polak z urodzenia i Amerykanin z wyboru, rzymski katolik, był 

świadkiem eksterminacji ludności tego getta, a do związków z żydostwem poczuwał się przez swą 
stryjenkę ze znanej rodziny asymilatorów Landych, op. cit., s. 25-34.

45 Oba terminy posiadają znaczenie neutralne, analogicznie jak terminy „odpolaczony” lub „spolaczony”, 
dawniej powszechnie używane, określające stosunek danej jednostki do polskości – za odpolaczoną uznaje się 
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wyobcowani, będąc nie tylko zmuszeni do życia w całkowicie odmiennym środowisku, 
ale i z tym środowiskiem wbrew swej woli identyfikowani, jakby w podbitej kolonii 
nowi zdobywcy zaczęli traktować dotychczasowych właścicieli na wzór krajowców. 
Podobny status, w najlepszym razie niedorozwiniętych umysłowo dzieci, które trzeba 
karcić dla ich dobra, mieli Polacy na terenach wcielonych do Rzeszy.

Na interwencje siostrzeńca Erlicha, radcy ambasady do spraw żydowskich 
Ludwika Seidemanna, Rosjanie zaczęli odpowiadać, że wszyscy żydzi stali się w wyniku 
inkorporacji ziem wschodnich Polski obywatelami radzieckimi. Ów numerus nullus 
oznaczał niemożność przyjmowania do Armii Polskiej obywateli polskich żydów, 
Białorusinów, Rusinów-Ukraińców oraz przedstawicieli pozostałych mniejszości, 
trudności w objęciu ich opieką przez delegatury ambasady i brak szans na opuszczenie 
Związku Radzieckiego. Na dodatek, pobór żołnierzy do Armii Polskiej od lutego 
1942 roku przejęły komisje radzieckie, natomiast oficerów polskich, wchodzących 
w ich skład, obarczano winą za niedopuszczanie do wojska mniejszości narodowych: 
Z otrzymanych następnie [przez ambasadę RP w Kujbyszewie] sprawozdań polskich 
członków komisji poborowych wynikało, że radzieccy członkowie tych komisji nie dopusz-
czali do poboru nikogo, o kim mieli wątpliwości, czy jest narodowości polskiej. Zdarzały 
się wypadki odrzucenia poborowego tylko na podstawie brzmienia nazwiska lub wyglądu 
zewnętrznego, z reguły zaś, w wypadkach budzących wątpliwości, radzieccy członkowie 
komisji zapytywali zainteresowanego nie tylko o jego narodowość, lecz również i o wyzna-
nie, a także interesowali się wyznaniem rodziców, a nawet dziadków. W poszczególnych 
wypadkach uciekano się nawet do tak drastycznego sposobu stwierdzenia „narodowości”, 
jak oględziny lekarskie (obrzezanie)46.

EWAKUACJA

Podczas konferencji w Moskwie w marcu 1942 roku, w której – naprzeciw Andersa 
i Okulickiego – wzięli udział współodpowiedzialni za „zbrodnię katyńską” ofi-
cerowie radzieccy Żukow i Panfiłow47, ustalono szczegóły techniczne ewakuacji, 

na przykład znaczną część polskiej emigracji w Ameryce Północnej, zarówno Polaków zamerykanizowanych 
lub Amerykanów w kolejnym pokoleniu w Stanach Zjednoczonych, o których pochodzeniu świadczą 
już tylko szczątkowe formy nazwisk z „kraju ojców”, jak i polskich chłopów z okresu zaborowego, którzy 
zasilili w Kanadzie diasporę ukraińską, identyfikując się za oceanem z bliską im ruską kulturą ludową 
(wyniki przedwojennych badań Floriana Znanieckiego oraz Williama Thomasa, Chłop polski w Europie 
i Ameryce, opublikowanych w Polsce w roku 1976).

46 Z memoriału Witolda Sukiennickiego, Sprawa Żydów Obywateli Polskich w świetle oficjalnych dokumentów 
oraz praktyki władz radzieckich, Kujbyszew, 11 VIII 1942, [w:] Widziałem…, op. cit., s. 565.

47 Gieorgij Siergiejewicz Żukow (1907-1978) – pełnomocnik do kontaktów z Armią Polską w ZSRR, 
ówcześnie major bezpieczeństwa publicznego 3 rangi. Aleksiej Pawłowicz Panfiłow (1898-1966) – 
generał-major, od października 1941 r. do sierpnia 1942 r. szef wywiadu wojskowego (GRU) oraz 
zastępca szefa Sztabu Generalnego, pełnomocnik jw. Por. Катынь. Март 1940 г. — сентябрь 2000 г. 
Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни. Документы, red. W. P. Kozłow et al., Moskwa 2001, 
wg  indeksu, <http://inslav.ru/publication/katyn-mart-1940-g-sentyabr-2000-g-rasstrel-sudby-zhivyh- 
eho-katyni-dokumenty-m-2001> (dostęp: 2.07.2019).
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przeprowadzonej następnie między 24 marca a 3 kwietnia z nadkaspijskiego Kras-
nowodska, gdzie docierały wojskowe eszelony, do irańskiego Pahlevi. W Moskwie 
przypomniano polskim oficerom, że od listopada 1939 roku polscy żydzi pozostają 
obywatelami radzieckimi. Na życzenie Andersa uczyniono jeden wyjątek – prawo do 
opuszczenia Rosji radzieckiej uzyskały rodziny żołnierzy pochodzenia żydowskiego 
i w ogóle niepolskich narodowości. Jednak w myśl ustaleń z Żukowem z 31 lipca 
1942 roku władze radzieckie tę grupę ewakuowanych miały prawo poddać szczególnej 
kontroli. Mimo to Anders uzyskał jeszcze jedno ustępstwo – zgodę na ewakuację 
dzieci żydowskich pozostających w polskich sierocińcach lub znajdujących się pod 
opieką polskiej ambasady48.

Przedstawiciele ludności żydowskiej interweniowali u Andersa, starając się 
o dopuszczenie ich do grona wyjeżdżających. 9 czerwca dowódca armii przyjął 
delegatów trzynastu rodzin rabinackich z Buchary, obiecując im pomoc i opiekę. 
Kolejne spotkanie nastąpiło 3 sierpnia, a więc niemal w przeddzień drugiej, ostatecznej 
ewakuacji. Do Sikorskiego pisał: Mam ciągłe naciski ze strony Żydów o ich wywiezienie. 
Zebrałem ich przedstawicieli z rabinami na czele49. Rabini ci to Chaim Kanner i Izrael 
Halberstam, ponadto delegacja liczyła jeszcze siedmiu reprezentantów polskiego 
żydostwa. Obie strony nie mogły jednak się porozumieć, choć żydzi – jak Anders 
nazbyt optymistycznie informował Sikorskiego – uznali i zrozumieli niemożność 
ich ewakuacji, prosząc jednakże premiera o pomoc i opiekę z Londynu. Sikorski, 
informowany na bieżąco przez Andersa, polecił mu podjąć starania o ewakuację 
wybitniejszych żydów, przede wszystkim rabinów i polityków, bez względu na 
przynależność partyjną. Listę taką przygotowała polska ambasada.

Druga ewakuacja rozpoczęła się 9 sierpnia. Sytuację zaognił wypadek na 
stacji Wriewskij (Wriewskaja, Wriewskoje, obecnie Ałmazar), gdzie radziecki oficer 
łącznikowy major Aleksandrow oświadczył zgromadzonemu tłumowi, że władze 
ZSRR nie mają nic przeciwko wyjazdowi żydów, a jedynie uniemożliwia go sprzeciw 
władz polskich. Następnie Aleksandrow zmienił zdanie i zagroził: Za każdogo jewreja 
ja wybraszu iz wagona odnogo Poliaka (za każdego żyda wybiorę z wagonu jednego 
Polaka)50, po czym raz jeszcze podjął odmienną decyzję, zgadzając się na potwierdzenie 
obywatelstwa polskiego tym spośród żydów, za których zaświadczy po dwóch świad-
ków. W ten sposób wyjechało dodatkowo eszelonem 120 żydów, stwarzając wrażenie, 
że exodus ludności żydowskiej jest możliwy. Drugim wybawicielem był Arsienij 
Wasiliewicz Tiszkow (1909-1979), radziecki oficer łącznikowy, oficer wywiadu 
i „dyplomata”, funkcjonariusz NKWD i KGB, u którego nieraz interweniował 
generał Zygmunt Szyszko-Bohusz, z różnym zresztą skutkiem: Usiłowałam dostać 

48 O działalności społecznej ambasady w Kujbyszewie: B. Szubtarska, Ambasada polska w ZSRR w latach 
1941-1943, Warszawa 2005. Pomoc żydom: K. Sword, The Welfare of Polish-Jewish Refugees in the 
USSR, 1941-1943: Relief Supllies and their Distribution, [w:] Jews…, op. cit., s. 145-160.

49 Cyt. za: T. Gąsowski, Pod sztandarami…, op. cit., s. 100.
50 Cyt za: ibidem, s. 104.
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się do jednego z wagonów. Wyrzucono mnie, tłumacząc, że pochodzę z okolic, co do 
których nie ma porozumienia z Rosją, i że Rosjanie nie wypuszczają obywateli tych 
okolic. Na dworcu znajdował się generał Szyszko-Bohusz i rosyjski pułkownik Tiszkow. 
Opowiedziałam generałowi swoją historię, chciał mi pomóc, ale nie mógł. Wówczas 
zwróciłam się do rosyjskiego pułkownika, i gdy pokazałam mu dokumenty, powiedział 
mi: „Jesteś polską obywatelką, wsiadaj do wagonu”. Z daleka stało dwóch rabinów. Nie 
znałam ich nazwisk. W ostatniej chwili wykreślono ich z listy i groziło im pozostanie 
w Rosji. Widząc skutek mojej interwencji, zwrócili się do pułkownika i zaczęli płakać. 
Przejrzał ich dokumenty i kazał im wsiąść do pociągu51.

Rozgoryczeni delegaci żydowscy udali się do Andersa z prośbą o ponowną 
interwencję. Ten odmówił, według relacji żydów, jakiejkolwiek dyskusji, mówiąc, że 
żadnych szwindli robić nie będzie52. Wedle Andersa delegaci uznali, choć z trudem, 
jego argumentację i wyrazili zażenowanie z powodu własnej łatwowierności wobec 
deklaracji radzieckich. Gdy 19 sierpnia odjechał drugi transport, delegacja rabi-
nów udała się do NKWD. Dowiedzieli się, że żadne kryteria narodowościowe nie 
obowiązują, istotne jest tylko posiadanie polskiego obywatelstwa, co w istocie było 
prawdą, tyle że poświadczonego dowolnym świadectwem pochodzenia z centralnej 
bądź zachodniej Polski. Tylko tę grupę mniejszości narodowych uznawali Rosjanie za 
obywateli polskich, zgodnie z nadal obowiązującą w ZSRR literą paktu niemiecko-
-rosyjskiego z 1939 roku. Obywatelami ZSRR pozostali więc w dalszym ciągu na 
przykład żydzi z województwa białostockiego, które weszło w skład Białoruskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W końcu władze wojskowe polskie zgodziły 
się na umieszczenie w ostatnim transporcie siedemdziesięciu żydów: Gen. Anders 
zdecydował, iż nakaże umieszczenie na liście każdego Żyda, który przyniesie odpowiednie 
zaświadczenie od władz sowieckich, i w tym celu upoważnia nas do zwrócenia się do 
tychże władz sowieckich. Zdawaliśmy sobie doskonale sprawę, co oznacza interwencja 
u władz naczelnych NKWD. Nie mieliśmy jednak innej drogi wyboru. Udało nam się 
po dłuższych perypetiach skontaktować z pułk. Tyszkowem, stałym przedstawicielem 
NKWD przy Dowództwie polskim, oraz gen. Żukowem, przedstawicielem naczelnego 
sztabu sowieckiego przy ewakuacji [armii] polskiej. Na specjalnej audiencji gen. Żukow 
przedstawił nam wyczerpująco sowiecki punkt widzenia na sprawę ewakuacji, a następnie 
oświadczył, iż nie ma nic przeciwko umieszczeniu Żydów na liście ewakuacyjnej. W toku 
rozmowy gen. Żukow poprosił do siebie gen. Bohusza, zastępującego gen. Andersa, 
oświadczając mu mniej więcej to, co nam powiedział. Dodał jeszcze, że będzie na listy 
patrzył przez palce i podpisze ją bez badania. Nazajutrz zgłosiliśmy się do gen. Bohusza, 
który podał do naszej wiadomości, iż oddaje do naszej dyspozycji 70 miejsc na wyjazd53.

Według relacji rozpowszechnianej następnie w Palestynie, Żukow oświadczył, 
że władze radzieckie nie czynią żadnych trudności i zatwierdzają listy wyjeżdżających, 

51 Relacja Reginy Treler z Krakowa, [w:] Widziałem…, op. cit., s. 125-126.
52 Cyt. za: T. Gąsowski, Pod sztandarami…, op. cit., s. 104.
53 Relacja dra Samuela Pilzera z Krakowa, [w:] Widziałem…, op. cit., s. 458-459.
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dostarczane przez Polaków. Z braku dokumentów wystarcza oświadczenie dwu 
świadków, jak na stacji we Wriewskij. Wywołało to konsternację szefa sztabu Andersa, 
generała Szyszko-Bohusza. Według jego relacji Żukow powiedział, że dopuszcza się 
ewakuację 70 tysięcy żołnierzy i członków ich rodzin, gdyby zaś ta liczba nie została 
osiągnięta – wyłącznie Polaków, gdyż inne narodowości pozostają obywatelami 
radzieckimi od listopada 1939 roku. Jak było naprawdę, nie wiadomo, gdyż część 
rozmów przebiegała dwustronnie, to jest Żukow – żydzi, a część tylko z udziałem 
gen. Szyszko-Bohusza. Dzień później rabini przynieśli własną listę sześciuset żydów 
proponowanych do ewakuacji. Zawartość listy była efektem trzymiesięcznego objazdu 
miejsc zesłania przez krakowskiego rabina Chaima Kannera oraz jego współtowa-
rzysza Izraela Halberstama, syna rabina żmigrodzkiego Siny (obaj Halberstamowie 
przed wojną mieszkali w Krakowie, brat Chaima, Lejb, był rabinem w Zaklikowie, 
a więc pochodzili z Polski centralnej). Izrael w swej relacji pisze o pięciuset rabinach. 
Z tych polskie władze zaakceptowały kilkanaście osób posiadających wymagane 
dokumenty. Wedle rebecyn (żony rabina) Gutfrajnd: Widząc, jak wykreśla się 
Żydów z listy rejestracyjnej, delegacja, w której znajdował się mój mąż, zwróciła się 
do gen. Szyszko-Bohusza, aby zabrano z Rosji także i pewną ilość Żydów. Na liście 
znajdowali się rabini, których przede wszystkim należało ratować. Gen. Szyszko-Bohusz 
oświadczył, że Rząd Polski chciałby wyratować jak największą ilość Żydów, ale NKWD 
na to się nie zgadza. Ta sama delegacja udała się do naczelnika NKWD [pułkownika 
Tiszkowa i generała Żukowa] i usłyszała, ku swojemu zdziwieniu, że NKWD nie 
ma nic przeciwko temu, aby żydowscy uchodźcy wraz z Polakami opuszczali Rosję. 
Delegacja natychmiast udała się do gen. Szyszko-Bohusza i oświadczyła, jak brzmiała 
odpowiedź naczelnika NKWD. Wobec tego, że sprawa stała się nieprzyjemna, władze 
polskie musiały się zgodzić na wysłanie 15 rabinów. Wśród nich zostało wpisane nazwisko 
mojego męża i w ten sposób wydostaliśmy się z Rosji54.

Gdy miał odejść ostatni transport, w nocy z 21 na 22 sierpnia tłum żydów 
podniósł rozruchy wokół sztabu polskiego w Jangi-Jul. Według relacji żydowskich 
cywile zachowywali się spokojnie, żądając jednak prawa do wyjazdu, na co żan-
darmeria odpowiedziała brutalnym atakiem kolbami karabinów. Według Andersa 
żydów podjudzili znów agenci NKWD, rozsiewając plotkę, że wyłącznie Polacy nie 
chcą ich wypuścić, żandarmi natomiast bynajmniej nie użyli broni.

Spośród znanych już ówcześnie sprawozdań żydowskich z ewakuacji na czoło 
wybijają się dwa, o rysach wybitnie krytycznych. Jedno pochodzi od Eliahu Dobkina, 
wysłannika Agencji Żydowskiej (Sochnut), działającej w imieniu Światowej Agencji 
Syjonistycznej. Drugie podpisało trzech działaczy Bundu, kierując je do Szmula 
Zygielbojma, przedstawiciela tej partii w Radzie Narodowej w Londynie. Oba 
sprawozdania stały się podstawą interpelacji w Radzie drugiego przedstawiciela 
ludności żydowskiej, Ignacego Schwarzbarta (syjonista), powodując tym samym 

54 Relacja Etki Gutfrajnd z Krynicy, [w:] Widziałem…, op. cit., s. 149-150.
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wszczęcie oficjalnych dochodzeń, które oczywiście nie przyniosły satysfakcjonujących 
rozstrzygnięć.

Chyba nieporozumieniem jest przekonanie, że osoba Andersa bywała igno-
rowana przez niektórych rabinów w opozycji do prezydenta i naczelnego wodza, 
bo rabin Steinberg pominął go w kazaniu wygłoszonym w głównej synagodze 
Jerozolimy na święto Wojska Polskiego w 1941 roku55. Przecież raptem cztery dni 
wcześniej Anders został mianowany dowódcą Armii Polskiej w ZSRR, natomiast 
swój pierwszy rozkaz o formowaniu sił zbrojnych wydał tydzień po tym święcie. 
Imienne błogosławieństwo dla Raczkiewicza i Sikorskiego zawierała Modlitwa 
za pomyślność Państwa opracowana w 1942 roku dla żołnierzy starozakonnych 
przez naczelnego rabina Natana Rübnera, a zatwierdzona właśnie przez Andersa. 
Tymczasem po ewakuacji reprezentanci środowisk żydowskich oraz ambasador 
Kot wskazywali polskich wojskowych jako wrogich żydom lub tolerujących taką 
wrogość najwyższych stopniem oficerów, między innymi samego dowódcę Armii 
Polskiej w ZSRR, czyli Andersa, szefów sztabu armii – pułkownika Leopolda 
Okulickiego i generała Zygmunta Szyszko-Bohusza, kwatermistrza armii puł-
kownika Stanisława Pstrokońskiego, szefa Biura Pomocy Rodzinom Wojskowym 
i Jeńcom Wojennym kapitana Jana Kaczkowskiego, delegata sztabu przy dowódcy 
radzieckiego Środkowoazjatyckiego Okręgu Wojskowego pułkownika Klemensa 
Rudnickiego, dowódcę 5. Dywizji Piechoty generała Michała Tokarzewskiego-
-Karaszewicza. Według Dobkina: na odprawach w sztabie występował [Anders] 
otwarcie przeciwko Żydom, wskazując, że należy pamiętać, iż za każdego wywiezionego 
Żyda zostawia się Polaka, że Żydów nie wolno wywozić, gdyż Żydzi to wrogowie Polski, 
że nie należy ich wywozić również dlatego, gdyż obmawiają Sowiety, skoro znajdą 
się poza granicami Związku Sowieckiego itp. To on właśnie wydał przed ewakuacją 
rozporządzenie, aby trzymano się ściśle umowy z Sowietami, gdyż w przeciwnym razie 
ewakuacja zostanie wstrzymana56.

Przykrym tym konstatacjom nie sposób odmówić swoistej logiki i racjonalnego 
podłoża. Tym więcej nie dziwi stosunek do żydów wielu oficerów, którzy bali się 
łamać rozkazy dla niepewnego ratunku pojedynczych osób. Jaki był jednak powód 
skreślania z list wyjazdowych nawet neofitów? Czy dyktowała go może gorliwość 
dowódcy-konwertyty (w czerwcu 1942 roku dowódca armii przeszedł na katolicyzm)? 
A może decydowało luterańskie wychowanie (formalizm, porządek), błyskotliwa 
kariera w armii carskiej (antysemityzm), ambicje dowódcy – nieliczenie się z ludzkim 
życiem i chęć pokazania Rosjanom, czym jest polskie wojsko (Andersowi zarzucano 
niezgodne z prawem forsowanie drakońskich kar, w tym zbrodnie sądowe w postaci 
wyroków śmierci za kradzież jedzenia, praktykę znaną skądinąd z hitlerowskich 
obozów koncentracyjnych)57? Czy też w grę wchodziła zwykła złośliwość, a może 

55 Z. Werra, Działalność…, op. cit., s. 221.
56 Cyt. za: T. Gąsowski, Pod sztandarami…, op. cit., s. 119.
57 Por. Z. S. Siemaszko, Generał Anders w latach 1892-1942, Londyn – Warszawa 2012, s. 299-310.
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i bałagan, jak w rejonie wyjazdu 5. Dywizji Piechoty, gdzie po podobnej czystce 
pozostały wolne miejsca w transporcie? W jakiej mierze mogło zaś decydować 
stanowisko dyplomatyczne Anglików, o czym mowa niżej, żydom niechętnych? 
Sam Anders pisał dyplomatycznie i bezosobowo w stylu wojskowym o „elemencie 
przypadkowym”, który znalazł się w szeregach. Na pewno dowódcom i żołnierzom 
zdawało się wyjątkowo niesprawiedliwe, że wiele rodzin polskich wojskowych pozo-
stało w Związku Radzieckim, nie mieszcząc się w zakreślonym przez Rosjan limicie 
bądź nie mogąc na czas dotrzeć do miejsc koncentracji. Tymczasem masy ludności 
żydowskiej, które spłynęły na południe, domagały się – wydzielanego oszczędnie 
przez polskie władze – prawa do ewakuacji. Czary goryczy dopełniła tajona lub 
nieskrywana niechęć szeregu oficerów do żydów, nieumiejętność lub niemożność 
ujawnienia radzieckich zakazów, objawy demoralizacji części wojskowych, w tym 
dowodzącego bazą ewakuacyjną w Krasnowodsku pułkownika Zygmunta Berlinga, 
który zdezerterował, zostając tym samym, jako kozioł ofiarny, głównym sprawcą 
wszelkich nieszczęść ludności żydowskiej. I cywile, i żołnierze widzieli osławiony 
polnische Wirtschaft, skutkujący brakiem żywności, opieki i środków transportu. 
W pamięci pozostały – cynizm tych, którzy handlowali miejscami w transportach 
lub uprawiali pod pozorem konfiskat rabunek, złośliwość lub bezduszność, pole-
gające przede wszystkim na niedopuszczaniu bądź automatycznym skreślaniu z list 
wyjazdowych osób, które nie spełniły narzuconych przez stronę radziecką kryteriów 
formalnych, stosowane wobec cywilów szykany i upokorzenia. Czy byłyby możliwe 
bez cichej zgody lub obojętności części przełożonych? Jednocześnie wielu żydów 
dopatrywało się objawów antysemityzmu tam, gdzie wcale on nie występował. 
Lekkomyślność, bezduszność czy wrogość wojskowych spowodowane były częstokroć 
względami innymi niż uprzedzenia rasowe, narodowościowe bądź religijne, choćby 
zwykłą korupcją, której straszne skutki dotykały także polską ludność cywilną, w tym 
rodziny wojskowych. Dziennikarz żydowski Bernard Singer, współpracownik referatu 
prasowego ambasady w Kujbyszewie, nie szczędząc później uwag krytycznych wobec 
polskich władz wojskowych (mamy więc do czynienia z nagminnymi objawami demo-
ralizacji ludzi, którzy przebyli więzienia i obozy) – pisał w marcu 1942 roku: Ludność 
żydowska dotknięta szykanami nie zdaje sobie wszędzie sprawy, że jest to jednostronna, 
wyraźna akcja władz sowieckich. Tym bardziej, że władze sugerują przez pokątnych 
korespondentów, iż dzieje się to wszystko raczej z namowy polskiej58.

„Pokątni korespondenci” to wyraźnie dziennikarze i działacze żydowscy, 
zapewne jak Dobkin i pracownicy Sochnut. Tragedia ludności żydowskiej miała 
charakter swoisty. Przyrodzona ludom semickim ruchliwość i przedsiębiorczość 
oraz wytworzony na podłożu religijnym egoizm narodowy zaowocowały dla 
Polaków w sposób niespodziewany. Na południe Związku Radzieckiego, gdzie 
odbyła się koncentracja wojska, przybyło szczególnie wielu żydów, będących tutaj 
świadkami tworzenia się i ewakuacji Armii Polskiej. Po wyjeździe Polaków żydzi 
58 Cyt. za: T. Gąsowski, Pod sztandarami…, op. cit., s. 79.



144

dr Jacek Żurek, mgr Tomasz Ryger

stali się więc grupą, która zdominowała diasporę polskich obywateli w południo-
wych republikach ZSRR.

Tymczasem powtórna fala aresztowań wiązała się z tak zwaną paszportyzacją, 
czyli ponownym nadaniem obywatelstwa radzieckiego w lutym-maju 1943 roku 
wszystkim obywatelom polskim. „Paszportyzacja” objęła przeszło 257 tysięcy osób, 
w tym niecałe 67 tysięcy dzieci i nieletniej młodzieży, którzy zostali obywatelami 
radzieckimi automatycznie, bez wręczania paszportów. Do przyjęcia radzieckich 
paszportów zmuszono prawie 167 tysięcy polskich obywateli, tylko 24 tysiące osób 
uznano za obywateli Rzeczpospolitej jako uchodźców z centralnej i zachodniej Polski. 
Wśród podlegających „paszportyzacji” było przeszło 92 tysiące Polaków i ponad 
102 tysiące żydów. Mimo brutalnej akcji NKWD 1583 osoby odmówiły przyjęcia 
radzieckich paszportów, co skutkowało wyrokami dwu lub pięciu lat łagrów.

Do grupy tej należał Leon Klejnbaum (Kowalski), żyd warszawski i komunista. 
W roku 1940 został deportowany z Białegostoku do łagru w Komi ASRR jako 
były obywatel polski i bezpaństwowiec. Po doprowadzeniu na komisariat milicji 
uciekł zeń z kolegą-anarchistą, po czym obaj wrócili z powrotem, gdyż uznali, że 
władza radziecka słusznie może się ich obawiać, skoro nie chcą przyjąć radzieckiego 
obywatelstwa. Po uwolnieniu niedoszły żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, aresztowany 
powtórnie, w Kujbyszewie (Samara) w 1943 roku (?) i skazany ponownie za odmowę 
przyjęcia radzieckiego paszportu. W dwudziestoosobowej celi, w której siedział, razem 
z nim odmówił podpisania stosownej prośby do władz jeszcze jeden żyd. Pozostali 
lokatorzy, Polacy, podpisali taką prośbę i zgodnie z obietnicą władz mieli wyjść na 
wolność. Polscy żydzi obawiali się, że w ich przypadku podobna prośba zostanie 
przez władze radzieckie uznana za absolutnie wiążącą, mieli więc dużo więcej do 
stracenia niż Polacy, którzy bardziej czynili zadość formalności, analogicznie jak 
w listopadzie 1939 roku, gdy osiadła ludność województw wschodnich została 
przymuszona do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego59.

Ambasada polska w Kujbyszewie do czasu zerwania stosunków przez Rosjan 
w kwietniu 1943 roku interweniowała w 344 znanych sobie przypadkach powtórnego 
aresztowania obywateli polskich-żydów. W maju 1944 roku w więzieniach i obozach 
przetrzymywano prawie 1450 polskich obywateli, którzy nadal odmawiali przyjęcia 
radzieckiego paszportu. W tym samym roku w spisach Związku Patriotów Polskich 
w ZSRR figurowało prawie 178 tysięcy żydów, stanowiąc przeszło połowę zarejestro-
wanych w ten sposób obywateli polskich. Skąd ta nadwyżka? Być może w spisach 
znaleźli się dodatkowo ocaleli żydzi spod okupacji niemieckiej, na terenach zajętych do 
tego czasu przez Armię Czerwoną oraz żydzi przyznający się do polskiego pochodze-
nia, a będący obywatelami radzieckimi przed rokiem 1939. Jakimś marginesem tego 
zjawiska były fikcyjne małżeństwa z obywatelami polskimi, które mogły umożliwić 

59 L. Kowalski, „Chleb stał się granicą”. Wspomnienia z łagrów, oprac. M. Polakowska, J. Żurek, Warszawa 
2013, s. 43-44, 185-189; IPMS, sygn. A.7.307/40 s. 160-166 (rozdział Żydzi w okresie przymusowego 
narzucania obywatelstwa radzieckiego).
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opuszczenie Związku Radzieckiego (taki charakterystyczny wypadek à rebours dotyczył 
rodziny znanej polsko-rosyjskiej piosenkarki Anny German: ojciec jej był Niemcem, 
synem łódzkiego pastora baptysty, babcia adwentystką, matka zaś urodziła się na 
Kubaniu, obie rodziny miały korzenie mennonickie; ojciec został aresztowany w roku 
1938 i słuch ówcześnie po nim zaginął, a rodzinę wysiedlono do Kirgistanu; tam 
w roku 1942 jej matka wyszła za mąż za polskiego żyda Hermana Gernera, który 
wstąpił później do „dywizji kościuszkowskiej”, German z matką i babcią zaś, jako 
obywatele polscy, w 1946 roku znalazły się na Śląsku). Ponadto jakieś grupy polskich 
obywateli, zamieszkujących zbyt oddalone tereny zesłania lub jeszcze więzionych, jak 
choćby na Kołymie, mogły zostać nieujęte w spisach polskiej ambasady z roku 194360.

Silne poczucie krzywdy, prawdziwej, lecz przecież nie wyjątkowej oraz kontakty 
z diasporą żydowską w wolnym świecie wyolbrzymiły i nagłośniły podczas ewakuacji 
w 1942 roku incydenty dla żydów dramatyczne. Decydujące było stanowisko Rosjan, 
którzy ze względów politycznych (nowa granica zachodnia) i ekonomicznych (nowi 
obywatele będący potencjalną siłą roboczą) nie chcieli wypuścić z kraju polskich 
mniejszości narodowych. Władze wojskowe polskie, mając jako alternatywę pobór 
Polaków, albo niechcianych mniejszości (przede wszystkim Ukraińcy i żydzi), wolały 
oczywiście w polskim wojsku żołnierzy narodowości polskiej, co siłą rzeczy określało 
także wyznanie żołnierzy, kolejne kryteria to młodość i zdrowie fizyczne. Antysemi-
tyzm części dowódców, bez względu na jego charakter i podłoże, miał w tej sytuacji 
znaczenie wtórne. Mógł decydować o losie jednostek czy mniejszych grup, ale nie 
o losie polskich żydów w ogóle.

Przez szeregi Armii Polskiej w ZSRR przewinęło się zapewne około 4200 
żołnierzy pochodzenia żydowskiego. W czasie pierwszej ewakuacji na przełomie 
marca i kwietnia 1942 roku, prócz około 33 tysięcy żołnierzy, wydostało się z ZSRR 
ponad 10 tysięcy cywilów, a wśród nich około 1500 żydów (15%). W sierpniu podczas 
drugiej ewakuacji pośród 45 tysięcy żołnierzy i 25 tysięcy cywilów znalazło się 1300 
żołnierzy-żydów (2,9% wojskowych), 600 członków rodzin wojskowych i 120 osób 
cywilnych (2,9% cywilów)61. Ponadto, według relacji ambasady polskiej, ogółem 
ewakuowano z ZSRR tysiąc dzieci z sierocińców, w tym 117 dzieci żydowskich (12%).

POMOC

Ratunek nielicznych szczęśliwców zależał w dużej mierze od przypadku i spoczywał 
w rękach pojedynczych osób: Na dworcu dzieci polskie umieszczono w wagonie, 
a kierownik transportu oświadczył, że dzieci żydowskie zostaną. Myśleliśmy, że to 
żart, i w końcu nas zabiorą. Kiedy pociąg ruszył, zaczęliśmy strasznie płakać. Pewien 

60 Por. M. Giżejewska, Polacy na Kołymie 1940-1943, Warszawa 1997, s. 149-165, za: idem, Kołyma 
1944-1956 we wspomnieniach polskich więźniów, Warszawa 2000, s. 32.

61 Ujęcie w szczegółach statystyk dotyczących ogólnie ewakuacji u Z. Werry, Działalność…, op. cit., s. 97-101; 
Z. Wawer, Armia generała Andersa w ZSRR 1941-1942, Warszawa 2012, s. 236, 281.
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ksiądz bardzo się wzruszył naszym płaczem, kazał zatrzymać pociąg i długo rozmawiał 
z kierownikiem transportu, w końcu wepchnięto nas do wagonu i pojechaliśmy do 
Krasnowodska62.

Jest to wyraźny ślad interwencji biskupa polowego Józefa Gawliny, który opisał 
w swoich wspomnieniach taki wypadek. Chodzi o dzieci żydowskie, które miały 
prawo wyjazdu, ale osoby odpowiedzialne za transport się tym nie przejmowały. 
Przypadkowa interwencja nie pomogłaby w tej sytuacji, czy zwykły ksiądz mógłby 
zresztą kazać zatrzymać pociąg? Nawet polski „konsul”, będący delegatem ambasady 
przy sztabie armii, Andrzej Jenicz, nie miał możliwości samodzielnego podjęcia takiej 
decyzji: Przy pierwszym transporcie uratowałem los ochronki żydowskiej, dla której 
Rosjanie nie przewidzieli miejsca w transporcie. Nikt ich nie chciał. Zwrócił mi na nich 
uwagę konsul Jenicz. Dzieciaczki te stały potulne i zrezygnowane na dworcu. Zrobiło 
mi się ich żal i poprzydzielałem je po kilkoro do każdego wagonu polskiego. Dojechały 
one zdrowo do Ziemi Świętej63.

Skąd rzymskokatolicki polski biskup wziął się w roku 1942 w uzbeckim Jangi-Jul? 
Zainteresowanych tą epopeją odsyłam do dziennika i wspomnień Józefa Gawliny64.

Dla dorosłych żydów jedynym ratunkiem wydawało się przyjęcie chrztu, 
jak pod okupacją niemiecką. Potrzebna jednak była fałszywa metryka urodzenia, 
o potencjalnym prawie do wyjazdu decydowała bowiem narodowość, w praktyce 
określona przez wyznanie w dniu narodzin (chrztu), względnie przez fakt pochodzenia 
z Polski centralnej lub zachodniej. Prawo kanoniczne wyraźnie zakazuje wydawania 
nieprawdziwych świadectw chrztu, ale tak jak pod okupacją niemiecką sporządzali 
je nieraz rzymskokatoliccy duchowni, podobnie wydawali je w Związku Radzieckim 
niektórzy wojskowi kapelani. Były one tak jawnie fałszywe, że posiadacze ich nie 
budzili niechęci współwyznawców, inaczej niż wychrzczeni. W tym samym czasie 
Janusz Korczak zapisał w swoim przedśmiertnym dzienniku: Te typy, które drogą 
gładkich słówek, ba – nawet chrztu, wciskały się przemocą, bezwstydnie do polskiego 
towarzystwa, do domów i rodzin, by tam reprezentować Żydów. Wielokrotnie i bezsku-
tecznie tłumaczyłem […] że być nie może i nie powinno ani porozumienia, ani luźnego 
nawet kontaktu między kanalią żydowską i elitą duchową, moralną Polaków. […] 
Nienawiść i obrzydzenie czułem do Żydów – handełesów idej i frazesów. […] Jakże nie 
wspomnieć kochanego „Wojtka” – bojowego endeka, który przy czarnej kawie z rozpaczą 
nieomal pytał się: – „Powiedz, co robić? Żydzi kopią nam grób”65.

Życie jednak płatało figle – mechesi zostawali z kwitkiem na stacji, a sta-
rozakonnych zaliczano do transportów: Szukałam protekcji. […] Udałam się […] 
do generała Szyszko-Bohusza, który mi uroczyście przyrzekł, że wyjadę pierwszym 
transportem. Byłam przekonana, że przyrzeczenie to zostanie wypełnione. Ale kapitan 

62 Relacja Dawida Auschibia z Leżajska, [w:] Widziałem…, op. cit., s. 213.
63 J. Gawlina, Wspomnienia, op. cit., s. 208. Por. dokument nr 2 w aneksie do artykułu.
64 Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim, oprac. J. Myszor, Katowice – Warszawa 2013, s. 264-328.
65 Pamiętnik…, op. cit., s. 20, 21.
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Raczkowski, opiekun rodzin wojskowych, oświadczył, że nie poświęci swojej 20-letniej 
kariery wojskowej dla ratowania Żydów. Wszędzie radzono mi, abym przyjęła chrzest. 
Nie mając innej rady, poszłam do majora księdza Trzeskiego, który wielu Żydom wyda-
wał świadectwa chrztu i w ten sposób wyratował niejednego. Oświadczyłam mu, że nie 
chcę wziąć chrztu, ponieważ jestem chora i słaba, boję się śmierci i chciałabym umrzeć 
jako Żydówka. Dał mi słowo oficerskie, że uczyni wszystko, aby wywieźć dzieci i mnie 
z Rosji. Na pół godziny przed odejściem transportu przyszedł do mojego mieszkania 
wspomniany ksiądz Trzeski i kazał mi razem ze sobą udać się na dworzec. W ten sposób 
dostałam się do Teheranu66.

„Kapitan Raczkowski” to na pewno kapitan Kaczkowski. Czy „ksiądz Trzeski” 
to nie Włodzimierz Cieński, szef rzymskokatolickiego duszpasterstwa Armii Polskiej 
w ZSRR?67 Właśnie na jego ręce niewiele wcześniej Anders złożył rzymskokatolickie 
wyznanie wiary. Cieński, skazany w Moskwie za działalność w Związku Walki 
Zbrojnej na karę śmierci, był także wydawcą pierwszych druków liturgicznych, jakie 
po wielu latach przerwy ukazały się, na papierze pakowym, w Związku Radzieckim. 
Ten wyjątkowo czynny duchowny pozostał indywidualistą. Odmówił po wojnie 
przyjęcia funkcji w rządzie polskim na uchodźstwie i w 1955 roku wstąpił do 
cystersów-trapistów: zaskakującą decyzję uzasadnił między innymi koniecznością 
modlitw za Rosję68.

Dokumenty na wyjazd, potwierdzające właściwe pochodzenie ich właściciela, 
stanowiły również obiekt handlu, nie każdy uprawniony do ich udzielania wydawał 
je za darmo. Nie tylko o bałaganie, ale i o demoralizacji części wojskowych już przy 
pierwszej, marcowej ewakuacji informowały władze cywilne. Post factum pisano 
o tych wypadkach z polskiego poselstwa w Teheranie: Obecnie władze wojskowe usiłują 
winę zrzucić na czynniki rządowe. Pierwsza już bowiem ewakuacja w marcu wykazała 
bardzo duże niedociągnięcia w akcji ewakuacyjnej. Wysyłani oficerowie i podoficerowie nie 
spełnili swego zadania; przy wywożeniu rodzin nie liczyli się z osobami, które faktycznie 
należało zaliczyć do rodzin wojskowych, a kierowali się względami osobistymi. Częsty 
był wypadek przekupstwa, a także przypadkowego zbliżenia z osobami podejrzanego 
prowadzenia, przez co zaliczono ich do rodzin wojskowych i przewożono do ośrodków, 
które zostały w pierwszym rzucie ewakuowane.

O tych nadużyciach i samowoli wojskowych naczelne władze wojskowe były 
poinformowane i w związku z tym został opracowany plan ewakuacji drugiego rzutu. 

66 Relacja Chawy Kestenbojm ze Lwowa, [w:] Widziałem…, op. cit., s. 92.
67 Jest to najbliższe temu brzmieniu nazwisko kapelana wojskowego w Armii Polskiej w ZSRR. Por. Biskup 

Józef Gawlina…, op. cit., s. 34-50 (spis kapelanów).
68 W. Cieński, Z dziejów polskiego duszpasterstwa wojskowego w latach 1941-1945 od Związku Radzieckiego 

do Wielkiej Brytanii, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1985, nr 2, s. 286-333; nr 3, s. 513-545; 1986, nr 1, 
s. 117-133 i jego biogram z literaturą w słowniku R. Dzwonkowskiego; J. Żurek, Ks. Włodzimierz Cieński, 
<http://zolnierzeniezlomni.com.pl/niezlomni/wlodzimierz-cienski> (okres do wypuszczenia na wolność 
w 1941) (dostęp: 2.07.2019). Patrz także w publikacji K. Kantaka, L’Aumônerie Militaire Polonaise en URSS 
(1941-1942), [w:] Sacrum Poloniae Millenium, t. 8-9, Rzym 1962, s. 321-446.
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Władze cywilne miały polecenie przedstawienia list osób nie należących do rodzin woj-
skowych, które ze względu czy to na swoją działalność czy stanowisko społeczne miały 
być ewakuowane. Listy te miały być przesłane do Sztabu Armii celem potwierdzenia. 
Poza tymi osobami nikt z osób nie należących do rodzin wojskowych, wzgl. obywateli 
polskich innych narodowości nie miał być ewakuowany. W praktyce projekt ten nie został 
zrealizowany. Z ośrodków wojskowych stale przybywali wojskowi rozmaitych stopni 
z dokumentami, które nie były uwzględniane przez miejscowe władze NKWD z powodu 
braku pieczęci sowieckiego oficera łącznikowego. Ludzie ci zmuszeni byli wracać do swoich 
oddziałów, pozostawiając nadal swe rodziny w miejscu ich pobytu.

Należy również stwierdzić fakt, że i przy drugiej ewakuacji były popełniane nad-
użycia na szeroką skalę i tak: do jednego z rejonów w połud. Kazachstanie przybył oficer 
z dokumentami zezwalającymi na zabranie 32 osób należących do rodzin wojskowych. 
Oficer ten pominął wszystkie te rodziny, a zabrał osoby postronne, wśród których były 
osoby podane przez władze radzieckie69.

Analogiczny handel uprawiali i żydzi. O takim przypadku pisał Gawlina, 
wspominając rabina Kannera, który skorzystał z pomocy biskupa polowego, rozwijając 
akcję pomocy dla współwyznawców, a jednocześnie zarabiał na pośrednictwie – stąd 
może tak duża ilość, jeśli nie naiwnych, to w każdym razie oszukanych: Byli też poza 
tymi prawymi ludźmi, oczywiście, jak w każdym społeczeństwie – inni, jak np. rabin 
Kanner, który rezydował w Samarkandzie. Ten prosił o pomoc moją, której mu nie 
odmówiłem. Nie wiedziałem co prawda, że ze swej akcji robi dobry interes, pobierając 
od każdego żydowskiego kandydata do wyjazdu po kilkaset rubli z góry. Dowiedzieli 
się natomiast o tym bolszewicy i wywieźli jego grupę razem z nim gdzieś na północ70.

Od głosów krytycznych, zawierających nawet wstrząsające momenty, odbiegają 
pisma polskich rabinów, którzy uczestniczyli czynnie w ewakuacji jako przedstawiciele 
nie tylko współwyznawców, ale i ogółu polskich żydów. W imieniu niejako grupy 
rabinów dziękowali Sikorskiemu bracia Izrael i Lejb Halberstamowie, zaznaczając, 
że zarówno władze cywilne, jak i wojskowe starały się pomóc im w ewakuacji, 
o czym pisał Izrael Halberstam: Lecz jeszcze na pół godziny przed odejściem pociągu 
ewakuacyjnego milicja NKWD usunęła mnie i mego brata rab. Leiba H. z wagonu 
i wykreśliła z listy ewakuowanych. I znów wyłącznie JWPanom Gen. Szyszko-Bohuszowi 
i inż. Jeniczowi mamy do zawdzięczenia, że jednak mogliśmy wyjechać do Iranu71.

Inżynier to Andrzej Jenicz, attaché ambasady polskiej w Kujbyszewie, w styczniu 
mianowany kierownikiem jej delegatury w Kirowie (obwody kirowski, mołotowski, 
gorkowski i Maryjska ASRR), od 12 maja 1942 roku przedstawiciel ambasady przy 
sztabie Armii Polskiej w ZSRR w Jangi-Jul. Jenicz był bardzo krytyczny wobec 
wojskowych, podobnie jak jego zwierzchnik, ambasador Kot. Relacje żydowskie 

69 IPMS, sygn. PRM.102/1 (list posła Badera do MSZ w  Londynie z  29 XII 1942, z  odpisami dla 
Sikorskiego i generała Kukiela, ministra obrony narodowej).

70 J. Gawlina, Wspomnienia, op. cit., s. 209.
71 Cyt. za: T. Gąsowski, Pod sztandarami…, op. cit., s. 114-115.
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podkreślają, że starał się, jak mógł, pomagać żydom przy ewakuacji72. Jednocześnie, 
niemal tymi samymi słowy co Anders, obnażał nieporządek pierwszych transportów, 
do których dostało się sporo elementu mało wartościowego, który spowodował [następ-
nie] wrogą Polsce agitację73. Jednocześnie, dzięki relacji Halberstama, poznać można 
źródło informacji Agencji Żydowskiej o tym, jak żandarmi gen. Andersa wyrzucali 
Żydów z pociągów, aczkolwiek mieli papiery w porządku, i wydawali ich w ten sposób 
w ręce NKWD, który ich jednak później zwalniał74.

W relacji Izraela Halberstama odnaleźć można właśnie perspektywę osób 
trzecich, innych żydów z transportu, świadków, lecz nie uczestników wydarzenia, 
niemniej zainteresowanych osobiście wynikiem incydentu, który równie dobrze mógłby 
ich dotyczyć: W zupełnie osobliwy sposób bronił nas inż. Jenicz, który na ogół bardzo 
wiele dobrego zdziałał dla uchodźców żydowskich. Pewnego dnia w piątek zameldowano 
mi, abym przygotował się do drogi w sobotę rano. Otrzymałem odpowiednią przepustkę, 
wszystko, co posiadałem, podzieliłem pomiędzy pozostałych uchodźców, podobnie jak 
pieniądze, ponieważ byłem pewny, że jadę do wojska. Naraz przed odejściem pociągu 
zjawili się NKWD-cy w towarzystwie polskich żandarmów i zaczęli na głos wołać Izraela 
Halberstata. Zrozumiałem, że mają mnie na myśli. Dostrzegli mnie, nałożyli mi kajdanki 
na ręce. Czułem, że jestem zgubiony. Narobiłem krzyku. Na dworcu zjawili się pułk. 
Szyszko-Bohusz, konsul Jenicz, biskup Gawlina i attaché wojskowy [Tadeusz] Rudnicki. 
Rozpoczęli pertraktacje, a przede wszystkim chcieli się dowiedzieć, za co zakuto mnie 
w kajdany. Okazało się, że moim jedynym błędem był fakt, że kiedyś wyraziłem zgodę 
na to, by pozostać obywatelem sowieckim. Kiedy pułkownik i biskup Gawlina prowadzili 
pertraktacje z NKWD-stami i powiedzieli, że beze mnie transport nie odjedzie, konsul 
Jenicz zdjął z ręki złoty zegarek i wepchnął mi do kieszeni, dał mi także skórzaną tekę 
z 30.000 rubli, radząc mi, abym się szmuglował do Teheranu. Odmówiłem kategorycznie. 
NKWD-ści porozumieli się telefonicznie z gen. Żukowem. Generał powiedział, że zaraz 
przyjedzie na dworzec. Tymczasem biskup Gawlina powiedział, że słusznie zasłużyłem sobie 
na karę, gdyż odwiedzając jego nosiłem jedwabny strój rabinów, a na drogę ubrałem się po 
europejsku. To jest obrazą stanu rabinackiego. Nadjechał generał Żukow, który nakrzyczał 
mnie, że jestem krętacz, ponieważ nie można mieć rosyjskiego paszportu i wyjeżdżać jako 
Polak. Biskup Gawlina ostro zareagował na obrazę duchownego, twierdząc, że obraża się 
tym cały stan duchowny wszystkich religii. Ten protest zmiękczył serce generała Żukowa 
i pozwolono mi wyjechać. W ostatniej chwili do ruszającego pociągu zanosili moje rzeczy 
konsul Jenicz, biskup Gawlina, pułk. Bohusz. W ten sposób opuściłem Rosję75.

72 Por. Y. Gutman, Jews in General Anders’ Army In the Soviet Union, „Yad Vashem Studies”, vol. XII, 
Yad Vashem, Jerusalem, 1977, s.  231-296, <http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/microsoft%20
word%20-%206564.pdf>, o Jeniczu na kartach 47-48 (dostęp: 2.07.2019).

73 Cyt. za: T. Gąsowski, Pod sztandarami…, op. cit., s. 110; także u J. Wróbla, Żydzi uratowani z „nieludzkiej 
ziemi”, „Biuletyn IPN” 2003, nr 11 (34), s. 46-47. Część spuścizny Jenicza, z lat 1940-1957, znajduje 
się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół nr 1756.

74 Cyt. za: T. Gąsowski, Pod sztandarami…, op. cit., s. 119.
75 Relacja Izraela Halberstama z Krakowa, [w:] Widziałem…, op. cit., s. 446-447.
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Świadkowie więc w dobrej wierze mogli opowiadać, że polscy żandarmi 
w ostatniej chwili wydawali żydów w ręce enkawudzistów, którzy zachowywali się 
przyzwoicie, ratując im życie. Zachowanie biskupa polowego na dworcu było dlań 
czymś naturalnym, zgodnym z jego postawą życiową i poglądami, a jednocześnie 
miało charakter teatralny – widzami byli oficerowie NKWD. Rabini wojskowi, a tym 
bardziej rabini-cywile nie podlegali służbowo biskupowi polowemu, ten jednak, jak 
widać, potrafił umiejętnie wytworzyć odmienne wrażenie. Różnica wyznań była 
oczywista nawet dla religijnych ignorantów, do których należeli i enkawudziści, 
w tym i oczywiście sam Żukow, który w roku przewrotu bolszewickiego miał dziesięć 
lat: Według relacji kapelanów stanowisko rabina wśród deportowanej ludności żydowskiej 
było zupełnie inne aniżeli stosunek Polaka do swojego duszpasterza. Stosunki duszpa-
sterskie wśród Żydów były prawie żadne, a raczej wybijały się wszystkie inne rzeczy na 
pierwszy plan, jak np. handel itp. rzeczy „życiowe”. Gdy w obozach wybuchł tyfus, ks. 
[Felicjan] Maciaszek daremnie zachęcał rabinów do odwiedzania swym własnym wzorem 
chorych z pociechą religijną. Odpowiedzieli, że mogliby się przecież zarazić. Gdy zaś 
pod koniec pobytu prosiłem generała NKWD Żukowa, abym z dwudziestu kapelanami 
mógł pozostać w Rosji dla obsługi Polaków, zapytał: „jaki jest właściwy powód, dla 
którego Ks. Biskup pozostać chce?”. Odpowiedziałem, że „inaczej ucierpiałaby religia 
wśród moich”. „Jakie to dziwne – zauważył generał. – Wczoraj była u mnie delegacja 
rabinów z prośbą, aby im pozwolono opuścić Rosję. Dlaczego? Odpowiedzieli mi, że 
inaczej ucierpiałaby religia. Dziwna rzecz, ta religia”76.

Rabini co prawda nie są osobami duchownymi, za które nagminnie bierze ich 
duchowieństwo chrześcijańskie oraz władze państwowe od czasów napoleońskich77. 
Jednak status biskupa-generała, a więc i jego podwładnych, był dla Rosjan niejasny, na 
dodatek pozostawał związany z jego pozycją polityczną we władzach emigracyjnych 
(członek Rady Narodowej w Londynie) i na arenie międzynarodowej (Watykan, 
poszczególni biskupi, zwłaszcza amerykańscy). Ponadto władze radzieckie zabiegały 
jeszcze o stworzenie na zewnątrz wrażenia tolerancji religijnej w swoim kraju, a jednym 
z elementów tej polityki była właśnie bezprecedensowa zgoda na przyjazd Gawliny do 
ZSRR. Wszystko to wprowadzało zamieszanie w sposobie myślenia funkcjonariuszy 
NKWD, dla których dotychczas „stan duchowny”, bez względu na wyznanie jego 
przedstawicieli, oznaczał pogardzaną grupę obywateli ostatniej kategorii, przynależnych 
do ogółu radzieckich pariasów, z którymi nikt nie musiał się liczyć (liszeńcy).

Gawlina niewątpliwie był jeśli nie wybitnym, to w każdym razie poważ-
nym antysemitą, przyznać to może bez względu na poglądy każdy czytelnik jego 
wspomnień. Antysemityzm ten nie miał podłoża rasowego, które w ogóle w Polsce 
było rzadkością, ani podłoża stricte religijnego, co może zdziwić laika, skoro mowa 
o duchownym rzymskokatolickim i na dodatek biskupie. Nie był to więc tak zwany 
antysemityzm tradycyjny, który żywił się głównie wrogością o charakterze religijnym: 

76 J. Gawlina, Wspomnienia, op. cit., s. 207-208.
77 F. Koneczny, Cywilizacja żydowska, t. 2: Nabytki Golusa wśród chrześcijan, Krzeszowice 2006, s. 105, 181.
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to Żydzi zamordowali Chrystusa i uparcie odrzucają jego nauki. Niechęć do Żydów jako 
lichwiarzy i pozbawionych skrupułów geszefciarzy wzmacniała ten religijny antysemityzm 
szerzony przez Kościół katolicki i niektóre odłamy protestanckie. Dla tradycyjnego anty-
semity Żydzi nie byli „rasą” ani ponadnarodową wspólnotą, ale wyznawcami fałszywej 
religii, skazanymi na cierpienie i wieczne tułactwo78.

Raczej nie wyssał antysemityzmu z mlekiem matki jak wielu rodaków, skoro 
pochodził z wioski pod opolskim Raciborzem (w samym mieście żydzi stanowili 3,1% 
ogółu mieszkańców pod koniec XIX wieku, po czym jeszcze nastąpił gwałtowny spadek 
ich liczebności w wyniku asymilacji i emigracji). Podkreśla to zresztą w swych wspomnie-
niach. Wychowanie i dojrzewanie Gawliny było związane z walką z protestantyzmem 
i niemczyzną, bez względu na wyznanie i godności oponentów (arcybiskup wrocławski 
Bertram, gdy był klerykiem, episkopat fuldajski, gdy został biskupem). Taka postawa 
charakteryzowała całe jego życie, od raciborskiej ławy szkolnej po ławę soborową 
w Rzymie, gdzie nagle, w ogniu polemiki religijnej z innymi biskupami, swoje życie 
zakończył79. Chyba najbliższe prawdy będzie stwierdzenie, że jego antysemityzm miał 
zabarwienie społeczne i polityczne, natomiast przyczyny były racjonalne i etyczne. Dla 
Gawliny kamieniem obrazy był żydowski ekskluzywizm, mający źródło w plemiennym 
i mesjanistycznym charakterze religii mojżeszowej („naród wybrany”), którego prostą 
konsekwencją był egoizm narodowy (rasowy). Drażniła go solidarność Izraelitów, 
zapobiegliwość, umiejętność stosowania autoreklamy, uprawiania propagandy, zdolność 
asymilacji i mimikry, utrzymywania się wbrew przeciwnościom życiowym na fali, 
jednym słowem żydowska hucpa. Brak autentycznego poczucia przynależności narodowej 
i państwowej u żydów, których tożsamość miała charakter religijny i miejscowy80, wiążące 
się z tym dezynwoltura i utylitaryzm w kwestii obywatelstwa, nazwiska, wychowania, 
światopoglądu, a nawet wyboru wyznania musiały szokować Ślązaka i Polaka-katolika, 
urodzonego pod zaborem pruskim, ukształtowanego w walce o zachowanie własnej 
mowy, kultury, narodowości, religii. Jak charakterystyczna dla żydów była to cecha, 
ukazuje wyznanie Korczaka (1942), a więc żyda nie tylko zasymilowanego, ale zdawałoby 
się odżydzonego: Powiedział mi pewien narodowiec: – Żyd, szczery patriota, jest w naj-
lepszym razie dobrym warszawianinem czy krakowianinem, ale nie Polakiem. Zaskoczyło 
mnie to. Przyznałem lojalnie, że istotnie, nie wzrusza mnie Lwów, Poznań, Gdynia, jeziora 
augustowskie ani Zaleszczyki, ani Zaolzie. Nie byłem w Zakopanem (taki potworny), nie 
pasjonuje mnie Polesie, morze, Puszcza Białowieska. Obca mi Wisła spod Krakowa, nie 
znam i nie pragnąłbym poznać Gniezna. Ale kocham Wisłę warszawską i oderwany od 
Warszawy odczuwam żrącą tęsknotę. Warszawa jest moja i ja jestem jej. Powiem więcej: 
jestem nią. Razem z nią cieszyłem się i smuciłem, jej pogoda była moją pogodą, jej deszcz 

78 R. Pipes, Rosja…, op. cit., s. 257.
79 J. Żurek, Wyszyński a Gawlina w aktach wywiadu – doniesienie, [w:] Nieznane karty z życia biskupa Józefa 

Gawliny w świetle dokumentów, red. J. Myszor, D. Bednarski, Katowice 2015, s. 116-117.
80 Przywiązanie do stron rodzinnych, a nie do kraju (ojczyzny), F. Koneczny, Cywilizacja…, op. cit., t. 3, 

Walka o byt. Ekspansja, s. 166.
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i błoto moim też. Z nią razem wzrastałem. Oddaliliśmy się ostatnio. Powstawały nowe ulice 
i dzielnice, których już nie rozumiałem. Wiele lat czułem się cudzoziemcem na Żoliborzu. 
Wiele bliższy jest mi Lublin i nawet nigdy niewidziany Hrubieszów. Warszawa była terenem 
czy warsztatem mojej pracy, tu miejsca postoju, tu groby81.

Największą niechęć Gawliny budzili więc asymilatorzy dostosowujący się 
do aktualnych warunków politycznych (kult silniejszego), mechesi (wychrzty), 
żydzi niewierzący, zwłaszcza socjaliści, masoni każdego wyznania oraz bezwyzna-
niowi (podkreślał jednak, że masoneria jest przedłużeniem światowego żydostwa), 
katolicy żonaci z żydówkami i w ogóle innowierczyniami (w realiach wojennych 
prezbiterianki i anglikanki w miejscach stacjonowania polskich żołnierzy). W tej 
mierze jego antysemityzm korespondował z powszechnym odczuciem zagrożenia, 
jakie ogarnęło świat w wyniku pierwszej wojny światowej: Aby mogła pojawić się idea 
zagrożenia świata przez Żydów, musiała najpierw powstać społeczność międzynarodowa. 
Stało się to w XIX wieku wraz z globalizacją handlu i komunikacji. […] Niepewność 
wywołana wydarzeniami międzynarodowymi naturalną koleją rzeczy dała asumpt do 
stworzenia tezy o ogólnoświatowym spisku. A kto lepiej pasował do roli spiskowców niż 
Żydzi, którzy byli nie tylko najbardziej widoczną grupą międzynarodową, ale zajmowali 
wysokie stanowiska, w światowych formach i środkach przekazu? […] Po I wojnie 
światowej oszołomieni i zdezorientowani mieszkańcy Europy szukali winnych zakończonej 
właśnie krwawej łaźni. Lewica uważała, że I wojnę światową rozpętali „kapitaliści”, 
a zwłaszcza producenci broni. Teza, że kapitalizm nieuchronnie prowadzi do wojny, 
przysporzyła komunistom wielu zwolenników. Była to jedna wersja teorii spiskowej. 
Druga, dominująca wśród konserwatystów, wskazywała na Żydów. […] I oto w czasie 
gdy zachodnia opinia publiczna poszukiwała kozłów ofiarnych, reżim bolszewicki, 
w którym Żydzi zajmowali eksponowane stanowiska popełniał straszne zbrodnie i otwarcie 
nawoływał do rewolucji. Po wojnie zaczęto utożsamiać komunizm z ogólnoświatowym 
spiskiem żydowskim i uznawać go za realizację programu przedstawionego w Protokołach 
[mędrców Syjonu] […]. Ponieważ ostatecznym celem Żydów miał być przewrót w świecie 
chrześcijańskim, mogli oni działać, zależnie od okoliczności, raz jako kapitaliści, a innym 
razem jako komuniści. Wszystko było kwestią taktyki82.

Antysemityzm Gawliny był pochodną tych poglądów. Miał zabarwienie 
religijne, ale w kontekście jak wyżej, wrogiem dlań było bowiem nowe, „uświa-
domione żydostwo”, a nie żydzi jako wyznawcy religii mojżeszowej. Ponadto do 
triady żydzi – kapitalizm – komunizm włączał jeszcze jeden, istotny, bodaj dlań 
najważniejszy element: masonerię, która łączyła w sobie wszystkie elementy tej 
układanki. We wspomnieniach pisał o swoich przemyśleniach z okresu młodości 
po roku 1918: Wniosek mój był, że uświadomione żydostwo gwałtownie nienawidzi 

81 Pamiętnik…, op. cit., s.  38-39. Wyrazem ignorancji jest interpretacja jednego ze współczesnych 
autorów, który uznał ten fragment wspomnień Korczaka za dowód jego wykluczenia ze wspólnoty 
narodowej przez rasizm endecki (pomijam nazwisko).

82 R. Pipes, Rosja…, op. cit., s. 257-259.
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Jezusa Chrystusa, a tym samym również mistycznego Jego Ciała, tj. Kościoła katolickiego. 
A że Polska jako naród katolicki zawadza ich tendencjom ogólnoświatowym, przeto jest 
przez nich podminowywana, a w świecie oczerniana. […] Osobiście miałem najgłębszą 
sympatię do prawych, ortodoksyjnych Żydów zwłaszcza ze wschodu, lecz nie lubiłem 
międzynarodowych oszczerców żydowskich. Że masoneria jest przedłużonym ramieniem 
materialnym i ideowym żydostwa światowego, udowodnili już inni83.

Pozwala to zrozumieć jego pozornie ambiwalentny, a w rzeczywistości kon-
sekwentny stosunek do żydów jako takich i pomocy im w Związku Radzieckim. 
Starał się pomóc żydom wierzącym, zwłaszcza ortodoksom, którzy nie wypierali się 
swego żydostwa i religii mojżeszowej. Życzliwy więc był na ogół rabinom, w czym 
pomagał mu jego dwuznaczny urzędowy status w oczach Rosjan, pozycja samych 
rabinów wśród wierzących żydów i decyzje władz polskich, by udzielić pomocy 
w wydostaniu się z ZSRR wyselekcjonowanej grupie działaczy żydowskich. Ze 
strony Gawliny pomoc ta miała przede wszystkim charakter finansowy, materialny, 
a w tych niewielu przypadkach, gdy było to możliwe, charakter półurzędowy, czyli 
udzielał on pomocy w wystawieniu właściwych dokumentów w celu uzyskania zgody 
NKWD na wyjazd. We wspomnieniach pisał między innymi o pomocy udzielonej 
„Trzebinia-Rebbe” – to zapewne rabin Dow Berysz Wajdenfeld (1881-1965) z Trze-
bini. Znany gaon, po ucieczce od Niemców do Lwowa, został zesłany przez Rosjan. 
Przebywał w Bucharze, a w 1946 roku wyjechał do Palestyny84. O niefortunnym 
pośredniku, rabinie Kannerze, i ocaleniu przez Gawlinę jego współpracownika 
Izraela Halberstama była już mowa. W opuszczeniu ZSRR Gawlina pomógł także 
przedwojennemu prezesowi Związku Rabinów w Polsce – Mendlowi Hagerowi. 
Udział biskupa w wyjeździe tych nielicznych szczęśliwców opisał w swym sprawo-
zdaniu z ewakuacji Andrzej Jenicz85. O swoich uczuciach wobec rabinów i w ogóle 
żydów religijnych pisał Gawlina następująco: Bądź co bądź, starałem się również 
przywiezionymi pieniędzmi własnymi łagodzić nędzę nie tylko chrześcijan, ale i Żydów. 
Odmawiałem tylko pomocy tym Żydom, co wobec mnie na swoją religię i na innych 
współwyznawców jako na „parszywych Żydów” wyzywali. Szczególnie polubiłem grupę 
pewnych ortodoksyjnych rabinów z czcigodnym „Trzebinia-Rebbe” na czele. Należał do 
nich Joel Landau z Leżajska, którego z całą rodziną z Rosji wywieźć zdołałem. Razem 
z rabinem Halbersztamem przyszli mi podziękować, że postąpiłem wobec nich „jak 
brat”. Tak samo rabina Hagera i innych zdołałem uratować. Halbersztama wydobyliśmy 
jeszcze na dworcu [w] Jangijul z rąk NKWD. […] Rabini, których uratowałem, prosili 
mnie poprzednio o mundury oficerskie, ażeby móc uchodzić za kapelanów (co prawda 

83 J. Gawlina, Wspomnienia, op. cit., s. 195.
84 Tytuł czcigodnego (gaona) przyznawano od końca starożytności babilońskim rabinom, potem wybitnym 

znawcom Talmudu, w  końcu się zdeprecjonował, przechodząc na przewodniczących bet dinu, czyli 
sądu w gminach żydowskich, F. Koneczny, Cywilizacja…, op. cit., t. 3, s. 86. Biogram Wajdenfelda 
z fotografiami znajduje się na stronie internetowej Instytutu Jad Waszem: <http://www1.yadvashem.
org/yv/en/exhibitions/communities/trzebinia/religious_life_wiedenfeld.asp> (dostęp: 2.07.2019).

85 Zob. w aneksie dokument nr 3.
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brodatych). „Pan Biskup jest naszym ojcem. Te bolszewiki nas nie chcą wypuścić. To Pan 
Biskup nam da mundury, a my będziemy kapelanami. My tych mundurów nadużywać nie 
będziemy – tylko aż do granicy, a potem je złożymy”. Urządziłem sprawę trochę inaczej, 
wystawiając każdemu potwierdzenie, że jest z zachodu Polski, skąd w 1939 r. zwrócił się 
do mnie do Paryża o przydział na rabina, ażeby z Hitlerem walczyć. Jakoś ten fortel dał 
się przeprowadzić. Ponieważ w komendanturze, gdzie mieszkałem, byłem szpiegowany, 
posyłałem zacnego kapelana swego, ks. [Marcina] Chrostowskiego ze wskazówkami 
do ich mieszkań w mieście, gdzie kochany „pan ksiądz” lub nawet „pan księżyc”86 był 
niezmiernie mile przez nich widziany. Przy odjeździe grupa rabinów wołała na głos: 
„niech żyje pan Biskup, niech żyje taka Polska”87.

Pomoc w wydostaniu się cywilów z ZSRR miała więc charakter jednostkowy 
(pojedynczy ludzie lub niewielkie grupy uratowanych) oraz indywidualny (z inicjatywy 
poszczególnych osób). Nawet członkowie rodzin wojskowych, stanowiących osobną 
kategorię ujętą w umowie z Rosjanami, nie mieli pewności, że opuszczą Związek 
Radziecki. Bałagan i uznaniowość w wydawaniu zgody przez radzieckich decydentów 
sprzyjały z jednej strony oszustwom (fałszowanie dokumentów), z drugiej strony zaś 
korupcji. Wśród udzielających pomocy można wyróżnić pięć grup osób: 1) oficerowie 
NKWD, którzy w poszczególnych wypadkach dawali placet na wyjazd z różnych 
powodów służbowych (względy dyplomatyczne, plasowanie agentury) i osobistych 
(łapówki, „przymykanie oczu” w poszczególnych wypadkach); 2) pojedynczy polscy 
wojskowi (względy humanitarne lub materialne); 3) pracownicy ambasady, delegatur 
(jak wyżej); 4) różnego rodzaju pośrednicy wśród samych zesłańców, bez względu na 
narodowość, którzy chcieli zarobić na tym interesie (względy materialne); 5) kapelani 
wojskowi ze swoim dziekanem (ksiądz Cieński) i ordynariuszem, czyli biskupem 
Gawliną (najogólniej rzecz biorąc kierujący się względami humanitarnymi, czasem 
pod pozorem religijnej konwersji).

KWESTIA PALESTYŃSKA I ANGLICY

Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych trzymało się z dala od konfliktu polsko-
-radzieckiego o granice i obywatelstwo, ale wysoki – jak podkreślano – odsetek żydów 
w oddziałach wzbudził zaniepokojenie w Foreign Office jeszcze przed pierwszą 
ewakuacją. Wykorzystane przez Polaków veto Rosjan zostało więc wzmocnione 
zakulisowymi naciskami Anglików obawiających się napływu żydowskich mas do 
pozostającej pod mandatem brytyjskim Palestyny, którą w 1939 roku Brytyjczycy 
zamknęli przed dotychczas legalną imigracją żydowską. Na marginesie wspomnia-
nego memoriału Sikorskiego dla Churchilla jeden z wysokich urzędników Foreign 

86 Staropolszczyzna – księżyc, czyli syn księdza, tj. księcia i w ogóle władcy (jak dziad – dziedzic itp.), tak 
Kazania świętokrzyskie określały Chrystusa po urodzeniu (analogicznie w kolędzie – „wielki królewicu, 
niebieski dziedzicu”).

87 J. Gawlina, Wspomnienia, op. cit., s. 208-209.
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Office napisał: Jest to, oczywiście, typowe dla wschodnioeuropejskiego Żyda, który, nie 
mogąc żywić głębszych uczuć dla jakiejkolwiek organizacji państwowej, wita sowieckich 
najeźdźców, a potem rozczarowuje się do nich. Byłbym jednak skłonny przyjąć cum grano 
salis powoływanie się na ponowną lojalność polskich Żydów względem Państwa Polskiego. 
[…] [brytyjskim interesom nie sprzyja] powrót Żydów do Państwa Polskiego, bowiem 
postępując tak głównym ich celem byłoby dostanie się do Palestyny. O wiele bardziej 
odpowiadałoby nam pozostawienie ich w Związku Sowieckim, gdzie na szczęście syjonizm 
nie jest popierany. […] ze względów politycznych nie powinniśmy życzyć sobie wielkiej 
ilości Żydów na Środkowym Wschodzie ani też w Wielkiej Brytanii, bowiem sami 
doświadczyliśmy, na nieszczęście, że Żydzi w armiach alianckich sprawiają nam z tego 
czy innego powodu wiele kłopotów i ustawicznie uprawiają wśród obywateli brytyjskich 
dobrej woli – z posłami do Parlamentu włącznie – kuluarowe zabiegi na temat swoich 
krzywd, rzeczywistych lub urojonych88.

Dla polskiej armii żydzi istotnie stanowili problem. W roku 1917 masowo na 
przykład zgłaszali się po obywatelstwo do biura Komitetu Narodowego Polskiego 
w Londynie. Zgodnie bowiem z umową angielsko-rosyjską poddani rosyjscy prze-
bywający w Anglii zostali zobowiązani do służby wojskowej w armii brytyjskiej. 
Byli to przede wszystkim rosyjscy żydzi ze strefy osiedlenia, czyli z terenów Polski 
przedrozbiorowej. Ponieważ żywili nadzieję, że państwo polskie w wojnie będzie 
neutralne, domagali się polskich paszportów, by uniknąć poboru89. Spotkali się 
jednak z odmową zarówno ze strony personelu polskiego, jak i brytyjskiego Home 
Office, gdyż nie byli Polakami z pochodzenia (of race). Nie było to nic niezwykłego, 
bo w Anglii i we Francji, krajach jednolitych etnicznie (pomijając specyficzną sprawę 
ludności celtyckiej w obu państwach), narodowość utożsamiano z obywatelstwem 
(stąd do roku 1917 wszyscy obywatele cesarstwa rosyjskiego byli traktowani oficjalnie 
jako „Rosjanie”). Sprawa ta więc do złudzenia przypominała sytuację prawną polskich 
żydów w ZSRR ćwierć wieku później. Inspirowana przez Polskę w 1942 roku akcja 
protestu środowisk żydowskich w USA nie odniosła skutku. W Wielkiej Brytanii, 
ze względów politycznych, nie było jej wcale90.

W sierpniu 1940 roku poseł z Labour Party protestował przeciwko pobo-
rowi żydów do polskiej armii, motywując to panującym w niej antysemityzmem, 
który ujawnił się, gdy Wojsko Polskie znajdowało się we Francji (istotnie Francję 
zamieszkiwała duża diaspora obywateli polskich, także pochodzenia żydowskiego, 
zaś polsko-francuska umowa wojskowa przewidywała ich służbę w polskim wojsku). 
Według Gawliny podobne głosy wiązały się ówcześnie ze spodziewaną inwazją 

88 Uwagi Franka K. Robertsa do Memorandum gen. Sikorskiego z 5 III 1942, „Zeszyty Historyczne” 
1974, z. 30, s. 95-96. Tamże sam memoriał (Stanowisko rządu sowieckiego wobec polskich mniejszości 
narodowych) i związana z nim dokumentacja (oprac. Ł. Hirszowicz). Jest to przedruk w tłumaczeniu na 
polski z wydawnictwa anglojęzycznego.

89 S. Kozicki, Pamiętnik 1876-1939, oprac. M. Mroczko, Słupsk 2009, s. 325-326, 339-340, 354-357.
90 Por. dokument nr 2 w Aneksie do artykułu.
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niemiecką na Anglię, antysemityzm w armii polskiej zaś był nader poręcznym argu-
mentem91. Jako obywatele polscy żydzi byli jednocześnie zwolnieni ze służby w armii 
brytyjskiej. Sytuacja analogiczna powtórzyła się po trzech latach: W drugiej połowie 
1943 r. zaczęły się przygotowania do zbrojnej inwazji kontynentu. Ogólne przekonanie 
było, że inwazja nie obędzie się bez ogromnych strat. Jak na znak czarodziejski zaczęły 
się protesty żydowskie przeciwko antysemityzmowi w wojsku polskim. W takim wojsku 
przecież Żyd służyć nie może. Już na Wschodzie środkowym zdezerterowało około 
3000 Żydów z armii gen. Andersa. W Wielkiej Brytanii puszczono znów w ruch prasę 
angielską, parlament, a później doszło do opuszczenia obozów polskich przez kilkuset 
żydowskich żołnierzy, którzy udali się z protestem przeciwko „antysemityzmowi” do 
Londynu. […] Dnia 24 września 1943 zgłosił się do mnie oficer polityczny ministra 
spraw wojskowych […] z prośbą, abym wydał odezwy przeciw antysemityzmowi w wojsku 
naszym. Prosiłem go w odpowiedzi o uprzystępnienie mi swych materiałów, z których 
bym się przekonał, że antysemityzm ten rzeczywiście istnieje. Przesłał mi więc kilka 
ogólnikowych rozkazów gen. Kukiela i jako jądro sprawy dwa zajścia […] gdzie dwóch 
żołnierzy obraziło dwóch żydowskich kolegów […]. Jeden z winowajców był prawosławny, 
drugi katolik. Odnośni Żydzi zaś byli popełnili dezercję. Gdy zapytałem, czy zostali 
za to ukarani, odpowiedziano mi negatywnie. […] Sam minister Kukiel przybył 28 
października 1943 do mnie […]. Oświadczyłem mu, że takiej odezwy nie wydam, gdyż 
nie widzę antysemityzmu jako problemu u nas. Żołnierz na ogół współczuje Żydom. 
Co do dwóch udowodnionych wypadków, należy winnych chrześcijan ukarać za obrazę 
Żydów, tychże jednak za dezercję92.

Od czerwca 1940 roku do stycznia 1944 roku z Armii Polskiej na Wschodzie 
zdezerterowało według obliczeń polskiej żandarmerii 2,1 tysiąca żydów. Dezerterzy 
jednak nie byli ścigani przez polskie władze ze względów politycznych, by uniknąć 
zadrażnień z międzynarodową opinią żydowską. Od lat trzydziestych ponadto interesy 
polskie i brytyjskie były w tej mierze sprzeczne, władze polskie wspomagały imigrację 
żydowską do Palestyny i współpracowały z żydowskimi organizacjami paramilitarnymi 
(Żabotyńskiego Betar, Irgun, Hagana)93. Był to jeden ze sposobów na rozwiązanie 
kwestii żydowskiej w Polsce, przez przygotowanie gruntu do dobrowolnej emigracji94. 
We wspomnieniach Anders podkreślił, że żydzi mieli takie same prawo jak Polacy 
do walki o własną państwowość, faktyczna zgoda na ich dezercję z Armii Polskiej 
miałaby więc powód moralny. Artur Patek wskazał na sympatie piłsudczyków wobec 

91 J. Gawlina, Wspomnienia, op. cit., s. 202-203.
92 Ibidem, s. 209-210.
93 W. T. Drymmer, W służbie Polsce. Wspomnienia żołnierza i  państwowca z  lat 1914-1947, oprac. 

J.  Łukasiewicz et al., Warszawa – Kraków 2014, wyd. 2, s.  208-215. W roku 1933 Betar miała 
w Polsce 657 oddziałów z 40 tysiącami członków, S. Trzeciak, Mesjanizm…, op. cit., s. 116-117 (tamże 
o syjonistycznej szkole instruktorów sportowo-wojskowych w podwarszawskiej Zielonce).

94 A. Patek, Żydzi w  drodze do Palestyny 1934-1944. Szkice z  dziejów aliji bet – nielegalnej imigracji 
żydowskiej, Kraków 2009, s. 93-110.
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aspiracji narodowych żydowskich95. Zaważyć na tym musiał fakt, że szereg legionistów 
i piłsudczyków był pochodzenia żydowskiego lub żonatych z żydówkami (starania 
o stwierdzenia nieważności małżeństwa rzymskokatolickiego przed sądem biskupa 
polowego, wobec pragnienia legalizacji nowego związku, zajmują istotne miejsce 
we wspomnieniach i dzienniku Gawliny). W pamiętnikach Wiktora Drymmera 
znajduje się ciekawa relacja o jego koledze Karolu Lilienfeldzie (Krzewski, Szczapa), 
wychowanym w rodzinie zasymilowanej jako rzymski katolik, który wspominał 
przed śmiercią w Jerozolimie (1944) słowa refrenu z pierwowzoru Marsza I Brygady 
(piosenka Legiony, to są Termopile…): Był właśnie w szpitalu. Rak gardła. Mówił 
z trudnością, ale jak zawsze pełen humoru. Miał nadzieję na wyzdrowienie po operacji. 
[…] Pogorszenie, Krzewski już nie mógł mówić, ale i to nie wpłynęło na jego humor. Pisał 
karteczki, zaśmiewał się nad niektórymi swoimi spostrzeżeniami z życia szpitalnego i ze 
swojego raka gardła. Umierał „z fasonem”, jakby powiedział kapral Szczapa w przez niego 
napisanej w czasach legionowych epopei „Kapral Szczapa”. Dał mi napisaną przez siebie 
kartkę, wyjątek z piosenki legionowej: „zasrane nasze życie, zobaczym się w błękicie…”. 
Patrzył na mnie i śmiał się. W kilkanaście dni potem umarł96.

Dla władz wojskowych decydujące jednak były względy pragmatyczne – pozby-
wały się w ten sposób kłopotu z potencjalnie nielojalnymi żołnierzami oraz unikały 
ewentualnych zarzutów o postawy antysemickie, jakich nie brakowało w czasie 
ewakuacji. Jedynym problemem była sprawa formalnego ścigania i karania dezerterów, 
by nie stanowili zachęcającego przykładu dla polskich żołnierzy (w powyższym okresie 
zdezerterowało z szeregów armii około siedmiuset Polaków). Gdy obozy uchodźców 
odwiedził przedstawiciel Agencji Żydowskiej, syjonista Apolinary Hartglas, były poseł 
na Sejm i członek warszawskiego Judenratu (1939), ze zgrozą pojął, że przeżywają 
najzaradniejsi, a nie najbardziej predestynowani do zasiedlenia Erec Jisrael (Kraju 
Izraela). Osadników, którzy przybyli z Armią Polską, określił dosadnie jako męty oraz 
element całkowicie zdemoralizowany, który dopiero w Palestynie nagle stał się syjonistami97.

Po wyjeździe z ZSRR biskupowi polowemu dziękowało za pomoc 25 orto-
doksyjnych rabinów pod przewodnictwem Joela Landaua z Leżajska. Dziękował 
także ocalony osobiście przez Gawlinę Halberstam, który miał przez to później 
kłopoty. Gawlina pisał, że Agencja Żydowska zabroniła mu z tego powodu wjazdu 
do Palestyny (chyba żeby chodziło o jego brata, rabina Lejba Halberstama, Izrael 
bowiem pod koniec 1943 roku znalazł się w Palestynie): Gdy zaś Agencja Żydowska 
dowiedziała się, że napisał do gen. Bohusza i do mnie listy dziękczynne, nie pozwoliła 
mu za to wyjechać do Palestyny, gdyż „nie miał takich listów pisać” (relacja Mons. 

95 Według słownika Marka Gałęzowskiego w polskich legionach służyło 648 żydów bądź osób pochodzenia 
żydowskiego, czyli 2-2,5% legionistów (Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia 
żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010).

96 W służbie…, op. cit., s. 358. W wersjach drukowanych: Pal djabli nasze życie! / Obaczym się w błękicie, 
Pal diabli takie życie, / Zobaczym się w błękicie.

97 A. Hartglas, Na pograniczu dwóch światów, oprac. J. Żyndul, Warszawa 1996, s. 359, 362.
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Cieńskiego). Landau natomiast zawsze składał mi w Palestynie wizyty i przesyła mi do 
dziś dnia listy z wyrazami wdzięczności i błogosławieństwem98.

* * *

Jako biskup polowy Józef Gawlina miał przez krótki czas swego pobytu w Związku 
Radzieckim (kwiecień-wrzesień 1942 roku) pozycję szczególną, zarówno wśród 
polskich władz wojskowych i cywilnych, jak i władz radzieckich. Oficjalnie przybył 
tu jako duszpasterz katolików w Wojsku Polskim oraz – w zamyśle Rosjan – żywa 
reklama panującej tolerancji religijnej w Kraju Rad, faktycznie jako współorganizator 
katolickiego duszpasterstwa i promotor Polaków. Roli jego nie można jednak przece-
niać. Na każdym kroku podlegał ograniczeniom stosowanym przez NKWD wobec 
wszystkich cudzoziemskich dyplomatów, a wobec powziętych decyzji w sprawie ogółu 
polskich obywateli był bezsilny. Nie miał także większego wpływu na postawę wobec 
żydów polskich wojskowych, analogicznie, jak tego wpływu nie miała ambasada 
polska w Kujbyszewie i jej cywilny aparat w terenie (delegatury). Można za to 
przypuszczać, że skutkiem jego monitów była późniejsza akcja dyplomatyczna 
polska na forum międzynarodowym. W każdym razie na konieczność takiej akcji 
właśnie Gawlina zwrócił uwagę Sikorskiemu99. W przypadkach, w których pozwalały 
na to okoliczności, pomógł osobiście nielicznym żydom, kierując się względami 
religijnymi (przede wszystkim ortodoksyjni rabini) bądź humanitarnymi (ochronka 
żydowska). Jak sam podkreślał, odmawiał pomocy tym spośród żydów, którzy 
zapierali się swojej religii lub pochodzenia, trudno jednak uznać takie zachowanie 
za skutek antysemityzmu biskupa polowego, jeśli już to za jego przyczynę i rodzaj 
samospełniającego się proroctwa.

Wyjechał ze Związku Radzieckiego do Iranu już po zakończeniu ewakuacji 
armii, zwlekając do ostatniej chwili. Wcześniej bowiem postanowił, że pozostanie 
tu jako zwykły ksiądz, decydując się na pracę w kołchozie i ryzykując aresztowanie. 
Na jego prośbę do tej posługi zgłosiło się też dobrowolnie czternastu katolickich 
kapelanów wojskowych, w tym dziekan armii Włodzimierz Cieński100. Jako biskup 
polowy o statusie dyplomaty, a więc osoba na świeczniku, nie miał jednak żadnych 
szans na prowadzenie w ten sposób legalnego lub półjawnego duszpasterstwa, pozo-
stanie w Związku Radzieckim zaś uniemożliwiło mu NKWD.

98 Wspomnienia, op. cit., s. 208.
99 Zob. dokument nr 4 w aneksie.
100 J. Gawlina, Gorliwość żydowska, bolszewicka i katolicka, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1950, nr 4.
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ANEKS

DOKUMENTY (1942-1943)

Dla przykładu podano pięć dokumentów obrazujących sytuację polskich żydów 
w ZSRR w latach 1942-1943. Pochodzą one ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego w Londynie (IPMS). Pierwszy z nich to analiza sytuacji prawnej 
polskich mniejszości w ZSRR, pochodząca z opracowania Zygmunta Sroczyńskiego, 
pracownika ambasady polskiej w ZSRR. Opracowanie to stało się podstawą dla 
wydawnictwa anglojęzycznego o charakterze poufnym w sierpniu 1943 roku. Dokument 
drugi to list polskich żydów z obwodu pawłodarskiego w Kazachskiej SRR, skierowany 
do naczelnych rabinów – brytyjskiego i amerykańskiego. Autorem odpisu tego listu 
był Stanisław Lickindorf, attaché ambasady polskiej w Kujbyszewie na stanowisku jej 
delegata w Pawłodarze, aresztowany przez Rosjan na fali likwidacji delegatur 20 lipca 
1942 roku. List więc powstał przed tą datą i został dołączony do powyższego opraco-
wania jako swego rodzaju zakończenie. Dokument trzeci to opis ewakuacji polskich 
żydów z ZSRR w 1942 roku. Jest to fragment opracowania Andrzeja Jenicza, delegata 
ambasady polskiej przy dowództwie Armii Polskiej w ZSRR (Jangi-Jul w Uzbeckiej 
SRR), sporządzonego zapewne na początku września 1942 roku w Iranie, zaraz po 
opuszczeniu ZSRR. Dokument czwarty to depesza biskupa polowego Józefa Gawliny 
do Władysława Sikorskiego, wystosowana 28 lipca 1942 roku z Jangi-Jul.

Dokument piąty to wyjęte z opracowania Zygmunta Sroczyńskiego dane 
liczbowe na temat rozmieszczenia geograficznego w ZSRR ogółu obywateli pol-
skich na dzień 1 stycznia 1943 roku101, gdzie wyodrębniono obywateli pochodzenia 
żydowskiego, zapewne na podstawie własnej deklaracji zainteresowanych (narodowość 
lub wyznanie). Dane cząstkowe dotyczące mężczyzn, kobiet i dzieci posłużyły do 
własnego obliczenia danych ogólnych dla poszczególnych jednostek administracyjnych 
(obłast – obwód, kraj, republika autonomiczna, republika związkowa), niezależnie od 
podanych w tabelach opracowania liczb dotyczących ogółu ludności (tabela 1), które 
wyróżniają wielkie regiony geograficzne: południowy Kazachstan z Uzbekistanem, 
Kirgistanem, Tadżykistanem i Turkmenistanem (tabela 2), północny Kazachstan 
(tabela 3), Syberia (tabela 4), Rosja europejska z Gruzją (tabela 5). Poprawiono nieliczne 
błędne zsumowania danych, dodając przypisy alfabetyczne do tabel, pozostawiono zaś 
bez takiego komentarza dane dotyczące odsetka ludności żydowskiej – korygowanie 
ich, zwłaszcza jeśli chodzi o różnice rzędu promili, uczyniłoby tabele nieczytelnymi. 
Odsetki dla poszczególnych republik związkowych podano bezpośrednio na mapie 
(ryc. 1), a dla całego ZSRR – w diagramie (ryc. 3). Obliczeń dokonał oraz wykreślił 

101 Data ta pojawia się w danych cząstkowych, choć na potrzeby wydawnictwa anglojęzycznego podano 
kwiecień 1943 roku, jako miesiąc zerwania stosunków dyplomatycznych przez ZSRR z Polską. Por. 
IPMS, sygn. A.7.307/40, mapka po stronie 24 tego wydawnictwa oraz strona 35nn polskiego maszynopisu.
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mapy na podkładzie niemieckim z roku 1941 Tomasz Ryger (Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie)102. Pozostawiono orygi-
nalną pisownię dokumentów, skany dostępne są na stronie internetowej IPMS  
<http://www.pism.co.uk/> (dostęp: 2.07.2019).

NR 1

Teheran, sierpień 1943 – Zygmunt Sroczyński, Udzielona pomoc i opieka na ludnością 
żydowską w Z.S.S.R, Ambasada R.P. w Z.S.S.R. – Dział Opieki Społecznej, Teheran, 
w sierpniu 1943 r. Fragment. IPMS, Ambasada RP w Kujbyszewie, nr 307: Opieka 
Społeczna, t. Pomoc i opieka nad ludnością żydowską, 08/1943, sygn A.7.307/40, 
mps, s. 143-145

XI. Sprawa obywatelstwa Żydów w ZSRR
Pojęcie narodowości w teorii i praktyce w państwach zachodnich i ZSRR

Przy określaniu narodowości poszczególnego człowieka panują w teorii 
i w praktyce prawa międzynarodowego trzy zasadnicze kierunki:

1) Panująca na Zachodzie zasada utożsamiania pojęcia narodowości z pojęciem 
obywatelstwa. W myśl tej zasady narodowość jest pojęciem publiczno-prawnym, 
określanym przez obywatelstwo. Teoria ta powstała w państwach jednolitych 
etnograficznie, a przede wszystkim we Francji. Wyraz „nationalité” oznacza tam 
zarówno „narodowość” jak i „obywatelstwo”. Charakterystyczne dla tej teorii były 
fakty, obserwowane w czasie emigracji przed pierwszą wojną światową, jak i w czasie 
emigracji obecnej, że urzędnicy francuscy i angielscy odmawiali wpisania Polakom ich 
narodowości, względnie narodowości ich rodziców, określając narodowość zależnie 
od obywatelstwa danej osoby.

2) Panująca obecnie w Niemczech i wśród nacjonalistycznych teoretyków prawa 
międzynarodowego teoria znamion obiektywnych uważa, że narodowość określana 
jest przez szereg cech dających się ustalić przez państwo. Są to: religia, język ojczysty, 
pochodzenie, rasa, związek kulturalny i inne. Narodowość jest według tej teorii 
określona przez czynniki państwowe. Wola danej jednostki roli nie odgrywa lub też 
odgrywa ją w formie negatywnej, tzn. jeśli np. osoba narodowości niemieckiej według 
znamion obiektywnych określi swoją narodowość jako inną, zostanie w Niemczech 
uznana jako niemieckiej narodowości. Zasada ta jednak obecnie ewoluuje i zmniejsza 
się wymagania dla uznania danej osoby za osobę narodowości niemieckiej.

102 Karten zur Struktur der UdSSR, Arbeitswissenschaftliches Institut der Deutschen Arbeitsfront, Berlin, 
Juni 1941. Zachowano na mapach oryginalne nazewnictwo geograficzne, które poza niemieckojęzyczną 
pisownią odpowiada nazewnictwu polskiemu.
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3) W większości państw panuje nadal najbardziej demokratyczna zasada 
samookreślania się narodów i łącznie z tym woluntarystyczna teoria narodowości. 
Teoria ta uznaje, że najistotniejszym momentem określającym narodowość danej 
jednostki jest związek psychiczny łączący ją z narodem. Związek ten może być 
obiektywnie ustalony wyłącznie przez samą jednostkę, która wypowiada wolę, do 
jakiej narodowości chce się zaliczyć. Jeśli drogą ewolucji dana jednostka dojdzie 
do przekonania, że jest innej narodowości, niż podawała poprzednio, należy uznać 
nową wolę tej jednostki.

Praktyka woluntarystycznej zasady określania narodowości idzie w kierunku 
nie czynienia żadnych różnic prawnych w stosunku do wszelkich narodowości 
zamieszkujących dane państwo.

4) W Związku Radzieckim zarówno w teoretycznych rozważaniach ideolo-
gicznych, jak i w praktyce, przede wszystkim w konstytucji stalinowskiej i ustawach 
wydanych w ramach tej konstytucji, została przyjęta bez zastrzeżeń teoria wolun-
tarystyczna. Teoria utożsamiania obywatelstwa i narodowości została uznana za 
imperialistyczną, teoria obiektywnych znamion – za faszystowską.

Konstytucja stalinowska w § 125 głosi: „Równouprawnienie obywateli ZSRR 
niezależnie od ich narodowości i rasy…”, odrzucając „…jakiekolwiek bezpośrednie 
lub pośrednie ograniczenia praw w zależności od ich rasowej i naukowej przynależ-
ności, zarówno jak wszelkie szerzenie rasowej lub narodowej wyłączności…”

Konsekwentnie też § 155 stwierdza, że prawa wyborców przysługują wszystkim 
obywatelom ZSRR, „niezależnie od rasowej i narodowej przynależności”.

W praktyce w Związku Radzieckim nie były czynione różnice w traktowaniu 
poszczególnych narodowości. Jeśli takie różnice dały się zauważyć, miały one wyłącznie 
charakter koniunkturalno-polityczny lub praktyczny, a nigdy prawno-polityczny.

Każda jednostka mogła dowolnie określić swą narodowość i nie tylko Kałmuk, 
nie mówiący po rosyjsku, mógł się podać za Rosjanina, lecz również rdzenny 
Rosjanin za Uzbeka itp.

Powyższa zasada nie została zupełnie uznana w stosunku do obywateli polskich. 
Pragnąc jak najbardziej zmniejszyć liczbę obywateli polskich narodowości polskiej 
władze radzieckie przyjęły w praktyce najdalej posuniętą teorię znamion obiektyw-
nych, przy czym często imię, które wydawało się nie polskie, a było w rzeczywistości 
polskie, wystarczało urzędnikom radzieckim do wpisania – wbrew woli zaintereso-
wanego – narodowości żydowskiej lub ukraińskiej. W tym wypadku wystarczała 
tradycyjna „nie-aryjska babka”, aby uznać osobę narodowości polskiej za Żyda.

Konsekwentnie według głoszonej w Niemczech teorii władze radzieckie 
wprowadziły istotne różnice w traktowaniu poszczególnych narodowości, idąc 
nawet dalej niż hitlerowcy. Pierwszy raz bowiem bodaj w prawie międzynarodowym 
narodowość została uznana za podstawę do określenia obywatelstwa. Zasada ta, 
sprzeczna całkowicie z teorią komunistyczną, jest równie sprzeczna z najbardziej 
szowinistycznymi kierunkami socjologii i prawa międzynarodowego na całym 
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świecie – nawet Niemcy nie pozbawili Żydów obywatelstwa niemieckiego tak, jak 
to uczyniono w Rosji w stosunku do Żydów polskich, na co setki dokumentów 
z ostatniego okresu paszportyzacji znajdują się w posiadaniu Ambasady R.P.

NR 2

Teheran (?), po 20 VII 1942 – Stanisław Lickindorf, Odpis listu obywateli polskich – naro-
dowości żydowskiej i Polaków wyznania mojżeszowego, zamieszkałych w Pawłodarskiej 
obł. do Naczelnych Rabinów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Streszczenie 
(przed 20 VII 1942), [w:] Z. Sroczyński, Udzielona pomoc i opieka na ludnością 
żydowską w Z.S.S.R, Ambasada R.P. w Z.S.S.R. – Dział Opieki Społecznej, Teheran, 
w sierpniu 1943 r., IPMS, Ambasada RP w Kujbyszewie, nr 307: Opieka Społeczna, 
teczka Pomoc i opieka nad ludnością żydowską, 08/1943, sygn. A.7.307/40, mps, s. 168

…My Żydzi, obywatele polscy i Polacy wyznania mojżeszowego, członkowie 
Komitetu Obywatelskiego przy Delegaturze oraz pracownicy Delegatury Ambasady 
R.P. w Pawłodarze, w imieniu wszystkich naszych współwyznawców i rodaków, zam. 
w obłasti Pawłodarskiej, zwracamy się do Wielebnych Rabinów Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych Ameryki z gorącym błaganiem o pomoc. Chcemy oczy 
otworzyć Wam i całemu społeczeństwu żydowskiemu na to, co przeżywamy. Władze 
ZSRR wbrew wszystkim prawom międzynarodowym odmawiają nam praw do 
obywatelstwa polskiego. Prawa te posiadamy nie tylko z punktu widzenia pisanych 
paragrafów. Nabyliśmy je w 1939 r., walcząc jako obywatele polscy w naszej Armii, 
która pierwsza przelała krew za wspólną sprawę, a teraz odmawia się nam prawa 
do walki ze wspólnym wrogiem, obok naszych towarzyszów broni. Po 1939 r., 
jako obywatele polscy byliśmy więzieni w tiurmach i łagierach i zesłani na Sybir. 
Setki i tysiące naszych braci mimo umowy polsko-sowieckiej w 1941 roku i mimo 
amnestii na zasadzie tej umowy ogłoszonej, dotychczas przebywa w łagierach. 
Skazano nas za polskość, a dziś nam odmawia się tych praw, za które cierpieliśmy. 
Narody walczące z Hitlerem, walczą nie tylko o złamanie wrogiej mocy, walczą o idee 
demokracji, o poszanowanie wolności i prawa jednostki i społeczeństwa, w imię 
czego apelujemy do Was i prosimy o pomoc. Odmawia się nam swobody wyznania 
religijnego w sposób taki, jaki gwarantowała swoim obywatelom Konstytucja Polska. 
Doszły do nas wiadomości, że zagranicą rozpuszczane są plotki, że obywatele polscy 
nie polskiej narodowości gorzej są traktowani przez Placówki Polskie w ZSRR od 
Polaków. To kłamstwo. Kalumnie rzucane są przez głupców lub celowo inspirowane, 
aby rozbijać jedność społeczeństwa polskiego i utrudniać pracę Polskiemu Rządowi. 
Jeżeli nasze Placówki robią jakieś różnice między obywatelami zależnie od wyznania 
lub narodowości, to tylko na skutek trudności ze strony władz ZSRR. Nie prosili-
śmy nikogo o obce obywatelstwo i nie prosimy o nie teraz, byliśmy i chcemy być 
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obywatelami polskimi. Błagamy Was, pomóżcie naszemu Rządowi w walce o nasze 
prawa. Prosimy o zachowanie tajemnicy wszystkiego, co by niepowołanym mogło 
odkryć nasze nazwiska, los nasz wtedy byłby gorszy od śmierci. Ale nawet, gdyby 
tak się stać mogło, to i na to się godzimy, byle tylko Wam oczy otworzyć na tutejszą 
nasza tragedię.

Podpisali: Cybulkin Leon, Knyszyński Abram, Segał Atłasowicz-Goldberg, 
Szczupak, Fuchs, Blumenfeld.

List był pisany po żydowsku (w żargonie) i tłumaczony na język polski. Oba 
egzemplarze, polski i żydowski podpisane były nazwiskami i imionami z podaniem 
adresu w Polsce i zawodu oraz z powołaniem się na krewnych i znajomych, prze-
bywających obecnie w Palestynie i Ameryce – z podaniem ich adresów, aby można 
było stwierdzić autentyczność osób podpisanych. List miałem w portfelu i nosiłem 
go stale przy sobie; w czasie aresztowania mego w nocy 20/VII r.b. został zabrany 
wraz z portfelem przez organa NKWD. Fizyczną niemożliwością było dla mnie 
zniszczenie go w czasie aresztowania.

/–/ St. Lickindorf
Attaché Ambasady R.P.

NR 3

Teheran (?), wrzesień 1942 – Andrzej Jenicz, Sprawozdanie Ewakuacyjne Delegata 
Ambasady R.P. przy D-twie P.S.Zbr. w Z.S.R.R. – w Jangi-Jul. Fragment. IPMS, 
Prezydium Rady Ministrów. Osobiste archiwum premiera, 1939-1945, teczka Stosunki 
z ZSRR – dyrektywy władz centralnych, 1943, sygn. PRM.102/1, mps, s. 7-12

Ewakuacja Żydów

Zagadnieniu wywiezienia Żydów pragnę poświęcić oddzielnie słów kilka. 
Zagadnienie to ma dwa oblicza: formalne i faktyczne. Formalnie zostało ono 
postawione przez Rząd Sowiecki w ten sposób, że wszyscy Żydzi, którzy byli na 
terytorium okupowanym przez wojska sowieckie w dniu 29 listopada 1939 roku są 
obywatelami sowieckimi i nie mogą podlegać ewakuacji. Wyjątek mogą stanowić tylko 
rodziny wojskowe w najściślejszym znaczeniu i li tylko tych, którzy znajdowali się 
w wojsku w ZSRR. Ponieważ ogólny kontyngent ewakuacyjny był minimalny, z góry 
należało przypuścić, że tylko nieznaczna ilość Żydów będzie mogła wyjechać, tym 
bardziej, że władze sowieckie w protokóle umowy ewakuacyjnej wyraźnie zastrzegły 
się przeciwko obchodzeniu umowy w jakikolwiek bądź sposób. Oczywistą jest 
rzeczą, że to stanowisko władz sowieckich, podyktowane myślą o przyszłej granicy 
polsko-sowieckiej, nie pokrywało się z zasadniczym stanowiskiem Rządu Polskiego 
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i Ambasady. Niemniej przeto ani wojsko ani Przedstawicielstwo nie miało faktycznej 
możliwości przełamania w jakikolwiek sposób tego stanowiska władz sowieckich. 
W tym stanie rzeczy ewakuowanie Żydów, konieczne z uwagi na polską rację 
stanu, było w samym założeniu niezmiernie trudne, gdyż ograniczone powyższym 
stanowiskiem władz sow., przekreślającym z góry możliwości wywiezienia pewnej 
kategorii Żydów.

Do tego dołączyły się trudności faktyczne, które nazwałbym emocjonalnymi. 
Ewakuowanie Żydów, dlatego tylko, że znaleźli się przypadkowo na południu, na 
terenie ewakuacyjnym, podczas gdy liczne polskie rodziny wojskowe nie mogące 
przedostać się na południe były skazane na pozostanie w ZSRR – było w armii 
niepopularne. Nie należy roli tych nastrojów przeceniać, trudno się im dziwić, 
w każdym razie utrudniły one gładkie załatwienie ewakuacji Żydów.

Żydzi wobec stanowiska władz sowieckich wpadli w rozpacz, jednak nie poddali 
się od razu, zwracając się bezpośrednio do łącznika NKWD, żądając wyjaśnień 
w związku z posiadanymi „udostowierenjami”103, w których mowa o obywatelstwie 
polskim, dalej posiadanymi paszportami polskimi, a nawet (w nielicznych wypad-
kach) tzw. „widami na żitielstwo dla inostranca”104, otrzymanymi w kwietniu czy 
maju r.b. Przyciśnięte do muru władze sowieckie, wobec oczywistych sprzeczności 
w traktowaniu obywatelstwa Żydów, w wielu wypadkach nie przyznawały się do 
zajętego zasadniczego stanowiska, zrzucając odpowiedzialność za ewakuację na wojsko 
i stwarzając przez to u Żydów przekonanie, że to Polacy nie chcą ich wywiezienia. 
Wrażenie to mogło u Żydów pogłębić zachowanie się niektórych wojskowych, demon-
strujących swoje antysemickie nastroje i traktujących do przesady rygorystycznie 
przepisy formalne mogące znaleźć zastosowanie do Żydów. Np. Biuro Opieki nad 
Rodzinami Wojskowych, które w Jangi-Jul zajmowało się ewakuacją, nie chciało 
w niektórych wypadkach kwalifikować do wyjazdu nawet tych osób, które miały 
zaświadczenia tego Biura, że należą do Rodzin Wojskowych, lub skreślało z listy 
rejestracyjnej pewne osoby tylko na podstawie obcego lub podejrzanego brzmienia 
nazwiska. W niektórych wypadkach żądano od osób, które podawały się za rzym.-kat. 
metryki chrztu, co było równoznaczne ze skreśleniem z listy, bo większość ludzi 
dokumentów takich nie zdołała przedstawić.

Było postanowione, że dzieci żydowskie z ochronek traktuje się przy ewakuacji 
na równi z dziećmi polskimi, tymczasem np. w Ferganie z ochronki, która składała się 
z dzieci polskich i żydowskich, wywieziono tylko dzieci polskie. Ochronkę żydowską 
z Łunaczarska (72 dzieci) sprowadziłem w porozumieniu z wojskiem do Jangi-Jul 
na dzień 8-go VIII. Początkowo komendant transportu rtm. Kiedacz105 oświadczył, 

103 Urzędowe zaświadczenie o obywatelstwie.
104 Karta pobytu dla obcokrajowca.
105 Rtm. Zbigniew Kiedacz (1911-1944) w 1939 roku walczył jako oficer Nowogródzkiej BK, zbiegł 

z niewoli radzieckiej, przedarł się do Francji, w 1940 roku przedostał się do Anglii, w 1941 roku zgłosił 
się ochotniczo do służby w WP w ZSRR, od 1943 roku był najmłodszym dowódcą pułku w PSZ, zginął 
we Włoszech.
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że prawdopodobnie nie będą mogły wyjechać z powodu braku miejsc i dopiero 
na energiczną interwencję moją i Ks. Biskupa porozmieszczano po kilkoro dzieci 
w przepełnionych już wagonach.

Wystąpienie poszczególnych wojskowych, demonstrujących w czasie ewaku-
acji swoje nastroje antysemickie, przyczyniało się do wytworzenia nieprzyjemnego 
nastroju, już zadrażnionego takimi faktami, jakie miały miejsce w 5-ej D.P. (vide 
sprawozdanie inż. Czyża).

Ułożyłem listę Żydów wybierając ze spisu nadesłanego przez Ambasadę i MSZ 
w Londynie tych, którzy przebywali albo w Jangi-Jul, albo tak blisko, że mogli 
przyjechać bez przepustek. Do pierwszego rzutu, który wyjechał z Jangi-Jul 8-go 
sierpnia, nie udało mi się przeforsować nikogo z listy żydowskiej. Transportem tym 
jednak wyjechało kilkunastu Żydów, należących do rodzin wojskowych.

13-go sierpnia wychodził transport ludności cywilnej z odległego o 30 km 
Wrewskoje. Pojechałem tam na parę godzin przed odejściem pociągu i stałem się 
przedmiotem wrogiej demonstracji ze strony najgorszych elementów żydowskich 
rozdrażnionych w najwyższym stopniu tem, że na ogromną listę zarejestrowanych 
Żydów tylko około 80-ciu otrzymało uprawnione kartki wstępu do wagonów. 
Demonstracja ta nastąpiła zresztą po enuncjacji łącznika NKWD, który publicznie 
oświadczył, że władze sowieckie nie robią żadnych ograniczeń wyjazdu Żydów, robią 
je tylko władze wojskowe polskie. Łatwo mogło dojść do poważnych ekscesów, gdyż 
wśród zebranych krążyły pogłoski, że NKWD nie dopuści do wyprawienia pociągów 
ewakuacyjnych, o ile nie będzie w nich uwzględniona większa ilość żydów.

Następnego dnia Żydzi jangi-julscy zgłosili się do mnie z pretensjami, dla-
czego z Wrewskoje pewna liczba Żydów wyjechała, a w Jangi-Jul sytuacja ciągle 
jest niewyjaśniona.

Uważałem za wskazane zwrócić na to uwagę Sztabu pisemnie, opisując 
nastroje żydowskie i wyrażając nadzieję, że z uwagi na prestige Rządu Sztab zechce 
załatwić pozytywnie postulaty Ambasady i wywieźć pewną ilość Żydów, na których 
Ambasadzie i Rządowi szczególnie zależy.

Nie poprzestając na listach, przy każdej sposobności poruszałem tę sprawę 
z czynnikami wojskowymi. Muszę tu podkreślić pełne zrozumienie, współdziałanie 
i pomoc Ks. Biskupa Gawliny i płk. Tadeusza Rudnickiego, attaché wojskowego 
w Kujbyszewie, przebywającego w czasie ewakuacji w Jangi-Jul.

Wzajemne nasze wysiłki doprowadziły do tego, że po porozumieniu się Sztabu 
z władzami sowieckimi w ostatniej chwili przed wyprawieniem ostatniego transportu, 
21-go sierpnia zezwolono na wyjazd tych Żydów, którzy udowodnią bądź dokumen-
tami, bądź świadkami, że w dniu 29.11.1939 byli poza terenem okupacji rosyjskiej.

Dokumenty takie, względnie zaświadczenia świadków miało przeszło 60 osób 
i te zatwierdzono do wyjazdu.
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Na analogiczne trudności, jak wyżej opisane, natrafiali Komisarze ewakuacyjni 
w innych ośrodkach. Podają je szczegółowo w załączonych do niniejszego sprawo-
zdaniach. Na specjalną uwagę zasługuje sprawozdanie z obszaru 5-ej i 6-ej D.P.

Po wyjeździe ostatniego rzutu napłynęło do Jangi-Jul parę tysięcy Żydów ze 
wszystkich ośrodków ewakuacyjnych, skąd nie udało się im wyjechać. Urządzili oni 
istne najście na Sztab, żądając ewakuowania z ostatnim transportem likwidacyjnym. 
Zachowanie się ich było w najwyższym stopniu agresywne i wrogie. Wszelkie perswa-
zje nie dawały żadnego efektu. Dopiero kategoryczne oświadczenie płk. Tiszkowa, że 
ewakuacja jest zakończona, a pobyt w Jangi-Jul bez zameldowania zabroniony – zmusił 
ich do zdecydowania się na wyjazd. Wszyscy otrzymali przepustki do miejsca przez 
siebie wybranego, zasiłek na podróż, a także odzież i mydło.

Na zakończenie uważam za swój obowiązek zaznaczyć co następuje:
Wywiezienie Żydów z terenu ZSRR niepopularne wśród społeczeństwa i wojska 

zostało ograniczone do minimum stanowiskiem władz sowieckich natury politycznej.
Międzynarodowe sfery żydowskie zechcą, oczywiście, pod sugestią naszych 

żydów rozgoryczonych tem, że tak mało ich wyjechało, odpowiedzialność całą zwalić 
na Polaków. Obojętne jest dla polskiej racji stanu czy obciążone tem zostaną czynniki 
cywilne czy wojskowe, Ambasada czy Sztab Armii czy Dywizji. Obawiać się przy tym 
należy, że władze sowieckie będą usiłowały sprawę tę wyzyskać na niekorzyść Polski, 
w związku z rozgrywką o nasze tereny wschodnie. W tym celu propaganda sowiecka 
będzie umacniała Żydów w tem przekonaniu, że to władze polskie nie chciały ich 
wywieźć i zaopatrzy ich w odpowiednie materiały propagandowe. Dostarczenie 
takich materiałów nie jest rzeczą zbyt trudną; dla przykładu przytoczę, że Komisarz 
ewakuacyjny 5-ej D.P. wysłał do Ks. Biskupa Gawliny do Jangi-Jul jawną depeszę 
po rosyjsku tej treści, że wojsko „stosuje metody rasistowskie”.

Ze względu na to, uważam za jedyne stanowisko: wspólny front wszystkich 
czynników biorących udział bezpośrednio w ewakuacji i informowanie tych, którzy 
winni wiedzieć o przebiegu ewakuacji, że ograniczenie wywiezienia Żydów zostało 
spowodowane tylko i jedynie kategorycznym zakazem Rządu Sowieckiego. Jeste-
śmy w możności przedstawić, gdzie należy odpowiedni materiał na dowód tego 
twierdzenia.

Wszystkie szczegóły sprawozdania, zawierające opisy drastyczniejsze akcji 
ewakuacyjnej Żydów, powinny być traktowane ściśle poufnie, by nie wpadły w nie-
powołane ręce. Rozdmuchiwane do maksimum stanowisko antysemickie niektórych 
wojskowych powinno być na zewnątrz przedstawione jako indywidualne wystąpienie 
jednostek, za które kierownictwo ewakuacji odpowiedzialności przyjmować nie może.
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NR 4

Jangi-Jul, 28 lipca 1942 – Józef Gawlina, Depesza biskupa Gawliny do Nacz. Wodza 
o stosunkach wytwarzanych przez władze sowieckie. IPMS, Prezydium Rady Ministrów. 
Osobiste archiwum premiera, 1939-1945, teczka ZSRR – działalność polska wewnętrzna: 
Raporty i sprawozdania Ambasady, 1942, nr 134, sygn. PRM.73/4, tom II, mps, k. 240

DEPESZA SZYFR    TAJNE
Nr 7055   nadano   dn. 28.VII. godz. 21.45
    otrzymano  dn. 29.VII. godz. 16.00
z JANGA JUL  odszyfrowano  dn. 29.VII. godz. 17.00
      L.dz.1961/XXVI/42.

NACZELNY WÓDZ
Dotychczas nie zwolniono ani jednego księdza poza służącymi już w Armii. 

Według uzyskanych w KUJBYSZEWIE danych nie zwolniono jeszcze 52 księży 
wywiezionych z Polski, ponadto 26 znajdowało się na wyspach SOŁOWIECKICH, 
32 przebywa w obozach koncentracyjnych, a 44 ma ograniczone miejsca pobytu. 
Władze sowieckie nie pozwalają księżom wojskowym pracować wśród ludności 
cywilnej i sprawa ta jest obecnie w zupełnym zastoju, jedynie na wniosek dowódcy 
Armii zgodziły się na obsługę rodzin wojskowych w pobliżu wojska. Pana Gene-
rała proszę o łaskawą interwencję. Władze sowieckie nie godzą się na ewakuację 
ludności żydowskiej zgodnie ze swą formalną decyzją o nie wcielaniu do armii 
polskiej Ukraińców, Białorusinów i Żydów. Przy tym szerzy się chytra agitacja jakoby 
wywiezieniom żydów sprzeciwiały się czynniki polskie, co jest oczywiście niezgodne 
z prawdą. Społeczeństwo żydowskie jest zdenerwowane. Z otrzymanych podczas 
wizytacji i w JANGA JUL petycji o ewakuację z pierwszym transportem – wszystkie 
pochodziły od Żydów, żadna od polaków katolików. Należy liczyć się z tym, że 
mimo zasadniczej przychylności czynników polskich nie będzie można uskutecznić 
natychmiast ewakuacji żydów wobec stanowiska władz sowieckich i wobec tego, 
że ewakuowane mają być wyłącznie rodziny wojskowe. Obawiam się by złośliwa 
agitacja nie zrzuciła winy wobec Anglii i Ameryki na czynniki polskie. Ośmielam 
się prosić o polecenie Ministerstwu Informacji, by tą sprawę dostatecznie wyjaśniło 
na terenie anglo-saskim.

    BISKUP GAWLINA nr. 1008.
    Londyn, dn. 29.VII.1942
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NR 5

Teheran, sierpień 1943 – Zygmunt Sroczyński, Udzielona pomoc i opieka na ludnością 
żydowską w Z.S.S.R, Ambasada R.P. w Z.S.S.R. – Dział Opieki Społecznej, Teheran, 
w sierpniu 1943 r. Fragment. IPMS, Ambasada RP w Kujbyszewie, nr 307: Opieka 
Społeczna, t. Pomoc i opieka nad ludnością żydowską, 08/1943, sygn. A.7.307/40, mps, 
s. 53-57. Przypisy alfabetyczne od redakcji

Sumując wszystkie grupy otrzymamy globalne cyfry zamieszkałej ludności 
polskiej i żydowskiej na terenach całego ZSRR, a wyrażające się cyfrą 104.602 
osób obywateli polskich, narodowości żydowskiej, na 265.501 osób wszystkich 
obywateli polskich, ujętych w ramy opieki Ambasady R.P. Stanowi to 39,4% ogółu 
obywateli polskich. Nie dodaliśmy tu jeszcze kilka grup obywateli polskich z Gurjewa, 
Komsomolska i przesiedlonych z Omskiej obłasti, w łącznej liczbie 5.824 obywateli 
polskich. Przyjmując w przybliżeniu, że w liczbie tej znajduje się 2.000 Żydów, 
otrzymamy końcowe następujące cyfry.

[Tabela 1]. ZSRR prócz obszarów okupacji niemieckiej, fińskiej i rumuńskiej

Żydów ogółem % Żydów

Południe a 69.289 90.249 b 76,7

Kazachstan c 7.606 56.991 13,3

Syberia d 12.187 71.444 17,2

Rosja Europejska e 15.520 46.817 33,4

r a z e m 104.602 265.501 f 39,4

+ nierejestrowani w Gurjewie g

+/-2.000

324

[34,3]+ nierejestrowani w Komsomolsku h 2.500

+ przesiedleni z Omskiej obł. 3.000

OGÓŁEM 106.602 271.325 i 39,3

a Tabela 2: południowe obłasti (obwody) Kazachskiej SRR, Uzbecka SRR, Kirgiska SRR, Turkmeńska 
SRR i Tadżycka SRR b winno być 90.569 c Tabela 3: północne obłasti Kazachskiej SRR d Tabela 
4: azjatycka część Rosyjskiej FSRR e Tabela 5: europejska część Rosyjskiej FSRR i Gruzińska SRR 
f winno być 265.821 g miasto obwodowe u ujścia Uralu do M. Kaspijskiego w Kazachskiej SRR, 
obecnie Atyrau h w Rosyjskiej FSRR istniało osiem miejscowości o tej nazwie, dwie w Uzbeckiej 
SRR i po jednej w Kazachskiej SRR oraz Turkmeńskiej SRR i winno być 271.645
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STRESZCZENIE

Oparty na wspomnieniach oraz wybranych archiwaliach (Instytut Polski i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego w Londynie) artykuł o położeniu obywateli polskich pochodze-
nia żydowskiego w ZSRR w latach 1939-1943. Opisano uwarunkowania prawne 
oraz społeczno-polityczne egzystencji ludności żydowskiej, deportowanej do Związku 
Radzieckiego z województw wschodnich Polski po roku 1939. Utworzenie Armii Pol-
skiej w ZSRR w roku 1941 umożliwiło w roku następnym ewakuację części polskich 
obywateli, którzy zostali zwolnieni z więzień, obozów koncentracyjnych i zesłania, do 
Iranu. Sytuacja ówczesna przedstawicieli mniejszości narodowych państwa polskiego, 
w tym mniejszości żydowskiej, które znalazły się w ZSRR, związana była ze sprawą 
przedwojennej granicy polsko-radzieckiej, zakwestionowanej przez Rosjan, uznających 
za nadal wiążące postanowienia paktu Ribbentrop–Mołotow z roku 1939. Mniejszości 
te stały się swoistym zakładnikiem władz radzieckich, które odmówiły im prawa do 
zachowania obywatelstwa polskiego, a tym samym uniemożliwiły opuszczenie ZSRR, 
podobnie jak znacznej części cywilnej ludności polskiej, nie związanej bezpośrednio 
z Armią Polską w ZSRR. Jedną z osób, które drogą nacisków oraz starań osobistych 
usiłowały dopomóc w ewakuacji żydów do Iranu, był biskup polowy Wojska Polskiego 
Józef Gawlina (1933-1947), który od kwietnia do września 1942 roku przebywał 
w ZSRR, zajmując się opieką nad ludnością cywilną oraz duszpasterstwem wojskowym.
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ABSTRACT

The article, based on memories and selected archives from Polish Institute and General 
Sikorski Museum in London, presents the position of Polish citizens of Jewish origin in the 
USSR in the years of 1939-1943. Especialy the legal and socio-political conditions of the 
Jewish population deported to the Soviet Union from the eastern provinces of Poland 
after 1939 are described.

Establishing the Polish Army in the USSR in 1941 enabled the evacuation to Iran 
the following year some of Polish citizens who were previously released from prisons, 
concentration camps and exile. However the conditions of representatives of the national 
minorities from the pre-war Polish State, including Jewish minority, were strictly related 
to the fact that Soviet authorities recognized the Molotov–Ribbentrop Pact from 1939 
as a still valid and they were questioning pre-war boundary beetwen Republic of Poland 
and USSR. These minorities became a kind of hostage of the Soviets, which refused them 
the right to preserve Polish citizenship, and thus prevented them from leaving the USSR, 
as did towards a significant part of the Polish civilian population not directly related 
to the Polish Army in the USSR. One of the people who through mounting pressure 
and personal efforts tried to help in the evacuation of Jews to Iran, was a Field Bishop 
of the Polish Army Józef Gawlina (1933-1947), who staying in the USSR from April 
to September 1942 was taking care of civilians and military pastoral care.

SŁOWA KLUCZOWE:

antysemityzm, Armia Polska w ZSRR, biskup polowy, duszpasterstwo rzymskoka-
tolickie, Gawlina, okupacja radziecka, Żydzi.

KEYWORDS:

anti-Semitism, Polish Army in the USSR, field bishop, Roman Catholic ministry, 
Gawlina, Soviet occupation of Poland, Jews.
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Oprac. Tomasz Ryger, 

2019
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Institut der Deutschen 
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Oprac. Tomasz RYGER, 2019. Źródło i legenda: Ryc. 1

Ryc. 2. Obywatele polscy 
w republikach południowych ZSRR (1 I 1943)
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Ryc. 2. Obywatele polscy w republikach południowych ZSRR, 
stan na dzień 1 stycznia 1943 roku. Oprac. Tomasz Ryger, 2019

Źródło i legenda: Ryc. 1

Ryc. 3. Obywatele polscy na terenie Związku Radzieckiego zarejestrowani 
przez ambasadę w Kujbyszewie, 1 stycznia 1943 roku. Oprac. Tomasz Ryger, 2019

Źródło: Ryc. 1
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Il. 1. Patrol niemiecki i radziecki na linii demarkacyjnej w Polsce, 
wrzesień 1939 roku

Źródło: NAC, WPK-W, sygn. 2-4233

NIEMCY I ROSJANIE

Il. 2. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych niemiecko-radzieckiego układu o przyjaźni 
i granicach z 28 września 1939 roku oraz protokołu dodatkowego z 4 października 1939 roku. 
Berliński Auswärtiges Amt, po prawej minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim 
von Ribbentrop, po lewej nowy ambasador radziecki Aleksandr Aleksiejewicz Szkwarcew, 

pierwszy z lewej sekretarz ambasady radzieckiej Perlow
Źródło: NAC, WPK-W, sygn. 2-12597
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Il. 3. Wizyta radzieckiej delegacji do spraw przesiedleń ludności w Zakopanem. 
Z lewej przedstawiciel radziecki Litwinow, z prawej gubernator dystryktu 

krakowskiego Otto von Wächter, 7 grudnia 1939 roku
Źródło: NAC, WPK-W, sygn. 2-3172
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Il. 4. Tylny dziedziniec więzienia NKWD na Zamarstynowie 
we Lwowie, czerwiec 1941 roku

Źródło: NAC, WPK-W, sygn. 2-1699
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Il. 5. Plakat z niemieckiej wystawy „Żydowska zaraza światowa” w Krakowie, październik 1943 roku. 
Od lewej z góry: Feliks Dzierżyński, Józef Stalin (Dżugaszwili), Józef Unszlicht, Artemik 
Chałatow, Maksim Litwinow (Wallach-Finkelstein), Béla Kun (Kohn), Salomon Jaszuński, 
Iwan Majskij (Lachowiecki), Jakow Swierdłow, Aleksandra Kołłontaj (Domontowicz), 

Ilja Erenburg, Sołomon Łozowskij (Dridzo), Łazar Kaganowicz. Fot. Ewald Theuergarten
Źródło: NAC, WPK-W, sygn. 2-11619
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Il. 6. Demonstracja żydowska na Nalewkach w Warszawie przeciwko 
brytyjskiemu zakazowi wyjazdu do Palestyny, 11 czerwca 1930 roku

Źródło: NAC, KIKC-AI, sygn. 1-P-2346-2

ŻYDZI

Il. 7. Zjazd Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski 
w sali Rady Miejskiej w Warszawie. Apel poległych przed Wielką Synagogą 

przy placu Tłomackie 7. Przemawia naczelny rabin Wojska Polskiego 
płk Baruch Steinberg, 25-26 czerwca 1933 roku

Źródło: NAC, KIKC-AI, sygn. 1-P-1924-1
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Il. 8. Cadyk z Bobowej Ben Sion Halberstam podpisuje 
Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej, Bobowa, 1939

Źródło: NAC, KIKC-AI, sygn. 1-W-2954
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Il. 9. Od lewej: ambasador RP w ZSRR prof. Stanisław Kot, przewodniczący 
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Michaił Kalinin, zastępca ludowego komisarza 

spraw zagranicznych Andriej Wyszynskij, 1941-1942
Źródło: NAC, AFCD, sygn. 18-305-4

POLACY

Il. 10. Wizyta premiera Rządu RP Władysława Sikorskiego w ZSRR.  
Powitanie w Kujbyszewie (Samara), od prawej: ambasador prof. Stanisław Kot, 

generałowie: Zygmunt Szyszko-Bohusz, Władysław Sikorski, Władysław Anders, 
30 listopada 1941 roku

Źródło: NAC, AFCD, sygn. 18-323-1
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Il. 11. Ochotnik do Armii Polskiej w ZSRR, 1941-1942
Źródło: NAC, AFCD, sygn. 18-308-5
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Il. 12. Dzieci w uzbeckim Wriewskij (Wrewskoje), w miejscu stacjonowania 
oddziałów Armii Polskiej w ZSRR, maj 1942 roku

Źródło: NAC, MIiD, sygn. 21-240-2
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Il. 13. Dowództwo Armii Polskiej w ZSRR na przedstawieniu w rosyjskim Buzułuku. 
W pierwszym rzędzie od prawej: NN, NN, gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz, 

przedstawiciel radziecki, major bezpieczeństwa państwowego Gieorgij S. Żukow, 
gen. dyw. Władysław Anders, 1942
Źródło: NAC, AFCD, sygn. 18-315

Il. 14. Dowódca Armii Polskiej w ZSRR gen. dyw. Władysław Anders w otoczeniu 
oficerów – od lewej Michał Karaszewicz-Tokarzewski, od prawej Mieczysław 

Boruta-Spiechowicz, w drugim rzędzie od lewej: gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz, 
płk dypl. Leopold Okulicki, 1941-1942

Źródło: NAC, MIiD, sygn. 21-154
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Il. 15. Tablica na polskim cmentarzu w Teheranie, upamiętniająca Polaków 
zmarłych w Iranie w latach 1942-1944. Fot. K. Jankowski

Źródło: NAC, AFTS, sygn. 24-576-2
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Il. 16. Żołnierze Armii Polskiej na Wschodzie w Palestynie, 1942-1943
Źródło: NAC, AFTS, sygn. 24-402-5
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Il. 17. Msza święta polowa w rosyjskim Buzułuku,  
z przodu wysunięty gen. Władysław Anders, 11 listopada 1941 roku

Źródło: NAC, AFCD, sygn. 18-314

DUSZPASTERSTWO POLOWE RZYMSKOKATOLICKIE

Il. 18. Ołtarz polowy z pontonów, Armia Polska w ZSRR, 1941-1942
Źródło: NAC, AFCD, sygn. 18-318-1
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Il. 19. Msza święta polowa, Armia Polska w ZSRR, 1941-1942
Źródło: NAC, AFCD, sygn. 18-317

Il. 20. Msza święta przed kaplicą 6 Dywizji Piechoty w rosyjskim Tockoje, 1941-1942
Źródło: NAC, MIiD, sygn. 21-161-10
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Il. 21. Płaskorzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
wykonane przez żołnierzy Armii Polskiej w ZSRR, 1941-1942

Źródło: NAC, AFCD, sygn. 18-319
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Il. 22. Ksiądz Włodzimierz Cieński, szef duszpasterstwa katolickiego w ZSRR 
w latach 1941-1942

Źródło: Archiwum opactwa cystersów w Bricquebec we Francji (Normandia)



198

dr Jacek Żurek, mgr Tomasz Ryger

Il. 23. Biskup polowy Józef Gawlina, Londyn, 5 kwietnia 1945 roku
Źródło: NAC, AFCD, sygn. 18-21-4



„Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 
są czasopismem publikującym artykuły naukowe poświęcone historii wojskowości, 
bibliotekoznawstwu i informacji naukowej. Prace te są efektem badań pracowników 
Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz licznego grona naukowców, historyków 
i bibliotekarzy z innych instytucji wojskowych i cywilnych.

Komitet Naukowy „Studiów i Materiałów CBW”, kierowany przez dr. Jana
Tarczyńskiego – Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, działającego także 
w polskich ośrodkach historyczno-naukowych w Wielkiej Brytanii, tworzą naukowcy 
reprezentujący wojskowe i cywilne ośrodki badawcze z kraju i ze świata.

Celem periodyku jest stworzenie platformy badawczej, dostępnej dla wszystkich 
zainteresowanych współczesnymi problemami wojska, jego historią i dokonaniami, 
zagadnieniami obronności kraju, a także bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
w wojsku.

Poglądy i opinie wyrażone na łamach „Studiów i Materiałów Centralnej Biblioteki 
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” są wyłącznie poglądami i opiniami 
autorów i nie mogą być utożsamiane z poglądami i opiniami Redakcji.






